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 ROTTERDAM: CITY OF INNOVATION AND PROGRESS 

Rotterdam and Rotterdammers do not shy away from experiments. 

Rather, we are actively looking for them. Getting down to business  

and innovating is part of our city's DNA. 

Full of energy and with an urge for innovation, Rotterdam reinvented 

itself after the bombing in the Second World War. We made a clean 

break with the past and preferred modern architecture: light, air and 

space. It was a ground breaking idea for its time. 

This transformed Rotterdam into the thriving metropolis you  

see today, where people from some 170 nationalities now  

live together. This great diversity in people, their dreams and  

ambitions, makes Rotterdam a city rich in subcultures. It has shaped  

our art scene, food culture, nightlife, streets and neighbourhoods,  

as well as the entrepreneurial spirit of our business community.  

In Rotterdam, this diversity comes together to create a unique  

urban vibe and experience not to be missed.

 ROTTERDAM: FORWARD CITY FULL  

 OF NEW CHALLENGING INITIATIVES 

Rotterdam’s dynamics invite you to discover the city again and again. 

Rotterdam embraces experiments of all kinds; here we believe nearly 

everything is possible. New ideas and initiatives will constantly surprise 

you: from a rooftop city garden, to a music festival in the docks; from 

an exclusive rooftop bar to a brewery in an old warehouse. From trees 

floating on water, to an old swimming pool magically transformed 

into a laboratory of the future where you can eat oyster mushrooms 

cultivated on coffee grounds. Exciting places that also show how 

Rotterdam is developing into a resilient city and society by constantly 

anticipating the future.

 ROTTERDAM: UNIQUE CITY 

Rotterdam is a vibrant mix of innovative architecture, lively festivals 

and challenging art and culture. It is also a city that combines bold 

statements about architecture, urban development and design with 

radical grass-roots projects. Enjoy a saunter around the Markthal, 

our spectacular indoor market that is a feast for both foodies and 

architecture aficionados. Or lose your way in one of the many old 

dockland areas, such as the Katendrecht peninsula, that are now  

home to a lively nightlife.

It is hard to capture the full flavour of Rotterdam in just words.  

This is a city of frontrunners, pioneers and people with the courage  

and will to drive change. As such, it is always on the move, always 

evolving, even while you read this. That makes Rotterdam a city you 

have to explore and experience for yourself. Bold, lively, diverse,  

open to everyone and constantly reinventing itself. ●
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Rotterdam is a young, dynamic metropolis  
that keeps developing rapidly. Here you will  
find sparkling skyscrapers, an impressive port, 
hip restaurants and food markets, renowned 
museums and a large number of surprising 
hotspots and initiatives. Rotterdam is considered 
the most modern city in the Netherlands.  
Unconventional in our own country, we are  
internationally renowned for our passion for 
innovation and unpolished charm.   

OUR CITY
ROTTERDAM
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 ROTTERDAM. DYNAMIC WORLD CITY 

Our city is known internationally as the ‘gateway to Europe’.  

Our port, the busiest in Europe and the smartest in the world,  

is the engine powering Europe’s most innovative maritime and  

offshore cluster. Our city is also home to world-leading clusters  

in other economic sectors such as life sciences and health,  

cleantech, logistics and agrifood. Thanks to our international  

airports, port and advanced digital infrastructure, Rotterdam  

has the best connectivity in Europe. That is why Rotterdam is an 

international business and transport hub where global companies 

choose to locate their head offices. Here connections are made  

quickly and easily, resulting in unorthodox combinations and  

creative collaborations between businesses across different  

industries. With our internationally acclaimed knowledge institutions,  

a thriving international business community, high-quality culture  

and architecture, a multitude of leisure activities and a rich diversity  

of people, Rotterdam has it all.

 ROTTERDAM: CITY OF INNOVATION 

Rotterdam is a city of frontrunners, pioneers and people with the 

courage and will to drive change. Entrepreneurial spirit, innovation and 

experimentation are all integral elements of our city’s DNA. Traditional-

ly, Rotterdam has drawn immigrants from near and far.  

They came here to fulfil their dreams and build a brighter future.  

That pioneering spirit has spurred Rotterdam’s growth and  

transformed it into the world port city it is today. A city still  

characterised by its bold drive to innovate. From our impressive archi-

tecture and creative sector to our future-obsessed port and  

our resilience strategy, Rotterdam often leads the world in new  

ideas and innovations. Take the development of the Maasvlakte 2, 

for example, which extends the port into the sea, and the architectur-

al masterpieces on the Kop van Zuid. Or look at our universities and 

knowledge institutions with their international reputations  

for outstanding research and education. And take our climate adap-

tation strategy that is setting such an example across the world that the 

UN Global Center on Adaptation chose to locate in Rotterdam.

 ROTTERDAM: BOLD CITY 

Rotterdam is a city with a distinct character, energetic and always in 

motion. Here we embrace experiments; we believe nearly everything 

is possible. Ambitious and ground-breaking projects in architecture, 

urban development and design are combined with small-scale and 

grassroots initiatives. Rotterdam offers unparalleled room for innovation 

and entrepreneurship. We welcome creative spirits who believe in the 

future of the city and want to be part of our Make it Happen culture. 

