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introductiemagazine | Welkom

... bij onze faculteit!  

Fijn dat je er bent. Om je alvast  

op weg te helpen, hebben we dit  

magazine ontwikkeld. Hierin vind  

je alle ins en outs: van praktische 

informatie tot de geschiedenis van  

de faculteit, en van de stad Leiden  

tot de nieuwbouw.  

Heel veel succes en plezier! 

welkom...

https://www.youtube.com/watch?v=62ZqhAlWHGk&feature=youtu.be


Startgesprek

In de eerste drie maanden heb je een 
startgesprek met je leidinggevende. 
In dit gesprek maken jullie afspraken 
die de basis vormen voor de jaarlijkse 
Resultaat- en Ontwikkelings-
gesprekken (R&O-gesprekken). 

introductiemagazine | Je eerste werkdag
Online profiel

Alle medewerkers van de  
universiteit hebben een  
eigen profielpagina op de 
website. Op jouw profiel
pagina geef je aan waar je 
werkt en hoe je bereikbaar 
bent. Ook handig om 
andere collega’s te vinden.

Koffiekaart

Vraag je leidinggevende om de koffie-
kaart van jouw afdeling. Hiermee  
haal je gratis koffie, thee en warme 
chocolademelk.

LU-Card 

De LU-Card is een persoonlijke kaart  
van de Universiteit Leiden die toegang 
biedt tot bepaalde locaties, en waarmee 
je kunt printen en kopiëren. De kaart 
geldt ook als legitimatiebewijs van de 
universiteit. Vraag de kaart online aan. 
Vergeet niet om je kaart een keer in de 
maand te updaten bij een oplaadpunt.

ICT-diensten

Met jouw ULCN-account kun je  
inloggen op je werkplek of je mail 
lezen. De inloggegevens voor dit 
account ontvang je automatisch zodra 
je in dienst treedt bij de universiteit. 
Lees meer over deze en andere 
belangrijke ICT-diensten.

Openingstijden

Er zijn meerdere gebouwen met 
verschillende openingstijden.  
Bekijk ze op de locatiepagina.

Introductiedag

Meld je aan voor de  
introductiedag van de  
Universiteit Leiden met  
je ULCN account.
Ben je gestart met je PhD?  
Volg dan de speciale  
introductiedag voor  
promovendi. 

je eerste
werkdag

Je werkplek

Bureau op de juiste hoogte of aan-
vullende hardware of software nodig? 
Wanneer je jouw nieuwe (fysieke en 
digitale) werkplek wilt (laten) inrichten 
of aanpassen, kun je terecht op  
de medewerkerssite.

Plattegrond

Bekijk een plattegrond van 
onze faculteit op pagina 12.

Online werkomgeving

Via de zogenaamde remote werkplek 
heb je altijd toegang tot jouw  
bestanden, email en universitaire 
informatiesystemen. Lees meer over 
mobiel- en thuiswerken.

Parkeren en fietsenstalling

Kom je op de fiets of met de auto? 
Bekijk de parkeer- en stallings-
mogelijkheden. 
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https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/ontwikkeling/resultaat--en-ontwikkelingsgesprek/resultaat--en-ontwikkelingsgesprek
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/ontwikkeling/resultaat--en-ontwikkelingsgesprek/resultaat--en-ontwikkelingsgesprek
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/nieuwe-medewerker/praktische-zaken/profielpagina-aanpassen/wiskunde-en-natuurwetenschappen
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/faciliteiten/lu-card/lu-card/wiskunde-en-natuurwetenschappen/fnw-bestuur-bureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau#tab-1
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/nieuwe-medewerker/praktische-zaken/ict
https://www.universiteitleiden.nl/locaties?pageNumber=1&faculty=science
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/nieuwe-medewerker/praktische-zaken/introductiedag-nieuwe-medewerkers
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/onderzoek/promoveren/promotietraject/introductiedag-phds
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/onderzoek/promoveren/promotietraject/introductiedag-phds
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/werkplek
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/mobiel--en-thuiswerken/toegang-tot-uw-werk/remote-werkplek/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/mobiel--en-thuiswerken
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/faciliteiten/fietsen/fietsen/wiskunde-en-natuurwetenschappen#tab-2
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/faciliteiten/fietsen/fietsen/wiskunde-en-natuurwetenschappen#tab-2
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Universiteit
Leiden

Over de universiteit

De Universiteit Leiden, in 1575 opgericht,  
is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale 
onderzoeks universiteiten. De universiteit heeft zeven  
faculteiten in het alfa, béta, gamma, lifesciences en 
geneeskundedomein en is gevestigd in Leiden en Den Haag. 
De universiteit zet zich in voor het ontwikkelen, verspreiden 
en toepassen van wetenschappelijke kennis en wil een 
betrouwbaar baken zijn in het nationale en internationale 
maatschappelijke en politieke debat. De Universiteit Leiden 
hecht grote waarde aan vrijheid van geest, denken en  
spreken. Ons devies is daarom Praesidium Libertatis –  
bolwerk van vrijheid. Lees meer over ons.

