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Het geeft ook de ambitie van onze 

organisatie weer: Rotterdam Partners wil 

de stad vooruit brengen en bouwen aan 

een toekomstbestendige en kwalitatieve 

groei van de economie van Rotterdam.

In beweging blijven is vandaag de dag 

noodzakelijker dan ooit. De wereld is 

in transitie en de uitdagingen zijn groot: 

klimaatverandering, de technologische 

revolutie, de opkomst van nieuwe 

economieën en wereldmachten, de 

groeiende ongelijkheid in de samenleving 

en de dreigende uitputting van natuurlijke 

hulpbronnen. Rotterdam anticipeert al 

een aantal jaren op deze  veranderende 

wereld. Op weg naar de stad van de 

toekomst gelden de transitiepaden van de 

Roadmap Next Economy als belangrijke 

leidraden: smart digital delta, smart energy 

delta, circular economy, next society en 

next education. Ze bieden kansen voor 

een duurzame en toekomstbestendige 

Rotterdamse economie.

De veranderende wereld bepaalt 

eveneens de koers van onze organisatie. 

Sinds onze oprichting in 2014 bouwen we 

vol enthousiasme aan een sterke economie 

voor de stad en regio. De resultaten van al 

deze inspanningen – een gedeeld succes 

met al onze samenwerkingspartners in de 

stad – zijn ook in 2018 weer positief. 

Het toerisme groeide met vijftien procent. 

De werkgelegenheid als gevolg van 

Foreign Direct Investment is flink gestegen 

evenals de economische impuls als gevolg 

van de congressen die we naar de stad 

hebben gehaald. De positieve groei die 

Rotterdam nu al een paar jaar laat zien, 

hebben we daarmee ook in 2018 kunnen 

vasthouden. 

Het gaat dus goed met Rotterdam, maar 

wij vinden dat het nog beter kan. 

Rotterdam Partners draagt graag stevig bij 

aan een volgende sprong voor de stad. 

Wereldwijd neemt de aantrekkelijkheid 

van second cities toe. Rotterdam heeft 

de potentie, de ruimte en de ambities om 

hierop in te spelen en verder te groeien. 

Het is onze ambitie dat Rotterdam 

wereldwijd bekend staat als een van de 

meest aantrekkelijke second cities van 

Europa. In onze marketing gaan we 

daarom sturen op de positionering van 

Rotterdam als Bold, Forward, Culture – in 

lijn met de identiteit van onze stad. Een 

gedurfde, rauwe stad van dromers en bou-

wers en divers op alle denkbare vlakken.
Rotterdam is altijd in beweging. 
Het is een van de spannende 
kanten van de stad die het werk 
van Rotterdam Partners zo leuk 
maakt. Beweging, vooruit willen 
gaan, bouwen aan een toekomst, 
het zit in het DNA van onze stad. 

EEN 
VOLGENDE 
SPRONG 

Simone Hutsch



Een stad ook die bekend staat als dé 

plek voor innovatie, experiment en 

nieuw ondernemerschap, en als sociaal 

veerkrachtig. Met onze acquisitieactivi-

teiten sturen we vervolgens op groei die 

bijdraagt aan het vooruit brengen en 

versterken van de sectoren die relevant 

zijn voor de economische transitie van 

de stad. Waarbij de ambities van de stad 

leidend zijn: digitalisering, duurzaamheid, 

circulariteit, inclusiviteit en innovatie. 

We dragen bij aan de werkgelegenheid in 

Rotterdam en versterken een innovatief en 

ondernemend klimaat en versnellen zo de 

benodigde transities in de stad.

In Rotterdam blijven we net als altijd de 

rode loper uitleggen voor alle bezoekers, 

bedrijven, congressen en bewoners die we 

naar de stad hebben weten te halen. 

