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Koers bepalen met het Leids Continuüm

In 2019 won Leiden, Stad van Ontdekkingen de ‘Nationale Citymarketing Trofee’ 
vanwege haar positionering ‘het Leids Continuüm’. De wijze waarop Leiden zich 
vanuit haar verleden positioneert, is van grote invloed op het heden en op de 
toekomst. De stad van cultuur en kennis, de stad van grote denkers en doeners, 
de stad voor bezoeker, bewoner, international, ondernemer of student wordt 
door steeds meer mensen ontdekt. Koers bepalen is hierin essentieel. Met 
een marketingplan en de ‘Visie 2025, het Leids Continuüm’ in de hand passen 
we integrale citymarketing toe. Doelbewust en gericht binnen de segmenten 
Bezoekers, Bewoners, Bedrijven en Talent. 

Leiden Marketing blijft inzetten op cultuur en kennis. Daarbij dekt de term 
‘marketing’ de lading al lang niet meer. De ontwikkeling van de stad en regio 
vraagt om samenwerking, aandacht voor alle doelgroepen, productontwikkeling, 
begeleiding, onderzoek, ten behoeve van een kwalitatieve groei. Want deze 
ambitieuze opdracht doe je samen. Met de stad. In 2020 staat Leiden in het teken 
van gastvrijheid, kennisoverdracht, herdenken en vieren. In dit Gouden Eeuw 
tijdperk, sluit het Mayflower400 jaar naadloos aan op het afgelopen Rembrandt 
& de Gouden Eeuw jaar. De voorbereidingen op 2022 wanneer Leiden een jaar 
lang European City of Science is, zijn inmiddels gestart. Boeiende tijden met 
dynamiek op alle fronten, met een gezamenlijk doel: de stad samen mooier 
maken, op een juiste manier onder de aandacht brengen om bovenal welzijn en 
welvaart voor iedereen in Leiden te vergroten.

Catharinabrug
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Leiden Marketing werkt in divisies. Elke divisie staat 
voor een werkveld aangestuurd door een manager. 
De divisies zijn het Leiden Convention Bureau 
(LCB), Expat Centre Leiden (ECL), VVV Leiden, Stad 
van Ontdekkingen (SvO), UitBuro en Streek van 
Verrassingen (SvV). Dwars door deze divisies lopen 
specialismes zoals PR, communicatie, e-commerce, 
event organisatie en onderzoek. Dit maakt een brede 
inzet mogelijk waarbij lijnen kort blijven en branding 
geborgd is. 

Boven de divisies wordt overkoepelend de branding 
bewaakt door toepassing van het brandfilter. Alle 
divisies vertellen een eenduidig verhaal met het 
dna van Leiden & regio, maar vanuit een eigen 
perspectief.

De branding komt voort uit strategie & business 
development. Hoe ziet Leiden eruit op lange termijn? 
Wat is onze stip aan de horizon, hoe gaan we dit 
realiseren en waarmee? Leiden Marketing wordt 
aangestuurd door een directeur-bestuurder met 
toezicht van een Raad van Commissarissen. 

 

1. Organisatiestructuur

Raad van Commisarissen

Martijn
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Natasja  
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Strategie & Ontwikkeling
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Christianne
Marketing & Events

Bob
Service medewerker

Pim
Service medewerker
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Servicemedewerker (pt)
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Servicemedewerker (pt)
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Servicemedewerker (pt)
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Service medewerker
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Servicemedewerker (pt)

Kathelijn
Servicemedewerker (pt)
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Servicemedewerker (pt)
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Senior Marketeer
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Secretariaat

Luc
Administratie

Stagiaire
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Stagiaire Stagiaire
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ECLLCB VVV SvO UIT SvV ... ...

LEIDEN MARKETING
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2. Visie & Strategie
    
2.1 Visie

Citymarketing is het integraal vermarkten van de stad als merk, met als 
doel het positief beïnvloeden van de associaties die de doelgroepen met 
Leiden hebben. Aan de hand van de pijlers Cultuur en Kennis zetten we in 
op campagnes en creëren we (beleefbare) producten die daar invulling aan 
geven. Het merk ‘Leiden’ moet top of mind zijn bij onze doelgroepen (zie H3).

Het mobiliseren en verbinden van partners en stakeholders en het werken 
in coalities rond specifieke thema’s zien we als voorwaarde om als stad echt 
integraal te kunnen zijn in wat we zenden, maken, beïnvloeden. Alleen dan 
komt consequent hetzelfde beeld van Leiden naar buiten.

 
Stad van Cultuur en Kennis, het is een geldige claim:

Leiden Brand Story 
Leiden is de Stad van Ontdekkingen. Waar Rembrandt en Lorentz hun 
ontdekkingen deden en toepasten, daarmee anderen als Steen, Lievens 

en Einstein aanzetten tot grootsheid. Waar Boerhaave en Von Siebold de 
wereld naar Leiden brachten en aan de stad teruggaven ter inspiratie 

voor nieuwe academische  inzichten. Waar de oudste Universiteit 
van Nederland vandaag de dag tot ’s werelds beste behoort en haar 

wetenschappelijke ontdekkingen hebben geleid tot het meest complete Bio 
Science Park van Europa. Waar haar collecties mede de basis vormen 
van de dertien musea die de stad rijk is. Leiden, waar de optelsom van 
wetenschap en culturele vrijheid leidt tot de komst en bloei van iconen, 

van Rembrandt tot Armin, van Pilgrims tot T.rex. 
 

(Voor meer informatie, zie ook ‘Visie 2025, het Leids Continuüm’)
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2.2 Strategie      

Leiden heeft als destinatie voor haar verschillende doelgroepen een rijke 
propositie, echter niet per se telkens dezelfde. Deze gelaagdheid ziet er als 
volgt uit: 

 

Onder elke metrolijn zijn ‘virtuele haltes’ te vinden, oftewel campagnes die 
deze lijnen/pijlers ondersteunen gedurende 2020 en verder.  

Vooruitblik tot 2033 (themajaren)
Een ander belangrijk aspect waar Leiden op inzet op lange termijn zijn de 
themajaren. Deze themajaren zullen naar verwachting zowel nationaal als 
internationaal grote impact op de stad hebben, mits er voldoende financiering 
voorhanden is om dit te kunnen uitvoeren. Alvast een blik naar voren:

2020  Mayflower400 NL/Pilgrims
2022  Leiden, European City of Science (ECS)
2023  Unesco Werelderfgoed
2024  450 jaar Leidens Ontzet
2025  450 jaar Universiteit
2026  500 jaar drieluik Lucas van Leyden / Jan Steen 400
2033  Culturele Hoofdstad Europa

De concepten rondom deze themajaren zullen, voor zover voor Leiden 
relevant, op hoofdlijnen worden uitgewerkt. 

Leiden Marketing heeft het strategische uitgangspunt van het NBTC, 
‘Holland City’ (Nederland positioneren als één grote stad), doorvertaald 
naar lokaal en regionaal niveau, waarbij gekozen is voor verschillende voor 
Leiden belangrijke ‘metrolijnen’ aan de hand waarvan dit marketingplan is 
opgebouwd.
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Langs deze lijnen programmeren wij 
campagnes, ontwikkelen we producten 
en diensten, duiden we samenwerking 
en voegen we waarde toe voor de 
verschillende doelgroepen.
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3. Doelstellingen & Doelgroepen
     
Doelstelling: 
Het imago van Leiden als Stad van Ontdekkingen zowel nationaal als 
internationaal versterken, waarbij de pijlers Cultuur en Kennis centraal staan, 
om doelgroepen te verleiden. Uitgangspunt van alle inspanningen is het 
vergroten van welvaart en welzijn binnen de Leidse regio.

Doelgroepen: 

Bewoners
• Bewoners van de stad Leiden
• Bewoners van de Leidse agglomeratie (Oegstgeest, Leiderdorp,
     Voorschoten en Zoeterwoude)
• Nieuwe en gewenste Bewoners 

Bezoekers
• Nederlandse dagbezoeker
• Nederlandse meerdaagse bezoeker
• Buitenlandse dagbezoeker
• Buitenlandse meerdaagse bezoeker
• Zakelijke bezoeker (meerdaags)

Talent 
• Kenniswerkers (bestaand, hogeropgeleiden - bij voorkeur hier wonend)
• Kenniswerkers (nieuwe, beoogde)
• Studenten (bestaand)
• Studenten (nieuwe, beoogde)
• Expats/internationals

Bedrijven
Acquisitie van bedrijven behoort niet tot de kerntaken van Leiden Marketing,  
het faciliteren en ondersteunen van onze partners hierin wel. Wij 
onderscheiden onder andere de volgende partners:

•  Overkoepelende platforms (richting bestaande Bedrijven)
      Economie071, EBZ, VNO/NCW, Ondernemend Leiden, PLNT
•  Acquirerende organisaties (richting nieuwe Bedrijven)
      LBSP, NFIA, The Hague Business Agency, Innovation Quarter (IQ), 
     Gemeente, CML, GOM, D&B Economic Development Board

Leiden Marketing ontwikkelt in opdracht van, in het verlengde van, of ter 
ondersteuning van deze en vergelijkbare organisaties producten en diensten 
ter versterking van (het imago van) de aantrekkelijkheid van Leiden als 
vestigingsplaats.

Het marketingplan 2020 is als pdf te downloaden op  
leidenmarketing.nl  

Hier zijn ook de volgende plannen te vinden: 

Expat Centre Leiden plan 2020  
Leiden Convention Bureau plan 2020  
VVV plan 2020  
Regioplan 2020 
Mayflower400 Marketingplan 
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“In 2022 is Leiden een jaar lang European City of Science. 
Een prachtige kans voor de stad en de Universiteit  

om zowel nationaal als internationaal het fundament  
te verstevigen  van Leiden als internationale kennisstad! 

Zonder de inspanningen van Leiden Marketing,  
zou dit jaar er niet geweest zijn.”

Carel Stolker,  
Rector Magnificus van de Universiteit Leiden
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4.  Marketingplan

4.1 Leiden Centraal
Leiden Centraal is de thuisbasis van de stad, het vertrek-, start- en 
eindpunt van alle citymarketingactiviteiten. Vanuit Leiden Centraal 
vertrekken diverse themalijnen en op die lijnen zijn haltes te vinden waar 
gestopt kan worden.  
 

4.1.1 City hospitality  Een tevreden bezoeker blijft langer, 
besteedt meer, komt vaker terug en is tegelijkertijd meteen een 
ambassadeur van de stad. Een gastvrije stad heeft een positieve invloed 
op de levenskwaliteit van bewoners en versterkt het vestigingsklimaat voor 
bedrijven en werknemers. City hospitality draait om het managen van de 
stadsbeleving van Bezoekers, Bewoners, Bedrijven en Talenten. 

E-learning  Via een gratis online trainingsmodule kunnen Bedrijven, 
Bewoners en Talent binnen 10 minuten op een interactieve wijze hun  
kennis over Leiden vergroten.

Doelstellingen:
Kennis over Leiden en regio vergroten bij vertegenwoordigers van de stad 
die in contact komen met bezoekers, zodat zij hen optimaal en gastvrij 
te woord kunnen staan. Nieuwe Bewoners inspireren en informeren over 
de stad.

Doelgroepen: Bedrijven, Bewoners, Talent
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Boodschap:
Laat medewerkers de online training doen en vergroot hun kennis over
Leiden, zodat gasten nog beter bediend worden. Geef nieuwe bewoners 
een warm welkom en nodig ze uit de stad te ontdekken.

Hoe: 
• E-learning actief uitzetten via hotels, horeca, musea, gemeente,  

theaters, parkeergarages en meer.
• Onder de aandacht brengen in partner nieuwsbrieven  

(Leiden Bio Science, LUMC, Expat Centre Leiden).
• Activatie belonen (VVV kaart)

De huidige e-learning wordt bij een grote groep medewerkers (hotels,
parkeergarages, theaters, parkeerwachters, buschauffeurs, etc) onder de
aandacht gebracht. 

VVV Leiden  Het fysieke Leiden informatiepunt gesitueerd op een
goed bereikbare plek in Leiden. Hier laten Bezoekers en Bewoners zich
persoonlijk informeren en inspireren. Een bezoek aan Leiden begint bij de 
VVV Brandstore. 

In een separaat jaarplan is te lezen hoe de VVV bezoekersaantallen 
wil verhogen, de Young Rembrandt Studio als tweede  VVV punt 
exploiteert, welke productontwikkelingen voor 2020 worden 
doorgevoerd, omzet van de winkel verhoogd wordt en klanttevredenheid 
gemeten wordt. 
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 Expat Centre Leiden region  Met 12.000 internationale
werknemers exclusief partners en kinderen en zo’n 4.800 internationale
studenten zijn internationals een belangrijke groep voor de regionale
economie. Naast een warm welkom voor internationals is branding van
de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijven
een taak van het Expat Centre Leiden (zoals o.a. European Medicines
Agency).

In Expat Centre Leiden region kunnen internationale kenniswerkers en 
bedrijven terecht voor: vragen stellen over cultuur, gebruiken en regels/
richtlijnen, inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (BSN), 
verbinding met een internationale community, doorverwijzing naar 
scholen, verenigingen en cultuur. Voor bedrijven en gemeenten is het 
ECL een kennisplek waar zij op de hoogte blijven van nieuwe trends 
en ontwikkelingen, of advies kunnen inwinnen over het werken met 
internationale werknemers.
 
Voor het Expat Centre Leiden is een eigen marketingplan beschikbaar, 
waarin marketinginzet, beoogde resultaten en sponsor- en partner-
pakketten vermeld staan. 

Zijlpoort 
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 City hosts  Leiden is de 5e ‘Meest gastvrije stad van Nederland’ en 
staat in de top 3 middelgrote steden met het beste toeristische imago. Een 
van de pijlers is de dienstverlening van cityhosts, herkenbaar aan jassen 
met de ‘i’ van de VVV. Zij heten op diverse plekken in de stad bezoekers 
welkom. Een strategische samenwerking tussen Leiden Marketing en 
Centrummanagement Leiden. 

Doelstelling:
Inspireren, informeren en enthousiasmeren van Bezoekers in onze stad.

Doelgroep: Bezoekers

Boodschap:
Verdwaald? Op zoek? Vraag? Laat ons u voorzien van informatie!  
Wij helpen u graag. Leiden is een gastvrije stad!

Hoe:
• Twee teams in de stad, iedere vrijdag en zaterdag op high traffic plekken, 

in herkenbare outfit, met bakfiets in huisstijl
• Twee teams in de stad, iedere laatste zondag van de maand 
• Letterlijk ‘welkom’ heten van Bezoekers, aanbieden van citymap, 

cityguide, Uitagenda en evenementenflyers
• Op strategische momenten in het jaar met een polaroidtoestel bezoekers 

met mooie stadsgezichten vastleggen 
 
 
 

City dressing  Laat de stad ‘op ooghoogte’ zijn wat de stad claimt 
te zijn. Leiden visueel aankleden als stad van cultuur en kennis, tegelijkertijd 
kwalitatief en ‘on brand’ bewegwijzeren. De uitvoering van citydressing 
ligt bij Leiden Marketing die i.s.m. een redactieraad de regie voert op de 
aankleding van de stad.