587
hoogleraren

Welkom bij

30
instituten

7.100
medewerkers

6.400
wetenschappelijke

publicaties
433
promoties

45
bachelor-

opleidingen

87
master-

opleidingen

30.884
studenten

https://www.universiteitleiden.nl/over-ons
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Organisatie en bestuur

De Universiteit Leiden bestaat uit zeven faculteiten, elk 
bestuurd door een faculteitsbestuur onder voorzitterschap 
van een decaan. Het College van Bestuur (CvB) bestuurt de 
universiteit als geheel. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, 
ook wel de rector magnificus, de vicerector magnificus en de 
vice-voorzitter. Sinds 2013 vervult Carel Stolker de rol  
van rector magnificus bij onze universiteit. Het CvB wordt 
gecontroleerd door de Raad van Toezicht en ondersteund 
door het Bestuursbureau en de expertisecentra.  
Het Bestuursbureau draagt zorg voor de beleids- en besluit-
vorming. Onder de expertisecentra vallen onder andere  
ICT Shared Service Centre (ISSC), Universitair Facilitair  
Bedrijf (UFB) en Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).  
De Universiteitsraad is het universitaire medezeggenschaps-
orgaan. Naast deze organisatieonderdelen zijn er verder nog 
andere, facultaire en interfacultaire, eenheden die zich richten 
op onderzoek of onderwijs voor specifieke groepen.

Meer informatie over het bestuur en de organisatie van  
onze universiteit.

bestuurlijke
organisatie

College van Bestuur

Universiteitsraad

Voorzitter

Ab van der Touw 

Voorzitter 

Charlotte de Roon

Faculteiten

Archeologie
Geesteswetenschappen
Geneeskunde
Governance and Global Affairs
Rechtsgeleerdheid
Sociale Wetenschappen 
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Raad van Toezicht

Vice-rector magnificus 

Hester Bijl
Rector magnificus 
& voorzitter  
Carel Stolker

Vice-voorzitter 
Martijn Ridderbos

https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/bestuur
https://www.universiteitleiden.nl/archeologie
https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen
https://www.universiteitleiden.nl/geneeskunde-lumc
https://www.universiteitleiden.nl/governance-and-global-affairs
https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid
https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen
https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen


6 / 25

Leiden is een levendige (studenten)stad met een 
rijke historie. Want met zijn eeuwenoude grachten, 
intieme hofjes en schitterende monumenten 
zoals de Pieterskerk, het Academiegebouw en  
de Burcht is Leiden een lust voor het oog. 

Van kunstwerken van Leidse meesters als  
Rembrandt van Rijn en Jan Steen tot een reis 
door het menselijk lichaam en Trix de T-rex:  
de Leidse musea schotelen je een gevarieerd 

menu voor. Naast musea, vind je in Leiden  
bioscopen, een filmhuis, theater en vele  
kroegjes, restaurants en eetcafés. 

Ook niet te missen is het Leidens Ontzet  
(3 oktober), een uitbundig volksfeest dat  
een paar dagen duurt. En niet onbelangrijk:  
Leiden ligt heel centraal in de Randstad. Je bent 
binnen een half uur op het strand en binnen drie  
kwartier in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht.

ontdek 
leiden

introductiemagazine | Welkom bij Universiteit Leiden

https://www.visitleiden.nl/nl/zien-doen/beleven/musea
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Over ons

Begonnen op kleine schaal in het hart van Leiden in 1815 is 
onze faculteit uitgegroeid tot een hoeksteen van het Leiden 
Bio Science park. Bij ons werken medewerkers en studenten 
samen in een dynamische, internationale omgeving waar 
persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het vaan-
del staan. Onze mensen worden gedreven door nieuwsgierig-
heid, om zo fundamentele kennis te vergroten en over gren-
zen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een bijdrage 
te leveren aan het oplossen van de grote maatschappelijke 
vraagstukken van morgen.

Over de 
faculteit

Wiskunde en 
Natuurwetenschappen

we are science
our community

medewerkers

63
nationaliteiten

70% nederlands
30% internationaal

studenten

82
nationaliteiten

85% nederlands
15% internationaal
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Jacobus Henricus 
(Henry) van ’t Hoff, 
student in Leiden, 
Scheikunde
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Hendrik Antoon 
Lorentz, student  
PhD en hoogleraar in 
Leiden, Natuurkunde

Pieter Zeeman,  
student en PhD in  
Leiden, Natuurkunde

Johannes Diderik  
van der Waals,  
student en PhD in 
Leiden, Natuurkunde 

Heike Kamerlingh 
Onnes, hoogleraar in 
Leiden, Natuurkunde

Nicolaas (Nico)  
Bloembergen, PhD en 
Lorentz Professor in 
Leiden, Natuurkunde

1901 1902 1910 1913 1981

Hendrik Lenstra,  
emeritus hoogleraar 
Fundamentele en 
toegepaste wiskunde

Carlo Beenakker, 
hoogleraar Theorie 
van de vaste stof

1998 1999
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Ewine van Dishoeck, 
hoogleraar Moleculaire  
astrofysica

Jan Zaanen,  
hoogleraar  
Theoretische  
natuurkunde

Marijn Franx,  
hoogleraar  
Extragalactische  
sterrenkunde

Xander Tielens,  
emeritus hoogleraar 
Fysica en chemie van 
het interstellaire 
medium

Dirk Bouwmeester, 
hoogleraar Kwantum-
optica en kwantum-
informatie 

Aad van der Vaart, 
hoogleraar  
Stochastiek

2000 2006 2012 2014 2015

Michel Orrit, hoog-
leraar Spectroscopie 
van moleculen in 
gecondenseerde 
materie 

Ewine van Dishoeck, 
hoogleraar Moleculaire 
astrofysica

2017 20182010
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a
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Geschiedenis

introductiemagazine | Over de faculteit
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Onderzoek

Met ons onderzoek werken we aan een fundamenteel begrip 
van de wereld en de mensen om ons heen. We onderscheiden 
twee onderzoeksdomeinen: Fundamentals of Science en Life 
Sciences.

