
KUNST EN WETENSCHAP . Nieuwe MAKERS .  

D E K U N S T VA N W I J K E N . K U N S T E N 

WETENSCHAP . Nieuwe MAKERS . DE KUNST 

VAN WIJKEN . KUNST EN WETENSCHAP . 

Nieuwe MAKERS . de KUNST VAN WIJKEN . 

KUNST EN WETENSCHAP . Nieuwe MAKERS . de 

KUNST VAN WIJKEN . KUNST EN WETENSCHAP . 

nieuwe MAKERS . de KUNST VAN WIJKEN . 

KUNST EN WETENSCHAP . nieuwe MAKERS . de 

KUNST VAN WIJKEN . KUNST EN WETENSCHAP . 

nieuwe MAKERS . de KUNST VAN WIJKEN . 

KUNST EN WETENSCHAP . Nieuwe MAKERS . de 

KUNST VAN WIJKEN . KUNST EN WETENSCHAP . 

Nieuwe MAKERS . van 2017 tot 2019 . KUNST 

EN WETENSCHAP . nieuwe  MAKERS . de 

KUNST VAN WIJKEN . KUNST EN WETENSCHAP . 

Nieuwe MAKERS . de KUNST VAN WIJKEN . 

KUNST EN WETENSCHAP . nieuwe MAKERS . de 

KUNST VAN WIJKEN . KUNST EN WETENSCHAP . 

nieuwe MAKERS . de KUNST VAN WIJKEN . 

KUNST EN WETENSCHAP . nieuwe MAKERS . de 

KUNST VAN WIJKEN . KUNST EN WETENSCHAP . 

nieuwe MAKERS . de KUNST VAN WIJKEN . 

KUNST EN WETENSCHAP . nieuwe MAKERS . DE 

KUNST VAN WIJKEN . KUNST EN WETENSCHAP . 

nieuwe MAKERS . DE KUNST VAN WIJKEN . 

KUNST EN WETENSCHAP . nieuwe MAKERS . DE 

KUNST VAN WIJKEN . kunst en wetenschap . 



Peen en Ui plan 2017-2019: Nieuwe makers en Kunst en Wetenschap

Inleiding: 

In dit verslag vertellen wij u over de toekomstplannen van stichting Peen en Ui. 
We omschrijven voor u stichting Peen en Ui met haar werkwijze, haar netwerk 
en de functie die zij in de stad Leiden in neemt. We vertellen u hoe Peen en Ui 
de Culturele stad Leiden ziet en hoe Peen en Ui een rol kan spelen in de 
ontwikkeling van Leiden als Culturele stad.  
U zult lezen dat Peen en Ui vooral het makersklimaat wil versterken in Leiden. 
Dit willen we doen door het verfrissen van haar OPEN|Makers netwerk en door 
het faciliteren van activiteiten die hen de gelegenheid geven hun 
deskundigheid te versterken. 
Naast het betrekken van nieuwe makers wil Peen en Ui zich richten op het 
koppelen van twee belangrijke groepen die vertegenwoordigd zijn in de stad 
Leiden:  makers en wetenschappers. Deze groepen vinden elkaar in het creëren 
en vormgeven van een nieuwe samenleving.  

Uiteindelijk vind u twee werkplannen in dit verslag: Nieuwe Makers en Kunst en 
Wetenschap. Deze werkplannen geven een overzicht van de activiteiten die 
Peen en Ui met uw ondersteuning zou willen ontplooien in de periode 2017 tot 
en met 2019. 

1: Stichting Peen en Ui: Inclusief, experiment 

1.1 Peen en Ui 
Peen en Ui is dé startmotor voor nieuwe initiatieven in de creatieve stad 
Leiden. Ze verbindt sterke ideeën aan het creatieve potentieel in de stad en 
koppelt publieke en private organisaties, inwoners en makers aan elkaar. Zo 
combineert zij (terloopse) gebeurtenissen tot opzienbarende kunst- en 
cultuurontmoetingen.  