Doelstelling:
Het in de stad geregisseerd en visueel zichtbaar maken van etalagestukken 
op kennis & cultuurgebied. In 2020 ligt het accent vooral op het zichtbaar 
maken van de jonge Rembrandt.

Doelgroepen: Bewoners, Bezoekers, Bedrijven

Boodschap:
Leiden bruist van de evenementen, festivals, symposia op het gebied van 
kennis & cultuur. Zie maar!

Hoe: 
• Betrokkenheid bij opzet en realisatie vaste banieren in het centrum          

voorzien nog in 2019
• Betrokkenheid bij opzet en realisatie banieren in het centrum
• Betrokkenheid bij opzet en realisatie bewegwijzering in het centrum
• Actieve lobby richting gemeente, cultuur- en kennispartners voor het
     realiseren van landmarks, stadsaankleding 
• Via leiden.nl/citydressing kunnen de verschillende outdoor  

mogelijkheden aangevraagd worden. Hier zijn voorwaarden en  
facts & figures te vinden m.b.t. outdoor advertising 

VVV Le
iden

City hospitality
OV-M

use
umlijn

 10

E-le
arning

City
 hosts

Expat C
entre

     
Le

iden re
gion

City
 dressi

ng

L

14



VVV Le
iden

City hospitality
OV-M

use
umlijn

 10

E-le
arning

City
 hosts

Expat C
entre

     
Le

iden re
gion

City
 dressi

ng

L
OV-Museumlijn 10  In augustus 2018 zijn Gemeente Leiden, 
Arriva en Provincie Zuid-Holland samen met de musea en Leiden Marketing 
een  pilot voor een jaar gestart met de OV-Museumlijn 10. Leiden Marketing 
stimuleert de OV-Museumlijn i.s.m. de intiatiefnemers door haar integrale 
aanpak.

Doelstellingen:
• Bevorderen van duurzame mobiliteit
• Meer bezoekers trekken, die langer blijven en meer besteden
• Kleinschaliger vervoer naar musea
• Continuering in 2020

Doelgroep: Bezoekers

Boodschap:
De OV-Museumlijn verbindt de musea in het Leiden Bio Science Park met 
de binnenstad van Leiden en de daar gevestigde musea en horeca. Lijn 10
rijdt tussen 10 – 17 uur en er kan elke 20 minuten opgestapt worden. 
Gewoon met je OV-Chipkaart! Of door een kaartje bij VVV Leiden te kopen.

• CORPUS
    ‘reis door de mens’

• CORPUS
    ‘reis door de mens’

• Naturalis
• Anatomisch Museum

• Naturalis
• Anatomisch Museum

• Museumhaven Kort Galgewater
• Museum Volkenkunde
• Molenmuseum De Valk
• Museum De Lakenhal
• Rijksmuseum Boerhaave

• Museumhaven Kort Galgewater
• Museum Volkenkunde
• Molenmuseum De Valk
• Museum De Lakenhal
• Rijksmuseum Boerhaave

• Rijksmuseum van Oudheden
• Hortus botanicus Leiden
• Pieterskerk
• Japanmuseum SieboldHuis

• Erfgoed Leiden
    en omstreken

• Centrum Leiden
• Stadhuis
• Burcht van Leiden

DarwinwegCorpus
Leiden 
Centraal Steenstraat Doelenbrug 

Jan van 
Houtkade Breestraat

Nieuwe
Beestenmarkt 

Leiden
Centraal Darwinweg Corpus

OV-museumlijn
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Hoe:
Leiden Marketing stimuleert de OV-Museumlijn i.s.m. de intiatiefnemers 
door een integrale aanpak:

• Opname in de Museumfolder
• Verkooppunt VVV Leiden losse kaartjes
• On– en offline vermarkten via SvO, ECL, VVV en UitBuro (flyers, websites, 

nieuwsbrieven, e-learning, social)
• Opname in campagnes (Sanoma, beurzen, events, regiomarketing)
• Arrangementen (combi NS + museumpas + hotelverblijf

24 uur Leiden of de ‘Leiden Dip’  Bewoners, inclusief 
internationals verleiden om de eigen stad beter te leren kennen. Ken je 
Leiden? Wat weet jij van Leiden? Nieuw in Leiden? Hoe goed ken jij Leiden? 
Ontdek een andere kant van Leiden! 

Ontdek de stad waar je woont, werkt, leeft!  

Doelstelling:
•  Bewoners tot ambassadeur van Leiden maken
•  Trots en verbondenheid van bewoners op en met de stad/wijken verhogen
•  Betrokkenheid bewoners met de stad en wijken vergroten

Doelgroep:  Bewoners, Talent

Boodschap:
Leer Leiden (beter) kennen, ken je Leiden wel? In wat voor  stad woon of 
werk jij? Welk deel van Leiden ken je niet, maar zou je willen kennen?  
Ervaar het in 24 uur Leiden!

Hoe:  
•  Een jaarlijkse editie ‘24 uur Leiden’ of de ‘Leiden Dip’. Voor bewoners, 
    door bewoners. De editie wordt geprogrammeerd door een cultuur- 
    programmeur en vindt plaats in het centrum en omliggende wijken 

•  Programma’s kunnen bestaan uit: workshops, wandelingen, tips voor 
    actievelingen, creatievelingen, foodies, evenementen rondom een 
    bepaalde straat, kijk eens binnen of overnacht eens in een Leids hotel!

•  Ondernemers, partijen in de wijk/stad worden betrokken bij de 
    organisatie. In een later stadium wellicht uitbreiden naar de regio

‘24 uur Leiden’ wordt in de markt gezet door: bestaande middelen zoals 
Uitagenda, website, nieuwsbrieven, social media. En nieuwe middelen 
zoals een app/24 uur programmakaart, aftermovie etc.
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“We werken al jaren nauw samen met Leiden Marketing. 
Die band wordt verder verstevigd, zeker nu we ook 

gezamenlijk de binnenstad van Leiden gaan positioneren 
als winkelstad. Voor ons van toegevoegde waarde, zo 

kunnen we nog beter onze krachten bundelen”.

Claudia de Zeeuw,  
bestuurslid Centrummanagement Leiden

Nacht van Ontdekkingen 2019 
    Mark de Haan 
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4.1.2   City Branding  Welke generieke instrumenten gebruikt 
Leiden Marketing om de stad te ‘branden’ en haar doelgroepen aan zich te 
binden en ermee te  communiceren?   

Social Media  Zie hoofdstuk 5. Op deze lijn kort een overzicht van 
de status per online kanaal. 

Leiden.nl  behaalt jaarlijks ruim 1.954.938 unieke paginaweergaves. 
De ambitie in 2020 is om de website om te bouwen naar een intelligent 
database platform dat aansluit op de Destination Development 
Management Marketing Organisation (DDMMO) van nu. Hiermee zou 

Leiden zich binnen  Zuid-Holland kunnen ontwikkelen tot koploper m.b.t. 
market intelligence en tevens verbinder kunnen zijn tussen gemeenten en 
regiopartners m.b.t. datadeling op het gebied van destinatiemarketing. 

Doelstelling:  
Een centrale intelligente database creëren die fungeert als een over-
koepelend online ecosysteem voor al onze doelgroepen (bezoekers, 
bewoners, bedrijven en talent). Citymarketing content bundelen en delen.  

Doelgroepen: 
•  Bezoekers (regionaal en (inter)nationaal)
•  Ondernemers
•  (Toekomstige) inwoners
•  (Toekomstige) studenten
•  Expats/Internationals
•  Meeting & congresorganisatoren

Hoe:
Leiden is hoofdafnemer van dit Open Data Platform (ODP) en vertaalt de 
content door naar al haar divisies. Regio kan betaald aanhaken op dit ODP.

Online bookingsplatform  Leiden.nl biedt de totale ‘customer 
journey’, van inspiratie tot conversie en vontsluit via ‘affiliate marketing’ 
(o.a. booking.com, expedia.com, tickets) concreet boekbaar aanbod. 
Dit geldt voor aanbod in de culturele sector (musea, festivals, exposities, 
theatervoorstellingen, bioscopen), maar ook voor attracties of excursies 
(rederijen, fietstochten, vervoerstickets) en hotelaccommodaties.

                           

                                   28.737 likes

                      11.200 volgers

                   309 abonnees

                                      1.290 leden

8.174 volgers
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Winkelen in Leiden
Winkelen is  een van de vijf best bezochte pagina’s op leiden.nl. Winkelen 
is een belangrijk bezoekmotief vanuit de stad en de regio en ook de toerist 
maakt graag gebruik van de faciliteiten van de sfeervolle Leidse binnenstad.

Per sfeergebied biedt Leiden.nl toegang tot het totale winkelaanbod, 
horeca, openingstijden met slimme links naar programmering van de eigen 
Uitagenda. Vanuit leiden.nl is een link gemaakt  met leidenshopping.com 
voor specifiek winkelaanbod, detailinformatie, webshops, blogs en vlogs. 
Met de winkelcampagne i.s.m. Centrummanagement Leiden wordt meer 
relevante ‘traffic’ naar de landingpage ‘winkelen’ gegenereerd. 

Bereikbaarheid in Leiden
Met de Gemeente Leiden wordt gekeken naar een link met een online 
bookingstool rondom parkeren. Kom je met de auto, reserveer dan 
voordelig een plek in combinatie met een bezoek aan theater of concert. 
Voor treinreizigers wordt met name ingezet op de OV-Museumlijn 10. 

Leidenmarketing.nl
Deze landingpage is bedoeld voor partners, relaties, stakeholders en pers 
en ontsluit nieuws, campagnes, het team, vacatures, persinformatie, part-
nerinformatie, publicaties, citydressing informatie en onderzoeksgegevens.

Vanaf leiden.nl wordt verder gelinkt naar enkele doelgroepsites:

leidenconventionbureau.nl  expatcentreleiden.nl   
ondernemeninleiden.nl  leiden.nl/studeren 

Doelstelling:
Leiden.nl is dé officiële, betrouwbare en onmisbare plek waar Bezoekers 
(nationaal en internationaal) en Bewoners naar toe gaan voor informatie en 
inspiratie over de stad.  
 
Inspiratie, Conversie & call to action (aanzetten tot bezoek, winkelen, 
hotelverblijf, etc)

Doelgroep: Bezoeker, Bewoner

Boodschap:
Leiden bezoeken en beleven? Weten wat er te doen is? Avondje uit of 
lekker eten? Alle informatie over recreatief Leiden is te vinden en te boeken 
op Leiden.nl! 
 
Hoe: 
• Vernieuwend gebruik van beeld en video
• Aanbod van een complete Uitagenda gekoppeld aan boekbaar aanbod
• Integratie met social media (Facebook, Twitter, Instagram & YouTube) 

waarbij geregiseerd user generated content wordt ontsloten op leiden.nl
• SEO (Search Engine Optimalisation) en SEA (Search Engine Advertising) 
• Meertalig (Nederlands, Engels, Duits)
• Thema landing pages zoals voor 2020: Leiden.nl/jongerembrandt
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Winkelcampagne  In 2019 heeft Leiden Marketing i.s.m. CML 
een start gemaakt met een  dedicated winkelcampagne voor de Leidse 
binnenstad ter vervanging van de huidige campagne ‘OPEN’. De campagne 
draagt de pay-off: ‘Trakteer jezelf op Leiden, Stad van Ontdekkingen’ en 
heeft een heel eigen look & feel. Voor 2020 wordt de in 2019 ingezette 
campagne doorgezet. 

Doelstelling: 
• Leiden als gezellige en veelzijdige (winkel)stad profileren, waar je woont, 

werkt, leeft, beleeft en ontmoet.
• Meer bezoek en daarmee meer bestedingen bij ondernemers realiseren.

Boodschap:
Het winkelaanbod in Leiden is heel veelzijdig ! Van vintageroutes tot de  
grote ketens. Winkelen, dat doe je in Leiden. Dus geef je zelf Leiden 
cadeau: ‘Trakteer jezelf op Leiden, Stad van Ontdekkingen’. 

Doelgroep: Bewoners en Bezoekers

Hoe:
• Ontwikkelen goed beeld- en filmmateriaal
• Winkelcampagne (influencer campagne, outdoor, online/social, print)  

in stad en regio
• Ontwikkeling van winkelwandeling/route (sfeergebieden, op thema, etc)

• Verbeteren integratie bestaande kanalen (leiden.nl, cultuur- en 
regiocampagnes, cityguide en meer)

• Integratie ‘shoppen’ in bestaande campagnes (cultuurcampagne 
Sanoma, Duitsland/Vlaanderen)

• Persbewerking (bloggers/vloggers)
• Winkelarrangementen creëren

Kees Hummel

gaaf...
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UitBuro Leiden  “De meest complete online Uitagenda van 
Leiden”. Met alle informatie over evenementen, concerten, musea, 
lezingen, exposities, theater, bioscopen, festivals en meer. Leiden.nl/
uitagenda is de best bezochte pagina op leiden.nl. Onder het landelijke 
merk UitBuro initieert Leiden in 2020 een vernieuwde versie van de 
Uitagenda. 

In 2019 wordt de gebruiksvriendelijkheid van de online en 
offline Uitagenda verbeterd onder de noemer UitBuro en het bereik 
vergroot  i.s.m. de cultuursector. Speerpunten daarin zijn:

• Gebruiker centraal stellen door een efficiënte, complete en goede on- en 
offline Uitagenda te realiseren

• Meer filteropties
• Ontwikkelen van een regio-agenda
• Meertaligheid, zodat er een koppeling gemaakt kan worden met o.a. 

Expatcentreleiden.nl of Kuesteundkultur.nl. 
• Boekbaar maken van de uitjes (zie online). 
• Het aftrappen van het Uit seizoen d.m.v. een evenement i.s.m. de 

culturele sector.

Voor de print editie wordt in 2020 de haalbaarheid getoetst om de oplage
te verhogen (van 10.000 naar 30.000) om zo ook de regio te bedienen. 
De invulling krijgt kleur in samenspraak met de cultuursector en Gemeente
Leiden. 

 

Doelstelling:
Voor avondjes uit en weekendtips, is Leiden.nl dé site met de meest 
complete Uitagenda van de stad.

Boodschap:
Wie wil weten wat er in Leiden te doen is, kijkt op leiden.nl en boekt daar ook 
meteen een ticket.