Fundamentals of Science
Van de kern van het atoom tot de raadsels van het menselijk 
brein. Onze natuurwetenschappers, sociale wetenschappers 
en (bio)medici onderzoeken de kleinste deeltjes, de grootste 
oneindigheden en de oudste sterrenstelsels. Maar ook de 
basis van ons gedrag, de meest complexe datasets en de  
slimste algoritmes. Allemaal gedreven vanuit een drang naar 
het ontrafelen van de diepste geheimen van de mens en van 
het universum, en om het onbekende bekend en het liefst  
ook toepasbaar te maken.

Life Sciences
De fundamentele basis van al het leven bestaat uit complexe 
processen rond moleculen, DNA en binnen cellen. Kennis van 
het menselijk genoom, krachtige microscopen en technieken 
om genen te bewerken geven onderzoekers steeds verder-
gaande mogelijkheden om de meest fundamentele biologische 
processen te begrijpen én te sturen. Daarmee zoeken en  
vinden onze onderzoekers onder andere aanknopingspunten 
voor nieuwe medicijnen en therapieën.

Binnen elk domein werken onze onderzoekers aan een  
reeks onderwerpen, bijvoorbeeld: kunstmatige intelligentie, 
de kwantumcomputer, duurzame energie, efficiënte medicijn-
ontwikkeling, data science en de aarde leefbaar houden.

introductiemagazine | Over de faculteit
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Onderwijs

Het onderwijs in de faculteit is nauw verbonden met het 
onderzoek en vindt plaats bij de instituten. De faculteit  
biedt acht bachelor, en 14 masteropleidingen aan binnen  
de disciplines wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuur-
kunde, scheikunde, biofarmaceutische wetenschappen,  
biologie en milieuwetenschappen. Zowel in bachelorfase als 
in de masterfase verzorgen we een aantal opleidingen samen 
met collega faculteiten en universiteiten zoals het LUMC,  
de faculteit FGGA en de TU Delft.

Naast de bachelor- en masteropleidingen bieden wij ook 
PhD-programma’s via de Graduate School. Een aanzienlijk 
aantal masterstudenten, promovendi, postdocs en onder
zoekers uit het buitenland zorgt voor een internationale  
academische omgeving.

Ons onderwijs vindt plaats binnen een inspirerende en 
moderne onderzoeksomgeving. Studenten werken samen 
met onderzoekers en masterstudenten zijn lid van de  
onderzoeksinstituten. Dit biedt een ideale omgeving om  
te leren door onderzoek te doen, samen met junior en  
senior-onderzoekers. Er is veel een-op-een contact met 
onderzoekers tijdens de onderzoeksperiodes. Daarnaast  
worden studenten begeleid met een mentor- en tutor-
systeem.

Ook wordt jaarlijks de Bètabanenmarkt georganiseerd.  
Hier presenteren zo’n 40 organisaties zich om studenten te 
informeren over carrièremogelijkheden na het afstuderen.

introductiemagazine | Over de faculteit

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen?pageNumber=1&type=bachelor&faculty=science
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen?pageNumber=1&education=&type=master&faculty=science
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Instituten

Key-facilities

- Lorentz Center
- Hortus botanicus

- Cell Observatory
-  Netherlands Centre of Electron 

Microscopy (NeCEN)
- Metabolomics Faciliteit
- NMR Faciliteit
- Leiden Centre of Data Science
- Cryogenics Department 
- Fijnmechanische Dienst 
- Elektronische Dienst

Academische Zaken, Arbo & 
Milieudienst, Communicatie  
& Marketing, Facilitaire Dienst, 
Faculteitsbureau, Financiën &  
Projecten, Huisvesting, Science 
Onderwijs & Studentzaken, 
Onderzoeksondersteunende 
diensten, HRM

Organisatie

De faculteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt  
meer dan 2300 medewerkers en ruim 5000 studenten.  
Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur, 
onder voorzitterschap van de decaan. De faculteit is weer 
onderverdeeld in een aantal instituten die worden geleid  
door het instituutsbestuur. De facultaire diensten zijn  
verantwoordelijk voor de ondersteuning van het onderwijs, 
onderzoek en de bedrijfsvoering.

Faculteitsbestuur

Joost Barendse
Assessor (studentlid)

Michiel Kreutzer
Decaan

Bart de Smit
Vice-decaan en  
portefeuillehouder 
onderwijs

Dirkje Schinkelshoek
Directeur Bedrijfsvoering

introductiemagazine | Over de faculteit

https://www.lorentzcenter.nl/
https://hortusleiden.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-facilities/science/cell-observatory#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksfaciliteiten/wiskunde-en-natuurwetenschappen/necen#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksfaciliteiten/wiskunde-en-natuurwetenschappen/necen#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksfaciliteiten/wiskunde-en-natuurwetenschappen/metabolomics-faciliteit
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksfaciliteiten/wiskunde-en-natuurwetenschappen/nmr-facility#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/leiden-centre-of-data-science
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/physics/support-departments/cryogenics-department/
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/physics/support-departments/department-of-fine-mechanics
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/physics/support-departments/electronics-department
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plattegrond
Faculteit der Wiskunde en  
Natuurwetenschappen

   Hoofdingang LMUY, Gorlaeus 
Gebouw, Bestuursgebouw, 
Huygens en Oort

   Ingang gebouwen
  Fietsenstalling
   Fietsenstalling voor  

medewerkers

  Parkeerplaats (auto)
  Parkeerplaats (motorfiets)
   Parkeerplaats (scooters en  
bromfietsen)

