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HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Tweeledig:
• Leren van de wijze waarop de stad Lille en de Europese metropoolorganisatie samen met de
Universiteit van Lille werken aan maatschappelijke impact van kennis.
• Uitwisselen en netwerken met vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, regieorgaan Sia,
kennisinstellingen (wo, hbo, mbo) en gemeenten.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
•
•
•

•

Plaine Images, een stedelijk herontwikkelingsproject voor de creatieve industrie, met onder meer een
voor publiek toegankelijk lab van de universiteit.
Biotope MEL (Métropole Européenne Lille), het hoofdkantoor van de metropoolorganisatie die zich
inzet voor economische ontwikkeling van de metropoolregio.
Fives Cail Babcock, voormalig terrein van een grote metaalfabriek in een wijk met sociaal-economische
vraagstukken. Het gebied wordt herontwikkeld, met oog voor leefbare, inclusieve openbare ruimte.
De hotelschool is inmiddels gevestigd in een van de oude fabriekshallen.
Xperium Lilliad, de bibliotheek voor de Hard Sciences faculteiten van de universiteit van Lille, met
onder meer een conferentiecentrum en een lab om onderzoek van de universiteit te ontsluiten naar
een groter publiek, zoals de gemeente, de metropoolregio en inwoners, met specifieke aandacht voor
middelbare scholieren.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Nederlandse delegatie
Universiteit van Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Gemeente Breda
TU Delft
TU Delft
Christelijke Hogeschool Ede
Christelijke Hogeschool Ede
Gemeente Ede
Fontys Hogeschool
Universiteit Twente
Gemeente Enschede
City Deal on Education
Ministerie OCW

directeur faculteit
programma manager valorisatie
postdoc en docent
beleidsadviseur
beleidsadviseur
LDE trainee
afdelingshoofd
relatiemanager
adviseur en project lead
adviseur Public Affairs
strategisch adviseur regionale samenwerking en Public Affairs
programma manager
beleidsadviseur
programma manager
beleidsmedewerker (3x)

Regieorgaan SIA
Gemeente Groningen
Hanze Hogeschool
Gemeente Leiden
Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden
Hogeschool Zuyd
Hogeschool Zuyd
Radboud Universiteit
Gemeente Nijmegen
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Inholland Rotterdam
Gemeente s-Hertogenbosch
Koning Willem 1 College
Avans Hogeschool
Inholland Den Haag
Fontys Hogeschool
Fontys Hogeschool
Fontys Hogeschool
Gemeente Utrecht

programma manager
programma manager
liaison officer
projectmedewerker
programma manager
beleidsadviseur en projectmanager
lector
senior onderzoeker & docent
programma manager
adviseur strategie en externe betrekkingen
docent
beleidsadviseur onderzoek & onderwijs
coördinator
strategisch adviseur
projectleider onderzoek
programma manager
relatiemanager en onderzoeker
opleidingsdirecteur
associate lector
project manager en onderzoeker
manager onderzoek & advies

Franse delegatie
Bestuur en directie
Universiteit Lille
Universiteit Lille
Universiteit Lille
Universiteit Lille
Metropole Europeenne de Lille

voorzitter College van Bestuur
rector
vice-president internationale netwerken
vice-president partnerships
vice-president

Thema Valorisatie van onderzoek
Universiteit Lille
Universiteit Lille
Universiteit de Lille
Metropole Europeenne de Lille

vice-president valorisatie
docent-onderzoeker CERAPS/ Boutique des Sciences
hoofd INNOVATIM (innovatie en digitalisering)
projectleider onderzoek en technologie

Thema Ecosystemen en ‘sites de excellence’
Metropole Europeenne de Lille
directeur aantrekkelijkheid en innovatie
Metropole Europeenne de Lille
projectmanager Euraclimat
Thema Innovatie en Smart cities
Polytech’Lille
Universiteit Lille

hoogleraar Civil Engineering and Smart City
programma manager klimaatneutrale studentenmobiliteit

Thema: Student life
Universiteit Lille
Universiteit Lille
Metropole Europeenne de Lille
Universiteit Lille
Universiteit Lille

vice-president Student & Campus Life
onderzoekers LilleLearningLab
projectmanager Student Life
vice-president onderwijs
vice-president onderzoek