Doelgroep: Bewoners, Bezoekers (nationaal), Talent, Bedrijven

Hoe:
• Investeren in het merk UitBuro
• Investeren in eigen (pt) redacteur voor cultuurcommunicatie
• Uitagenda prominent op leiden.nl 
• Maandelijkse flyer (oplage 30.000) met selectie en verwijzing naar 

leiden.nl, distributie regionaal

Uitagenda
november

Tentoonstelling 
Jonge Rembrandt – 
Rising Star
Museum De Lakenhal
za 02.11 t/m 09.02 2020

Filmfestival 
LIFF
Diverse locaties 
vr 02.11 t/m zo 11.11

Varia 
Huis van Sinterklaas 
De Waag 
za 23.11 t/m wo 04.12

Evenement  
Brave New World  
Naturalis 
ma 04.11 & di 05.11

GRATIS  |  UITGAVE VAN LEIDEN MARKETING  |  WWW.LEIDEN.NL  |  NR.101  |  01 - 30.11

leiden.nl

Theatre
Sa

 02 Check please (by Jonathan Rand) -
  A Night of One-Act Comedies: Check please ImpeRIum TheATeR

   Dating can be hard. Especially when your date happens to be a raging kleptomaniac, 
or your grandmother’s bridge partner, or a mime. Check Please follows a series of blind 
dinner dates that couldn’t get any worse — until they do. Could there possibly be a light 
at the end of the tunnel? 20.00 hrs

Su 08 Tell me more - Storytelling evening - 
  L´etranger/ The stranger TheATeR De GeNeRATOR 

   Theater de Generator goes on with a series of storytelling evenings with stories you´ve 
never heard before. Stories that you will not easily hear on any other stages in Leiden. 
Tickets at the door. Students: 2,50. Anyone else: pay-what-you-can.  20.00 hrs 

music
Sa

 16 Conversations. Joris Teepe & Don Braden CuLTuuRzAAL SIJThOff

   Jazz concert Joris Teepe (contrabass and bass guitar) is a long time fixture in the New 
York jazz scene. Don Braden from America (saxophone and flute) is an outstanding musi-
cian who has performed with numerous legendary compatriots. A solid duo specialised 
in adventurous and swingin’ jazz. 20.00 hrs

Su
 24 The Bullfight GALeRIe CAfé LeIDSe LeNTe

   The Bullfight perform murder ballads from the Eggs & Marrowbone project: an art project 
for which the band created a soundtrack. The album features artists such as Mark Ritsema 
and Dutch pop icon Birgit Schuurman. 15.00 – 17.00 hrs

museums

The new OV-museumlijn 10 bus connects these museums, making it possible to combine visits to 
multiple museums or pop into town for shopping, a boat tour or a city walk. The OV-museumlijn runs 
daily between 10:00 and 17:00 hrs, with departures every 20 minutes. You can find the bus timetable 
at leiden.nl/museumbus. You can just use your OV-chipkaart (public transport chip card).

Young Rembrandt Studio leiden.nl/youngrembrandt 
Visit this unique stop along the Leidse Rembrandt route and have a glimpse of the life of the young 
Rembrandt. Free admission. Sun – Tue: 12.00 – 17.00 hrs. Wed – Sat: 10.00 – 17.00 hrs. 

Get sketched at the Latin School! 
At the age of seven Rembrandt van Rijn went to the Latin School during 1616 - 1620. The Latin School 
was the predecessor of the current gymnasium and was intended as a preliminary education for the 
university. They spoke and taught only in Latin. Here Rembrandt also learned to sketch for the first time. 
He took drawing lessons from Henricus Rieverlinck, his first drawing teacher. Visitors can - if they look 
inside - be sketched by the master himself! Who doesn’t want that? The sketch can be downloaded for 
free at leiden.nl/latijnseschool. Lokhorststraat 16, Leiden, 09.00 – 20.00 hrs.

National Museum of Antiquities  rmo.nl/en
Tue - Sun: 10.00 – 17.00 hrs, during school holidays also open on Monday.

Exhibition: Cyprus: A dynamic island ongoing 
The exhibition Cyprus: A Dynamic Island tells the remarkable story of an island with over 12,000 years 
of history and culture. Cyprus was one of the most important hubs of ancient cultures in the Mediter-
ranean. You can see approximately 400 objects, including 300 archaeological masterpieces from the 
national collections of Cyprus.

The National Museum of Ethnology volkenkunde.nl/en
Tue - Sun: 10.00 – 17.00 hrs. – open on Mondays during school holidays.

Gallery exhibition Healing Power ongoing
If you don’t feel well, it may seem obvious to consult a doctor. Some people turn to treatments that can 
be traced back to centuries-old traditions. HEALING POWER introduces a range of ritual specialists and 
healing practices that are important to many people around the world. The range is very wide: from 
Winti and ayahuasca to shamans and witches.

leiden.nl

Rijksmuseum Boerhaave rijksmuseumboerhaave.nl
Tue - Sun: 10.00 -17.00 hrs. – during school holidays also open on Monday.

Anatomical Theatre ongoing
An experience based on the famous 17th century anatomy classes. Find a seat in the Anatomical 
Theatre, and allow yourself to be submerged in the fascinating and engaging introductory filmic show. 
Experience the sense of wonder and curiosity which inspired scientists throughout history. The four-
minute show runs continuously, in Dutch and English.

Museum De Lakenhal lakenhal.nl
Tuesday – Sunday: 10.00 – 17.00 hrs.

Rembrandt & The Golden Age until 03.10
Prime pieces of the Golden Age by Leiden masters such as Rembrandt Harmensz. van Rijn, Jan van 
Goyen, Jan Steen and the ‘Leidse fijnschilders’.

Naturalis naturalis.nl  
Monday – Sunday: 10.00 – 17.00 hrs.   
Naturalis is open again! In the new Naturalis museum you can see, do and experience everything. In 
the museum rooms you will discover everything about the earliest life on earth, about the Netherlands 
in the ice age and about the primal forces of our earth. Get to know the most surprising tricks of plants 
and animals, stand face to face with an African elephant and discover the destructive power of volca-
noes. And of course don’t forget to admire Trix in the beautiful Dino room!

miscellaneous
Various locations
Gilde Leiden City Walks Fri, Sat, Sun
Guided City walks Gilde Leiden City Walks and Rembrandt walk: During a tour of the old city centre, 
dotted with almshouses, your guide will tell you all about the young Rembrandt and the town’s intri-
guing history. If you would like an English, French or German tour please contact us well  in advance 
via our website: www.gildeleiden.nl

Cicerones every week 
city walks with guide Every Saturday: Hofjes (courtyards) walk at 14.30 hrs. from Pieterskerk. Every 
Sunday: historical city walk at 14.30 hrs. from de Burcht. Maximum of 15 participants. It is necessary to 
book in advance via the website www.cicerones.nl.  Leiden’s rich history is the source of countless 
stories. Cicerones’ expert guides bring these stories to life during walks, offering a pleasant mix of 
historical facts and fun anecdotes. 

Peter’s Chruch square
John Adams Walking Tour ongoing
Guided City Walk The American Revolution in Leiden Free Walking Tour. Leiden was undoubtedly 
his favorite city as his sons studied here and his dearest friends and allies lived here. People forget 
that the first American Embassy was opened by Adams in The Hague and the loan he secured helped 
keep the infant American nation from plunging into chaos. Join Chris on a historical tour showcasing 
Founding Father John Adams’ mission to the Netherlands to try and save his country! It is one of the 
most significant and forgotten about chapters of the American Revolutionary War! Sign up at www.
johnadamsfreewalkingtour.com.

Various locations
Leiden International Film Festival  31.10 until 10.11
The 14th edition of the Leiden International Film Festival will take place from Thursday, October 31st 
through Sunday November 10th 2019. Visit www.liff.nl for information and the full programme.

Brave New World Mon 04 & Tue 05.11 
Brave New World is an annual conference for those who wish to learn what the future has in store 
for us, and how this will affect their lives, policies or work. It is a place where the worlds of culture, 
philosophy, science, technology and tales converge. The possible ethical and social impact of new 
technology on human life is discussed, prior to its introduction to society.

Arrival of Sinterklaas Sa 16.11
The arrival of Sinterklaas in Leiden is a festive and free annual event which draws kids and parents from 
across the region. www.leiden.nl/winterwonderweken

Waag Leiden
The House of Sinterklaas Sat 23.11 until Wed 04.12
As tradition has it, De Waag will be transformed into the Huis van Sinterklaas in November. Sint and 
all his Pieten will move into the house for ten fun-filled days. Expect loads of cool kids’ activities during 
Sint’s visit! 

leiden.nl

museums

leiden.nl

Cinemas
Leiden Cinemas bioscopeninleiden.nl

Doctor Sleep Thu 07.11
thriller Finally: the sequel to The Shining is here! Ewan McGregor stars as adult Danny Torrance. 
Forty years later, he still hasn’t recovered from what happened at the Overlook Hotel. Upon meeting 
teenager Abra, who possesses dark powers, he is forced to face his fears.

Beats  Thu 07.11
drama 1994. United Kingdom. Johnno and Spanner have been best friends for their entire lives but 
on the brink of adulthood appear to be headed in different directions. For their last night together they 
steal money from Spanner’s brother and head off to an illegal rave. Swept up by the anarchy and the 
rush of night life, this is a trip they will never forget.  

Sorry We Missed You Thu 14.11
drama After the prize winning I, Daniel Blake director Ken Loach is back with another social drama. In 
economically hard times, Ricky tries to support his family by working independently as a delivery driver. 
He starts with hope for a brighter future, but soon gets caught up in a web of rules, protocols and 
increasingly hard work.

Le Mans ‘66 Thu 14.11
action, drama The true story of car designer Carroll Shelby (Matt Damon) and race car driver Ken 
Miles (Christian Bale). Together they went to battle against Enzo Ferrari and his domineering race 
team by building a Ford race car for the 24 hours of Le Mans in 1966. A wild ride featuring terrific 
performances.       

Judy  Thu 14.11
drama, biography Renée Zellweger stars and does all her own singing as Judy Garland. This emotio-
nal biopic shows Judy in 1968, on the edge of Financial ruin. To make money she travels to London for 
theatre shows, leaving her children behind in America and depending on drink and drugs to perform. 
Zellweger’s performance is unforgettable.      

The Farewell Thu 21.11 
drama Awkwafina stars as Billy, whose family finds out that theur beloved grandmother is terminally 
ill and decide not to tell her. Instead, they improvise a wedding party in their homeland China. The 
Farewell is a moving and funny family portrait from director Lulu Wang.  

Parasite  Thu 28.11
drama This year’s Palme d’Or winner is a stunner full of unexpected twists and turns. Ki-taek is jobless 
and living a meager life in a small house with his family. They become obsessed with the rich Park family 
and see an opportunity to profit off their luxurious existence. Slowly but surely they invade the Parks’ 
lives and not entirely honestly so…

Shopping
Leiden city centre leiden.nl

Shopping night
Every Thursday it’s shopping night in Leiden. During the shopping night, the shops in Leiden city 
centre stay open until 21.00 hrs.

Market days: Wednesday and Saturday
Every Wednesday and Saturday, you can find a cosy market in the city centre (Vismarkt, Botermarkt and 
Nieuwe Rijn).

Shopping Sunday
Every Sunday it’s Shopping Sunday in Leiden city centre. Leiden shopkeepers can choose to open their 
shops on Sundays. 12.00 – 17.00 hrs.

leiden.nl

Colofon 
 
De redactie behoudt het recht redactionele  
teksten in te korten of niet te plaatsen.  
Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 
Leiden Marketing redactie@leidenmarketing.nl  
Opmaak Oldenburgvc.nl
Drukkerij Puntgaaf drukwerk 
Distributie PS PubliciteitsService  
 
De Leidse UITagenda is een samenwerkingsverband 
tussen Leiden Marketing en de cultuurpartners:

Hortus botanicus Leiden 
hortusleiden.nl 
Imperium Theater 
imperiumtheater.nl  
Leidse Schouwburg 
leidseschouwburg- 
stadsgehoorzaal.nl  
Sijthoff Cultuur
sijthoff-leiden.nl  
Rijksmuseum Boerhaave 
museumboerhaave.nl 
Museum De Lakenhal 
lakenhal.nl 
Scheltema Leiden
scheltemaleiden.nl
Museum Volkenkunde 
volkenkunde.nl 
Galerie Café Leidse Lente 
galeriecafeleidselente.nl 

Naturalis 
naturalis.nl  
Rijksmuseum  
van Oudheden rmo.nl  
Japanmuseum SieboldHuis 
sieboldhuis.org  
Stadsgehoorzaal Leiden 
leidseschouwburg- 
stadsgehoorzaal.nl 
Theater Ins Blau 
theaterinsblau.nl 
Theater de Generator
theaterdegenerator.nl 
BplusC 
bplusc.nl 
Lokhorstkerk
doreleiden.nl 

DIT IS EEN SELECTIE. 
 Kijk voor de volledige uitagenda op leiden.nl/uitagenda

7 minute video experience

Langebrug 89, Leiden

Gratis entree
zo - di 
12.00 - 17.00 uur

wo - za
10.00 - 17.00 uur

Free entrance
Sun - Tue
12am - 5pm

Wed - Sat 
10am - 5p   leiden.nl/youngrembrandt 

Stationsweg 26 •   2312 AV  Leiden   •   info@vvvleiden.nl   •  7 dagen per week geopend!

De populairste cadeaubonnen van Nederland 
koop je natuurlijk bij de VVV Leiden

www.leiden.nl/cadeaubonnen    Ook een uitgebreid assortiment Leiden boeken en leuke Leiden- en Holland souvenirs!

7 minute video experience

Langebrug 89, Leiden

Gratis entree
zo - di 
12.00 - 17.00 uur

wo - za
10.00 - 17.00 uur

Free entrance
Sun - Tue
12am - 5pm

Wed - Sat 
10am - 5p   leiden.nl/youngrembrandt 

Uitagendanov2019spread.indd   1 22-10-19   16:11
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• Advertentiecampagne huis-aan-huiskranten
• Buitenreclame (abri’s)
• Digitale schermen campagne i.s.m. Art screen/parkeergarages Leiden
• Digitale nieuwsbrief Uit in Leiden (wekelijks 5.000 adressen)
• Facebook en GA campagne
• Banners op partnersites met link naar Uitagenda op leiden.nl
• Link naar de Leidse studentenverenigingen i.v.m. de Leidse &cultuurkaart.

Nieuwsbrieven  Leiden Marketing verzorgt en distribueert 
nieuwsbrieven met verschillende boodschappen en voor verschillende 
doelgroepen op regelmatige basis. Een overzicht: 

• Uit in Leiden (5.722 abonnees)  
- p2wk (doelgroep: regio- en stadsbewoners 10.000)  

• Zakelijke evenementen & congressen (1.000 abonnees)  
- pkw (doelgroep: organisers en venues 1.500)  

• Ambassadeursnieuws (117 abonnees) – per half jaar   

• Expat Centre Leiden (1.781 abonnees)  
- per mnd (doelgroep internationals Leidse regio 2.000) 
 

• Groeten uit Leiden nieuwsbrief (1.501 abonnees)  
- per mnd (doelgroep: verblijfsbezoekers, weekendje weg 2.500)  

• LM Update (755 abonnees)  
- p2wk (doelgroep: stadspartners, raadsleden, stakeholders 800)

 

Doelstelling:
Informeren van doelgroepen en stake-holders, verhogen van de doorklik 
(click through) naar de website.