1.2 Peen en Ui visie 
Peen en Ui gelooft in inclusief werken. Inclusief werken is: samenwerken met 
mensen van diverse achtergrond, opgeleid en autodidact, waarbij ieders input 
op gelijke waarde wordt geschat en kan rekenen op evenveel aandacht. 
Wij benaderen makers, bewoners en partnerorganisaties vanwege hun 
vernieuwingsdrang, openheid en inzet.  
Peen en Ui gelooft dat je in een stad ruimte moet bieden voor experiment. 
Kunst en cultuur maken experimenteren mogelijk. Hiermee wordt ruimte 
gecreëerd waarin ieder kan oefenen met vernieuwing en verandering. De snel 
veranderende maatschappij van nu vergeet mensen deze ruimte te bieden. 
Ruimte bieden voor experiment maakt een stad aantrekkelijker voor jonge 
makers en wetenschappers. 

1.3 Peen en Ui werkwijze 
Peen en Ui gaat bij het ontwikkelen van haar activiteiten uit van de vraag, het 
doel of de plek. Vervolgens nodigt zij makers en partners uit elkaar te 
ontmoeten en om vanuit hun oogpunt te kijken hoe zij aan willen sluiten. Op 
basis daarvan wordt het project ontwikkeld.  
Peen en Ui nodigt specifieke makers uit om een programmaonderdeel te 
ontwikkelen, of Peen en Ui doet een open oproep, waarbij alle makers uit haar 
netwerk zich kunnen aansluiten. Doordat de maker, bewoner en 
partnerorganisatie mede verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het gehele 
project, in plaats van enkel het eigen onderdeel, én doordat ieder de ruimte 
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krijgt een eigen wens binnen het programma te ontwikkelen, ontstaan er 
bijzondere crossovers en samenwerkingen.  

1.4 Peen en Ui team 
Binnen het Peen en Ui kernteam zijn verschillende vaardigheden verenigd. Alle 
teamleden hebben een verleden in zorg en welzijn en hebben zich later 
ontwikkeld tot maker en organisator. Daarom is er een natuurlijk vermogen om 
makers, bewoners en partnerorganisaties te begeleiden bij het maken van 
nieuwe stappen. 
Peen Ui is in staat om makers, bewoners en partners van verschillende 
disciplines en niveaus samen te brengen met behoud van hun eigen kwaliteit.  

2: Functie Peen en Ui 

2.1 Peen en Ui als startmotor 
Peen en Ui biedt Leiden een makkelijke weg om zich op vele manieren te laven 
aan de bijzondere werkkracht van de Leidse makers. Een werkkracht die niet 
enkel de stad van kunst en cultuurproducten voorziet, maar die de stad laat 
leren door veilig het experiment aan te gaan.  
 
2.2 Peen en Ui als netwerkorganisatie:  
OPEN|Makersnetwerk 
Peen en Ui heeft in de afgelopen tien jaar een netwerk van ruim 250 makers 
opgebouwd. Professionele makers, amateurs, bekend, minder bekend, uit alle 
disciplines met een duidelijke link met Leiden. Vooral het project OPEN|Makers 
aan de Markt leidde tot dit enorme aantal. Peen en Ui kent haar OPEN|Makers 
goed. We werkten met hen samen, we werkten gezamenlijk in één ruimte of 
we hielpen de makers bij hun projecten. Daarom weet Peen en Ui goed wat hun 
wensen en behoeften zijn. De meeste makers in het OPEN|Makers netwerk zijn 
eenlingen (zzp’ers) of heel kleine organisaties. Dat maakt het lastig voor hen 
om zichtbaar te zijn voor de grotere instellingen in Leiden en voor de 
beslissers. Door lid te zijn van het OPEN|Makers netwerk kunnen ze op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen in Leiden. Peen en Ui maakt hun kansen 
zichtbaar en vertegenwoordigt hen. 

