
1.Themalijn: Ontdek jouw verhaal  

Stad van Ontdekkingen: Het verhaal van Leiden 

 
Pitcher: Martijn Bulthuis  

Directeur Leiden Marketing 
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Leiden Marketing heeft als doel naast het 
gastheerschap van de stad, het merk ‘Leiden’ op de 
kaart te zetten om groei te realiseren in het aantal 

bezoekers, congressen, studenten en het 
veroorzaken van investeringen. Daarnaast legt zij 
verbinding tussen de vitale stad en haar bewoners. 

Het verhaal van Leiden leunt zwaar op haar 
cultuurhistorie; enerzijds in de fysieke omgeving 
met alle monumenten, musea en iconen, anderzijds 
op de verhalen, ontdekkingen en legendes. Het 
uitgangspunt daarbij is het verbinden van verleden 
met heden en toekomst. 

 

Thema Lunchtafel: 12.00 – 13.00 uur  
1. Strategie: storytelling  

NBTC Holland Marketing en Leiden Marketing gaan 

met u aan deze tafel in gesprek over city marketing, 
toerisme en veranderende paradigma’s in de sector. 
Erfgoed en toerisme vormen daarbij een (potentieel) 

krachtig en waardevol bondgenootgenootschap. 
 

 

Themaleider: Martijn Bulthuis  

Directeur Leiden Marketing 
Zie hierboven.  

 
Inhoudelijke gesprekspartner:  

Jos Vranken 

Algemeen directeur NBTC Holland Marketing 
 

NBTC Holland Marketing is 
verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling, positionering en 
marketing van de bestemming 
Nederland in binnen- en 
buitenland. Tijdens de Nationale 
Toerismetop in 2018 heeft NBTC 
Perspectief 2030 gelanceerd, een 
nieuwe visie op de bestemming 

Nederland. Erfgoed en toerisme 
vormen daarbij een (potentieel) krachtig en 
waardevol bondgenootgenootschap.  

 
2. Stad van Kennis en cultuur 

De visie ‘Leiden Stad van Ontdekkingen’ inspireert 
veel partijen in de stad om actief mee te doen, zoals 
de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LUMC, 
musea, gemeente Leiden en stadspartners.  Lara 

Ummels legt de verbinding tussen kennisstad en 
historische cultuur en komt daarin van alles tegen. 
Wat is de invloed van de historische cultuur op 
kennisstad en andersom? Lara gaat graag in gesprek 
met andere gemeenten (en hun DNA) daarover. 

 

Themaleider: Lara Ummels 

Kennismakelaar van de Gemeente Leiden 

 
Universiteit Leiden, het 
LUMC, Hogeschool 
Leiden en de 
gemeente Leiden 
hebben gezamenlijk 
een Kennismakelaar 
benoemd. De 

Kennismakelaar is ‘van 
alle vier de partijen’ en 

heeft een faciliterende en aanjagende en initiërende 
rol. Zij geeft vaart aan de ambitie ‘Leiden 
Kennisstad’: vier centrale thema’s: campusvorming, 

versterken van onderwijs en onderzoek, 

internationalisering en ‘de stad als lab’. 

 
Workshop of excursie: 13.15 – 14 .45  
A. Workshop: Strategische city branding 

In deze workshop vertelt Leiden Marketing u over de 
Brand Story van ‘Het Leids Continuüm’ en waarom 
Leiden geen toeval is. Strekking van de Brand Story 
is dat alles circulair is en niets op zichzelf staat. Een 
doorlopend, kloppend en integraal verhaal waar 

Leiden Marketing en haar partners op kan 
voortborduren. Met deze Brand Story in de hand, kan 
iedereen eenzelfde en een eenduidig verhaal 
vertellen en zelf uitleggen waarom Leiden geen 
toeval is. 
 

Workshopleider: Leiden Marketing 

 
 

 

 