N
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https://www.google.com/maps/dir/Einsteinweg+55,+2333+CC+Leiden/@52.1673581,4.4556007,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5c71ec6877197:0xc130947cd39551a9!2m2!1d4.4599781!2d52.1673582
http://
https://www.google.com/maps?daddr=Niels+Bohrweg+2+2333+CA+Leiden
https://www.google.com/maps?daddr=Niels+Bohrweg+2+2333+CA+Leiden
https://www.google.com/maps/dir/Einsteinweg+55,+2333+CC+Leiden/@52.1673581,4.4556007,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5c71ec6877197:0xc130947cd39551a9!2m2!1d4.4599781!2d52.1673582
https://www.google.com/maps/dir/''/@52.1694662,4.3866983,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5c718ed73117f:0xf29563f4f7156388!2m2!1d4.4567378!2d52.1694869
https://www.google.com/maps/dir/Einsteinweg+55,+2333+CC+Leiden/@52.1673581,4.4556007,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5c71ec6877197:0xc130947cd39551a9!2m2!1d4.4599781!2d52.1673582
https://www.google.com/maps?daddr=Sylviusweg+72+2333+BE+Leiden
https://www.google.com/maps/dir/Van+Steenis+Gebouw,+Einsteinweg+2,+2333+CC+Leiden/@52.1654698,4.4614831,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5c71de203e06d:0xa33da9ce899eefc9!2m2!1d4.4636718!2d52.1654698
https://www.google.com/maps?daddr=Rapenburg+73+2300+RA+Leiden
https://www.google.com/maps?daddr=Rapenburg+73+2300+RA+Leiden
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Nieuwbouw

Je bent er misschien al geweest: het nieuwe  
Gorlaeus Gebouw. Het nieuwe gebouw stimuleert  
ontmoeting tussen onderzoekers en studenten  
in een hightech omgeving met state of the art  
onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. In drie fasen 
wordt het nieuwe Gorlaeus Gebouw gerealiseerd.  
De eerste fase van het nieuwe gebouw is in 2016  
in gebruik genomen. In de periode vanaf 2021 tot  
en met 2023 wordt fase 2A gerealiseerd. Vanaf  
2024 tot 2026 wordt fase 2b gerealiseerd. In 2026  
is het gehele Gorlaeus Gebouw klaar. Je kunt hier 
meer lezen over het project.

“Ik hoop en verwacht dat  
de nieuwbouw bijdraagt  
aan verbinding tussen 
vakgebieden binnen  
onze faculteit. Het wordt 
bovendien een duurzaam  
en flexibel gebouw, zodat 
het ook als de eisen van  
de tijd veranderen een plek 
zal blijven waar onderwijs 
en onderzoek leiden tot 
nieuwe kennis en inzichten.”
Tessel Linders, hoofd Huisvesting

introductiemagazine | Over de faculteit

https://www.universiteitleiden.nl/gorlaeusgebouw
https://www.youtube.com/watch?v=BCPO38GwhMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BCPO38GwhMo&feature=youtu.be
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Auke Planjer

Programmacoördinator, Lorentz Center (LC)

Bij het Lorentz Center organiseren we jaarlijks meer  
dan 80 wetenschappelijke workshops in alle disciplines.  
Als programmacoördinator ben ik verantwoordelijk voor  
de evaluatierondes, de planning van de workshops en de  
contacten met onze raadsleden. Eén van de leukste dingen 
aan mijn werk is dat ik getuige ben van de groei van het LC. 
Toen ik in de zomer van 2008 begon, was ik de jongste van  
het team. Alles werd een beetje uit de losse pols gedaan en  
ad hoc opgelost. Maar inmiddels zijn we met veel meer en 
ben ik een oudgediende én bron van kennis en informatie 
voor nieuwe collega’s. Er heerst hier een bijzondere  
werksfeer, omdat we in principe altijd internationale 
wetenschappers over de vloer hebben. De deuren staan  
altijd open en er wordt gewerkt én gelachen. De sfeer die  
wij creëren is ook van invloed op onze gasten. Dat draagt  
bij aan het succes van de workshops.  
Wat destijds als een tijdelijke 
baan begon is uitgegroeid tot 
een uitdagende loopbaan op 
één van de leukste plekken 
binnen de universiteit.

Suzan Verberne

Universitair Docent, 
 expertise in Tekstdata  
binnen Data Science, LIACS

Ik kreeg de kans om bij LIACS als universitair docent  
aan de slag te gaan voor het interfacultaire Data Science- 
onderzoeksprogramma. Het is voor mij de perfecte plek, 
mede omdat ik meteen al promovendi kon gaan begeleiden 
en ik veel autonomie heb. Een deel van mijn onderzoek gaat 
over het ontwikkelen en evalueren van gespecialiseerde  
zoekmachines. Een ander deel gaat over het ontwikkelen  
van methoden voor het extraheren van informatie uit teksten. 
Ik krijg energie van de gesprekken met mijn promovendi  
en studenten en het samenwerken aan artikelen. Als ik dan  
ook nog goed ben opgeschoten met mijn eigen schrijfwerk 
zoals aanvragen en reviews, wat ik grotendeels in de trein 
doe, heb ik een goede werkdag. LIACS is een fijn instituut om 
te werken. Ik heb leuke collega's met wie ik kan praten over 
dagelijkse beslommeringen.