We heten ze welkom en helpen hen op 

weg. Of dat nou is via onze Rotterdam 

Tourist Information of Rotterdam Expat 

Centre, tijdens een van onze vele 

ontvangsten en evenementen, of via ons 

investor relations programma. Voor alle 

stakeholders met een internationale focus 

binnen de stad opereren wij ook het 

komend jaar weer als de spin in het web 

om zo de internationale marketing en sales 

van de stad te vergroten.  

Zo bouwen wij mee aan een volgende 

sprong in de verdere ontwikkeling van een 

bloeiende toekomstbestendige economie 

van Rotterdam. En aan een levendige en 

leefbare stad voor Rotterdammers. 

Meer over de huidige staat van het 

vestigingsklimaat in Rotterdam en een 

doorkijk naar onze plannen voor 2019 

vindt u in de rest van dit document.

Nick Staal



Rotterdam opereert in een internationale 

context die zich afgelopen tijd kenmerkte 

door veel beweging, niet in de laatste 

plaats vanwege handelsspanningen en 

Brexit. Nieuwe, opkomende economieën 

gelden als nieuwe concurrenten binnen het 

FDI-speelveld. Deze dynamische buiten-

wereld samen met de continue technolo-

gische revolutie maakt aanscherping van 

ons acquisitiebeleid noodzakelijk. 

De focus binnen FDI verschuift van kwanti-

tatieve naar kwalitatieve acquisitie. Focus 

op projecten die Rotterdam helpen bij de 

volgende sprong in haar ontwikkeling en 

die passen bij onze huidige economische 

footprint en DNA. 

De cijfers van 2018 laten zien dat de 

positie van Rotterdam in dit internationale 

bewegende speelveld stabiel is gebleken. 

De interesse voor Rotterdam als 

vestigingsplek blijft aanhouden. Dat result-

eerde vorig jaar onder meer in een groei 

van de werkgelegenheid. De ambities van 

Rotterdam op het gebied van digitaliser-

ing, circulariteit, duurzaamheid, inclusiviteit 

en innovatie blijven niet ongemerkt en 

leidde onder andere al tot de komst van 

bedrijven als Cogoport, International Solid 

Waste Association, Raise3D, 

GE Healthcare  en natuurlijk ook het VN 

klimaatcentrum (Global Center on 

Adaptation naar de stad. 

Foreign Direct Investment (FDI), 
het aantrekken van internationale 
bedrijven, speelt een belangrijke rol 
in de economische ontwikkeling van 
Rotterdam. Het draagt bij aan de 
werkgelegenheid, het kennisniveau, 
het internationale netwerk en de 
economische infrastructuur van de 
stad. 

INVESTMENTS 
IN ROTTERDAM  

Iris van den Broek



2,212 
EXPATS
SERVICED BY  
THE ROTTERDAM EXPAT 
CENTRE (2017: 1,362)

INVESTMENTS IN ROTTERDAM 2018

70
FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT PROJECTS 
LANDED IN ROTTERDAM 
(2017: 67)

36  
FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT PROJECTS 
LANDED IN ROTTERDAM 
WITH ROTTERDAM 
PARTNERS IN THE LEAD
(2017: 51)

1,439 JOBS
CREATED DIRECT 
after 3 years 
(2017: 1,139)

€ 199 
MILLION
IN INVESTMENTS
after 3 years
(2017: €537)

0%
47%

HTSM & IT        31%
TRANSPORTATION & LOGISTICS   21%
CHEMICALS & ENERGY     14%
CONSUMER & HOUSEHOLD GOODS  10%
BUSINESS SERVICES       7% 
AGROFOOD        7%
LIFE SCIENCES & HEALTH      6% 
CREATIVE INDUSTRIES        3%

FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
PROJECTS PER SECTOR 

PLACE OF ORIGIN 

30%

1%

21%



Rotterdam maakt de laatste jaren op 

diverse fronten een enorme ontwikkeling 

door. Het (internationale) imago van de 

stad heeft een grote sprong gemaakt. De 

populariteit van Rotterdam als toeristische 

bestemming groeit harder dan gemiddeld. 