The Rotterdam mentality of thinking in solutions ensures that innovations 

are actually put into practice and, as such, become inspiring examples 

for the rest of the world. A city is never finished: Rotterdam thrives  

by reinventing itself. Old port areas are successfully transformed  

into innovative live/work areas. Vacancy acts as a catalyst  

for urban renewal. The city grows and works creatively with  

the available space: up, down or on the water. Successful 

implementation of our densification strategies has made  

Rotterdam’s inner city more attractive, green and lively.

 ROTTERDAM: CITY OF MANY CULTURES 

Rotterdam’s strategic location means that our city is literally  

connected to the rest of the world. With more than 170 nationalities 

living here together, we are also home to the world. Some were  

born here, others came here to build a future. This great diversity  

of people, dreams and ambitions makes Rotterdam rich in subcultures. 

Our openness to the world has shaped our culture: from our art and 

culture scene, our food culture, our nightlife, our streets and neigh-

bourhoods to our entrepreneurial spirit and business community. This 

diversity gives our city a unique urban vibe. This makes Rotterdam an 

international city with an open culture where there is room  

for newcomers to come and fulfil their dreams. A city that is  

constantly evolving and always looks forward. ●
FOTO ARTEM GAVRYSH

Rotterdam is a young, dynamic world city  
that keeps reinventing itself at speed.  
Our city is unconventional for the Netherlands,  
internationally renowned for our passion  
for innovation and unpolished charm.  
Whether it is our ever-changing skyline full  
of bold architecture, our port that is regarded  
as the smartest in the world or the ‘can do’ 
mentality of the Rotterdam people in all their 
diversity: Rotterdam is an entrepreneurial city 
with a distinct character, constantly evolving and 
always looking forward. A city of frontrunners 
with the courage and will to drive change.

OUR CITY
ROTTERDAM
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Wij zijn Rotterdam Partners. Wat ons drijft is Rotterdam. Wij zijn trots op Rotterdam. Trots op  
de energie van de stad, op haar innovatieve en ondernemende karakter, haar haven, haar  
ongepolijste charme en internationale allure. Rotterdam is altijd in beweging en daarom geloven 
wij dat er nog zo veel mogelijk is.

Rotterdam Partners wil de stad vooruit brengen en bouwt aan een 

duurzame groei van de Rotterdamse economie. Wij sturen op het 

imago van Rotterdam en promoten de Rotterdamse regio internationaal 

en nationaal. Wij openen de deur van Rotterdam voor toekomstige 

bedrijven, bezoekers en bewoners en leiden ze rond in de stad.  

Wij enthousiasmeren, inspireren, maar overtuigen ze ook om 

Rotterdam te bezoeken, hier zaken te komen doen, hun bedrijf hier  

te vestigen, hun congres hier te organiseren of hier te komen wonen.  

Wij zijn verantwoordelijk voor de citymarketing, de acquisitie en 

werken aan een gastvrije stad en aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

Zo versterken wij de Rotterdamse economie in de breedste zin  

van het woord. Waarbij wij altijd oog houden voor de leefbaarheid  

en identiteit van onze stad.

 ONDERSCHEIDEND 

Onze medewerkers hebben een ongelooflijk groot hart voor 

Rotterdam. Met veel plezier en voortvarendheid zetten zij hun kennis in 

om zo op hun eigen unieke wijze bij te dragen aan de vooruitgang van 

de stad. Ze zorgen dat toeristen en expats zich welkom  

en thuis voelen in Rotterdam. Zij halen internationale bedrijven, 

congresorganisatoren en intermediairs uit de reisindustrie,  

en journalisten uit binnen- en buitenland naar de stad. En helpen 

bedrijven in de stad hun internationale ambities te realiseren.  

Zij promoten Rotterdam via campagnes en zorgen dat Rotterdam 

wereldwijd bekend staat en vindbaar is als dé stad waar je moet 

zijn. Ze rollen de rode loper voor je uit en heten je welkom. Dat doen 

ze voor iedereen: van bedrijven en bezoekers tot bewoners.     

 SAMEN 

Binnen de stad opereert Rotterdam Partners als de spin in  

het web. Wij spreken de taal van bedrijven en bestuurders en  

kennen de beïnvloeders en de beslissers in de stad. Dat maakt  

dat wij snel en efficiënt mensen binnen en buiten de stad aan  

elkaar kunnen verbinden. Als het nodig is zijn wij het vliegwiel  

om initiatieven tot bloei te laten komen. Daarin zijn we  

onafhankelijk en maken wij het verschil.

Rotterdam Partners gelooft in de kracht van samenwerken.  

De beste ambassadeurs van de stad zijn Rotterdammers zelf. 

Rotterdam Partners beschikt over een groot aantal netwerken  

van Rotterdammers die zich verbonden voelen met onze 

gezamenlijke missie om de stad vooruit te brengen.  

Wij geven onze netwerken een nadrukkelijke rol in de marketing  

en acquisitie van Rotterdam. Daarin schuilt wat ons betreft  

de kracht van de Rotterdamse aanpak. Samen hebben we  

als stad het vermogen om een verpletterende indruk te maken. ●
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ROTTERDAM 
PARTNERS  
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MET VEEL  

BEVLOGEN 
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Wij zetten ons dagelijks in om Rotterdam internatio-
naal op de kaart te zetten om daarmee bedrijven, 
bezoekers en bewoners naar de stad te trekken.  
Dat is ons de afgelopen jaren goed gelukt!  
Rotterdam oogst ongelooflijk veel lof. De stad  
staat te boek als vernieuwend en ‘the place to be’.  
Een grote verscheidenheid aan doelgroepen ziet  
de potentie van de stad. Rotterdam plukt de vruchten 
van dit positieve imago en groeit steeds verder uit tot 
een stad waar je wilt zijn. 