Felix Smits

Onderzoeker Quantum Matter en Optics, LION

Als pIasmafysicus houd ik mij bezig met plasma’s die uit  
zichzelf stabiel zijn. Denk hierbij aan vuur, de zon en tl buizen. 
Die willen we gebruiken om de chemische industrie op  
elek triciteit te laten functioneren in plaats van op brandstof, 
en om CO2 om te zetten naar brandstof. De faculteit  
Wiskunde en Natuur wetenschappen is dé plek voor dergelijk 
onderzoek, omdat we hier vrijstaande plasma’s kunnen 
maken. Ik vind eigenlijk alles leuk aan mijn werk: van  
concepten bedenken tot berekeningen maken en uitvinden. 
Het is altijd weer een spannend moment wanneer blijkt of 
wat jij bedacht hebt ook daadwerkelijk klopt. Ook als dit niet 
het geval is en de natuur anders werkt dan jouw gedachte gang. 
Ik heb een goede dag wanneer een som af is of een ontwerp 

klaar, en wanneer mijn gestelde doelen weer 
behaald zijn. Ik werk bij LION 
omdat hier aan fundamentele 

kwantum mechanica wordt 
gewerkt. Mijn kennis paste pre-

cies bij wat er voor hun plasma- 
opstelling nodig was. Er heerst  
een goede sfeer en iedereen  

is behulpzaam. Wij doen vrij  
solistisch werk, maar belangrijke 

momenten vieren wij feestelijk… 
met taart! 

introductiemagazine | Over de faculteit
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Ian Lau

Evenementencoördinator,   
Communicatie & Marketing

Ik organiseer alle evenementen van de faculteit, zoals de 
open dagen, de Girls in Science Day en de Leiden Science 
Run. Toen ik de vacature voor mijn baan voorbij zag komen 
was ik meteen enthousiast. Evenementen organiseren om 
mensen op wat voor manier dan ook bij elkaar te brengen,  
te laten integreren of kennis te laten maken met de faculteit: 
daar krijg ik energie van. De Beat the Professor Pubquiz vind 
ik één van de leukste events om te organiseren. Deze quiz 
wordt zeer gewaardeerd en iedereen binnen de faculteit kan 
meedoen. Samen mét en tegen elkaar strijden. Geweldig! 
Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden vind ik het fijn als ik 
mijn doelen heb bereikt en ik samen met mijn team en andere 
collega’s iets moois heb neergezet. Als je bij de faculteit komt 
werken is het in begin wel een beetje zoeken, letterlijk: maak 
je al die gebouwen maar eens eigen. Gelukkig heb ik een leuk 
team om mij heen en voelde ik me snel thuis.

Pooneh Nazari en Dora Klindzic

PhD-studenten Astrochemie, Sterrewacht

Pooneh houdt zich bezig met lage massaprotosterren.  
Eén van de belangrijkste redenen voor haar om naar Leiden 
te komen, was om samen te werken met prof. Ewine van 
Dishoeck, haar supervisor. 

Pooneh: “Andere redenen voor mij om voor Leiden te  
kiezen, waren het feit dat de astrofysica-afdeling één van  
de beste in Europa is, en dat de promovendi een hoge levens-
standaard genieten. Mijn collega’s zijn supervriendelijk en 
het was heel makkelijk om nieuwe mensen te ontmoeten  
en nieuwe vrienden te maken, toen ik hier voor het eerst 
kwam. En niet onbelangrijk: mijn collega’s zorgen altijd voor 
ondersteuning wanneer ik die nodig heb!”

Dora is gastmedewerker en doet een deel van haar promotie-
onderzoek in Leiden. Ze maakt onderdeel uit van de astrono-
mische instrumentatiegroep en werkt aan een polarimetrisch 
instrument dat ze naar de maan willen sturen! 

Dora: “We hebben een prototype ‘levensscanner’ gebouwd: 
denk aan een Star Trek-scanner! Deze scanner zou weleens 
naar het internationale ruimtestation kunnen gaan. Ik heb 
een goede dag wanneer concentratie en socializen in balans 
zijn. Op onze afdeling hangt een warme en vriendelijke sfeer. 
Ik geniet een hoop vrijheid om bijvoorbeeld conferenties in 
het buitenland te bezoeken en in andere werkgerelateerde 
zaken. Vind maar eens een baan die hieraan kan tippen!

“Ik heb een goede dag 
wanneer concentratie en 
socializen in balans zijn.”

Pooneh

Dora

introductiemagazine | Over de faculteit
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Nataniel Martin

Hoogleraar Biologische chemie, IBL

“Hier liggen veel 
kansen voor  
onderzoekers in  
ons vakgebied.”

introductiemagazine | Over de faculteit

https://www.youtube.com/watch?v=BCPO38GwhMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BCPO38GwhMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BCPO38GwhMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=plQhXruWEYY&feature=youtu.be
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Laura Heitman

Universitair hoofddocent, LACDR

“Leuk om onderdeel 
te zijn van het 
ontwikkelingsproces 
van de nieuwe 
generatie.”

introductiemagazine | Over de faculteit

https://www.youtube.com/watch?v=BCPO38GwhMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i7V7XHO_bss&feature=youtu.be
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Laura Kamsma

Medewerker internationalisering, SOSZ

“Ik heb heel  
veel vrijheid in  
mijn werk.”

introductiemagazine | Over de faculteit

https://www.youtube.com/watch?v=iJXUpjHKGLQ&feature=youtu.be
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Alles wat je 
moet weten 
over...

SAP Selfservice 

Met SAP Self Service kun je een deel van je  
personeelszaken zelf regelen, zoals vakantie 
uren opnemen  en onkosten declareren.  
Log in met je ULCN-account vanuit de remote 
werkplek.

Personeelszaken

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Met het keuzemodel arbeidsvoorwaarden kun  
je zelf bepalen hoe een deel van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden wordt ingevuld. 