Overig
Xperium LILLIAD

Directeur universitaire bibliotheken en Learning Center

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
•

•

•

•

•

•

•

•

De laatste studiereis in het kader van City Deal Kennismaken vond plaats voor de coronapandemie (1 e
kwartaal 2020). Daarom was deze studiereis ook een nieuwe (of hernieuwde) in-person kennismaking
voor vertegenwoordigers uit alle 20 CDKM gemeenten en een impuls voor toekomstige contacten.
Kennis over de wijze waarop in Lille de samenwerking tussen de Métropole Européenne de Lille – MEL
(in totaal 95 gemeenten) en de kennisinstellingen wordt vormgegeven. Lille is van oudsher een
industriestad, bekend om onder meer textiel. Het is een relatief arme regio, 1 op de 3 studenten van
de Universiteit van Lille komt in aanmerking voor aanvullende financiële steun. Het is ook een regio
waar jonge mensen vaak vertrekken. Daarnaast heeft het krimpen van alle industrie geleid tot een
actief economisch beleid, waarbij partners intensief met elkaar samenwerken en de kennisinstellingen
belangrijke partners voor de metropoolregio zijn. Lille kent net als Den Haag een grote variëteit aan
kennisinstellingen. Wat studentenaantallen betreft is Lille beduidend groter, totaal 120.000 studenten
waarvan 10% internationaal. MEL en de Universiteit van Lille formuleerden in 2016 drie gezamenlijke
ambities (onderzoek in relatie tot de economie en klimaat; beroepsregistratie en arbeidsparticipatie
studenten; de universiteit als partner bij stedelijke en regionale ontwikkeling). Met financiële steun
van de MEL werden vier graduate schools opgericht (Precision Health, Science for a changing planet,
Information and Knowledge Society, Changing cultures, societies, practices). De intentie bestaat de
samenwerking tussen de MEL en de kennisinstellingen in de periode 2023-2027 voort te zetten met
toevoeging van de thema’s studentenwelzijn, stageplaatsen en duurzame (eco)systemen voor
samenwerking.
Inzicht in de inzet van ‘sites de excellence’, 7 locaties die ingericht zijn als one-stop-shop rondom
specifieke sectoren of thema’s en als doel hebben startups te ondersteunen en versnellen (circa 400
per jaar) door studenten, onderzoekers, wetenschappers, ambtenaren en werkgevers samen te
brengen in een ecosysteem. Met de aandacht voor innovatie en startups beoogt men ook de
aantrekkelijkheid van de metropool lokaal en internationaal te vergroten. Een van de ‘sites de
excellence’ is Plain Images dat de delegatie tijdens de studiereis bezocht. Het terrein van een oude
textielfabriek in voorstad Tourcoing is herontwikkeld tot dit project en huisvest onder meer 140
bedrijven in de creatieve industrie en biedt plek aan research & development door 3
kennisinstellingen.
Inzicht in de wijze waarop men in de metropool Lille omgaat met het vertrek van jong talent:
uitgebreid en langjarige investeren in loopbaan oriëntatie scholieren met medewerking van de
kennisinstellingen en werkgevers; investeren in toegankelijkheid voorzieningen tijdens de studie
(gratis tandarts, gezondheidszorg); mentorschap programma werkgevers-studenten; samenwerken
instellingen en werkgevers op aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 7 ‘sites de excellence’ als
natuurlijke ontmoetingsplek voor studenten en werkgevers.
Inspiratie voor gebiedsontwikkeling: op het terrein van de voormalige staalfabriek Fives Cail Babcock
ontwikkelt de gemeente met inwoners uit de wijk nieuwe huisvesting, waaronder groepshuisvesting,
generatiewoningen, huisvesting voor doelgroepen. Daarnaast ontwikkelt men groene openbare
ruimte. In de oude fabrieksgebouwen komen diverse functies, zoals de hotelschool, een warenmarkt
en een restaurant.
Xperium Lilliad is een inspiratie voor (universitaire) bibliotheken: een open, licht gebouw, dat als een
ronde schotel in het centrum van de campus met de Hard Sciences faculteiten staat. Hieraan is een
klein congrescentrum toegevoegd en een lab waar onderzoekers hun werk presenteren aan scholieren
voortgezet onderwijs, als onderdeel van intensieve loopbaan oriëntatie programma’s.
We leerden ook over Creathons, creatieve marathons die Frankrijk en Nederland met elkaar
verbinden. De deelnemers aan de Creathon werken samen aan innovatieve oplossingen, projecten of
prototypes, gerelateerd aan een vooraf bepaald onderwerp. Voor een deel van dit programma is
Nuffic vanuit Nederland partner.
Inzicht in de wijze waarop de Universiteit van Lille in een Boutique des Sciences plaats biedt aan
interdisciplinair onderzoek over heel verschillende onderwerpen. Van ouder worden in een stedelijke
omgeving tot de inzet van digitale technieken om Lille’s textiel van weleer na te bootsen en daarmee
onder meer toegankelijk te maken voor publiek. De Boutique des Sciences is er 1 van in totaal 3 Franse
wetenschapswinkels, geïnspireerd op initiatieven in enkele Nederlandse universiteitssteden.

•

•

Wat verder opviel is dat waar in Nederland de kennisinstellingen veelal jonge studenten betrekken bij
onderzoek in de stad onder de City Deal Kennis Maken het in Lille vooral de wat oudere studenten
betreft (Master en PhD).
Studenten kunnen soms studiepunten vergaren door zich in te zetten voor maatschappelijke doelen
en organisaties.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
•
•

Met deelnemende gemeenten: om de studiereis te evalueren vanuit het perspectief van een
gemeente.
Met de andere vertegenwoordiger in Lille van het Haagse consortium: om te onderzoeken welke
ideeën inspireren om voor te leggen aan alle Haagse consortiumpartners.