ONZE 
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Nu we de interesse hebben gewekt is de volgende stap om deze  

aandacht op grotere schaal te verzilveren. Het moment is ook  

daar om goed te kijken wélke aandacht we willen verzilveren.  

Wat ligt het meeste in lijn met de ambitie van de stad:  

een toekomstbestendig, innovatief Rotterdam. Duurzame groei  

is hierbij een belangrijke uitdaging. 

Onze marketingstrategie richt zich dan ook op het omzetten van  

het positieve imago van Rotterdam in nog meer concrete vraag  

en duurzaam economisch rendement voor de stad. Hierbij staat  

de juiste match tussen het merk Rotterdam en de behoeften van  

onze klanten centraal: 

 

 

 

RELEVANTE POSITIONERING
VAN ROTTERDAM

De belofte de we bewijzen  
met onze services en boodschappen

ONZE STAD 
ALS MERK

vanuit onze identiteit 
en onze strategie

“Wat wij  
willen vertellen”

ONZE 
DOELGROEPEN

vanuit hun
behoeften

“Wat onze klanten 
willen horen”

 ONZE STAD ALS MERK CENTRAAL:  

 ROTTERDAM. MAKE IT HAPPEN 

Wij zijn verantwoordelijk voor de integrale en internationale  

positionering van Rotterdam. Als we het over Rotterdam hebben, 

wat vertellen we dan? Wat voor stad zijn wij en hoe dragen we dat 

gezamenlijk uit? Hoe bouwen we samen consistent aan het merk  

Rotterdam? Het vertrekpunt hiervoor is de merkstrategie van de stad: 

Rotterdam. Make It Happen. 

Rotterdam. Make It Happen staat voor de typisch Rotterdamse  

mentaliteit en DNA. Dit gedachtengoed hebben we vertaald  

naar de merkwaarden Bold, Forward, Culture, die de essentie  

van het Rotterdamse DNA op een internationaal onderscheidende 

manier uitdragen. Zo positioneren we Rotterdam vanuit haar eigen 

onderscheidende identiteit in combinatie met relevantie voor de  

doelgroep. In deel IV gaan we hier dieper op in.

Vanuit en met enthousiasme vertellen we het liefst alles en aan  

iedereen over onze stad. De (concurrentie op de) internationale  

markt waarin we opereren vraagt echter om heldere keuzes in  

onze proactieve marktbewerking. Zodat wij in staat zijn om met  

beperkte middelen zo veel mogelijk impact te maken.  

Wat is de juiste kern van ons verhaal? En aan wie vertellen  

we dat het liefst, met de grootste kans op het gewenste effect? ▶

0
2

5

0
2

4



Op basis van onderzoek, inzichten, stedelijke  

ambities én met Rotterdam. Make It Happen  

als vertrekpunt, hebben wij ervoor gekozen om  

ons in onze marketingstrategie proactief te richten 

op de frontrunner. De frontrunner is de voorloper 

of trendsetter binnen al onze markten. De groep 

mensen die populair is bij andere groepen en  

daarmee een aanzuigende werking heeft.  

Wanneer we de frontrunner overtuigen volgt de 

rest. Meer informatie over de frontrunner en de 

relevantie voor Rotterdam vind je in deel IV van 

deze R Guide. 

 ONZE KLANT CENTRAAL:  

 DOELGROEPEN 

De doelgroepen die wij willen verleiden en naar 

Rotterdam willen trekken zijn bezoekers, bedrijven  

en bewoners én de intermediairs die daarin een  

belangrijke rol spelen. Maar al deze groepen zijn 

niet zomaar over één kam te scheren! In onze  

marketingstrategie kiezen we voor een zogeheten 

customer-centric aanpak, waarbij onze klant 

centraal staat. Alles wat wij doen is pas effectief 

als wij onze klant op de juiste manier in zijn of haar 

beslissingsproces kunnen begeleiden en zo richting 

onze stad dirigeren en verleiden. Om dit zo effectief 

mogelijk uit te kunnen voeren hebben we daarom 

voor de verschillende, specifieke doelgroepen  

de customer insights en de customer journeys  

in kaart gebracht. Wat zijn de drijfveren,  

uitdagingen en behoeften van onze klanten  

en hoe ziet hun beslissingsproces eruit?  

Dankzij deze inzichten weten we nu precies  

welke services we wanneer moeten aanbieden  

en welke boodschap we via welk kanaal en op 

welk moment daarbij inzetten. 

In deel V van deze R Guide vind je de inzichten  

en proposities van en voor onze doelgroepen. 

De essentie van onze marketingstrategie is dat 

we de beste balans vinden tussen wat wij willen 

vertellen en wat onze doelgroepen willen horen. 

We positioneren en vermarkten onze stad op een 

relevante manier (belofte). Door een juiste match  

te maken tussen wat Rotterdam onderscheidend 

maakt (identiteit) en wat onze klanten willen  

(behoeften). Deze belofte maken we geloofwaar-

dig door bewijs te leveren – met de services  

die we verlenen en de boodschappen die  

we communiceren. 