Vakantie

Bij een fulltime werkweek heb je recht op 232 
vakantie-uren per jaar. Je kunt hiervan afwijken 
met een flexibele werkduur en extra vakantie- 
uren opbouwen of inleveren. Ook zijn er  
feestdagen waarop je vrij krijgt en verplichte 
sluitingsdagen.

Ziekmelden

Ben je ziek of wil je je beter melden? Vraag aan 
je leidinggevende wat de procedure is bij jouw 
instituut of afdeling.

Thuiswerken

Met toestemming van je leidinggevende en als 
jouw functie het toelaat kun je thuiswerken. Via 
de remote werkplek heb je vanaf elke locatie 
toegang tot jouw universitaire werkplek.

Opleidingen en loopbaanbeleid

Bij ons kun je jouw talenten gebruiken én  
ontwikkelen door loopbaanbegeleiding en tal 
van trainingen. Loopbaanbegeleiding is er voor 
ondersteunend en wetenschappelijk personeel. 

Hulp en contact

Het Personeel Shared Service Centre (PSSC) 
verzorgt de personeelsadministratie voor de 
universiteit. Onderdeel van het PSSC is het  
Servicepunt. Hier kun je terecht met al je vragen 
over onder andere personele regelingen, 
arbeidsvoorwaarden, werkgeversverklaringen 
en personele mutaties.

T +31 (0)71 527 6200
E pssc-servicepunt@bb.leidenuniv.nl

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag 09:00  16:30 uur

Werktijden

De standaard werktijd bij een fulltime dienst-
verband is 38 uur per week. Als je 5,5 uur per  
dag of langer werkt, heb je een verplichte  
lunchpauze van een half uur. 

Integriteit en gedragscodes

Iedereen die te maken heeft met de Universiteit 
Leiden, moet erop kunnen vertrouwen dat wij 
integer handelen. Of het nu gaat om onderzoek, 
omgang met studenten of nevenwerkzaam-
heden. Daarom hebben we gedragscodes  
opgesteld.

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/hulp-ondersteuning-en-klachten/self-service/self-service/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau)
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/keuzemodel-arbeidsvoorwaarden/keuzemodel-arbeidsvoorwaarden/archeologie#tab-1
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/werktijden/flexibele-werkduur
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/werktijden/feestdagen-en-sluitingsdagen
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/werktijden/feestdagen-en-sluitingsdagen
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/mobiel--en-thuiswerken/toegang-tot-uw-werk/remote-werkplek
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/cursussen
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/opleidingen-en-loopbaan/loopbaanbegeleiding/loopbaanbegeleiding#loopbaancoaching,talentontwikkeling
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/personeelsbeleid-en-gedragscodes/hr-beleid/loopbaanbeleid-wp
mailto:pssc-servicepunt%40bb.leidenuniv.nl?subject=
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/personeelsbeleid-en-gedragscodes/gedragscodes/gedragscode-integriteit
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Privacy en veilig digitaal werken

Wat kun jij doen? Bekijk de tips voor veilig  
digitaal werken of het filmpje over de AVG bij  
de Universiteit Leiden. Vragen kun je stellen aan 
de privacy officer van de faculteit of lees over 
het informatie-beveiligingsbeleid.

introductiemagazine | Alles wat je moet weten

Vergoedingen 

Kosten voor dienstreizen, woon-werkverkeer en 
verhuizen kun je (deels) vergoed krijgen. Ook 
zijn er kleinere incidentele vergoedingen waar je 
mogelijk voor in aanmerking komt.

Financiën en inkoop

Declareren

Declaraties kun je indienen via SAP Self Service 
onder het kopje ‘Reizen en Onkosten’. Let op: 
zorg ervoor dat je een betaalbewijs hebt. Ben je 
niet in loondienst? Gebruik dan het digitaal 
declaratieformulier.

Inkopen, aanbesteden of bestellen?

Hier lees je hoe.

Factuur betalen of versturen?

Hier lees je hoe.

Hulp en contact

Het Financieel Shared Service Centre (FSSC) is 
verantwoordelijk voor de financieeladministra-
tieve dienstverlening. Heb je hier vragen over? 
Dan kun je terecht bij het FSSC Servicepunt.

T +31 (0)71 527 5555 
E fssc-servicepunt@bb.leidenuniv.nl 

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag 09:00  16:30 uur

Naast het FSSC zijn er andere organisatie
onderdelen die je kunnen helpen bij financierings-
vraagstukken. Bekijk het volledige overzicht en 
de contactgegevens hier. 

ICT en facilitair

Telefoon

Met de vaste telefoon kun je intern en binnen 
Nederland bellen. Als je naar het buitenland  
wil kunnen bellen, kun je dat aanvragen.  
Is jouw telefoon nog niet ingelogd? 
Neem dan contact op met de  
telefooncoördinator of Servicedesk. 

Kopiëren, scannen en printen

Kopiëren, scannen of printen doe je via  
zogenoemde multifunctionals: grote kopieer-
apparaten die op alle locaties van de universiteit 
staan. Bij elke machine hangt een kleine 
beschrijving.