2.3 Peen en Ui ontmoetingen 
Peen en Ui organiseert culturele en innovatieve ontmoetingen. 
In de afgelopen jaren heeft Peen en Ui zo’n 35 ontmoetingsprojecten 
georganiseerd. Grote en kleine projecten, in de wijk of in de binnenstad, 
samen met makers, bewoners en organisaties. Waren het in het begin vooral 
projecten uit eigen initiatief, nu zien we een flinke groei in Peen en Ui-
projecten in opdracht.  
De OPEN|Makers krijgen in deze projecten een belangrijke rol.  
Peen en Ui  schiep als het ware de voorwaarden voor de diverse creatieve 
activiteiten binnen haar zich uitbreidende netwerk van makers. Dat vond 
concreet plaats door:  

• projecten te organiseren, 
• veel makers bij opdrachten te betrekken, 
• sociale media te entameren en te voeden, 
• perscontacten te onderhouden, 
• coachingsgesprekken te voeren, 
• netwerkgelegenheden te creëren, 
• makers professioneel te ondersteunen, 
• werkervaringsplaatsen te scheppen en, 
• niet het minst belangrijk: door bij dit alles steeds de band met de stad 

te maken en te onderhouden.  
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Uit de Cultuurnota: 
  
Wij willen dat cultuur 
meer waarde heeft 
voor de stad en dat de 
stad meer waarde 
heeft voor cultuur. Wij 
denken dat er nog veel 
meer samenwerking en 
coproductie mogelijk 
is, waardoor de stad 
levendiger wordt en 
een cultuursignatuur 
krijgt. Samenwerking 
tussen culturele en 
niet-culturele 
instellingen, zoals het 
bedrijfsleven, het 
onderwijs, de 
toeristische sector en 
de horeca.

Passend Peen en Ui 
project: 
In 2014 ontwikkelde 
Peen en Ui EVEN 
OPEN. Het Eerste 
Creatieve Pop-up 
warenhuis van Leiden 
met ruim 25 makers.. 
In navolging van dit 
project zijn 6 nieuwe 
projecten en 
initiatieven door 
makers voortgezet in 
retail en horeca.
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Zodoende gaf Peen en Ui veel makers de gelegenheid belangrijke stappen te 
zetten in hun loopbaan. 

2.4 Partners in de stad  
Partners in de stad van Peen en Ui zijn winkeliers, ondernemers, gemeente, 
cultuurinstellingen, bewoners en winkelpubliek.  

Hoe meer er gebeurt op cultureel gebied hoe groter de aantrekkingskracht van 
Leiden, ook op economisch gebied, en dat heeft in deze bijzondere economische 
tijden een grote meerwaarde. [Cultuurnota van Leiden]  

Zowel ondernemende makers als makende ondernemers hebben baat bij het 
leggen van verbindingen met andere sectoren. De dwarsverbanden die Peen en 
Ui legt, leiden tot nieuwe bedrijvigheid in Leiden. Steeds meer partners uit de 
stad, zoals: marketeers, woningbouwverenigingen en grote culturele 
instellingen weten de kennis van Peen en Ui en onze makers te vinden en in te 
zetten. 
Cruciaal bij de samenwerking met Peen en Ui is dat zij, samen met de makers, 
vanaf het allereerste begin van een project worden betrokken. Zo profiteren 
partners van de manier van werken van makers, die vaak vernieuwend is voor 
de partners. Die frisse en nieuwe blik tijdens het gehele ontwikkelproces is 
voor de partners een belangrijke reden met Peen en Ui samen te werken. 
Peen en Ui is een graag geziene partner in Leiden. Zij wordt uitgenodigd voor 
tal van inspiratiebijeenkomsten, netwerkborrels en meedenksessies, zowel 
binnen als buiten de culturele sector.  

4 De Leidse situatie 

4.1 Cultuur in de Stad, cultuur in Leiden 
In het boek “De aantrekkelijke stad” onderzoekt Gerard Marlet hoe een stad 
aantrekkelijk wordt voor mensen om er te wonen. Een aantal dingen valt ons 
hier op: 