Dit alles heeft de meeste impact als we het  

integraal toepassen op alle interacties met onze 

doelgroepen. Dus van famtrips, site-inspecties,  

fact finding trips en onze events tot al onze  

communicatie, storytelling, content en middelen: 

overal laten we zien dat we een Bold, Forward, 

Culture stad zijn. Met een passende tone of voice 

en visuele identiteit laten we helder zien wie wij als 

stad en organisatie zijn, en zijn we herkenbaar  

en onderscheidend richting onze doelgroepen. 

Met creatieve en doelgerichte merkactivatie  

(waar we partners mede toe uitdagen!) bouwen  

we vervolgens aan de juiste beleving rondom  

Rotterdam en verbinden en betrekken we mensen 

bij onze stad. Dit geldt ook voor alle samenwer-

kingen die we aangaan in en buiten de stad waarin 

we bewaken dat de persoonlijkheid van Rotterdam 

behouden blijft. Zo brengen we het verhaal van 

Rotterdam steeds verder tot leven, activeren wij 

onze doelgroepen en zorgen we ervoor dat  

zij voor Rotterdam kiezen en van de stad gaan 

houden. En dit alles in lijn met de identiteit van  

de stad én de behoefte van onze doelgroepen. ▶

EEN MOOIE 
 ORGANISATIE 

 VOL BEVLOGEN 
EN BEDREVEN 

MEDEWERKERS.  
MET EEN LIEF ♥ 
NAAR DE STAD  
ROTTERDAM!
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 WAT IS HET DOEL VAN DE MARKETINGSTRATEGIE  

 VAN ROTTERDAM PARTNERS?

1. Aandacht verzilveren in business

Het doel van onze marketingstrategie is om zo daadwerkelijk een 

bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van  

Rotterdam Partners. We willen mensen die nog niet eerder dachten  

aan Rotterdam bereiken en bij hen een door ons gewenst imago  

en gevoel van de stad opbouwen (brand awareness genereren).

Op het moment dat deze doelgroepen op het punt staan een  

stad te kiezen en actie te ondernemen, wakkeren wij hun interesse  

voor Rotterdam aan door beloftes te doen die voorzien in hun  

behoeften. Zo proberen we concrete vraag naar de stad te creëren 

(lead generation). Vervolgens begeleiden we de klant met onze  

services en boodschappen zo goed mogelijk in zijn keuzeproces,  

om zo te bewijzen en de klant het vertrouwen te geven dat 

Rotterdam de beste keuze is (lead nurturing). Alles om de klant  

uiteindelijk te overtuigen om voor Rotterdam te kiezen (close). 

Ook als een klant voor Rotterdam heeft gekozen zijn wij nog  

niet klaar! Dan moeten ze hun weg vinden in Rotterdam en tot  

actie komen. Daarom blijven we de klant ook in deze fase bedienen. 

En bevestigen we met ons handelen dat ze er goed aan hebben 

gedaan om voor Rotterdam te kiezen. De experience klopt.  

Zo houden we mensen en partijen vast, bouwen we een duurzame 

relatie op en creëren we vervolgvraag. Met onze uitmuntende service 

genereren we bovendien meer fans voor onze stad die ons als  

ambassadeurs aanbevelen bij andere potentiele klanten. Met behulp 

van de inzichten uit de customer journeys kunnen we in deze fases 

relevant en dus succesvol zijn. In deel V van deze R Guide vind je de 

informatie uit de verschillende customer journeys.

FOTO IRIS VAN DEN BROEK

2. Frontrunners aantrekken  

om stedelijke ambities te realiseren

Onze marketingstrategie geeft mede inhoudelijke invulling aan  

onze bredere organisatiestrategie. Frontrunners zijn de drivers  

achter vernieuwing en Rotterdam heeft de frontrunner nodig om  

de stedelijke ambities te realiseren. Door innovatieve bedrijven,  

talenten en initiatieven naar Rotterdam te halen die gelden als  

voorlopers binnen hun werkveld en dragers zijn van de nieuwe  

economie, versterken wij de innovatiekracht in Rotterdam  

en dragen wij bij aan een duurzame, toekomstige en kwalitatief  

sterkere Rotterdamse economie. Juist daarom is het zo belangrijk  

om in onze proactieve communicatie de frontrunner aan te spreken  

en naar de stad te trekken. ●

Brand Awareness Awareness

Lead Generation Interest

Lead Nurturing Consideration

Close Decision

Service Advocacy

CUSTOMER JOURNEY
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Rotterdam staat centraal in alles dat wij doen,  
vertellen en laten zien. Zoals gezegd geldt  
de merkstrategie van de stad als ons  
vertrekpunt. In de positionering van  
Rotterdam zetten we de onderscheidende 
identiteit van de stad centraal. Die identiteit 
wordt bepaald door de mentaliteit van  
de Rotterdammers en het DNA van de  
stad.Rotterdam geldt als een stad met  
een uitgesproken karakter, energiek en  
nooit hetzelfde. Doorzetten zit in ons DNA.  
Wij zijn trots op ons rauwe randje. Rotterdam 
en Rotterdammers gaan het experiment  
niet uit de weg. Zoeken het eerder op.