Doelgroep: Bezoeker, Bewoner, Talent, Bedrijven

City map/guide  In 2020 komt er een nieuw vormgegeven 
Leiden city guide uit in een oplage van 50.000 en wordt er een city map 
(200.000) geproduceerd. Op de  stadskaart kunnen partners tegen 
betaling adverteren. De city guide biedt naast inhoudelijke content, ook 
betaalde opties voor ondernemers in de stad. Beide uitingen worden op 
diverse punten in de stad verspreid (VVV, informatiepunten, rederijen, 
musea, hotels en winkeliers) en zijn gratis verkrijgbaar. 

Huisstijl Leiden Marketing stimuleert partners de huisstijl van Leiden, 
Stad van Ontdekkingen toe te passen in uitingen. Op alle outdoor dragers 
is de toepassing van het logo verplicht. Zie ook: leiden.nl/citydressing.

Doelstelling:
Partners en relaties van Leiden Marketing gebruik laten maken van het 
stadslogo ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’. Het logo is van ons allemaal.
Om de herkenbaarheid te vergroten bij alle doelgroepen zou het standaard 
een plek moeten krijgen in partneruitingen (website, nieuwsbrieven, 
promotionele uitingen, etc).
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“Met Leiden Marketing heeft de stad een professionele 
club in huis. Niet voor niets landelijk uitgeroepen tot de 
beste citymarketingorganisatie van het jaar. Wij hebben 
dan ook het volste vertrouwen dat zij de stad op allerlei 

vlakken vooruit kan brengen en de juiste balans kan 
vinden. Of het nu gaat om toerisme, vestigingsklimaat, 

bewoners of talenten.”

Frans Schohaus,  
voorzitter Hotels van Leiden

Leiden City 
Guide 2020
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Koornbeursbrug 
    Kees Hummel 
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Boodschap:
Wij zijn een Stad van Ontdekkingen! Of het nu om een cultuurfestival of 
kennissymposium gaat, in Leiden ontdek je het. Kijk maar, samen laten we
dat zien door het gebruik van het stadslogo.

Hoe: 
De huisstijlhandleiding is te downloaden via leiden.nl: 
https://www.visitleiden.nl/nl/contact/leiden-marketing/huisstijlhandleiding

50plusbeurs  Deelname aan de 50plusbeurs, de grootste beurs 
voor 50plussers ter wereld met ruim 600 stands in 5 hallen en goed voor 
100.000 bezoekers met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar. 
 
Doelstelling:
Inspireren en enthousiasmeren van toekomstige senioren Bezoekers door 
ze te vertellen over Leiden en de mogelijkheden voor een dagje uit/week- 
endje weg. . Ook de regio en partners wordt gevraagd te participeren 
(Katwijk, CORPUS, Voorschoten/Wassenaar).

Doelgroep: Senioren Bezoekers (nationaal) 60+

Boodschap:
Een intieme compacte historische stad met wel 13 musea, allemaal op loop-
afstand van elkaar! Combineer een museumbezoek met een overnachting en 
theatervoorstelling of bezoek de Young Rembrandt Studio.  

Hoe:
• Opvallende standbouw met een herkenbare Leiden ‘look & feel’
• Ludieke actie om publiek te trekken en e-mailadressen te vergaren
• Actieve communicatie op social media
• In samenwerking met partners (hotels, musea, rederijen, etc.)

Leiden Awards  In 2019 riep Leiden Marketing de Leiden Awards
in het leven. Deze Awards worden op het Leidsche Plein uitgereikt aan die
partner die Leiden dat jaar op een bijzondere of kwalitatieve manier breed
onder de aandacht heeft gebracht. Op leiden.nl/awards is de procedure 
te vinden evenals de categorisering.

Doelstelling:  
Partners en betrokkenen enthousiasmeren en stimuleren om Leiden op  
een positieve manier zichtbaar te maken.  
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Doelgroep: Bewoners, Bedrijven, Bezoekers, Talent

Boodschap: Hoe zet jij Leiden goed op de kaart? Wat is jouw bijdrage?

Hoe: 
Partners kunnen zichzelf nomineren of zich laten nomineren.  
Een professionele, onafhankelijke jury kiest in elke categorie een winnaar, 
die beloond wordt met een Leidse geste en een ere-plaque.

Museumpas  Leiden Marketing geeft i.s.m. de Leidse musea een 
 papieren museumpas Uit. Deze museumpas vertegenwoordigt een 
bepaalde waarde, die beduidend lager ligt dan het entreetarief van 
de Leidse musea. Voorwaarde is dat de museumpas alleen verwerkt 
mag worden in arrangementen. De hotels van Leiden nemen op 
jaarbasis tussen de 4.000 – 5.000 museumpassen af, die zij verwerken 
in hun arrangementen. Daarnaast wordt de museumpas gebruikt in 
groepsarrangementen van touroperators en campagnes met o.a. Spoor.  
De museumpassen worden door de musea bij Leiden Marketing 
gedeclareerd. In 2020 worden de museumpassen gedigitaliseerd en de 
prijs herzien.

Doelstelling: cultuurgeïnteresseerden zonder nationale museumpas 
bereiken met een aantrekkelijk arrangement waarin toegang tot een van 
de Leidse musea is verwerkt. Naast zichtbaarheid wordt hiermee op 
een aantrekkelijke manier ook bezoek aangejaagd voor zowel musea als 
hotelaanbieders. 
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Doelgroep: Bezoekers (nationaal en internationaal)

Boodschap: Boek een weekendje of dagje Leiden inclusief een bezoek aan 
een Leids museum!

Hoe: 
•  Arrangementen (via hotels, Spoor, culturele agenda, lezersaanbiedingen, 
    Arriva met de OV-Museumlijn)

In 2020 wordt in overleg met de Leidse museumpas geprofessionaliseerd  
en wordt gekeken naar digitalisering van de kaart alsook tarifering.
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4.1.3  Remise

In de Remise staat het contact met de ‘achterban’ centraal. Hierin 
worden alle communicatievormen benoemd waarmee partners 
geïnformeerd en geïnspireerd worden, de business2business 
communicatie.

Leids Continuüm  Het Leids Continuüm - waarom Leiden geen 
toeval is en winnende inzending van de Nationale Citymarketing Trofee in 
2019 wordt in 2020 vertaald naar het Engels. Het is direct en indirect de 
rode draad in alle uitingen.
 

Doelstelling: 
Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Talent direct of indirect in aanraking 
laten komen met het Leids Continuüm: het eenduidige verhaal van Leiden.

Doelgroep: Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Talent

Boodschap: 
Weet jij waarom Leiden geen toeval is? Dat Leiden geen toeval is? Leer het 
dna van Leiden kennen.

Hoe: 
• Door het Leids Continuüm structureel als uitgangspunt te nemen in alle 

campagnes, uitingen, achtergronden
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• Door het Leids Continuüm beleefbaar te maken en te visualiseren
• Door onze partners het Leids Continuüm te laten vertellen en delen

Leidsche Plein Het Leidsche Plein is het netwerkevenement voor 
en door decision-makers en influencers in groot Leiden. Het Leidsche 
Plein, partnerbijeenkomst van Leiden Marketing, vindt twee keer per jaar 
plaats op een inspirerende locatie binnen Leiden en is hét platform voor 
informatie uitwisseling, kennisdeling en discussie van, voor en met partners 
van de stad.

Doelstelling:
Het nauw betrekken van partners bij elkaar, bij de stad en bij de activiteiten 
van Leiden Marketing. Draagvlak en betrokkenheid creëren voor city- en 
regiomarketing activiteiten. Het initiëren en activeren van samenwerking en 
het agenderen van on-brand activiteiten.

Doelgroep: Partners van Leiden Marketing en genodigden.

Boodschap:
Het Leidsche Plein is de plek waar partners de laatste updates, nieuws en 
ontwikkelingen van de stad horen. Daarnaast is het het netwerkplatform 
voor alle bij Leiden Marketing aangesloten partners. Hier moet je bij willen 
zijn!

Hoe:
• Vaste onderdelen: partner pitches, Leiden Fast Forward, interactieve 

discussie, key note spreker, LM Newsroom
• Na iedere editie volgt een digitale terugblik inclusief foto’s en 

presentaties
• Het Leidsche Plein blijft verrassen en vernieuwen

Leiden Marketing Update (nieuwsbrief) Iedere maand 
verstuurt Leiden Marketing een update naar partners/achterban met de 
ondernomen of te ondernemen activiteiten. Aantal abonnees: 775.

Doelstelling:
Informeren van partners en achterban over de activiteiten en 
ontwikkelingen van Leiden Marketing.

Doelgroep: Partners en achterban van Leiden Marketing

Boodschap:
Update over hetgeen Leiden Marketing onderneemt en ontwikkelt. 
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@Leiden Marketing (Twitter)  Het informeren van de 
partners en achterban over de activiteiten van Leiden Marketing, nieuws van 
partners, economische cijfers, actualiteiten en zakelijke artikelen.  

Leiden Impact  Leiden Marketing ontwikkelt zich tot een kennis-
centrum voor de Leidse regio, met duiding van relevante onderwerpen en 
antwoorden op belangrijke vragen. Daarnaast wordt er eigen onderzoek 
verricht, worden er onderzoeken afgenomen en gezocht naar kansen tot 
het profiteren van bestaande onderzoeken middels eigen vragen. 

Doelstelling:
In 2020 is Leiden Marketing hét kenniscentrum als het gaat om statistieken, 
trendrapporten, analyses, cijfers, deelrapporten en meer. Ook partner-
onderzoeken en gemeentelijke onderzoeken die openbaar zijn worden 
hierin meegenomen. 

Doelgroep: Partners

Hoe:
• Afnemen van een dashboard module/systeem bij Amsterdam Marketing. 

Partners wordt hierin gevraagd input te leveren en ontvangen op hun 
beurt de maandelijkse citymonitor

• Deelnemen aan ‘Amsterdam Marketing Bezoekersonderzoek’, 
4-jaarlijkse onderzoek binnen Metropoolregio Amsterdam 

• Cijfers, onderzoeken en statistieken bijhouden en opvragen (Hotelcijfers, 
CBS, CVO, Nipo, Beerda, musea, VVV, Universiteit, etc)

• Gezamenlijke participatie in onderzoeken
• Monitoring binnen Pro Binnenstad/Winkelcampagne en vanuit het 

ontwikkelde Open Data Platform

Media monitoring Leiden Marketing meet met een online media 
monitoring systeem publicaties over Leiden.

Doelstelling:
Het meetbaar maken van vrije publiciteit als gevolg van de inspanningen 
van Leiden Marketing en/of partners. 

Hoe:  
Google Alerts

Beeldbank ‘Fileflow’ Gratis toegang tot professioneel, 
rechtenvrij beeldmateriaal van Leiden en regio met de gebruiksvriendelijke 
fotodatabase ‘Fileflow’ voor partners, journalisten en relaties. Toegang tot 
het systeem kan worden aangevraagd via: info@leidenmarketing.nl.

28



Remise
Le

idsche Plein

Leids C
ontin

uüm 

LM
 N

ieuwsb
rie

f

LM
 tw

itte
r

Le
iden Im

pact!

Beeldbank

R

“Leiden Marketing is in en voor de regio een 
belangrijke speler. Door een trotse regiobewoner 

te creëren versterk je de samenhang op heel 
veel fronten. Goed voor bedrijven, bewoners en 

bezoekers. Fijn dat Leiden Marketing hier de regie 
op pakt.”

Erik Versnel,  
Directievoorzitter Rabobank Leiden- Katwijk

 Rijn, terassen en Waag
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4.2  Leiden Internationaal 

Leiden Internationaal is het vertrekpunt van de stad m.b.t. de bewerking 
van de buitenlandse markt. Het inkomend toerisme is een belangrijke 
sector binnen de Nederlandse economie, qua grootte inmiddels gelijk 
aan de Landbouw en ICT. Nederland verwacht richting 2030 een groei 
van 50% van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een 
nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van 
toerisme. 

In ‘Perspectief 2030’ - een adviesrapport samengesteld door ruim honderd 
experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur - wordt 
vastgesteld dat kwalitatieve groei mogelijk is, mits dat in balans is met de 

leefomgeving van de bewoners van een plek. Toerisme als middel om een 
hogere kwaliteit van leven te veroorzaken (hoger voorzieningenniveau 
door interessante horeca, diversiteit aan winkels, goed OV) naast omzet en 
werkgelegenheid.  

Leiden bewerkt actief twee voor Nederland belangrijke markten, te weten 
Duitsland en België.

Daarnaast richt Leiden zich met de organisatie van themajaren op specifie-
ke buitenlandse doelgroepen zoals de USA en UK met het Pilgrimjaar 2020 
‘Mayflower400NL’. 

Expat Centre Leiden region Dienstverlening en informatie-
verstrekking aan buitenlandse kenniswerkers in vier stappen: ‘coming in, 
settling in, living in en leaving to’. Voor bedrijven en gemeenten is het regi-
onale Expat Centre een kennisplek om op de hoogte te blijven van nieuwe 
trends en ontwikkelingen. Het ‘branden’ van de regio als aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor internationale bedrijven.

Doelgroep: Bedrijven en Talent

Boodschap: Het Expat Centre helpt internationals en hun werkgevers aan 
informatie vòòr en tijdens het verblijf in Leiden en faciliteert het formele 
traject.
 
 
 

2030Perspectief

Een nieuwe visie op bestemming Nederland ten 
behoeve van het welzijn van alle Nederlanders

Bestemming 
Nederland 
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Hoe: 
• Gemeente Leiden, afdeling burgerzaken, verzorgt op het Expat Centre  

de afgifte BSN voor Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, 
Katwijk en Voorschoten

• Baliefunctie met professionele dienstverlening hoe de Leidse regio 
te gebruiken (huisvesting, regelgeving, voorzieningen, verenigingen, 
scholen)

• Aanbieden informatie en formulieren voor de ‘formalities’ (belastingen, 
verzekeringen, registraties,..) 

• Ontwikkelen van een informatieproduct voor werkgevers t.b.v. 
nieuwe medewerkers

• Het onderhouden en verbeteren van expatcentreleiden.nl 
• Het vergroten van het aantal 

nieuwsbriefinschrijvingen voor de 
maandelijkse e-newsletter 

• Actieve inzet van PR en social media
• Het ontwikkelen van een 

welkomstpakket voor nieuwe expats
• Het organiseren van een welcome event 

2 x per jaar voor expats 
en sponsoren

• Het organiseren van maandelijkse network events
• Het organiseren van een jaarlijks HR event

Voor het Expat Centre Leiden region is een eigen marketingplan 
beschikbaar.
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4.3 Cultuurlijn

Kunstbeweging ‘Mondriaan & De Stijl’ Na deelname 
aan het internationale themajaar ‘Van Mondrian tot Dutch Design’ in 
2017 – blijft Leiden de legacy rondom de Stijl behouden (kunstbeweging 
opgericht door Theo van Doesburg) en wordt er voortgeborduurd op 
productontwikkelingen die toen in gang zijn gezet. Het verhaal van De Stijl 
blijft prominent onderdeel van het dna van Leiden.