In steden hangt iets in de lucht, dat zorgt voor een snellere overdracht van kennis en 
ideeën. Dat mysterie vindt plaats in de vele cafés, restaurants en culturele instellingen 
in de stad, waar “Urban Professionals” elkaar ontmoeten en hun kennis uitwisselen. 
Kennis overdracht vindt voornamelijk plaats door face to face contacten. (G. Marlet, De 
Aantrekkelijke stad,  pg 51) 
Waar twee hoogopgeleide mensen elkaar ontmoeten, vergroten zij beiden hun kennis, 
en daarmee de kennis binnen het bedrijf waar zij werken, en het totale kennisniveau 
[van…] waar zij wonen. (RE Lucas, On the mechanics of economic development, Journal 
of Monetary Economics,22, p3-42, 1988) 
Sociologen zoals James Coleman menen dat die kennisoverdracht alleen kan plaats 
vinden in steden met veel sociale netwerken( sociaal kapitaal). Er is volgens hen sprake 
van een wisselwerking. Ontmoetingen in steden kunnen het onderling vertrouwen 
bevorderen, waardoor de voorraad sociaal kapitaal er toeneemt. En het menselijke 
kapitaal  van een individu neemt in  een omgeving met meer sociaal kapitaal meer toe 
(G. Marlet, De Aantrekkelijke Stad, pg 52) 

De ingrediënten om het stedelijk kapitaal te vergroten, zijn in Leiden 
behoorlijk aanwezig. Leiden heeft een bevolking die hoog is opgeleid,  
betrokken is, initiatieven ontplooit en/of ondersteunt en enthousiast is over 
cultuur. Zij willen elkaar erg graag ontmoeten. 

Het culturele aanbod in de stad is voor hoogopgeleiden een reden zich er te willen 
vestigen, waardoor in steden met veel cultuur de voorraad menselijk kapitaal over het 
algemeen groter is. 
Investeringen in cultuur kunnen de aantrekkingskracht van een stad naar verwachting 
alleen vergroten als ze worden ingezet op culturele activiteiten die onder andere 
kleinschalig en divers en gericht zijn op de plaatselijke bevolking. 
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Uit de Cultuurnota:  
Wat willen we? 
Zichtbaarheid: 
binnenste buiten en 
open deuren Wij willen 
meer culturele 
activiteiten in de 
openbare ruimte, 
binnen of buiten, op 
verrassende en/ of 
historische locaties.

Passend Peen en Ui 
project: 
Leiden is OPEN vroeg 
Peen en Ui om een 
editie volledig te 
organiseren en 
programmeren. 
Daarvoor heeft Peen 
en Ui het project 
HOMETOWN 
ontwikkeld: een groot 
straattheaterspektake
l op het Hooglandse 
Kerkplein. Naar 
aanleiding van deze 
succesvolste editie in 
2015 heeft ‘Leiden is 
OPEN’ een format 
ontwikkeld waarin 
andere culturele 
partners ook de 
programmering 
kunnen verzorgen. 

Uit de Cultuurnota:  

Ruimte voor makers, 
festivals en 
evenementen. We 
willen meer ruimte 
geven aan makers (van 
beeldende kunst, 
theater, films, 
concerten), festivals 
en evenementen. 
Makers vervullen een 
belangrijke rol om de 
levendigheid in de stad 
te vergroten. Zij zijn 
mobiel, flexibel en 
kunnen makkelijker 
afwijkende 
presentatievormen 
gebruiken. Zij 
opereren in wisselende 
netwerken die 
makkelijk aansluiten 
bij de vraag uit de stad
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Het gaat om kunst en cultuur in de stad waarvan de inwoners van de stad zelf kunnen 
genieten. En met niet (alleen) de toeristen en dagjesmensen , zoals vaak het geval is bij 
festivals. [G. Marlet, De Aantrekkelijke Stad] 

Op dit moment wordt er flink ingezet op de grotere festivals. Peen en Ui richt 
zich meer op de kleinere ontmoetingen. Dat betekent niet dat Peen en Ui geen 
rol heeft in deze festivals. Zij zal echter publiek, makers en organisatoren al in 
de ontwikkeling van het festivalonderdeel betrekken door middel van 
verschillende ontmoetingen; daardoor zullen deelnemers aan het Peen en Ui -
onderdeel niet verzuipen in de grootschaligheid van de festivals, maar zich 
betrokken blijven voelen. 

