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Activiteiten 
 

In 2014 heeft de Stichting Science meets Business Leiden (SmBL) tien activiteiten georganiseerd.             
In totaal acht Science meets Business (SmB) café’s, een special met als doel de brainstomsessie met                
burgemeester Lenferink verder vorm te geven en een Seminar in het kader van de Philips Innovation                
Award. Tevens hebben we een bedrijfsbezoek aan Dutch Space mede gepromoot. 

 
De opkomst bij het SmB café’s was goed: alleen in mei hebben we minder dan 25 personen                 

mogen verwelkomen. Hieruit kunnen we concluderen dat het SmB café zich als gevestigd mag              
beschouwen, met een grote en diverse schare bezoekers. Meermalen was de BioPartner foyer (35              
stoelen) compleet gevuld, waarbij in het najaar zelfs een recordaantal van 55 deelnemers mochten              
verwelkomen. Het internationale karakter bleef ook gehandhaafd, met steeds meer belangstelling           
vanuit expats om niet alleen de SmB café’s te bezoeken, maar ook een lezing te geven, zoals Sanli                  
Faez op 9 oktober.  

 
Voor de SmB special in april - het vervolg van de brainstorm met de burgemeester in december                 

2013 - mogen we concluderen dat er onvoldoende vraag was naar de implementatie sessie voor de                
business cases. Ondanks veel geïnvesteerde tijd werd met slechts 16 bezoekers niet de beoogde              
impact bereikt. Desalniettmin zijn twee groepen verder geholpen met hun ideeën, waarbij één             
deelnemer nog altijd actief contact onderhoud met de Gemeente Leiden over één van de business               
cases. We zullen in de toekomst nog eens herzien of een innovatie-workshop in een andere vorm nog                 
eens terug kan komen.  

 
Nieuw dit jaar was het bezoek aan Dutch Space in juni waar Science meets Business mede                

promotie voor heeft gemaakt. Deelnemers betroffen vertegenwoordigers van Mimetas, Xendo,          
BioPartner en Universiteit Leiden. Een mooi voorbeeld van de kruisbestuiving tussen exact en bio              
wetenschappen, één van de speerpunten van de Stichting.  

 
De SmB special in december, een business plan competitie in samenwerking met Philips             

Innovation Award, was een groot succes. Drie dagen vóór het evenement was de bezoekerslijst reeds               
vol; voor ons een teken dat er veel vraag is naar dit soort activiteiten. In 2015 zullen we hier een                    
vervolg aan geven, om zo ondernemerschap vanuit wetenschappelijke achtergrond verder een impuls            
te geven.  

Van alle SmB activiteiten zijn verslagen terug te lezen op www.sciencemeetsbusiness.nl. 
 

Datum Onderwerp Opkomst 
13-02-2014 SmB 14, Open access for innovative Biopharmaceuticals 26 

13-03-2014 SmB 15, New business from fundamental sciences 40 

10-04-2014 SmB special, business cases “Healthcare of the future” 16 

http://www.sciencemeetsbusiness.nl/category/past/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/13-feb-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/13-mar-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/10-apr-2014/
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08-05-2014 SmB 17, Business at the science forefront 22 

12-06-2014 SmB 18, Young entrepreneurs from Leiden 35 

24-06-2014 SmB on tour: Dutch Space facilities tour 11 

11-09-2014 SmB 19, Mini-micro-nano: cutting edge instruments 55 
09-10-2014 SmB 20, The promise of new technology 39 
13-11-2014 SmB 21, New opportunities out of existing technologies 36 
11-12-2014 SmB 22, The power of nature 37 
18-12-2014 SmB special: PHIA seminar Leiden  51 

 
Organisatie 
 

Het SmB café mag inmiddels rekenen op 9 enthousiaste vrijwilligers, waardoor de oprichter nu ook               
kans ziet het stokje door te geven aan de volgende generatie. Dit geeft meer tijd voor stichting taken                  
en komt de breedte van onze activiteiten ten goede. Zo is er inmiddels een tweede project gestart                 
voor het organiseren van een Science meets Business Plan Competitie, waarbij de hoofdorganisator             
een dubbelrol vervuld met de SmB café vrijwilligers, om zo de activiteiten zorgvuldig op elkaar te                
blijven afstemmen. Vanuit de Leidse regio word enthousiast gereageerd op dit initiatief en nieuwe              
partijen als TeekensKastens, Grant Thornton en Rabobank zijn inmiddels aangehaakt. Verder worden            
ook de bestaande banden warm gehouden, in bijzonder met BioPartner Center Leiden, LURIS,             
Science Based Business, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden. Verbinden en verder bouwen            
zijn de missie. 
 
Jaarrekening 2014 

Inkomsten Realisatie '14  Uitgaven Realisatie '14 

BioPartner Leiden* € 5.000,00  Locatie € 8.208,23 

Gemeente Leiden € 3.000,00  Administratie € 119,65 

SBB (Univ Leiden)* € 2.233,38  Promotie € 557,27 

PHIA Seminar Leiden* € 416,00  Sprekerbedankjes € 280,64 

Gift van derden € 110,00  Vergaderingen € 126,35 

Total € 10.759,38  Total € 9.292,14 

Totaal inkomsten € 10.759,38  Saldo 1 januari 2014 € 31,09 

Totaal uitgaven € 9.261,27  Saldo 31 december 2014 € 1.529,20 

http://www.sciencemeetsbusiness.nl/8-may-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/12-jun-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/24-jun-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/11-sep-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/9-oct-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/13-nov-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/11-dec-2014/
http://www.sciencemeetsbusiness.nl/18-dec-2014/
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Verschil € 1.467,24  Rabo Q4 ‘14 op 06JAN15 € 30,87 

* in kind bijdrage 

 

Toelichting uitgaven 
Uitgaven  

Locatie Sponsoring in natura door gebruik BioPartner foyer, catering 

Administratie Bankzaken 

Promotie A1 posters, visitekaartjes, A4 posters (in natura, SBB), grafisch 

ontwerp 

Sprekers Attenties, consumpties 

Vergaderingen Evaluatie, afscheidslunch, eindejaars teamviering 

 
 