Hoe:
• I.s.m. NBTC wordt blijvend en in de basis 

ingezet op een (internationale) cross 
mediale campagne uitgerold, gericht op 
‘awareness’, conversie en cross selling 

• Free publicity genereren 
in diverse media d.m.v. 
persbezoek 

• De vaste collectie van Museum De 
Lakenhal, het kunstwerk ‘Vierkant in 
Vierkant’ wordt aangejaagd via de eigen 
kanalen

Cultuurcampagne Uitgebreide
multimediale campagne van de Leidse 
musea, de Leidse hotels in de titels van 
uitgevershuis Sanoma (Libelle, Nouveau, 
Margriet, Donald Duck en meer) wordt in 
2020 opnieuw een campagne ingezet, 
met als uitgangspunt ‘branding’ van de 
stad Leiden als  museumstad. Er worden 
arrangementen aangeboden om tevens 
conversie te genereren. 

Doelstelling:
Leiden, Stad  
van Ontdek-
kingen positio-
neren als een 
levendige stad 
van cultuur. De 
programmering 
van de musea 
speelt een 
belangrijke rol 
in de uitingen 
evenals de link naar hotelverblijf, bereikbaarheid en de winkelcampagne. 
Binnen deze doelstelling richt de stad Leiden zich op het imago 
(awareness), met voor partners de mogelijkheid tot het realiseren van 
conversie.

In de historische binnenstad van 
Leiden ligt alles op loopafstand. 
Je komt langs hofjes, grachten. 
leuke winkels en cafés. Leiden 
kent een rijke geschiedenis en 
staat bekend als echte studenten-
stad. 

GROEN PARADIJS
In het hart van de binnenstad ligt 
de Hortus botanicus. Hij werd 
aangelegd in 1590 en is de oudste 
botanische tuin van West-Europa. 
Je wandelt er onder monumentale 
bomen door en passeert bedreigde 
plantensoorten, varens, tropische 
orchideeën en unieke en prachtige 
‘kroonjuwelen’. De herfst is in de 
tuinen en tropische kassen een 
tijd van uitbundige kleuren, rijke 
najaarsbloei, vruchten en zaden.  
Tip: ‘Beter met planten’, een ten-
toonstelling over geneeskrachtige 
planten uit Europa, is te zien t/m 
27 oktober 2019. 
Hortusleiden.nl

VERHAAL VAN APHRODITE
In het Rijksmuseum van Oudheden 
is nu de tentoonstelling ‘Cyprus –  
eiland in beweging’. Cyprus is de 
geboorteplaats van de Griekse 
liefdesgodin Aphrodite, waar ze uit 
het ‘zilveren schuim der zee’ werd 
geboren. Daarnaast was het  

eiland duizenden jaren lang een 
belangrijk middelpunt voor de 
handel in het gebied rond de  
Middellandse Zee. Deze winter 
kun je in het museum ruim 300  
archeologische topstukken uit de 
nationale musea van Cyprus zien, 
zoals Aphrodites van marmer, 
gouden juwelen, aardewerk met 
dierfiguren, bonte mozaïeken en 
een met zilver ingelegde konings-
zetel. De kunstwerken vertellen 
een verhaal van 9000 jaar  
geschiedenis en cultuur.  
T/m 15 maart 2020. Rmo.nl 

ETSEN UIT JAPAN
Prenten, lakwerk, keramiek, oude 
landkaarten, herbaria en andere 
schatten. Je vindt het allemaal in 
Japanmuseum Sieboldhuis. 
Er is nu de tentoonstelling 
‘Verstilde schoonheid. Japanse  
etsen van Tanaka Ry hei’ te zien. 
Op de ruim honderddertig etsen 
staat het Japanse binnenland 
centraal - met tempels en verfijn-
de landschappen. Inspiratie haalt 
Tanaka Ry hei uit de omgeving 
van Kyoto. De texturen in zijn werk 
zijn bijna tastbaar en worden verge-
leken met die van Rembrandt in 
zijn landschapsetsen.  
T/m 19 januari 2020.  
Sieboldhuis.orgF
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FLOW SAMEN MET LEIDEN MARKETING

CULTUURWEEKEND 
 Ontdek Leiden

Het is zo fijn om rustig een stad te (her)ontdekken. Al wandelend door Leiden 
kom je van alles tegen. Zoals de Hortus botanicus, het Rijksmuseum van  

Oudheden en het Japanmuseum Sieboldhuis. 

Op pagina xx vind je een aanbieding voor een bezoek aan Leiden met overnachting. 

M I D D E N  I N  H E T 
O U D E  C E N T R U M
City Hotel Rembrandt ligt in het 
historisch centrum van Leiden,  
met uitzicht op Molen de Valk en  
de Oude Singel. Musea zoals 
Museum De Lakenhal, Volkenkunde, 
Boerhaave en de Hortus botanicus 
liggen op een steenworp afstand. 
Leiden Centraal Station ligt op vijf 
minuten loopafstand. Combineer 
een verblijf met een diner in het 
naastgelegen Wine & Food bar DÚO. 
Welkom in de stad van de mooie 
grachten en van Rembrandt!

Het arrangement 
€ 75,- p.p. • overnachting met ontbijt 
• verfrissing op de kamer • goed glas 
wijn met borrelplank in DÚO • gratis 
parkeren • geldig 1 aug. 2019 t/m  
31 mrt 2020 o.b.v. beschikbaarheid • 
reserveren via rembrandthotel.nl
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Deze vrolijke en kleurrijke Instagrampagina 
hoort bij het online magazine Paradijsvogels. 
Met kunst-, cultuur- en reistips en bijzondere 
logeeradressen. Veel van de reistips zijn dicht 
bij huis en vooral wandelaars kunnen fijne  
info van deze site halen. 

@PARADIJSVOGELSMAG 
(6.154 VOLGERS)

INSTA-TIP

1 3

2

Omdat Nederland zó veel leuke musea heeft,  
maken we een tour. En vragen we een directeur 
om kunst- en cultuurtips. Deze week: Johan Ka-
mermans van het Nederlands Tegelmuseum in 
Otterlo.

1.  Exterieur  
Nederlands  
Tegelmuseum

2. L’ Elefante Felice
3.  Blauwe Engelend

I love
Leiden is de stad van Hollandse meesters en archeologie. Maar 

Leiden biedt ook volop vertier. De vele boetiekjes en speciaalza-
ken, die vaak in kleine straatjes en steegjes te vinden zijn, maken 

Leiden tot een heerlijke winkelstad. 

L I B E L L E
A A N B I E D I N G

Deze Hanzestad ligt pal aan de rivier de IJssel. Wie aan 
de overkant parkeert, kan met het pontje overvaren. 

Dwaal door de straatjes, plof neer op een terras aan het 
water en neem een kijkje in de hofjes en galeries in het 

oude centrum. Beroemd is de Deventer Boekenmarkt op 
zondag 4 augustus is, met meer dan 6 km aan kramen.  

deventerboekenmarkt.nl

DeventerGroeten uit...

Wat voor soort museum is het Nederlands Tegelmu-
seum? “Het vertelt een verhaal over vier eeuwen on-
onderbroken design op het formaat van de vierkante 
tegel. In de Gouden Eeuw waren tegels een praktisch 
bouwmateriaal, vochtwerend en makkelijk schoon 
te maken, om kleur en licht in huis te brengen. Toen 
men rond 1900 de techniek beheerste om weer-
bestendige tegels te maken, paste dat bij de mode 
van de art nouveau om kleur en ornamenten aan de 
gevels van gebouwen te brengen.” Waarom moeten 
we erheen? “Deze zomer zijn enkele zalen helemaal 
nieuw ingericht als resultaat van een unieke samen-
werking met het naburige Kröller-Müller Museum. 
Dat Helene Kröller-Müller een gepassioneerd kunst-
verzamelaar was is algemeen bekend, maar dat ze 
zeker zo enthousiast was over haar Oudhollandse 
tegels, weten veel minder mensen. Haar collectie 
heeft vanaf dit jaar een vaste plek bij ons gekregen.” 
Wat is het meeste bijzondere object in uw museum? 
“L’elefante felice, een kleurig en glanzend wandreliëf 
uit 1961 voor de vakantievilla van koningin Juliana en 
Bernhard in Porto Ercole. In omvang en techniek een 
huzarenstukje van de Hongaars-Nederlandse kera-
miste Judith Laqueur-Révész.”

Goed begin
Het is een lunchroom annex con-
ceptstore voor kinderen: de Klei-
ne Planeet. Er staan gezonde 
broodjes, home made taarten en 
lekkere salades op het menu. 
Een heerlijk begin van een dagje 
winkelen in de Leidse binnen-
stad. kleineplaneet.nl

B O T A N I S C H E  WA N D
Een andere fijne plek midden in 
de stad is de Waag. Een monu-
mentaal gebouw met in de ach-
terste zaal een botanische wand 
van vloer tot plafond. Zo zit u 
midden in de stad toch nog een 
beetje in het groen. 
waagleiden.nl

Bloeiende schilderkunst 
Na twee jaar renovatiewerk is Museum 
De Lakenhal heropend. Er is nu een ten-
toonstelling te zien van topstukken uit de 
Gouden Eeuw, van Leidse meesters als 
Rembrandt van Rijn, Jan van Goyen, Jan 
Steen en de Leidse fijnschilders. Beleef 
het verhaal over Leiden met zijn bloeien-
de schilderkunst als bakermat van de 
Gouden Eeuw. 
lakenhal.nl

WO N D E R F U L  N A T U R E
Deze ‘verwonderwinkel’ in de Breestraat voelt bijna 
als een natuurkundig museum. Vlinders onder stol-
pen, opgezette dieren en fossielen en zeesterren: 
dit is de winkel voor een leuk cadeautje of om een 
vleugje natuur in huis te brengen. wonderfulnature.nl

H E T  N E D E R L A N D S 
T E G E L M U S E U M

Rembrandt 
Maak kennis met de  
jonge Rembrandt en de 
belangrijkste mensen in 
zijn leven bij de Young 
Rembrandt Studio. Blik 
met een ‘video mapping’ 
in 7 minuten terug op zijn 
jonge jaren. Deze gratis 
attractie is open  van 
woensdag t/m zaterdag 
van 10.00 – 17.00 uur en 
van zondag t/m dinsdag 
van 12.00 - 17.00. 
leiden.nl/jongerembrandt

W E E K E N D  L E I D E N

Holland
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tte
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Doelgroep: Bezoekers 

Boodschap:
Bezoek een van de vele musea in Leiden en verleng je verblijf met een 
mooie aanbieding in een hotel naar keuze! Leiden Marketing benadrukt in 
deze campagne de Gouden Eeuw inclusief de pilgrim historie binnen het 
Mayflower verhaal en neemt waar relevant ook de winkelcampagne mee.

Hoe:
Cross mediale cultuurcampagne:
• Samenwerking Sanoma (incl. jaarrond preferred partnership op 

lezersaanbiedingen)
• Deelname 50Plusbeurs
• Museumfolder
• Museumpas
• Free publicity genereren in diverse media d.m.v. persbezoek

Nacht van Ontdekkingen De Nacht van Ontdekkingen ver-
broedert de twee pijlers cultuur en kennis binnen Leiden. Voor de uitwer-
king van deze campagne/halte verwijzen we naar de kennislijn. 

Leiden International Film Festival (LIFF) Met LIFF heeft 
de stad Leiden een etalage-item te pakken als het gaat om het ‘branden’ 
van de stad op de pijler cultuur en kennis. Leiden Marketing werkt nauw 
samen met LIFF om Leiden structureler zichtbaar te krijgen onder een breed 

publiek. De samenwerking behelst naast het filmfestival activiteiten als de 
Summerspecial, Scholierenfestival, Drive in, Drijf in en Brave New World. 

Doelstelling:
Een sterk cultureel merk in de etalage zetten om zo Leiden beter te 
positioneren als cultuurstad voor een jonge doelgroep.

Doelgroep: Bewoners, Bezoekers, Talent 

Boodschap:
De activiteiten van LIFF staan voor vernieuwing, creativiteit en dynamiek in 
Leiden, stad van Ontdekkingen. Kom het zelf ervaren!

Hoe:
• LIFF draagt structureel en integraal Leiden, Stad van Ontdekkingen  

uit in al haar uitingen en andersom (toont Cityfilm vooraf bijv.)
• Synergie zoeken met de verschillende themajaren
• City dressing
• Social media campagnes
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Leids Cabaret Festival  Een ander landelijk bekend merk waar-
mee Leiden Marketing optrekt is het Leids Cabaret Festival (LCF), waarmee 
Leiden zich positioneert als stad van cultuur. Iconen vanuit het Festival wor-
den ingezet als ambassadeur. Lokaal zijn met name studenten van Leiden 
de beoogde doelgroep. Een grotere rol bij organisatie, spin offs, kandida-
ten en als publiek resulteert in winst voor stad en festival.
 
Doelstelling:
Een sterk cultureel merk in de etalage zetten om zo Leiden beter te 
positioneren als cultuurstad onder een breed publiek. Studenten binden 
aan Leiden middels spannende programmering waar zij actief bij betrokken 
kunnen zijn.

Doelgroep: Bewoners, Bezoekers, Talent 

Boodschap:
Wie kent het Leids Cabaret Festival niet? Bekende cabaretiers zijn hier in  
Leiden begonnen en dat is geen toeval. Vrije geesten vinden hun creativiteit 
in Leiden. Kom het ook ontdekken!

Hoe:
• LCF draagt structureel en integraal Leiden, Stad van Ontdekkingen uit in 

al haar uitingen 
• ‘Awareness’ creëren voor Leiden door iconen vanuit LCF in te zetten als 

ambassadeurs voor Leiden
• City dressing
• Social media campagnes

2020 Rembrandt & De Gouden Eeuw  In 1606 werd 
in Leiden Rembrandt van Rijn als zoon van een molenaar geboren. Hier ont-
wikkelde hij zich in het begin van de Gouden Eeuw tot groot kunstenaar. 
Geïnspireerd door Lucas van Leyden, en tijdgenoten Jan Lievens, Jan van 
Goyen en Jan Steen ontwikkelde hij zijn talent, leerde het vak en experimen-
teerde met nieuwe technieken en grondstoffen. Hij groeit internationaal 
uit tot de beroemdste kunstenaar van de Gouden Eeuw. Leiden maakt haar 
beroemdste zoon zichtbaar en beleefbaar voor publiek. 

Doelstelling:
• Imago van Leiden versterken als stad van (de Jonge) Rembrandt
• Associatie Leiden = cultuur versterken
• Aantrekken van in cultuur geïnteresseerde (inter-)nationale Bezoekers en 

daarmee Leiden positioneren als (inter)nationale cultuurbestemming
• Het bewust (trots) maken van Leidenaren
• Duurzaam effect realiseren, legacy, mede door ook de verbinding te 

maken met de viering van het Pilgrimjaar in 2020 (Mayflower400), ook 
Gouden Eeuw tijd. 