ONZE 
MERK
STRATEGIE
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De Nieuwe Maas als sterk symbool voor de constante beweging.  

Een stad waar de Make It Happen mentaliteit voelbaar en zichtbaar is. 

Met partijen die voor Rotterdam kiezen en hun eigen invulling  

geven aan de Rotterdamse mentaliteit en ‘can do’ spirit. Gefocust  

op innovatie, experiment en waar ondernemerschap ruim baan krijgt.

Samenvattend laten de typisch Rotterdamse mentaliteit en het DNA  

van de stad zich vangen in woorden als internationaal, ondernemend 

en rauw. Werelds, grensverleggend, no-nonsense. 

Ze vormen het fundament van Rotterdam. Make It Happen,  

de gezamenlijke citymarketing pay-off die eind 2014 is ontstaan  

uit de samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, 

Rotterdam Topsport en Rotterdam Festivals. Om het Rotterdam. Make 

It Happen gedachtegoed relevant te maken voor de markten waarin 

Rotterdam Partners actief is, is een verdere verdiepingsslag gemaakt. 

(Een woord als rauw is lastig te gebruiken). Uit deze verdiepingsslag 

zijn de nieuwe merkwaarden Bold, Forward, Culture voortgekomen. 

Deze dragen de essentie van het Rotterdamse DNA op zo’n manier  

uit dat deze internationaal onderscheidend is en tevens relevant  

is voor onze doelgroepen. 

Durf het anders te doen, durf de stad erbij te betrekken, durf te 

experimenteren, laat je verrassen door andere inzichten, evalueer  

en leer. Ook onze aanpak, wat we doen, hoe we het doen, draagt  

bij aan de bewijsvoering van onze belofte als vernieuwende, jonge  

en gedurfde stad. ●

ondernemend  
ambitieus ● can-do  

daadkrachtig ● dynamisch  
energie ● innovatief ●  kansen

kritisch ●  pionieren ●  samendoen
start-up ●  talent  

vakmanschap ●  ruimdenkend 
grensverleggend

FORWARDBOLD
rauw   

authentiek ●  direct  
divers ●  durf 
eigenzinnig

groot hart ● jong 
laboratorium ●  no-nonsense 

ongepolijst ●  stoer  
strijd ●  trots

internationaal 
knooppunt ● mainport

modern ●  170 nationaliteiten
netwerk ●  onderzoekend
rauw ●  ruimte ●  transport
architectuur ●  werelds

verbinding ●  water
wereldhaven

CULTURE
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Rotterdam is gedurfd, rauw, anders dan anders.  

Van gedurfde architectuur, bottom-up initiatieven  

met grote impact voor de stad, plekken die onaf zijn 

maar oh zo écht. De Rotterdammer durft en doet.  

Ook als het niet in het traditionele plaatje past.  

Dan júíst. Van ondernemers die springen in dat ene 

gat in de markt, fotografen die het échte Rotterdam in 

beeld brengen, festivalorganisatoren die het experiment 

aan durven te gaan, start-ups die de grenzen van  

de markt en van henzelf verleggen. Rotterdam is Bold!

 FORWARD 

Rotterdam is een stad van dromers en bouwers. 

Rotterdammers denken in de toekomst, denken  

vanuit kansen en durven te falen. Zo creëren we 

vooruitgang en verandering. De stad vernieuwt,  

pakt uitdagingen samen op en kijkt naar mogelijkheden 

in de onmogelijkheden. De stad is jong! Als de één 

niet het initiatief neemt dan doet de ander het wel. 

Rotterdammers leren van het verleden, trekken  

elkaar mee en gaan samen richting de toekomst. 

Rotterdam is Forward!

 CULTURE 

In Rotterdam komen mensen van 170 nationaliteiten 

samen. De diversiteit aan mensen is enorm.  

In nationaliteiten en ook in dromen, wensen  

en drijfveren. Samen maken zij de Rotterdamse 

straatcultuur, business-cultuur, skate-cultuur, 

foodcultuur, hip-hop cultuur, kunst- en cultuur,  

start-up cultuur en alle andere subculturen die  

deze stad rijk is. Rotterdam is divers op alle  

denkbare vlakken. Rotterdam is Culture!
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ROTTERDAM IS 

ABOUT SPACE.

SPACE FOR PEOPLE,

FOR CULTURE,

FOR BUSINESS, FOR GROWTH.

SPACE TO EXPERIMENT,

TRY NEW THINGS,

TO BE BOLD 

AND FORWARD,

CREATE AND CULTIVATE,

A NEW FORM 

OF MIXED HERITAGE

AND CULTURE.

SPACE TO BE YOURSELF,

TO EXPLORE 

AND SPEAK

YOUR MIND. 

SPACE TO SHARE

AND TO EXCHANGE,

TO COLLABORATE

AND BE ENGAGED.

TO LEARN, TO FIND,

TO FEEL, TO CONNECT,

TO UNDERSTAND, TO LOVE.

SPACE FOR OPPORTUNITIES

AND FOR COMMUNITIES.

