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#Alphen Linkt 
zorgt voor 
verbinding en 
herkenning
Verhalen dragen bij aan economische welvaart

#ALPHENLINKT ZORGT VOOR VERBINDING EN HERKENNING

De favoriete plek van Saskia  Jansen is de Kromme Aar in  Alphen aan 
den Rijn, waar ze graag met haar hond Finn  wandelt. De foto’s van 
#AlphenLinkt worden gepubliceerd op Facebook, Instagram en in 
Alphens Nieuwsblad.
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Ondernemers inspireren. Dat is wat citymarketeer Daniël Othman 
wil bereiken met #AlphenLinkt, de campagne waarmee hij Alphen 
aan den Rijn op de kaart wil zetten. En dat lukt! “Mooie plekken 
bevinden zich niet alleen aan de andere kant van de wereld.  
Ze liggen maar een steenworp bij jou vandaan.”

De krachten 
 bundelen
Ieder jaar is Alphen aan 
den Rijn toneel van  allerlei 
 evenementen, zoals 
 Lakeside en Zomerspektakel. 
Hiervoor werken inwoners 
en ondernemers met elkaar 
samen. “Dat is ook meteen 
het vertrekpunt voor Alphen 
Marketing: het creëren van 
onderlinge samenhang en 
die zichtbaar maken”, vertelt 
Othman. “Met #AlphenLinkt 
willen we de krachten 
bundelen en laten zien hoe 
initiatiefrijk en actief Alphen 
met haar omliggende dorpen 

al is. Dat realiseren we ons 
vaak niet. Daarom willen 
we mensen en bedrijven 
bewust maken.” Verbinding 
en herkenning zijn daarbij 
voor Othman essentieel. 
“Beide komen ook terug in 
het logo. De hashtag staat 
voor verbinding, draag-
vlak en  samenwerking. In 
 combinatie met de kleuren 
herken je het meteen.’’ 

Ambassadeurs  
van Alphen
Niet alleen in Alphen, maar 
ook in de  omliggende  dorpen 
is verbinding en  samenwerking 

Daniël
Othman

Studio Alphen maakt maandelijks  
een uitzending die in het teken staat van 

#AlphenLinkt. In de eerste uitzending 
vertelde Jeroen van der Vliet over zijn 

favoriete plek: ijsclub Otweg in Boskoop.
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belangrijk, vertelt Othman. “Met de  campagne willen we 
laten zien wat jou en mij bezighoudt, dat  #BoskoopFeest of 
dat #ZwammerdamSport. Activiteiten die ons met elkaar 
verbinden. Dat doen we door iedere week een inwoner te 
laten vertellen over zijn of haar favoriete plek, zoals een plek 
waar je lekker met de hond kan lopen of de kantine van de 
voetbalclub. Deze mensen zijn de ambassadeurs van Alphen. Zij 
vertellen wat deze plek zo uniek maakt. Alle verhalen en nog 
veel meer leuks worden gedeeld via de sociale  mediakanalen 
van #AlphenLinkt en in het Alphens Nieuwsblad. “#Alphen-
Linkt geeft jou een stem om jouw toegevoegde waarde uit te 
dragen. Dat doen we samen, want als team bereik je meer.”

Kans voor  ondernemers
Ook ondernemers worden gestimuleerd om met de 
 campagne aan de slag te gaan. Dat kan door de huisstijl te 
gebruiken, waarmee de visuele identiteit van #AlphenLinkt 
terugkomt. Tal van voorbeelden staan in het brandbook dat 
via de website te downloaden is. “Natuurlijk zijn er randvoor-
waarden om de uniformiteit te behouden, maar we willen 
vooral de creativiteit van partijen stimuleren om ermee aan 
de slag te gaan. Verschillende ondernemers doen dat al.  
Zo is het campagnebeeld dit jaar terug te zien in alle 
 evenementen die door de VOC (Verenigde  Ondernemingen 
Centrum) in het stadshart worden georganiseerd, zoals 
 #AlphenBloeit en een Romeins festival”, vertelt Othman.  
Ook het ARC Heitinga-toernooi, de Jaarmarkt en in 2019 

de 20 van Alphen gaan de 
voordelen van #AlphenLinkt 
benutten. “Door gebruik van 
het merk wordt die onderlinge 
samenhang steeds meer 
zichtbaar.” Het  Alphense 
 bedrijfsleven kan daar 
volgens Othman ook aan 
meedoen. “Denk bijvoor-
beeld aan #AlphenWerkt.” 
Dat het in het oog springt en 
er leuk uit ziet, is duidelijk. 
Maar belangrijker is dat het 
een bijdrage levert aan de 
economische welvaart en 
het welzijn van de stad.”

“Citymarketing 
is meer dan een 
 campagne”
Volgens Othman moeten 
ondernemers uiteindelijk tot 
een bepaald inzicht komen. 
“Citymarketing is meer dan 
een campagne, een logo of 
een huisstijl. 

Ik hoop dat ondernemers 
inzien dat als je de krachten 
 bundelt en die zichtbaar 
maakt, daar een  versterkende 
 werking van uitgaat. Een 
soort sneeuwbaleffect. Dit is  
een bewustwordingsproces 
dat je niet binnen een jaar 
 realiseert. Daarom is het nu 
tijd dat we mensen, en dus  
ook  ondernemers, wakker 
schudden en inspireren!” 

Meedoen?
Wil je meer info of meedoen 
aan de campagne?  
Mail naar   
info@alphenmarketing.nl  
of neem een kijkje op   
www.alphenlinkt.nl.

#ALPHENLINKT ZORGT VOOR VERBINDING EN HERKENNING

Ook jong talent, zoals de 12-jarige Isis Hekkema, laat van zich horen. 
Isis' favoriete plek is de turnhal van DOS Alphen aan den Rijn. 