Die groei is goed voor de stad. De stad 

bloeit als nooit te voren en bezoekers 

dragen daaraan bij. Mede dankzij 

toerisme kunnen restaurants, hotels, 

attracties en musea ontstaan en blijven 

bestaan. Deze creëren banen voor 

Rotterdammers en  zorgen ook voor een 

leefbare en levendige stad. Toerisme is 

daarmee van waarde voor de Rotterdam-

mer én de Rotterdamse ondernemer.

Rotterdam blijft ook groeien als zakelijke 

bestemming. Bijna de helft van het aantal 

hotelovernachtingen komt op het conto 

van de zakelijk reiziger, blijkt uit de 

CBS-cijfers. De stad wist in 2018 

bovendien voor de elfde keer op rij haar 

plek als tweede congresstad van 

Nederland vast te houden. Rotterdam 

Partners heeft vorig jaar een rol gespeeld 

in het aantrekken van 24 congressen naar 

de stad. In aantal minder dan het jaar 

ervoor, maar in omvang zijn zij groter 

waarmee hun economische impact forser 

is dan eerdere jaren. Deze congressen 

– die nog moeten plaatsvinden – leveren 

de economie tezamen naar verwachting 

ruim 29 miljoen euro op.

De groei van het toerisme in de stad past 

in een internationale trend. 

Travel & Tourism is wereldwijd een van 

snelst groeiende economische sectoren. 

Rotterdam heeft nog volop ruimte om te 

profiteren van het aantrekkende toerisme. 

De gemeente presenteert later dit jaar een 

toeristische visie voor de stad, waaraan 

Rotterdam Partners samen met 

stakeholders in de stad een stevige 

bijdrage zal leveren.

Rotterdam maakt de laatste 
jaren op diverse fronten een 
enorme ontwikkeling door. Het                   
(internationale) imago van de stad 
heeft een grote sprong gemaakt.

ZAKELIJK EN 
VRIJETIJDS-
TOERISME 
IN ROTTERDAM 

Peter Kisteman



PLACE OF 
ORIGIN

VISITORS IN ROTTERDAM 2018 

VISITOR 
SPENDING 
PER DAY PER TYPE OF VISITOR 
DAY VISITOR

€ 51
FOREIGN TOURIST

€ 180
BUSINESS VISITOR

€ 310
CONFERENCE VISITOR

€ 384
Source: NBTC

1,308,000
HOTEL 
GUESTS
(2017: +15%)

53%
The Netherlands

ROTTERDAM

6%
United Kingdom

7%
Germany

6%
Belgium

3%
France

3%
USA

7%
Asia

24,130 JOBS 
IN LEISURE 
& TOURISM 
SECTOR
6.4 % of total jobs in Rotterdam 
Source: ‘LISA’15%

Other 

2,128,000 
HOTEL 
NIGHTS
(2017: +17%)
Source: CBS - 
preliminary figures



MUSEUMS & ATTRACTIONS 

TOP 3 
MUSEUMS
1.  Kunsthal Rotterdam 
2.  Museum Boijmans  
 Van Beuningen
3.   Maritiem Museum Rotterdam

MUSEUMS 

1.5 
MILLION 
VISITORS
(2017: +15%) 

ATTRACTIONS

3.5 
MILLION 
VISITORS
(2017: = 0%)

TOP 3 
ATTRACTIONS 

1. Diergaarde Blijdorp Zoo
2. Spido Harbour Tour
3. Euromast

#1 #1

#2 #2

#3 #3



CONGRESSES IN ROTTERDAM 
CONGRESSES LANDED IN 
COLLABORATION WITH 
ROTTERDAM PARTNERS 

€ 29,767,680
(2017: € 21,595,52) 

EXAMPLE
ASME 2022 - TURBO EXPO
Rotterdam will be the host city for the ASME 2022 

Turbo Expo Conference, an internationally famous 

congress focusing on turbines and energy. The Turbo 

Expo Congress will take place in the brand new 

Rotterdam Ahoy Convention Centre. 