Doelgroep: Bezoekers (nationaal en internationaal), Bewoners,  
Bedrijven en Talent
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    Dirk van Egmond - Treffend Beeld 

Boodschap:
Beleef Leiden als zijn geboortestad, maar ervaar ook hoe Rembrandt 
symbool staat voor de kernwaarden van het Leidse brandfilter: 
experimenteren, vrijdenken en kennismaken. Dit jaar is bovendien een 
springplank naar het themajaar 2020, Mayflower400 dat zich in hetzelfde 
tijdsframe afspeelt.

Hoe:
• Doorontwikkeling gerealiseerde producten (Latijnse School,YRS, 

wandelroute)
• Versterken van Rembrandt/Gouden Eeuw programmering en beleving 

(Museum De Lakenhal, Leidse Rembrandt Dagen).
• Integrale campagnes (Sanoma) waarin ‘De Jonge Rembrandt’ –  

Young Rembrandt wordt meegenomen.
• Rembrandt/Gouden Eeuw programmering en beleving
• Campagnes en beleefbare producten vanuit een overkoepelende 

branding: ‘De Jonge Rembrandt’ –  
Young Rembrandt
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Productontwikkeling Rembrandt & De Gouden Eeuw

De realisatie van productontwikkeling is mede afhankelijk van cofinan- 
ciering van instellingen, stadspartners, gemeente en ondernemers.

Young Rembrandt Studio   
Een unieke stop op de route. Hier krijgen bezoekers een kijkje in het leven 
van de jonge Rembrandt tijdens een 7 minuten durende videoprojectie/
beleving. In 2020 worden tenminste 35.000 bezoekers verwacht.

Young Rembrandt School (Latijnse School)   
Neem plaats voor het raam van de Latijnse School en laat je schetsen door 
de Meester zelf. De schets is te downloaden via leiden.nl/latijnseschool. 

Young Rembrandt Birthplace (Weddesteeg)   
Op de Weddesteeg is in 2019 de geboorteplek met AR techniek beleefbaar 
gemaakt, i.s.m. Erfgoed Leiden en Universiteit Leiden (LIACS). 

Young Rembrandt Atelier   
Rond het Galgewater wordt in 2019 een ruimte ontwikkeld die het atelier 
van Rembrandt en Jan Lievens representeert. Ook hier gaan techniek en 
ambacht hand in hand. 

Young Rembrandt City walk + AR App.  
De Rembrandt stadswandeling is in 2019 opnieuw ontwikkeld en 
uitgebracht. I.s.m. Museum De Lakenhal zijn locaties aangewezen en van 
duiding voorzien inclusief de voornoemde locaties. Schrijver Onno Blom  
is uw gids. 

de Leidse AR
REMBRANDT ROUTE

*) De Augmented Reality techniek werkt nog niet
     op alle Apple- en Android-telefoons. Wil je weten
     of jouw toestel deze Augmented techniek onder-
     steunt? Download de app en kijk of jouw telefoon
     er geschikt voor is of ga naar: leiden.nl/rembrandtroute

Als aanvulling op de Rembrandt Route is de ‘Leidse AR Rembrandt Route’-app
ontwikkeld. Een Augmented Reality app waarbij stadsgids Onno Blom op zes
locaties op bijzondere wijze aanvullende informatie gee� . Door een ‘AR-hotspot’
op je telefoon te selecteren, navigeert de app je moeiteloos door de stad. 
Eenmaal op de AR-locatie gearriveerd, kun je met je telefoon op ontdekkings-
tocht door de geschiedenis van Rembrandt & de Gouden Eeuw. Bekijk het 
geboortehuis van Rembrandt en zie hoe het Rapenburg er in 1600 uitzag! 
De Leidse AR Rembrandt Route-app*) is gratis te downloaden in de Apple Store 
of in de Google Play Store.

leiden.nl/rembrandtroute

DOWNLOAD 

GRATIS
APP

1 uur en 50 minuten
stadswandeling

met Augmented
Reality op 
historische locaties

Klik op de locatie 
van de VVV
en  scan de 

Rembrandt Route.

  

Bekijk het originele 
geboortehuis   van 

Rembrandt in de 
Weddesteeg!
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Programmering

Leidse Rembrandt Dagen   
De Leidse Rembrandt Dagen die in 2019 voor het eerst georganiseerd zijn, 
waren een groot succes met ruim 35.000 bezoekers. Als partner wil Leiden 
Marketing dit project in 2020 wederom ondersteunen, zowel financieel als 
‘in kind’. 

Campagnes en branding

Beschuit met muisjes op 15/7   
Met de beschuit met muisjes campagne houden we de geboortedag van 
een van ’s werelds grootste meesters in ere. Door ludieke acties vestigt 
Leiden de aandacht op zich om de associatie Leiden – Jonge Rembrandt te 
versterken. 

Beeldmerk ‘Jonge Rembrandt’ 
is structureel aanwezig in alle uitingen van LM, zijn verhaal is immer iconisch 
voor branded content campagnes (zie ook Cultuurcampagne). De jonge 
Rembrandt als uithangbord van Leiden als cultuurstad.

‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’ (NBTC Holland marketing)
Als onderdeel van deze verhaallijn laadt Leiden enerzijds haar Jonge 
Rembrandt verhaal, anderzijds de veelzijdigheid van het (beleefbare) 
Gouden Eeuw verhaal samen met haar partners Museum De Lakenhal, 
Hortus botanicus, Rijksmuseum Boerhaave, de Universiteit en 
Mayflower400.  
 

Leiden Marketing en Museum De Lakenhal, maar ook Rijksmuseum 
Boerhaave en Hortus botanicus investeren meerjarig in deze verhaallijn 
van NBTC Holland Marketing d.m.v. een uitgebreide consumenten- 
en tradecampagne alsook persbewerking in Duitsland, België, UK en 
Nederland.
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1 uur en 45 minuten
stadswandeling

PILGRIMS ROUTEMeer 
stadswandelingen 
in Leiden

achterzijde

REMBRANDT ROUTE
stadswandeling Leiden

In de voetsporen 
van de Rembrandt

stadswandeling Leiden

HOFJES WANDELING

stadswandeling Leiden

DE LEIDSE LOPER

Een unieke rondwandeling in de voetsporen van 
de beroemdste grootmeester uit de Gouden 
Eeuw: Rembrandt van Rijn. Het was in Leiden dat 
Rembrandt letterlijk en fi guurlijk het licht zag. De 
geboren Leienaar verbleef de eerste 25 jaren van 
zijn leven in Leiden en legde hier de basis voor 
zijn indrukwekkende artistieke carrière.

Wandel rond in 
Leiden, Stad van 
Ontdekkingen. 

Treed in de voetsporen van de 
Pilgrims, de illustere voorvaderen van 
de Verenigde Staten, en ontdek de 
verrassende herkomst van een aantal 
gewoonten en gebruiken die zij 400 
jaar geleden vanuit Leiden meenamen 
op de Mayfl ower naar Amerika. 
Ga terug in de tijd en ervaar zelf hoe 
hun leefomgeving er in de Gouden 
Eeuw uitzag. 

Dit boekje is met al zijn rijkelijk 
geïllustreerde achtergrondverhalen, 
talloze anekdotes en ruim 20 
deelkaarten rond de meer dan 40 
bezienswaardigheden het ideale 
vertrekpunt voor een onvergetelijke 
wandeling door historisch Leiden.

Leiden is met haar 35 ho� es een echte ho� esstad. 
Met deze wandeling langs ho� es uit alle tijden - 
van de late middeleeuwen en de 17e eeuw tot aan 
het industriële tijdperk eind 19e eeuw - ontstaat 
een prachtig beeld van de rijke schakering en 
variatie aan Leidse ho� es. Inclusief informatie over 
welke ho� es toegankelijk zijn voor publiek.

De Leidse Loper is een bijzondere rondwandeling 
door Leiden. Deze wandeling is dé wandeling 
die je laat kennismaken met de mooiste plekjes 
van Leiden. Veel historische monumenten en 
bijzondere doorkijkjes zijn doorgaans moeilijk te 
vinden. De Leidse Loper biedt uitkomst en gee�  
een mooi en duidelijk overzicht van deze plekjes.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een systeem of worden 
overgezet in welke vorm dan ook (elek-
tronisch, fotokopie of anderszins) zonder 
toestemming van de uitgever. Deze uitgave is 
met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Wij hebben ons best gedaan om van alle 
afbeeldingen de rechtmatige eigenaar te 
achterhalen en hier te vermelden met de 
daarbij behorende credits. De redactie, 
noch de uitgever kan aansprakelijk worden 
gesteld voor schade als gevolg van eventuele 
onjuistheden en/of onvolkomenheden.
 

Ontdek de Pilgrimhistorie 
van Leiden: een bijzondere stadswandeling 

langs de hoogtepunten.

© 2018 Leiden Marketing, 1e druk.

Uitgever Leiden Marketing

Redactie Lucien Geelhoed, Susan Suer 

en Marlijn Kok

Vormgeving Campaigns&Results

Fotografi e Kees Hummel e.a.

Met dank aan Erfgoed Leiden en 

Omstreken, Museum De Lakenhal, 

Pieterskerk Leiden, e.a.

Contact Leiden Marketing,

info@leidenmarketing.nl 

stadswandeling Leiden

HOFJES WANDELING

stadswandeling Leiden

DE LEIDSE LOPER

De Pilgrims, de ‘founding fathers’ van de Verenigde 
Staten, woonden en werkten tussen 1609 en 1620 
in Leiden. De Pilgrims Route is de ideale basis voor 
een onvergetelijke wandeling door historisch Leiden 
langs vele bezienswaardigheden, rijkelijk voorzien 
van achtergrondverhalen, talloze anekdotes en 
illustraties. 

Leiden is met haar 35 ho� es een echte ho� esstad. 
Met deze wandeling langs ho� es uit alle tijden - 
van de late middeleeuwen en de 17e eeuw tot aan 
het industriële tijdperk eind 19e eeuw - ontstaat 
een prachtig beeld van de rijke schakering en 
variatie aan Leidse ho� es. Inclusief informatie over 
welke ho� es toegankelijk zijn voor publiek.

De Leidse Loper is een bijzondere rondwandeling 
door Leiden. Deze wandeling is dé wandeling 
die je laat kennismaken met de mooiste plekjes 
van Leiden. Veel historische monumenten en 
bijzondere doorkijkjes zijn doorgaans moeilijk te 
vinden. De Leidse Loper biedt uitkomst en gee�  
een mooi en duidelijk overzicht van deze plekjes.

Uitleg symbolen
Speciaal voor deze wandeling hee�  
Leiden Marketing de ‘Leidse AR Rem-

brandt Route’ app ontwikkeld. Een Augmen-
ted Reality app waarbij stadsgids Onno Blom 
op zeven locaties op bijzondere wijze aanvul-
lende informatie gee� . Door een AR-‘hotspot’ 
op je telefoon te selecteren, navigeert de app 
je moeiteloos door de stad. Eenmaal op de 
AR-locatie gearriveerd kun je met je telefoon 
op ontdekkingstocht door de geschiedenis 
van Rembrandt & de Gouden Eeuw in Leiden, 
Stad van Ontdekkingen. De Leidse AR Rem-
brandt Route-app is gratis te downloaden in 
de Apple Store of in de Google Play Store. 

Een drietal locaties bevindt zich aan 
de overkant van het water. De tekst in 

deze route gee�  daar extra informatie over.

Leiden is niet alleen de 
stad waar Rembrandt van  
Rijn het licht zag. Het is 

ook de stad waar de Pilgrims, de ‘founding 
fathers’ van Amerika, tussen 1609 en 1620 
in vrijheid konden wonen en werken. Zij 
woonden in een van de 35 ho� es die Leiden 
rijk is. Naast de Rembrandt Route is er ook 
een Pilgrims Route, Ho� es Route en De 
Leidse Loper beschikbaar. Deze symbolen 
geven aan op welke locaties deze routes 
elkaar kruisen. 

Benieuwd geworden? De wandelingen 
zijn verkrijgbaar bij de VVV Leiden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een systeem of worden 
overgezet in welke vorm dan ook 
(elektronisch, fotokopie of anderszins) 
zonder toestemming van de uitgever. 
Deze uitgave is met de grootst mogelijke 
zorg samengesteld. Wij hebben ons best 
gedaan om van alle afbeeldingen de 
rechtmatige eigenaar te achterhalen en hier 
te vermelden met de daarbij behorende 
credits. De redactie, noch de uitgever kan 
aansprakelijk worden gesteld voor schade 
als gevolg van eventuele onjuistheden 
en/of onvolkomenheden.

© 2019 Leiden Marketing, 2e druk.

Uitgever Leiden Marketing

Redactie Lucien Geelhoed, Leiden Marketing, 

Museum De Lakenhal

Vormgeving Campaigns&Results

Fotografi e Kees Hummel, Marc de Haan, 

Erfgoed Leiden en Omstreken, 

Matthijs de Rijk, Laure Etienne, e.a.

Coverbeeld Zelfportret, Rembrandt, ca. 1628, 

Collectie Rijksmuseum.

Pagina 21: Frits van Oostrom, Nederlands 

historisch letterkundige
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Museum De Lakenhal, e.a.

Contact Leiden Marketing,

info@leidenmarketing.nl
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Leiden, waar Rembrandt 
het licht zag. 

Een bijzondere stadswandeling langs de hoogtepunten
 van Rembrandt & de Gouden Eeuw.
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Mayflower400NL In 2020 is het 400 jaar geleden dat een groep 
in Leiden woonachtige Engelse geloofspuriteinen op de Mayflower vertrekt 
richting de nieuwe wereld, op zoek naar een plek om een eigen maat-
schappij op te bouwen. Het blijkt het eerste settlement dat stand houdt. 
Het zijn deze ‘Pilgrims’ die in de Verenigde Staten alom wordt beschouwd 
als de ‘founding fathers’ van Amerika. 

Inspiratie voor democratische ontwikkelingen als het burgerlijk huwelijk, 
ergo scheiding van kerk en staat, het vrij(heids)denken, maar ook ‘Thanks-
giving’ kunnen worden gelinkt aan hun verblijf in Leiden/Nederland. 
Onder het motto ‘1 commemoration, 4 nations, 1000 stories’ wordt deze 
iconische reis in 2020 herdacht in nauwe samenwerking met de Verenigde 
Staten, de Native Americans en het Verenigd Koninkrijk.

Doelstelling:

Richting 2020 Leiden nationaal en internationaal op de kaart zetten als stad 
van vrijheid en het verhaal van Leiden & de Pilgrims vertellen. De associatie 
die bij Amerikanen en Engelsen ontstaat kan resulteren in meer Bezoekers
(toerisme en congressen), meer Bedrijven (investeren in de stad waar je 
roots liggen) en betrokkenheid bij Bewoners creëren (trots, stad van vrij-
heid en tolerantie). 