ROTTERDAM. MAKE IT HAPPEN
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De frontrunners staan zoals gezegd centraal in  
onze merkstrategie. De frontrunner is de voorloper  
of trendsetter binnen al onze markten. Met onze  
promotie en proactieve marktbewerking richten  
we ons op die investeerders, ondernemers, toeristen,  
congresorganisatoren, initiatiefnemers en anderen  
die passen bij het DNA en de ambities van Rotterdam. 
De merkwaarden Bold, Forward, Culture passen  
dan ook perfect bij de belevingswereld van de  
frontrunner. In dit hoofdstuk vind je alles over  
deze belevingswereld.

ONZE  
FOCUS
FRONTRUNNER

FOTO IRIS VAN DEN BROEK

In de marketingstrategie focussen we ook op de bewoners- 

doelgroep die het best aansluit op het DNA van de stad.  

Het onderzoek ‘De Make It Happenaars in beeld’ (nov 2018) geeft 

inzicht in welke levensstijlen de meeste aansluiting zit. Hieruit blijkt  

dat de passende (potentiële) bewoners te vinden zijn in alle levens-

fasen, opleidings-niveaus en sociale lagen. Dit draagt bij aan de  

diversiteit van mensen en plekken in onze geliefde stad waar je kunt 

zijn wie je bent. Dat maakt Rotterdam zo bijzonder en authentiek. 

 

Op pagina 90 vind je meer informatie over de bewonersdoelgroep.

 PASSEND BIJ HET DNA EN DE AMBITIE VAN DE STAD 

Kiezen voor de frontrunner binnen immense markten maakt  

dat we een gerichte aanpak kunnen formuleren en ons verhaal 

en onze services hierop kunnen toespitsen. Zo creëren we met 

beperkte middelen zoveel mogelijk impact, die zorgt voor duurzame 

economische groei, passend bij de ambities en identiteit van de stad. 

De frontrunner is een zeer interessante doelgroep  

voor Rotterdam omdat:

•  De drive en eigenschappen die zij bezitten,  

nodig zijn om de ambities van de stad waar te maken

•  Ze een aanzuigende werking hebben op anderen.  

Zijn zij geïnteresseerd, dan volgt de rest.

•  De emotionele waarden van deze groep passen  

bij het DNA van de stad

 DE BELEVINGSWERELD VAN DE FRONTRUNNER 

Om de frontrunners die passen bij onze stedelijke ambities te inspireren 

om naar Rotterdam te komen, is het van groot belang om in hun wereld

te stappen en te begrijpen wat hen drijft, wat hun belevingswereld is,

wat hun triggers zijn, waar ze blij van worden, wat zij belangrijk 

vinden in het leven. Op die manier weten we namelijk precies waar

 wij kunnen aanhaken, hoe we ons verhaal kunnen laten beklijven 

en hoe we de frontrunner kunnen inspireren en verleiden. 

De frontrunner is de voorloper, de pionier, degene die verandering 

aandurft, die grenzen verlegt; die van hemzelf en van de wereld om 

hem heen. Frontrunners vinden de wereld om hen heen belangrijk  

en willen die mooier maken. Dat doen ze het liefst samen met anderen. 

Ze zijn zich bewust van het waarom achter hun daden. Ze hebben een

 bepaald doel voor ogen en nemen hun besluiten dan ook bewust. 

Balans vinden, verandering brengen en ervaringen zijn voor hen 

belangrijk. Ze zijn op zoek naar plekken die nog niet af zijn. 

Plekken waar ruimte is om te bouwen en waar iets is toe te voegen. 

Geen gevestigde stad waar alles al bepaald is, maar nieuwe jonge 

steden waar alles nog kan en mag. Rotterdam is zo’n stad. 

 DRIE TYPEN FRONTRUNNERS 

Binnen deze doelgroep hebben we drie typen frontrunners  

geformuleerd die echt bij Rotterdam passen en alle drie op hun  

eigen manier voorlopers zijn in de wereld. We omschrijven ze  

hier in het Engels omdat het om internationale doelgroepen gaat. 

En let wel: deze doorvertaling naar subtypen binnen de groep  

frontrunners is vooral goed en leuk ter inspiratie. Als je hier echt  

mee aan de slag wilt, betrek dan gerust je collega’s van  

marketing en communicatie! ▶
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 DISRUPTORS  

Change makers, movement leaders, who are:

•  Shakers, innovators, the free thinkers of this world

•  Pathfinders who often forge the way that  

no one else even considered taking  

•  Explorers who are willing to take personal risks  

to make the change they desire 

•  Flexible, knowledgeable, adaptable,  

and committed to changing the status quo. 

Disruptors don’t just want to do good in the world; they want to change 

the world. Dislike the system? Let’s create another one! They’re all about 

gathering data to build new networks.

Changing the world is hard in traditional established cities. So they 

move to younger fast growing ones. Cities where there’s space to 

create a niche for themselves. 

And they keep moving, all the time. They’re the digital nomads of this 

world, not caring about a home; only caring about the change they 

can make. Who has time to think of themselves while doing that? 

But conferences with like-minded people? That’d be awesome - and 

maybe we’ll stay just another day. Meeting more people, seeing if 

there are new opportunities. 

 HOW TO CONNECT 

Disruptors want to stay one-step ahead of everyone. Where better 

to do this than Rotterdam? Here disruptors will find those amazing 

conferences where you meet like-minded people; those incubators and 

accelerators that give your start-up the opportunity to grow and make 

a lasting impact. Vacation is not really a thing for them, but maybe 

they’ll add a day to their conference.