500 delegates
3 days
Economic Value: 
€ 576,000

EXAMPLE

This event will bring members from 
the global network of 100RC leaders 
together  to spur new solutions and col-
laborate on best practices to tackle 21st 
century resilience challenges.

2800 delegates
5 days
Economic Value: 
€ 5,376,000

DELEGATE DAYS

ECONOMIC 
VALUE

77,520  
(2017: 55,103)

24 
(2017: 31)

CONGRESSES 2018 

100 RESILIENT CITIES 
SUMMIT 2019



ANDERE 
MIJLPALEN 
2018
Als publiek-private organisatie heeft 
Rotterdam Partners als doel om de 
samenwerking tussen het 
bedrijfsleven, instellingen en de 
gemeente te stimuleren en te 
bewaken. 

Zo verbinden we onze netwerken nadrukkelijk aan de marketing- en 

acquisitiestrategie van de stad. Door middel van business research, marktanalyse en nauw 

contact met onze samenwerkingspartners ontwikkelen wij kennis over markten en werkvelden 

die voor ons werk relevant zijn. Deze kennis en expertise zetten wij in om onze markten beter 

te kunnen bewerken, om nieuwe partnerships aan te gaan en gebruiken wij voor de advisering 

richting beleidsmakers. Vanuit deze rol stonden wij in 2018 – samen met anderen – aan de 

basis van een aantal nieuwe initiatieven die van belang zijn voor het vestigingsklimaat van de 

stad.

IT CAMPUS 
In oktober gaf wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) het officiële startschot 

voor de IT Campus Rotterdam op het RDM terrein. IT Campus Rotterdam is een gezamenlijk 

initiatief van het bedrijfsleven, primair onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs en de 

lokale overheid. Zij zetten zich in voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam door het 

verrijken van het onderwijs, verbeteren van digitale vaardigheden en een gezamenlijke 

IT-agenda. 

Samen met het onderwijsveld zijn Rotterdam Partners, VNO-NCW Regio Rotterdam en het 

Havenbedrijf Rotterdam de aanjagers van de komst van de IT Campus. In Rotterdam is sprake 

van een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de IT-arbeidsmarkt. Een van de 

belangrijkste factoren voor het vestigingsklimaat in de stad is de arbeidsmarkt. 

IT Campus Rotterdam werkt op het RDM-terrein én online aan een programma voor de stad 

om het netwerk van bedrijven, onderwijs en overheid verder met elkaar te verbinden, met 

bestaande én nieuwe initiatieven. Inmiddels hebben Deltalinqs en MKB Rotterdam zich, samen 

met de onderwijspartners en een groeiend aantal individuele bedrijven, ook geschaard 

achter de ambities van de IT Campus die dit jaar nog verder gestalte moet krijgen.

WOONPROMOTIE 
Een sterker imago van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad om belangrijke doelgroepen te 

binden en te behouden; dat is de ambitie van Rotterdam Partners en gemeente Rotterdam. 

Het was echter onbekend welk beeld er heerste van Rotterdam als woonstad. Iris van den Broek



Om die reden is in 2018 onderzoek gedaan naar het woonimago onder middelbaar en hoger 

opgeleiden uit de belangrijkste herkomstgebieden in Nederland. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een positief generiek beeld is van Rotterdam. Maar 

als het gaat om het wonen, blijkt er betrekkelijk weinig beeld te zijn bij mensen van buiten de 

stad. Negatief geladen algemene indrukken, zoals te druk, niet fijn en criminaliteit overheersen 

in dit beeld (66%). Zij hebben relatief het gunstigste beeld van de bereikbaarheid, het 

voorzieningenniveau, de hoeveelheid verschillende woningtypes, de mate waarin de stad leeft 

en energie uitstraalt en waar culturen vrij goed naast elkaar leven. Bij Rotterdammers 

overheersen in hoge mate de positieve indrukken (94%). Zij hebben een breder en op veel 

punten positiever woonbeeld: zij zien aantrekkelijke woonwijken, met natuur en groen in de 

omgeving en vinden het een stad waar je je thuis kunt voelen. Op de vraag over aantrekkelijke 

woonwijken, weten niet-Rotterdammers amper voorbeelden te noemen. De meest genoemde 

zijn Kralingen, Hillegersberg en Centrum. Door Rotterdammers wordt dat lijstje aangevuld met 

Schiebroek, Blijdorp en de eigen wijk. 

