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Beste relatie, 
The Hague Orientation Programme (The HOP) is de officiële 
introductieweek van de Universiteit Leiden in Den Haag. Omdat 
de universiteit het belangrijk vindt dat de studenten bekend 
raken met de stad Den Haag en alles wat zij te bieden heeft, 
is ervoor gekozen om van maandagavond 22 augustus tot en 
met vrijdagavond 26 augustus de eerste introductieweek in 
Den Haag te organiseren. 

Tijdens The HOPweek maken nationale en internationale 
studenten kennis met de stad Den Haag, de universiteit, het 
studentenleven én mogelijk met uw bedrijf. In deze week 
zullen zij de eerste indrukken opdoen, die hen tijdens hun 
studentenleven en wellicht de rest van hun leven bij zullen 
blijven. Als partner van The HOP heeft u de mogelijkheid om 
deel uit te maken van deze eerste indrukken. Zodoende kunt u 
deze nieuwe groep studenten geheel naar eigen wens kennis 
laten maken met uw bedrijf of organisatie. 

In deze prospectus kunt u informatie vinden over onze 
commissie en doelgroep. Daarnaast biedt de prospectus 
u een overzicht van verschillende mogelijkheden om de 
studenten met uw bedrijf in contact te brengen. Uiteraard is in 
overleg vrijwel alles mogelijk. Wij denken graag mee over een 
promotiecampagne geheel naar uw eigen wens. Wij nodigen 
u van harte uit om contact op te nemen en uw wensen te 
bespreken. 

Met vriendelijke groet,
Laura Cappetti & Frédérique Loeffen
Assessoren Acquisitie
 



Wie zijn wij?
Momenteel studeren er zo’n 3350 studenten in Den Haag. Zij 
studeren International Studies, Bestuurskunde, Leiden University 
College of één van de masterstudies die de Faculteit Governance 
and Global Affairs aanbiedt. Jaarlijks starten er weer zo’n 1200 
studenten in Den Haag. Vanwege het groeiende aantal studenten 
in Den Haag heeft de Universiteit Leiden in 2015 The HOP-
commissie in het leven geroepen. Wij zijn een parttime bestuur 
van zeven ouderejaarsstudenten die met veel enthousiasme deze 
introductieweek gaan organiseren. 

Doelgroep
The HOP wordt georganiseerd voor alle nieuwe 
eerstejaarsstudenten van Universiteit Leiden in Den Haag. Deze 
groep zal bestaan uit Nederlandse én internationale studenten 
(de verwachting is ca. 800 deelnemers). Het zal dus een zeer 
diverse groep studenten zijn die aan het begin van hun studietijd 
staat. Onze deelnemers hebben zich nog niet verbonden aan 
organisaties of bedrijven, waardoor dit het perfecte moment is 
om uw marktaandeel te vergroten. Tijdens The HOPweek kunt u 
een eerste indruk maken bij onze deelnemers die voor langere 
tijd in Den Haag zullen wonen en studeren. Daarnaast zijn er ook 
vele vrijwilligers actief gedurende de week (ca. 200 vrijwilligers). 
Deze ouderejaarsstudenten wonen en studeren al in Den Haag. 
Er is zodoende ook de gelegenheid om deze studenten kennis 
te laten maken met uw bedrijf of organisatie. Tot slot heeft u 
de mogelijkheid om naamsbekendheid te genereren bij andere 
partners, zoals studie- en studentenverenigingen.

Partnerschap 
The HOPweek zal bestaan uit een zeer uiteenlopend programma. 
Voor de deelnemers zal de kennismaking met verschillende 
organisaties en bedrijven centraal staan. Binnen onze 
samenwerking is het ons voornaamste doel om uw partnerschap 
aan te laten sluiten bij uw bedrijf en wensen. Wij denken dan 
ook graag met u mee om uw promotie te optimaliseren. Op de 
volgende pagina’s vindt u verschillende promotiemogelijkheden. 



Coupons 
Tijdens The HOPweek wordt aan alle deelnemers en 
mentoren een couponboekje voor onder andere eten en 
drinken uitgereikt. Dit boekje zal veelvoudig gebruikt worden 
tijdens de week. Het is dan ook dé ideale manier om middels 
aanbiedingsvouchers studenten kennis te laten maken met 
uw bedrijf of organisatie. 

Programmaboekje
U kunt ervoor kiezen een advertentie in een voor uw geschikt 
formaat in het programmaboekje te plaatsen. Tijdens The 
HOPweek zullen deelnemers en vrijwilligers intensief gebruik 
maken van de programmaboekjes. Voor de deelnemers en 
vrijwilligers zijn er overigens aparte boekjes. Naast informatie 
over de stad Den Haag kunnen zij hierin alle informatie 
over het weekprogramma vinden. Dit zorgt ervoor dat uw 
advertentie meerdere keren zal worden gezien. In totaal zal 
het hier gaan over 1000 programmaboekjes, die ruimte bieden 
aan meerdere adverteerders.

Flyers  
Aan het begin van de week krijgen alle deelnemers en 
mentoren een HOP-tas. Hierin kunt u uw flyer of een andere 
gadget toevoegen om gegarandeerd alle studenten te 
bereiken. Daarnaast kunnen flyers ook worden toegevoegd 
aan de lunchpakketten, die elke dag aan de studenten worden 
uitgedeeld.