vervolg >

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/privacy-en-gegevensbescherming/veilig-digitaal-werken/informatiebeveiliging/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/privacy-en-gegevensbescherming/veilig-digitaal-werken/informatiebeveiliging/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/privacy-en-gegevensbescherming/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/hulp-en-ondersteuning/helpdesks-en-contactpersonen/privacy-officers/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/reglementen/ict/informatiebeveiliging.pdf
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/vergoedingen-en-declaraties/dienstreizen
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/vergoedingen-en-declaraties/woon-werkverkeer
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/vergoedingen-en-declaraties/verhuizen
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/vergoedingen-en-declaraties/incidentele-vergoedingen
https://hop.leidenuniv.nl/sap/bc/ui5_ui5/sap/yul_dec_appl/index.html?sap-client=400&sap-language=NL
https://hop.leidenuniv.nl/sap/bc/ui5_ui5/sap/yul_dec_appl/index.html?sap-client=400&sap-language=NL
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/financien--inkoop/inkopen-aanbesteden-en-bestellen
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/financien--inkoop/financiele-dienstverlening
mailto:fssc-servicepunt%40bb.leidenuniv.nl?subject=
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/financien--inkoop/hulp-en-ondersteuning
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/ict-werkplek/telefonie/telefonie
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/hulp-en-ondersteuning/helpdesks-en-contactpersonen/telefoniecoordinatoren?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/gebouwen/servicedesk-en-recepties/servicedesk-en-recepties/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
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Nieuwsredactie

Heb je onderzoeksnieuws, een prijs gewonnen, 
of ander nieuws? De facultaire nieuwsredactie  
kan je helpen het naar buiten te brengen  
via bijvoorbeeld een bericht op de website,  
de facultaire nieuwsbrief, social media of een  
persbericht. Stuur een mailtje naar  
news@science.leidenuniv.nl. 

ICT-dienstverlening voor STRW  
en LION-medewerkers

Medewerkers van STRW en LION maken 
gebruik van een andere ICT-dienstverlening.

T +31 (0)71 527 8444
E helpdesk@strw.leidenuniv.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08:00  18:00 uur
Locatie Huygens 406/408

Facilitaire zaken aanvragen

Heb je iets nodig, zoals sleutels of beweg
wijzering? Of heb je vragen over schoonmaak  
of je LU-card? Daarvoor kun je terecht bij de 
Planon Selfservice. Ook kan je daar storingen 
aan gebouwen of installaties melden. 

Hulp en contact ICT

De Helpdesk ISSC (ICT Shared Service Centre) 
levert ICT-ondersteuning aan alle gebruikers 
met een universitaire werkplek. Of regel jouw 
(aan)vragen zelf via de helpdesk portal. Daar-
naast zijn er een aantal decentrale ISSC-help-
desks waar je terecht kunt met al je ICT-vragen.

Centrale Helpdesk ISSC
T +31 (0)1 527 8888 
E helpdesk@issc.leidenuniv.nl

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag 08:30  17:30 uur

Decentrale Gorlaeus ISSC-helpdesk
Locatie: Huygens (servicecorner)  1e etage, 
kamer 136 (De servicecorner is centraal gelegen 
in de verbindingsgang op de 1ste etage tussen 
het Huygens en het LMUY-gebouw)

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 09:00  17:00 uur

Communicatie

Hoe blijf je geïnformeerd? 

We houden je op de hoogte via meldingen op  
de medewerkerssite, de facultaire nieuwsbrief, 
schermen op de koffieautomaten, posters en 
directe mailings. Volg de faculteit ook op social 
media.

Huisstijl

In onze communicatie willen we een eenduidig 
en herkenbaar beeld overbrengen. Onze huisstijl 
helpt daarbij. Lees er meer over in het huisstijl-
handboek. 

vervolg ICT en facilitair

Hulp en contact facilitair

De Servicedesk is het centrale punt voor al je 
vragen, wensen of klachten over facilitaire 
dienstverlening. Je kunt contact opnemen met 
de servicedesk via:

T +31 (0)71 527 6400
E servicedesk@science.leidenuniv.nl

Of bezoek de balie bij de servicecorner. De ser-
vicecorner is centraal gelegen in de verbindings-
gang op de 1ste etage tussen het Huygens en 
het LMUY-gebouw.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08:00  12:00 uur  
en 13:00  15:30 uur

vervolg >
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mailto:news%40science.leidenuniv.nl?subject=
mailto:helpdesk%40strw.leidenuniv.nl?subject=
https://planon.universiteitleiden.nl/startpage/WenN/Homepage
https://helpdesk.universiteitleiden.nl/tas/public/login/saml
mailto:helpdesk%40issc.leidenuniv.nl?subject=
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://huisstijl.leidenuniv.nl/nl/
https://huisstijl.leidenuniv.nl/nl/
mailto:servicedesk%40science.leidenuniv.nl?subject=
https://www.facebook.com/LeidenScience
https://www.instagram.com/leidenscience/
https://twitter.com/LeidenScience
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/faculty-of-science-universiteit-leiden?trk=top_nav_home&challengeId=AQGKjeXz0UsnmwAAAXLbkM4KlY3e7SGdE2V1DP-qcHj7UcGJVofqozcOmbJpo6FraK7OfjFoopETwB9-sBbiN2zE5PDFDA1PEw&submissionId=51ccf13e-ced6-1a16-ebd9-de174412f522
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In geval van nood

Bel in geval van nood naar het alarmnummer van 
het gebouw. Dit staat op de oranje sticker op het 
telefoontoestel. Als je buiten bent, bel je 112.

Veiligheid en gezondheid

Werken in een lab of  
met gevaarlijke stoffen

Ga je werken in een lab? Bereid je goed voor! 
Verdiep je in de voorbereidende- en achter-
grondinformatie over werken rondom het lab. 
Lees ook de informatie over de risicio's van  
werken met chemicaliën, gassen en cyogene 
stoffen, biologisch materiaal en straling, lasers 
en magneten.

Veiligheidstraining

Zorg ervoor dat je deelneemt aan de (verplichte) 
veiligheidstraining over werken in een  
laboratorium. De training vindt één keer per 
maand plaats en je ontvangt een uitnodiging  
per mail.