Kortom, bouwen aan het imago van Rotterdam als woonstad verdient nog de nodige 

aandacht. Bovendien biedt deze nulmeting de mogelijkheid een ambitie te formuleren voor 

het imago van Rotterdam als woonstad, voor over een jaar of 10. Deze dient als stip op de 

horizon voor gemeente, Rotterdam Partners en de betrokken woonpartners, zoals corporaties, 

beleggers, ontwikkelaars en makelaars. Dit proces is in het laatste kwartaal van 2018 gestart 

en wordt begin van het tweede kwartaal in 2019 afgerond.

CAMPUS INTERNATIONAAL ONDERWIJS 
Beschikbaarheid van voldoende en goed internationaal onderwijs is een belangrijke ves-

tigingsvoorwaarde voor het internationale bedrijfsleven en organisaties. Het is een vereiste 

voor steden en regio’s om bedrijven, organisaties en global talent aan te kunnen trekken en te 

kunnen behouden. In onze snel internationaliserende stad kunnen we op dit moment niet goed 

genoeg concurreren waar het gaat om voorzieningen in de sfeer van goed en onderscheidend 

internationaal onderwijs. Dit is een remmende factor bij het aantrekken van bedrijven, inves-

teringen en talent, en dus het aantrekken en behoud van werkgelegenheid. Voor het topseg-

ment bestaat er een private internationale school waar - door de recente overname door een 

internationale groep - op capaciteit én kwaliteit positieve ontwikkelingen te

verwachten zijn. Echter, voor de sterk groeiende groep in het middensegment - kenmerkend 

voor de Rotterdamse economie - is juist het publieke internationaal onderwijs van belang. 

Bij de bestaande voorzieningen lopen we tegen capaciteitsissues aan en bovendien voldoet 

de gangbare fysieke huisvesting niet aan de internationale kwaliteitseisen.

De gemeente heeft de signalen vanuit Rotterdam Partners en andere organisaties opgepakt. 

Gemeente, onderwijsinstellingen en Rotterdam Partners hebben in 2018 de handen ineen 

geslagen om in Rotterdam een campus voor (publiek) internationaal onderwijs van 

topkwaliteit voor 0 tot 18 jarigen te realiseren. 

 

OPRICHTING STICHTING VOOR GOED, 

ROTTERDAM IMPACT AGENCY 
In opdracht van de gemeente heeft Rotterdam Partners de afgelopen 8 maanden als kwartier-

maker gewerkt aan de oprichting van Voor Goed. Voor Goed heeft als missie om alle partijen 

die in Rotterdam goed willen doen bij elkaar te brengen, om zo een bijdrage te leveren aan 

het terugbrengen van de nog altijd grote sociaal-maatschappelijke problemen in onze stad. 

Samen met de gemeente en een aantal belangrijke stakeholders, zoals sociaal ondernemers, 

vermogensfondsen, particuliere investeerders, en corporates gaat Voor Goed werken aan de 

maatschappelijke agenda van Rotterdam. De daadwerkelijke oprichting van de stichting vindt 

dit voorjaar plaats. Na de officiële oprichting zal Voor Goed geen formele band meer hebben 

met Rotterdam Partners maar zullen we op diverse gebieden nauw samen blijven werken.