Drukwerk



Website 
Zowel voorafgaand als tijdens The HOPweek zal onze website 
www.hopweek.org (en www.hopweek.nl) veel worden bezocht 
door deelnemers, vrijwilligers en ouders, waardoor u een grote 
doelgroep bereikt. Op de website kunt u ervoor kiezen om uw 
banner groot op de startpagina te plaatsen, zodat deze door 
iedereen als eerste wordt gezien. Daarnaast kunt u ook uw logo 
plaatsen onder de categorie partners. 

Mailings 
In totaal zullen er vier e-mails naar de studenten worden gestuurd 
waaraan uw logo of banner kan worden toegevoegd. De eerste 
e-mail wordt gestuurd naar alle studenten die zich inschrijven 
bij de Universiteit Leiden in Den Haag. Dit zullen circa 1200 
studenten zijn. De tweede en derde e-mail met respectievelijk 
de inschrijvingsbevestiging en informatie over het programma 
worden verstuurd naar alle studenten die zich hebben 
ingeschreven voor The HOPweek als deelnemer of vrijwilliger; 
circa 1000 studenten. Tot slot zal na afloop aan de deelnemers 
en vrijwilligers een e-mail worden gestuurd met een uitnodiging 
voor deelname aan de evaluatie-enquête; wederom circa 1000 
studenten. Wilt u vanaf het allereerste moment contact met de 
nieuwe groep studenten, dan is dit de manier daarvoor. Ook 
kunt u voor een herhalende boodschap gaan, waarbij uw logo of 
banner in meerdere e-mails geplaatst wordt.  

Social Media 
The HOP is actief op Facebook, Instagram en Twitter. Social 
media bereikt naast deelnemers van The HOPweek ook actieve 
ouderejaarsstudenten en andere geïnteresseerden. Op alle 
drie deze kanalen kunt u ervoor kiezen een promotiebericht te 
plaatsen. Op Facebook is het daarnaast ook mogelijk uw logo in 
onze banner te plaatsen. 

Online



Deelnemerstas 
Aan het begin van de week krijgen alle deelnemers en mentoren 
een HOP-tas. Naast een flyer of gadget heeft u ook de mogelijkheid 
om hierop uw logo te laten drukken. Het gaat hier om een oplage 
van 1000 tassen. 

Shirts 
The HOPweek zal draaien op circa 200 vrijwilligers. Dit zijn 
ouderejaarsstudenten die als begeleider van een groepje 
deelnemers fungeren of als algemene crew op locatie helpen. 
Alle vrijwilligers zullen tijdens The HOPweek het HOP 2016 T-shirt 
dragen. U kunt ervoor kiezen dat wij uw logo op deze shirts 
drukken. Deze zal hierdoor een week lang zichtbaar zijn voor 
zowel deelnemers en vrijwilligers als voor de stad Den Haag. 

Polsbandje 
De deelnemers en mentoren van The HOPweek zullen de hele 
week het polsbandje dragen. Deze biedt hen toegang tot 
evenementen en activiteiten. U heeft de mogelijkheid om uw 
logo op deze 1000 zichtbare polsbandjes te plaatsen. Dit is slechts 
voor één adverteerder mogelijk. Het polsbandje is daarom bij 
uitstek hét exclusieve promotiemiddel om naamsbekendheid te 
verwerven. 

Kleding



Stand op informatiemarkt 
Op de informatiemarkt kunnen verschillende bedrijven of 
studentenorganisaties zich presenteren aan de deelnemers. 
Hierbij is een hoog gehalte van interactiviteit, daar uw bedrijf 
middels een stand in te richten en te bemannen direct 
contact kan leggen met de individuele studenten. U kunt de 
deelnemers persoonlijk aanspreken en ze bijvoorbeeld in te 
laten schrijven voor uw nieuwsbrief. 

De opening 
The HOPweek zal met alle deelnemers en vrijwilligers bij elkaar 
spectaculair worden geopend. Tijdens de openingswoorden zal 
er gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal. U kunt ervoor 
kiezen uw logo hierop vooraf weer te geven of naderhand een 
reclamefilmpje af te laten spelen. Dit zal dan het eerste zijn wat 
alle deelnemers en vrijwilligers die week te zien krijgen. 

Banner op een evenement
Bij alle evenementen in ons weekprogramma heeft u de 
mogelijkheid een banner op te laten hangen. De banners 
zullen op zichtbare plekken worden geplaatst, waardoor uw 
bedrijf niet te missen is.

Interactief & 
exclusief

Alles is mogelijk
Graag willen wij benadrukken dat deze opties slechts een 
selectie zijn uit de beschikbare mogelijkheden. In overleg 
is vrijwel alles mogelijk. Denk hierbij aan het uitdelen van 
gadgets, het sponsoren van ludieke attracties binnen ons 
programma of het leveren van andere goederen en/of 
diensten. Wij gaan graag met u in gesprek om hierover mee 
te denken en nodigen u dan ook van harte uit om contact met 
ons op te nemen.



E:  sponsoring@hop.leidenuniv.nl
T:  +31(0)70 - 8009980
W: www.hopweek.org

Koningin Julianaplein 10
Kamer 12.07
2595 AA, Den Haag

Laura Cappetti &
Frédérique Loeffen
Assessoren Acquisitie