Gebruik van social media 

De Universiteit maakt graag gebruik van de 
mogelijkheden die social media bieden. Ook als 
werknemer ben je waarschijnlijk actief op een  
of meerdere social mediakanalen. Lees tips over 
het gebruik ervan op de medewerkerswebsite: 
social media.

vervolg Communicatie

Incidenten melden

Wat moet je doen als er iets mis gaat of  
is gegaan? Bijvoorbeeld bij inbraak, cyber
criminaliteit of een ongeluk? Van ieder incident 
moet je een aparte melding maken. Daarnaast 
moeten alle incidenten gemeld worden via het 
online meldingsformulier.
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https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/werkplek/werken-in-een-lab/werken-in-een-lab/wiskunde-en-natuurwetenschappen?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau#tab-1
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/werkplek/werken-in-een-lab/werken-in-een-lab/wiskunde-en-natuurwetenschappen?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau#tab-1
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/werkplek/werken-in-een-lab/werken-in-een-lab/wiskunde-en-natuurwetenschappen?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau#tab-1
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/communicatie-en-marketing/richtlijnen-en-ondersteuning/social-media/social-media/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/hulp-en-ondersteuning/melden-incidenten-en-ongevallen/melden-incidenten-en-ongevallen/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau#arbeidsongevallen-en-gevaarlijke-situaties,bedreigende-situaties-en-beveiliging,privacy-en-datalekken,phishing-en-cybercriminaliteit,nood-in-het-buitenland
https://fd7.formdesk.com/universiteitleiden/LEI_meldingsformulier_ongeval
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Personeelsvereniging

De Universiteit Leiden heeft een actieve  
personeelsvereniging, waar je voor €1,50 per 
maand lid van kunt worden.

Universitair Sportcentrum

Als medewerker krijgen jij en je partner  
flinke korting op een abonnement bij het  
Universitair Sportcentrum (USC). Verreken  
de kosten van het sportabonnement met je 
bruto inkomen via het keuzemodel  
arbeidsvoorwaarden. 

Jong Universiteit Leiden

Jonge medewerkers kunnen gratis lid worden 
van Jong Universiteit Leiden (JUL). 

“Ik vond het de eerste weken 
leuk om op ontdekking te 
gaan. Als je hier begint als 
nieuwe medewerker is het 
goed om je te realiseren dat 
niet alleen jouw afdeling 
bestaat, maar dat er nog 
veel meer is.”
Laura Kamsma, medewerker Internationalisering

Werken op het Bio Science Park

Leiden Bio Science Park (LBSP) is dé plek voor 
interessante gesprekken, evenementen,  
netwerken en samenwerkingen. Werken  
op het LBSP biedt jou onder andere:
- Professionele trainingsprogramma's
-  Verbazingwekkende musea: Naturalis  

Biodiversity Center en CORPUS
  Grand Café De Stal, waar ooit 's werelds eerste 

genetisch gemodificeerde stier  
verbleef

-  Een levendig netwerk
  Restaurant Lab071, waar geëxpirimenteerd 

wordt met heerlijke groentegerechten

Naast je werk

Lunchlezingen

Tijdens de wekelijkse This Week’s Discoveries 
vertellen collega’s van de faculteit over hun 
lopende onderzoek. De lunchlezingen vinden 
iedere dinsdag plaats van 13:15 tot 13:55 uur.  
De voertaal is Engels. Oude Sterrewacht

Als je in het weekend een bezoek brengt aan  
de Hortus botanicus, kun je dat combineren  
met een bezoek aan de Oude Sterrewacht. 

Young Academy Leiden

De Young Academy Leiden (YAL) helpt jonge  
en beginnende academici om sterke netwerken 
op te bouwen binnen de universiteit. Er worden 
verschillende projecten uitgevoerd en  
activiteiten georganiseerd.
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Hortus botanicus

Als nieuwe medewerker bij onze faculteit kun je 
een vriendenkaart aanvragen, waarmee je tot het 
einde van het jaar (31 december) gratis toegang 
hebt tot de Hortus botanicus. Vraag hier je 
vriendenkaart aan. De kaart krijg je binnen  
2 maanden na aanvraag per e-mail toegestuurd.

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/naast-het-werk/personeelsverenigingen/personeelsvereniging/personeelsverening/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://www.uscleiden.nl/
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/keuzemodel-arbeidsvoorwaarden/keuzemodel-arbeidsvoorwaarden/archeologie?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau#tab-1
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/keuzemodel-arbeidsvoorwaarden/keuzemodel-arbeidsvoorwaarden/archeologie?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau#tab-1
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/naast-het-werk/personeelsverenigingen/jong-universiteit-leiden/jong-universiteit-leiden/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau
https://leidenbiosciencepark.nl/careers-education/professional-training
https://www.naturalis.nl/
https://www.naturalis.nl/
https://corpusexperience.nl/en/#!
http://destal.nu/
https://leidenbiosciencepark.nl/community/networking-community
https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/lezingen-bij-science/this-weeks-discoveries
https://www.universiteitleiden.nl/oudesterrewacht/bezoek/bezoekerscentrum
https://www.universiteitleiden.nl/en/yal/about-us
https://www.hortusleiden.nl/?gclid=EAIaIQobChMIptDPw9rp5wIVEeR3Ch0l5goDEAAYASAAEgLSo_D_BwE
https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/vriendenkaartHortusBotanicusLeiden
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Locaties Universiteit Leiden

1   Campus Binnenstad

2  Campus Bio Science Park

3   Campus Den HaagN
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Vragen of opmerkingen naar aanleiding 
van dit magazine? Mail naar 
communicatie@science.leidenuniv.nl

Veel
werk-
plezier!
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