Doelgroep:  
Nationaal: Bewoners, Bezoekers  
Internationaal: Bezoekers, Bedrijven, Talent

Boodschap:
Wie kent het verhaal van de Pilgrims? Welke rol speelde Leiden daarin? Hoe 
zien we dat nu nog terug? Kom je roots ervaren in Leiden! (internationaal). 
Leiden, wees trots; het verhaal van de Pilgrims is het sleutelverhaal van de 
stad van vrijheid (nationaal). 

Hoe:  
I.s.m. KLM wordt een campagne op de VS uitgerold, gericht op de 
culturele toerist (45 – 65), op de afstammeling. van de ‘Leidse’ Pilgrim  
(45 – 65), travel trade professional en de media. Dat gebeurt d.m.v. 
verschillende kanalen:

• Sales results platform
• Samengestelde reisprogramma’s
• Pers & PR

Via een 360 graden aanpak wordt er naar verkeer gegenereerd naar dit
salesplatform, dat in direct contact staat met de Mayflower400 website
en Leiden.nl.

Hiermee wordt:
• Exclusieve sales gerealiseerd naar Leiden door package deals van  

US naar Leiden

• Aanbod van reisprogramma’s incl. vlucht (BOS – AMS),  
programma met lokale partners
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• Bookingstool

• Partnerschappen met US/UK Touroperators  - KLM netwerk

• Via een campagne komt er verkeer op dit sales platform

• Inzet van social media met ‘call to action’ 

• Google Adwords

• De Leidse stuurgroep (Museum De Lakenhal, Pieterskerk, Erfgoed Leiden 
en omstreken, en Leiden Marketing) blijven werken aan (inter)nationale 
samenwerkingen en positionering m.b.t. Leiden en het Pilgrimjaar

 
• Executive director Mayflower400 Michaël Roumen bewaakt en  

begeleidt - samen met project coördinator Marlijn Kok - het overall 
proces m.b.t. de inhoudelijke programmering, sponsordeals en 
bewaking van de verhaallijnen. De aansturing van dit proces ligt in 
handen van bovengenoemde Stuurgroep 

Voor meer informatie en een overzicht van geplande projecten zie
‘Welcome to Leiden’, het Projectplan Mayflower400Leiden.

  Leiden American Pilgrim Museum
  Kees Hummel 
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Winter Wonder Weken (WWW) De De Winter Wonder  
Weken campagne is een overkoepelende campagne van diverse evene-
menten in de binnenstad van Leiden (Intocht van de Sint, het Huis van 
Sinterklaas, de Ijsbaan en Kerstmarkt). Een initiatief van Centrummanage-
ment Leiden waarbij Leiden Marketing de pers-, trade- en marketing-
activiteiten op zich neemt.

Doelstellingen:
• De Leidse binnenstad met haar historische decor zorgt voor een unieke 

propositie met de drijvende ijsbaan en kerstmarkt  

• Versterking van het imago van Leiden als (winkel)stad met een 
cultureel en gezellig stadshart > integraliteit wordt gezocht met de 
winkelcampagne (zie pagina 20)   

• Aantrekken van kwalitatieve bezoekers om hiermee hogere bestedingen 
te realiseren voor ondernemers en hotelovernachtingen aan te jagen

Doelgroep: Bewoners en Bezoekers

Boodschap: Leiden heeft een bruisend stadshart, waar het gezellig 
winkelen en beleven is, ook in de winter en vooral tijdens de Winter 
Wonder Weken. Voor Bewoners en Bezoekers worden tal van festiviteiten 
georganiseerd. 

Hoe:
• Groot regionale marketingcampagne in een multimediale mix (outdoor, 

print, online, social, citydressing)

• Nationale marketingcampagne
     - Meeliften op het preferred partnership van Leiden Marketing  

  m.b.t. de Sanoma exclusieve lezersaanbiedingen
     - Inzet middelen dedicated winkelcampagne

• Persbewerking: media als onderdeel van de winkelcampagne. Zowel in 
print als online (bloggers, vloggers)

• Trade bewerking:
     - Duitse en NL touringcarbedrijven attenderen op de Leidse kerstmarkt
     - Partnersamenwerkingen met ANWB, Spoor, Weekendje Weg 
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Duitse markt  Voortzetting bewerking van de Duitse markt i.s.m. 
het NBTC op consumentenmarketing in de Duitse provincies NordRhein 
Westfalen en Niedersachsen. Een gecombineerde kust/citybreakcam-
pagne waarbij Duitse kustgangers verleid worden een bezoek aan Leiden 
te brengen. Dit deel van de campagne is ondergebracht in het regioplan 
Stad+Kust i.s.m. Noordwijk, Katwijk en Wassenaar. In In 2020 zet Leiden 
gericht in op de Duitse markt als cultuurstad. 

Doelstelling: De afgelopen jaren is gebouwd aan het creëren van 
awareness (opbouw van het imago Leiden, Stad van Ontdekkingen, 
cultuurstad dichtbij strand en zee). In 2019 ligt het accent zwaarder op het 
verhogen van het aantal Duitse verblijfsbezoekers aan Leiden als gevolg van 
de marketingactiviteiten.

Doelgroep: De stedentripper, levensgenieter die leuke nieuwe ervaringen 
wil opdoen, maar ook de meer traditionele familie die zoekt naar veiligheid, 
tradities, local flavour in de provincies NRW en Niedersachsen. Duitsland is 
met  313.000 Bezoekers de nummer 2 in buitenlandse aankomsten binnen 
Nederland. 

Boodschap: Maak kennis met veelzijdig Leiden, Stad van Ontdekkingen, 
cultuurstad vlakbij de zee en het strand! Voor een mooie citybreak of 
dagbezoek vanuit de kust.

Hoe:
• Voortzetten van de B2C campagne in de Duitse markt in NordRhein 

WF en Niedersachsen ism NBTC (marketingcampagnes bestaan uit 
samenwerkingen met de Deutsche Bahn, advertising, samenwerkingen 

met online portals, zichtbaarheid op Holland.com, advertorials en PR)
• Conversie genereren via het bookingsplatform van Leiden.nl

Belgische markt
Het aantal Vlaamse bezoekers aan Leiden groeit. De PR-activiteiten werpen 
hun vruchten af. In 2019 wordt deze strategie voortgezet maar naast pers & 
pr wordt geïnvesteerd in een kleinschalige consumentencampagne. 

Doelstelling: Het verleiden van de Vlaamse bezoeker om zich boven de 
Brabantse provinciegrenzen te begeven richting Leiden voor een citybreak/
meerdaags bezoek.

Doelgroep: De actieve Vlaamse bezoeker met interesse in cultuur, gastro-
nomie, musea maar ook met interesse in fietsen, wandelen (richting kust).

Boodschap: Leiden is een compacte, intieme en gezellige Universiteits-
stad met een rijke historie, dichtbij zee waar het heerlijk toeven is. Genieten 
van de musea, fietsen naar het strand, dineren in de lekkerste restaurants. 

Hoe:
• Bewerking van het verenigingsleven 
• Bewerking busmaatschappijen en touroperators 
• Mailings
• Advertorials
• PR activiteiten (zie hoofdstuk PR)
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4.4 Kennislijn

T.rex  T.rex is terug in Naturalis. Leiden heeft met het nieuwe Naturalis 
een iconisch museum in huis waarmee zij Leiden als cultuur – en kennisstad 
goed kan postioneren. In diverse boodschappen en via diverse kanalen 
wordt T.rex meegenomen als etalage pronkstuk in de communicatie. 

Kennisbijlage Ter onderbouwing van de pijler kennis verschijnt 
in 2020 de zesde editie van de jaarlijkse kennisbijlage in NRC. I.s.m. 
Universiteit Leiden, Gemeente Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden, 
Rijksmuseum Boerhaave, Leiden Bio Science Park en Naturalis Bio Diversity 
Center worden onder professionele redactie artikelen, interviews gevat in 
een boeiende bijlage.

Doelstelling:
Leiden positioneren als een academisch relevante en interessante  (inter)
nationale kennisstad.

Doelgroep: Bedrijven, Bezoekers, Talent

Boodschap:
Leiden is een bruisende stad waar 
ontzettend veel dingen gebeuren op 
kennisgebied. De verbinding zoeken 
tussen de (kennis) verhalen van  
Leiden en de lezers.

Hoe
• In 2020 wordt gekeken naar het 
   uitbreiden van de NRC kennisbijlage  
   van 12 naar 16 pagina’s. Dit zal 
   gebeuren i.s.m. lokale partners.

COMMERCIËLE BIJLAGE
DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN NRC

Leidenkennisstad

Sterrewacht Leiden

Het nieuwe Naturalis
pagina 11

Ontdekt!
300.000 nieuwe sterrenstelsels
pagina 7

Innovatiedistrict 
van de toekomst
pagina 9

Interviews

Jessica Kiefte-de Jong
hoogleraar 

Leefstijlgeneeskunde 
pagina 3

Jan Dirk de Jong
lector Jeugdcriminaliteit 

pagina 4

Andrea Evers
winnaar Stevinpremie 

pagina 5
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“Wat niet iedereen ziet, is dat Leiden Marketing zich op heel 
veel verschillende gebieden inspant. Daar varen wij ook 

als museum wel bij. Zo zijn wij aangesloten bij het Congres 
Convenant, en haken we aan het einde van het jaar met onze 

Canonvensters aan bij de breed gevoerde campagne rond 
de Gouden Eeuw. De inspanningen beperken zich niet tot 
Nederland, de promotiekracht en lobby richten zich ook 
op de internationale markt. Die lobby laadt het hele merk 

Leiden en werpt zijn vruchten af voor alle spelers, ook voor 
Rijksmuseum Boerhaave.”

Amito Haarhuis,  
Directeur Rijksmuseum Boerhaave
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Nacht van Ontdekkingen  De Nacht van Ontdekkingen is 
hét wetenschapsfestival van Zuid-Holland. Op verschillende locaties in de 
stad worden nieuwe kennis, kunst, muziek en spectaculaire uitvindingen 
samengebracht. Een belevenisvolle avond/nacht voor jong en oud. Een 
belevenisvolle avond/nacht voor jong en oud. In 2020 is de organisatie in 
handen van communicatieburo Maters & Hermsen. De Nacht van Ontdek-
kingen is een initiatief van Leiden Marketing en Cultuurfonds Leiden i.s.m. 
de Gemeente Leiden.

Doelstelling: 
Versterken profilering van Leiden als stad van cultuur en kennis. Leiden 
is een cultuurhistorische stad met een schat aan historie en creatieve en 
wetenschappelijke geesten. De stad is een bolwerk van cultuur & kennis en 
dat willen we laten zien, ervaren, ontdekken!

Doelgroep: 
Regionaal: Bewoners, Bedrijven, Talent
Nationaal: Bezoekers cultuurliefhebber, Talent

Boodschap:
Regionaal: Kennis, Wetenschap en Cultuur in jouw achtertuin! Volg weer 
eens een college of kom alles te weten over een bepaald onderwerp. 
Discussieer mee over wezenlijke stellingen. Het kan tijdens de Nacht van 
Ontdekkingen. 

Nationaal: Grote namen verbinden zich aan de Nacht van Ontdekkingen 
die, waar anders, plaatsvindt in Leiden! De plek waar cultuur en kennis 
samenkomen. 

Hoe: 
• Marketingcampagne in multimediale mix (online en social, print, 

citydressing) zowel branding als kaartverkoop
• Pers & pr bewerking
• Relatieplatform voor bedrijven

Leiden StudentenStad  Met jaarlijks 30.000 studenten waarvan 
4.800 internationale studenten is Leiden onmiskenbaar een studentenstad. 
Leiden Marketing is het vertrekpunt om Leiden i.s.m. de Universiteit als 
studentenstad te positioneren. 

Doelstelling: 
• Meer studenten werven, laten studeren in Leiden en na hun studie 

behouden voor het bedrijfsleven in en rondom Leiden
• Levenslange ambassadeurs voor Leiden creëren
• Studentenbetrokkenheid vergroten in het Leidse woon-,  

werk- en leefklimaat

Doelgroep: Talent Nationaal, Talent Internationaal

Boodschap:
Talent Nationaal: Leiden is niet alleen dé stad waar een ieder zich kan
meten met alle creatieve geesten van toen en nu, maar is ook de leukste 
studentenstad van Nederland! Leiden staat voor een leven lang leren.

Talent Internationaal: Leiden met de oudste Universiteit van Nederland is 
een groot kennisinstituut. Leiden inspireerde de groten der aarde en niet 
voor niets. De wereld ontdek je in Leiden!
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Hoe: 
• Deelname in het strategisch partnerschap van de gemeente Leiden, 

Leiden Marketing en de MASQ verenigingen (de vijf grootste studenten 
verenigingen van Leiden) 

• Studenten actief betrekken bij (Leiden Marketing) evenementen en 
stedelijke ontwikkeling projecten

• Samen met UL onderzoeken waarom studenten wel/niet voor Leiden 
kiezen. 

• I.s.m. de UL een eenduidige aanpak in alle externe uitingen (open 
dagen, voorlichtingsdagen) waarbij studie- en stadskeuze elkaar 
versterken.

 
Studentenplatform - online
In samenwerking met de Gemeente, Universiteit Leiden, de Plaatselijke
Kamer van Verenigingen (PKvV) wordt er gewerkt aan een nieuw platform
dat de (aankomende) student op overzichtelijke en aantrekkelijke wijze
informatie geeft over het Leidse studentenleven. Voorzien van voldoende
informatie, met tips&tricks over Leiden, een activiteitenagenda, een
keuzewijzer van alle studentenverenigingen en overige praktische tips. 

&Cultuurkaart
In 2020 gaat de &Cultuurkaart volledig online. Van een plastic kaart wordt
een overstap gemaakt naar een digitale app. De ruim 7.500 aangesloten
studenten krijgen hiermee gemakkelijk toegang tot het culturele aanbod in
Leiden.   

Filmwedstrijd Student&Stad
De jaarlijkse Filmwedstrijd Student&Stad biedt deelnemende studenten
de kans om hun kijk op het Leidse studentenleven vast te leggen. Door
op eigen wijze de mooiste plekken, evenementen en figuren van de
Sleutelstad in beeld te vangen creëren de deelnemers een authentiek
beeld van de studentenstad Leiden.
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4.5 Conventionlijn

Leiden wil de toonaangevende universiteitsstad van Nederland zijn op het 
gebied van (inter)nationale congressen. Het Leiden Convention bureau 
wil meer meerdaagse (inter)nationale wetenschappelijke congressen 
naar Leiden halen, meer economische spin-off realiseren om een impuls 
te geven aan het Leids toeristisch bedrijfsleven en de retail, meer imago 
spin-off realiseren  als stad ‘waar belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden’ 
en meer repeat-business genereren in de vorm van recreatief toeristische 
bezoeken. 