 CURATORS 

Knowledge finders, learners and exchangers, who are:

•  Dreamers and visionaries who want to curate all life's experiences 

•  Individualists – more interested in tailored experiences  

than broad ones

•  Idealists – preferring quality over quantity

•  Explorers – not for the destination but for the journey and their 

experiences along the way. 

Disrupters and hustlers tend to focus on the world. Curators mainly 

focus on themselves. Learning, creating, experiencing all contribute to 

the curator’s sense of identity.

With more people living where they’re not necessarily rooted, curators 

see a chance to create their own heritage. Migration, whether 

necessary or voluntary, can be a good thing. Curators create ways to 

share their new common story.

Experiencing life is the most important thing. If automation takes over 

our jobs, won’t that just create time to do amazing stuff? Dance, act, 

sing, experiment and experience life. Curators want to grow: always 

and anywhere. On holiday they look for authentic experiences, to meet 

real people, to learn. You won’t meet new people in your hotel room – 

but you do in cafés and co-working spaces. 

 HOW TO CONNECT 

They’ll fix their precious vacation time themselves. From beginning  

to end. Although, a bit of help from a trusted party should be fine. 

Airbnb, CitizenM or Room Mate: if they like their brand experience, 

they will probably like their advice as well. Where are the crowds? 

They’ll walk the other way. Let’s look for authentic (offline) experiences, 

small gatherings, meaningful conversations. We won’t join a regular 

start-up hub, instead we’ll go to the Industriegebouw, Rotterdam. ●

 HUSTLERS 

Builders, constructors, and friends, who are: 

•  Focused on improving this world, contributing  

to the community, working together 

•  Conscious, down to earth, with strong values    

•  Entrepreneurs who take risks, hard workers who get the job done 

•  Strivers who still want a normal life with family, friends  

and real connections 

•  Keen to stay balanced, but hungry

Hustlers are all about doing good in the world and doing good for 

themselves. Balance is key. They’re the entrepreneurs who take risks,  

the hard workers who get the job done. They want to improve the 

world, contribute to the community, preferably together with other 

people. If possible, their jobs should provide that opportunity;  

but if not, they’ll search for it in some sort of side-hustle.  

They are more than happy to use tech to manage their hustle.  

Typical hustlers won’t sacrifice their health for their work.  

If necessary, they’ll go on a wellness vacation to recharge.  

For hustlers, small and ‘normal’ is perfect. No huge meetings,  

but small gatherings. Unique experiences that contribute  

to their cause or to their moments of relaxation.  

 HOW TO CONNECT  

Hustlers are looking for places that are full of hard workers,  

just like them. Rotterdam is the ideal city. Here they can make friends 

with like-minded people who will also say, “let’s build it together.”

Rotterdam is also a great place to relax and recharge,  

to rediscover your energy and purpose. It’s not just  

endless stimulation. Instead, it combines some peace  

and quiet with the energy to get things done.
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 FRONTRUNNER BEÏNVLOEDEN VIA DE BLACK BOX 

Uit onderzoek naar de customer journey van de frontrunner is gebleken 

dat het van groot belang is om allereerst te investeren in de eerste fase: 

met onze marketing- en media-inspanningen moeten we proberen op 

hun onbewuste ‘long list’ te komen. Lang voordat zij overwegen op 

vakantie te gaan, hun nieuwe vestiging te openen of uit te breiden, 

of een congres te organiseren, moet Rotterdam een zaadje hebben 

geplant in hun gedachten. Dit geplante zaadje groeit, door relevante 

informatie en inspiratie te geven, met de tijd uit tot concrete vraag en 

actie: de keuze voor Rotterdam. Als het ons niet lukt om met name in 

die eerste fase impact te genereren, dan is er veel meer tijd, inzet en 

geld nodig om alsnog op die ‘long list’ te komen. 

Juist wanneer de frontrunner nog niet actief bezig is met het maken 

van keuzes, zorgen we ervoor dat Rotterdam op haar netvlies komt. 

Onze aanpak richt zich er daarom op om hun black box te vullen met 

mooie verhalen, voorbeelden en ideeën over Rotterdam. Verhalen die 

bijdragen aan de awareness van Rotterdam en het door ons gewenst 

imago en gevoel van de stad. Op het moment dat ze vervolgens 

actie willen ondernemen, staan we in hun onderbewuste als optie in 

potlood geschreven en weten ze waar Rotterdam voor staat en wat 

hier te halen en brengen valt. In deze onbewuste black box fase denkt 

de frontrunner nog niet in specifieke rollen. Hij is op dat moment niet 

alleen een ondernemer, of spreker op congressen of een city tripper. 

Hij is alle drie tegelijk; hij is mens. We laten Rotterdam dan ook vanuit 

verschillende perspectieven zien. De perspectieven en invalshoeken die 

hem aanspreken wel te verstaan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat 

we het complete verhaal van Rotterdam kunnen vertellen, inclusief alle 

crossovers die de stad zo aantrekkelijk maken.

Het klinkt misschien wat ongrijpbaar. Maar het onderzoek  

dat we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd onderbouwt  

deze toelichting. Wil je daar meer over weten?  

De marketing en communicatie collega's vertellen het je graag!

 HOE WE DAT DOEN? 

