Leiden stijgt naar 4e plek in top 5 nationale congresbestemmingen
Congresmarkt in Leiden groeit
Leiden, 5 juli 2022 – Leiden Convention Bureau (LCB), onderdeel van Leiden&Partners, claimt
wederom haar plek in de top 5 op de lijst van nationale congresbestemmingen die door ICCA
(International Congress and Convention Association) over 2021 gepubliceerd is. Nummer één blijft
Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Leiden pronkt over 2021 met de vierde plaats,
waar het in de vorige ranglijst nog op nummer vijf stond.

ICCA ranglijst
Op de ICCA ranglijst staan wereldwijd 1000 steden die in 2021 internationale congressen gepland
hadden staan. ICCA hanteert strenge criteria om met een congres op de ranglijst te komen. Zo
dienen er minimaal 50 deelnemers te zijn, moet een congres op reguliere basis georganiseerd
worden en moet het tussen tenminste drie landen rouleren.
Door corona zijn vele congressen niet doorgegaan, online of hybride gegaan. Om steden en landen
onderling te kunnen vergelijken ontwikkelde ICCA de Destination Perfermance Index (DPI). Hierin
worden inspanningen van congressteden erkend en beloond met betrekking tot: het winnen van het
oorspronkelijke bod, COVID-beleid, aanpassingsvermogen en technologische mogelijkheden om
evenementen ter plaatse om te zetten in virtuele/hybride evenementen, waardoor de
bedrijfscontinuïteit wordt behouden. Leiden telde 15 internationale congressen die voldoen aan de
eisen van ICCA in 2021 en staat hiermee wereldwijd op plek 109, in 2019 was dit nog plaats 150. Op
Europees niveau behaalt Leiden plek 68. Nederland doet het wereldwijd goed met een 12e plek op
de ranglijst met 226 internationale congressen op jaarbasis. De lijst wordt aangevoerd door de USA.

Internationale congresmarkt Leiden totaal
Corine van der Ceelen, manager Leiden Convention Bureau is erg blij met het resultaat. “De stijging
op de lijst is een beloning voor onze inspanningen. Naast deze 15 ICCA congressen in 2021, mocht
Leiden nog eens 23 (internationale) congressen welkom heten. Dit zet de teller op totaal 38
internationale congressen in 2021. Natuurlijk is het heel vervelend voor de stad dat vele congressen
vanwege corona niet door konden gaan. Gelukkig staat 2022 er beter voor. Het jaar 2022 breekt alle
records in aantallen congressen. Ruim 70 congressen en 8000 delegates zijn of worden in Leiden
verwacht. Dit was ons overigens niet gelukt zonder ons netwerk van congresambassadeurs.”

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine van der Ceelen, via
corine@leidenenpartners.nl of telefonisch: 071 516 09 93.
Leiden Convention Bureau
Leiden Convention Bureau (LCB), onderdeel van Leiden&Partners, is verantwoordelijk voor het vergroten van de aandacht
voor de stad Leiden als bestemming voor (inter)nationale congressen en zakelijke bijeenkomsten.
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