Doelgroep:
Initiatiefnemers congressen en evenementen (nationaal/internationaal)

Boodschap:
Leiden is een hoogwaardige congresstad die zich meet met internationale 
congressteden als Oxford, Cambridge en Salamanca. Met de universiteit 
en het Leiden Bio Science Park behoort Leiden tot de meest vooraanstaande 
Europese wetenschappelijke kenniscentra en kan hiermee bogen op een 
vruchtbare voedingsbodem voor internationale congressen.

Hoe
• Door een actief congres ambassadeursnetwerk
• Uitgifte van een tweejaarlijkse congresbrochure 
• Congresfilm, tijdens een twee minuten durend inspirerend filmpje 

worden initiators van congressen, geïnformeerd over de mogelijkheden 
van Leiden op congresgebied
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• Beurs deelnames aan internationale beurzen IBTM en IMEX i.s.m. 
het NBTC

• Bidbook service, opstellen en vormgeven bidbook en 
begeleiding bidprocedure

• Site visits, organiseren van locatiebezoeken voor congrescomité.
• Organisatie FAMtrip Belgische markt (samen met Delft Convention 

Bureau)
• Amerikaanse markt: FAMtrips op maat aanbieden

Voor het Leiden Convention Bureau is een apart jaarplan beschikbaar 
op leidenmarketing.nl.
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4.6 Bloemenlijn  

Bloemencampagne  Leiden is het startpunt en de uitvalsbasis 
voor de bloemenregio, de ‘hoofdstad’ van de Bollenstreek. De stad waar 
de eerste tulp werd gekweekt (Hortus, 1574), daarmee de start inluidend 
voor Bollenstreek en Keukenhof (zie ook Leids Continuüm). 

Doelstelling: 
Het claimen van onze rol als ‘hoofdstad van de Bollenstreek’ om zo meer 
Bezoekers vanuit de Bollenstreek Leiden te laten bezoeken. 

Doelgroep: Bewoners, Bezoekers (Nationaal en Internationaal)

Boodschap:
Bewoners: Leiden is de hoofdstad van de Bollenstreek, ervaar hoe leuk  
dat is! Leiden verbindt de stad en bloemen.

Bezoekers Nationaal: Bezoek de stad van de Bollen.

Bezoekers Internationaal: Leiden, eerste afslag links! De Keukenhof ligt  
op 20 minuten rijden van Leiden. 

Hoe:
• Persreis Duitse & Vlaamse media evt. i.s.m. Noordwijk Marketing

• Keukenhof: gezamenlijke flyer distribueren, samenwerking intensiveren, 
Keukenhof gidsen uitnodigen in Leiden om kennis te nemen m.b.t. 
Leids Continuüm, storytelling Leidse verhaal/historie tulp, themajaren, 
samenstellen arrangementen

• Samenwerking Arriva: intensiveren en als overkoepelend partner 
bijdragend aan diverse initiatieven om Leiden en regio te positioneren
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4.7 Zeelijn  

Stad+Kustcampagne  Circa 1,5 miljoen Duitsers bezoeken de 
Nederlandse Kust waarvan ca. 29% de kust van Zuid-Holland (ca. 435.000). 
Na Scheveningen zijn (in ZH) de populairste badplaatsen Noordwijk, 
Katwijk, Noordwijkerhout en Wassenaar. Samenwerking op de Kustlijn past 
binnen de profilering ‘Leiden aan Zee’.

Doelstellingen: 
• Het vergroten van de aantallen dagbezoekers aan Leiden (kustgangers 

die daar verblijven en een ‘dagje Leiden doen’)
• Bezoekers laten verblijven in Leiden en kiezen voor een dagbezoek aan 

de kust. Een hybride model met verblijf in zowel Leiden als aan de kust is 
ook denkbaar

Doelgroep:
De Duitse toeristische (kust) Bezoeker met een interesse in cultuur, stad. 

Boodschap:
Leiden aan Zee is een ‘must see’ bij een verblijf aan de kust. Is het weer wat 
minder? Bezoek een museum, pak een terrasje of ontdek Leiden vanaf het 
water. 

 
Hoe:
Voortvloeiend uit de Stad+Kust alliantie zet Leiden de samenwerking met 
Noordwijk, Katwijk en Wassenaar voort i.s.m. NBTC Duitsland. Thema’s als 
fietsen en ‘zeit zu zweit’ (weg met z’n twee) voeren de boventoon en zijn 
gericht op de provincies Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Deze 
campagne wordt in 2020 voortgezet.  

• Intensieve samenwerkingen met Duitse marktpartners (boeking 
platforms, mediapartners, merkpartners) met een substantieel bereik in 
de doelgroep, om via hun kanalen Leidse partner content te ontsluiten 
en te koppelen aan boekbaar aanbod

• Voor de consumentencampagne wordt gekeken naar thematische 
campagnes zoals ‘lekker radeln’ en ‘zeit zu zweit’. Centraal in de 
campagne staat de landingpage kuesteundkultur.de

• Productontwikkeling: ontwikkeling van regionale productontwikkeling 
zoals folder- en brochuremateriaal, film/beeldmateriaal, nieuwsbrieven, 
etc.
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Regiomarketing   
Samen met regiogemeentes (Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, Voorschoten-
Wassenaar, Leiden) initieert penvoerder Leiden Marketing het Stad+Kust 
magazine. Een gratis h-a-h magazine, dat in een oplage van 200.000 
minimaal één keer per jaar wordt verspreid in de regio.

Doelstelling: 
Het creëren van een regiobewoner die zich recreatief door de regio 
beweegt, gebruik maakt van diensten, services, evenementen, infra-
structuur, festivals, etc in de gehele regio. 

Doelgroep: Bewoners in de Leidse regio

Boodschap:
Hoe goed ken jij je regio? Weet jij wat 
er allemaal te doen is? Je leest het in 
het h-a-h magazine of ga naar de site: 
kustencultuur.nl. 

Hoe:
• Productie en distributie van een gratis 

h-a-h magazine in een oplage  
van 200.000 

• Gedeeltelijke doorvertaling van de 
Duitse webite kuesteundkultur.nl  
naar kustencultuur.nl

• Regio deelname aan de Vakantiebeurs Utrecht
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4.8 Waterlijn  

Leiden Waterstad Met 28 km aan grachten en singels en het 
plassengebied om de hoek is het vanzelfsprekend Leiden als waterstad te 
profileren. Na het succes van Sail in 2018 inclusief de Drijf-In van LIFF is de 
roep om een vervolg hierop nog steeds aanwezig.  

Doelstelling:
De associatie van Leiden waterstad oproepen en bestaande regiorelaties 
versterken op het thema water.

Doelgroep: Bewoners en Bezoekers

Boodschap:
Leiden is het start- en/of eindpunt voor waterrecreanten. Leg aan en 
ontdek de stad! Beleef Leiden vanaf het water!

Hoe:
• Vaarroutes + aanlegpunten flyer maken in 2020
• Samenwerking met Singelpark 
• Cultuurmakers aanjagen tot programmering op/rond/in het water
• Rederijen stimuleren tot fotowedstrijden op/rond/in het water
• Meeliften waar mogelijk op bestaande campagnes (zoals 

cultuurcampagne)
• Advertorial in Waterkampioen ANWB of Telegraaf vaarkrant

 Rapenburg 
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5  PR & social media

Het bewerken van pers en het genereren van ‘vrije publiciteit’ voor 
Leiden is van groot belang. ‘Onafhankelijke, vrije publiciteit’, vergroot 
de geloofwaardigheid. Social media spelen daarin ook een belangrijke 
rol, het  referentiekader van steeds meer mensen. 

Doelstelling:
Het genereren van vrije publiciteit voor Leiden, Stad van Ontdekkingen in
kwalitatieve en gerichte media.

Doelgroep:
De uiteindelijke lezers zijn Bewoners, Bezoekers (nationaal en internatio-
naal), Talent en Bedrijven. 

Boodschap:
Toegesneden op elke ‘niche’, dit kan variëren van cultuurbestemming 
Leiden tot culinaire thema’s, watersport, bloemen, kennis. Hierbij wordt wel 
zo veel mogelijk binnen de door Leiden Marketing gestelde ‘metrolijnen’ 
gebleven.

Hoe:
• Het regelmatig opstellen en distribueren van persberichten 

(evenementen, statistieken, festivals, campagnes, awards, exposities, 
etc)

• Het ‘hosten’ van media (nationaal en internationaal met een focus op 
Duitsland en België) > persreizen zowel nationaal/internationaal en 
zowel op groeps- als individuele basis

  Museum De Lakenhal
  Karin Borghouts 
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• Het ‘pitchen’ van verhaallijnen, storytelling, d.w.z. verhaalinsteken pro 
actief neerleggen bij media, die Leiden Marketing op haar media target 
list heeft staan

• Het onderhouden van nauwe contacten met TV-producenten om Leiden 
ook op TV onder de aandacht te krijgen bij voorkeur op barter basis (in 
program sponsoring)

• Dagelijkse media bewerking 
• Het organiseren van en participeren in persbijeenkomsten
• Het realiseren van interviews
• Het samenstellen van persmappen (NL, EN en DUI) op usb-sticks 

inclusief evenementenkalender, inschrijven voor het ontvangen van 
persinformatie/nieuwsbrief, persreizen en/of evenementen

• Het beschikbaar maken van een persgedeelte op leiden.nl (nieuws, 
archief en beeldenbank)

Persreizen 
Overall wordt het aantal persreizen op de Vlaamse en Duitse markt 
gehandhaafd ten behoeve van media-aanvragen vanuit de UK en US 
richting het Pilgrimjaar. Leiden wordt steeds vaker benaderd door diverse 
NBTC kantoren voor het hosten van media.

Koers 2020:
• Consolideren persreizen Duitse en Vlaamse markt
• Meer persreizen hosten US
• Nationaal focus op bloggers/vloggers > snel en goed voor  

dagbezoek/winkelen.
• Via de KLM deal voor Mayflower400 wordt US media aandacht 

gegenereerd.
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Social media wordt ingezet als marketingtool rond campagnes 
en om de relatie met de doelgroep te onderhouden. 

Doelstelling: 
• Het verbinden en zoeken van interactie met onze doelgroep 
• Betrokkenheid rondom activiteiten verhogen 

Doelgroep: Bewoners en Bezoekers (nationaal) 

Facebook ‘Leiden, Stad van 
Ontdekkingen’
Met ruim 29.000 betrokken fans is Facebook een waardevol 
platform waarmee de stad haar boodschap bij een grote 
groep mensen onder de aandacht brengt. Deze groep dient 
ook ‘onderhouden’ te worden en daarin speelt content 
management een cruciale rol. Wat achtergrondinformatie over 
onze fans:

• 69% is vrouw, 31% man
• Belangrijkste schare fans komt uit NL, waarvan het merendeel 

uit Leiden

• Andere belangrijke markten: US, Duitsland en België
• Naast Leiden, komen de meeste fans uit: Den Haag, 

omliggende gemeentes en Amsterdam

Hoe: 
Hoe communiceert Leiden Marketing met haar  
Bezoekers en Bewoners via FB? Door: 

• Maandelijkse contentplanning volgens vaste thema’s
• Facebookadvertenties/winacties rondom campagnes
• Oproepen tot het delen van foto’s
• Live video tijdens evenementen
• Interactie aangaan en inspelen op actualiteit d.m.v. een 

aanhaakkalender

Twitter (@ontdek Leiden)   
1.500 volgers en met name ingezet op de achterban 
(bewoners, bedrijven, talent).

Social media
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Instagram
Ruim 11.500 volgers waarvan:

•  65% is vrouw, 35% man 
•  Leeftijdscategorie 25 – 34 jaar 
•  Belangrijkste schare volgers komt uit Leiden, gevolgd door  
    Amsterdam, Den Haag en omliggende gemeenten 

Hoe:
• Het delen van eigen foto’s/posts, maar ook die van 

Bewoners en Bezoekers om betrokkenheid te verhogen 
• Het een x aantal keren per jaar laten overnemen van het 

account om Leiden door de ogen van een ander te laten 
zien. Dit kan zijn een internationale student, partner of 
organisatie

• Inzet van ‘user generated content’. Met de tool ‘Flowbox’ 
worden er beelden/posts van Bezoekers en Bewoners op 
de website geplaatst.Met ‘call to action buttons’ met een 
gemiddeld doorklikpercentage van 7- 10% is deze tool 
buitengewoon succesvol. In 2020 wordt dit gecontinueerd 

• De Bezoekers/Bewoners informeren over evenementen en 
faciliteiten in de stad door middel van Stories en Highlights 

YouTube (ontdek Leiden)
Met een eigen YouTube kanaal kan Leiden Marketing de stad 
ook laten zien via bewegend beeld. Met op dit moment 309 
abonnees, is er sprake van groei, maar heeft het een grotere 
potentie. Het kanaal is ingericht op basis van thema’s en series.

Achtergrond over volgers:
• 35,8% is vrouw, 64,2% man 
• Leeftijdscategorie 25 – 34 jaar 
• Belangrijkste schare volgers komt uit Nederland,  

Duitsland en VS

LinkedIn
Het afgelopen jaar heeft Leiden Marketing ook meer ingezet 
op LinkedIn. Er zijn nu ruim 1.200 volgers die de continue 
berichtgeving nauwgelet volgen.
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• Toename bezoekers (* t.o.v. peiljaar 2016):
     - verblijfstoerisme   (+ 25% in 2025) 
     - dagtoerisme   (+ 10% in 2025)
     - Nationale markt:      + 10%
     - Duitse markt:      + 12% in 2025
     - Vlaamse markt:      + 15% in 2025
     - Amerikaanse en UK markt:   + 85% in 2025

• Leiden dé betrokken studententstad in de top ranking van 
studentensteden

• Leiden regionaliseert, het A merk binnen de regio 
• Leiden heeft een toppositie als het gaat om het aantrekken van 

congressen (ICCA Top 5)

Meer informatie is te vinden in de visie 2025. 

6.  Overall Key Performance Indicators

Met de uitvoering van dit marketingplan beoogt Leiden Marketing het 
behalen van een aantal overkoepelende doelen die in meer maar ook 
mindere mate meetbaar zullen zijn. Voor 2020 en daarna (zie ook visie 
2025) zijn dit:

• Creëren van (meer) Leiden ambassadeurs 
• Leiden in de top 3 op de ranking ‘meest gastvrije stad’ van NL
• Realiseren van geregisseerde citydressing

    

• Breed gedragen toepassing Stad van Ontdekkingen logo (integraliteit)
• Het Leids Continuüm integreren in verhaallijnen (integraliteit)
• Het zijn van het onderzoeks bronpunt van de Leidse regio
• Toename imago en spontane bekendheid (inter)nationaal als stad van 

kennis & cultuur
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Hartebrugkerk (Coelikerk)
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Bezoekadres
Stationsweg 26
2312 AV Leiden

Postadres
Postbus 190 
2300 AD Leiden

+31 (0)71  516 09 90 
info@leidenmarketing.nl
leiden.nl

LEIDEN MARKETING