4.2 Wat draagt Peen en Ui bij aan de Leidse Cultuur? 
De activiteiten die Peen en Ui ontplooid heeft, gaan allemaal uit van de kracht 
van Leidenaren op de verschillende niveaus.  
Binnen de projecten staat de ontwikkeling van de betrokkenen centraal; 
daardoor kan alleen al het meewerken aan de projecten gezien worden als een 
vorm van deskundigheidsbevordering. De ontmoetingen die Peen en Ui op al 
haar verschillende manieren organiseert, dragen bij aan het culturele aanbod 
van de stad én aan het vergroten van het sociale kapitaal van de stad. 
In De aantrekkelijke stad wordt vooral gesproken vanuit de hoogopgeleide 
inwoner. Wij geloven er echter in dat ook voor de andere bewoners deze vorm 
van ontmoetingen leiden tot de versterking van kapitaal. Door het begeleiden 
en gezamenlijk organiseren van gemeenschappelijke culturele ontmoetingen in 
de wijken leren de meewerkende bewoners zich te organiseren en worden zij 
aanspreekbaar voor de medebewoners en de organisaties die hen willen 
bereiken bij het vormgeven en onderhouden van hun buurt en stad. Deze 
activiteiten zal Peen en Ui door middel van het binnenhalen van opdrachten via 
haar partners blijven ontplooien.  

5 Hoe kan Peen en Ui de voedingsbodem voor haar culturele ontmoetingen 
behouden en versterken? 

Om deze bijzondere rol in Leiden te kunnen blijven vervullen en om de 
verschillende ontwikkelingen het hoofd te kunnen blijven bieden, zoekt Peen 
en Ui middelen om het OPEN|Makers netwerk mogelijkheden te bieden om 
elkaar te blijven ontmoeten en om zichzelf te ontwikkelen.  
Bovendien wil Peen en Ui makers vertegenwoordigen om te zorgen dat zij hun 
belangrijke plek in de stad blijven innemen. Ten slotte wil Peen en Ui nieuwe 
ontmoetingen tussen makers, studenten, wetenschappers en andere starters uit 
de creatieve klasse van Leiden ontwikkelen en faciliteren. 

• In de vorm van het organiseren van activiteiten waarin jonge makers 
elkaar kunnen leren kennen en waardoor Peen en Ui ze blijft ontmoeten 
en hun vragen en behoeften kan blijven monitoren. 

• Het ondersteunen van makers bij het vinden van mogelijkheden om hun 
werk te tonen en om een werkplek te vinden 

• Het organiseren van activiteiten die de deskundigheid van de makers 
bevorderen 

• Het begeleiden van makers bij het organiseren van eigen kunstprojecten 
• Het begeleiden van makers bij vragen over hun beroepspraktijk, zoals 

het aanvragen van subsidies en stipendia en het structureren van hun 
beroepspraktijk. 

• Mogelijkheden om partners en nieuwe partijen te verleiden samen te 
werken met Peen en Ui en haar OPEN makers door kleine activiteiten te 
organiseren die de mogelijkheden van makers bij organisaties laten 
zien. Adviseren van partners bij culturele onderdelen van activiteiten 
van organisaties
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Uit de Cultuurnota:  
Makers Leiden kent 
vele soorten makers. 
Beeldend kunstenaars, 
theatermakers, 
muziekmakers et 
cetera. Wij willen 
meer aandacht 
besteden aan deze 
groep, met name als ze 
jong zijn of in een 
startfase zitten. En 
vooral daar waar ze 
‘de stad met de stad’ 
verbinden. Wij zullen 
ons inspannen om 
(tijdelijke) ruimtes van 
de gemeente voor 
makers tegen huur- of 
(gebruiks)vergoeding 
beschikbaar te stellen. 
Het project ‘Open | 
Makers aan de markt’ 
is een goed voorbeeld 
hiervan.

Passend Peen en Ui 
project: 
Een convenant, over 
tijdelijk ateliers,  
tussen Gemeente, 
Cultuurfonds en HOD 
is nooit tot uitvoer 
gekomen, omdat 
ruimte vrij maken 
voor langer dan 3 
maanden een 
probleem bleek. Als 
oplossing hiervoor 
hebben we het 
Mobiele Kantoor 
Hypermöbiel 
ontwikkeld, een 
meubel dat we binnen 
heel korte tijd kunnen 
verplaatsen en waarin 
alles wat nodig is voor 
het houden van een 
kantoor aanwezig is.