Guido Pijper



DOORKIJK 
NAAR 2019
Rotterdam Partners stuurt op een 
integrale positionering voor 
Rotterdam en een overkoepelende  
marketing- en acquisitiestrategie 
voor de stad en de uitvoering 
hiervan. Dat doen we vanuit de 
identiteit van de stad en in lijn 
met de ambities van de gemeente 
Rotterdam. Voor onze activiteiten 
hebben wij dit jaar de volgende 
ambities:

BUSINESS, CONGRESSEN & EVENTS 
Rotterdam Partners levert met haar acquisitie activiteiten een directe bijdrage aan de 

economische groei van de stad (banen en investeringen). De focus ligt op de sectoren met de 

grootste economische omvang in Rotterdam en de regio: Maritime & Offshore, Cleantech, Life 

Sciences & Health en Agrofood. Dit jaar werken we - in lijn met de ambities van de stad - aan 

een aanscherping van deze keuzes. Om een directe bijdrage te kunnen leveren aan de 

economische transitie van de stad willen wij de focus binnen de sectoren toespitsen op: 

digitalisering, duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit en innovatie. Daarbij richten we ons op 

bedrijven, congressen en evenementen die te boek staan als voorlopers en veranderaars en 

die daarmee passen bij de positionering en het DNA van de stad. 

In onze acquisitiewerkzaamheden trekken we ook dit jaar weer nauw op met belangrijke 

acquisitiepartners in het buitenland (NFIA, NBTC, etc.) en in de regio (onze partnernetwerken, 

IQ en Havenbedrijf, etc). 

TOERISME 
Rotterdam Partners houdt dit voorjaar een speciale editie van de International Advisory Board 

over toerisme (IABx). Internationale experts op het gebied van toerisme en stedelijke ontwik-

keling komen in mei naar Rotterdam om zich te buigen over de vraag ‘wat is de toekomst van 

toerisme in Rotterdam?’. Voorafgaand aan hun komst worden sessies gehouden met onder-

nemers in de toeristische sector en diverse andere betrokkenen in de stad. De uitkomsten van 

deze sessies worden gebundeld in een adviesdocument. Dit dient als vertrekpunt voor de 

driedaagse bijeenkomst in de eerste week in mei. Gedurende drie dagen gaat de adviesraad 

in gesprek met het stadsbestuur en deskundigen uit de stad, en leggen zij werkbezoeken af. Op 

basis daarvan presenteren zij hun adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. 

De uitkomsten van deze expert editie van de IAB (IABx) dienen als belangrijke input voor de 

nieuwe toeristische visie van wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme).

In lijn met de nieuwe toeristische visie volgt een aanscherping van onze strategische marketing 

en acquisitie. Waarbij de focus zal liggen op nieuwe landen en doelgroepen die passen bij de 

ambities van de stad. 

Iris Kerst



Om te komen tot deze aanscherping onder-

zoeken we dit jaar onder andere welke 

nieuwe beurzen en evenementen geschikt 

zijn om nieuwe markten en inkooppartijen 

te bereiken. Net als voorgaande jaren 

blijven we daarnaast in onze acquisitie ook 

inzetten op de markten zoals we dat deden. 

Daarbij focussen we ons op de omringen-

de landen waar Rotterdam populair is: 

Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, 

Spanje en Frankrijk.

ROTTERDAM EXPERIENCE 
Een gastvrije ontvangst in Rotterdam is 

een belangrijke schakel in ons werk. 

Samen met velen in de stad rollen we de 

rode loper uit voor iedereen die onze stad 

bezoekt. Daarmee geven we iinvulling aan 

hetgeen we in onze marketing- en 

acquisitie beloven. We zorgen zo 

bovendien dat iedereen die onze stad 

bezoekt, als een ambassadeur 

Rotterdam weer verlaat. Ook dit jaar blijven 

we streven naar het op niveau houden en 

verbeteren van het gastvrijheidsniveau van 

de stad. Dat geldt voor onze drie Rotterdam 

Tourist Information locaties en ons 

Rotterdam Expat Centre.

Nick Staal