 FRONTRUNNER AANSPREKEN 

Als Rotterdam onze basis is en frontrunners degene zijn die   

wij willen aanspreken, is het van belang om stil te staan  

bij wat frontrunners aanspreekt:

•  Vibe: Het juiste gevoel, mood, karakter van de stad. Het moet 

aansluiten bij de belevingswereld van de frontrunner en wat zij 

belangrijk vinden.

•  Durf het échte Rotterdam te laten zien, ook de rauwe randjes:  

Durf een verhaal ook vanuit een wat rauwer perspectief te vertellen. 

Of het nu in beeld of tekst is. 

•  Follow the local: Laat de frontrunner díe plekken zien die niet per 

definitie toeristisch zijn. Bijvoorbeeld waar locals ondernemen, 

werken, van houden, trots op zijn. Van groot tot klein. 

•   Vertel het verhaal achter het verhaal: Niet alleen de 

grensverleggende producten of projecten van ondernemers of dat 

toffe festival maar juist ook de drijfveren van de mensen erachter, 

hoe ze zijn geïnspireerd en hoe de stad daar een bijdrage aan 

heeft geleverd.

•  Zoek de breedte op: Zoek de crossovers. Een verhaal van  

de Floating Farm en het Waterplein tot en met een start-up die 

simpele producten maakt waarmee ze ook in rurale gebieden 

energie kunnen opwekken en verspreiden. Laten zien wat voor vibe, 

spirit en mentaliteit er in de stad heerst. De frontrunner  

is op zoek naar likeminded people en places. Ook al willen  

we ze bijvoorbeeld inspireren als bezoeker; deze verhalen  

verdiepen hun beeld van de stad en dat is wat ze zoeken.

Op welke manieren kun je het toepassen?

Nu je gelezen hebt over de focus en vibe én hoe je die frontrunners 

dan het beste kunt aanspreken, helpt het vast als we je een paar 

concrete voorbeelden geven.

 TYPE BEDRIJVEN DAT WE WILLEN AANTREKKEN: 

•  Binnen onze marktbewerking leggen we de focus op bedrijven die 

goed passen bij de profilering van Rotterdam en kiezen we voor 

een vibe die bij hen past. Bedrijven die het binnen hun sector anders 

durven te doen, baanbrekend zijn, de boel durven op  

te schudden. Van start-ups en scale-ups tot volwassen bedrijven. 

Het draait niet om de fase waarin het bedrijf nu zit maar om  

de mindset van de organisatie. Durven, doen, vernieuwen, 

gedurfde cross-overs met andere branches, werkvelden of niet  

voor de hand liggende locaties. ▶ 

BEREIKEN  
EN BEÏNVLOEDEN 
VAN DE FRONTRUNNER
Nu je meer weet over de belevingswereld en het emotionele profiel van de frontrunner is het van 
belang om stil te staan bij hoe we die frontrunner – op basis van die kennis – zo effectief mogelijk 
kunnen bereiken en beïnvloeden.

FOTO KASIA GATKOWSKA
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Bijv. floating en vertical farming, Ocean Clean Up en Plastic Bank. 

•  Verder focussen we op het aantrekken van organisaties,  

passend bij de ambities van de stad: resilience, duurzaamheid, 

circulaire economie, passend bij de Roadmap Next Economy.  

De bedrijven die die focus delen, passen sterk bij Bold Forward 

Culture en hebben de eigenschappen van de frontrunner in zich.  

Daarom passen ze goed bij de stad en versterken ze de  

identiteit van de stad. Bijv. Global Center on Adaptation, Mobility 

City Campus, ISWA (International Solid Waste Association).

•  Binnen onze trade activiteiten kiezen we voor thema’s  

en subsectoren die passen bij het vernieuwende Rotterdam. 

Combinaties en cross-overs die hier floreren en die inspirerend  

en motiverend werken voor bedrijven die reeds in Rotterdam 

gevestigd zijn en zich internationaal verder willen ontwikkelen. 

 TYPE CONGRESSEN DAT WE WILLEN AANTREKKEN: 

•  We zetten verder in op congressen die passen binnen  

de economische sectoren. Daarnaast focussen we op congressen 

die enerzijds profilerend werken omdat ze erg passen bij  

het vernieuwende karakter van de stad (innovatie, smart city, 

duurzaamheid, resilience, circulaire economie etc.) zoals Urban 

Resilience Summit en TechCrunch. Deze congressen passen erg 

goed bij de profilering van Rotterdam en bewijzen letterlijk  

de merkbelofte Bold Forward Culture.

•  Anderzijds is het goed om congressen aan te trekken met een  

grote mediawaarde. Bijvoorbeeld Traverse (in 2018 geweest), 

Vidcon en Creativity World Forum. De delegates van  

dergelijke congressen hebben zelf een groot en goed bereik 

en zijn daarmee letterlijk een middel om hun interessante  

en waardevolle achterban te bereiken en beïnvloeden.

 EVENTS, FAM TRIPS, SITE INSPECTIONS, FACT FINDING 

 TRIPS, INSPIRATIE BIJEENKOMSTEN, MEET-UPS: 

•   Daag jezelf uit om bij het organiseren van al deze contactmomenten 

nog meer de vibe, het vernieuwende Rotterdam mee te nemen,  

en om het anders dan anders te doen: 

  o     Durf te denken vanuit de verhaallijn van Rotterdam,  

en wat zou je dan laten zien?

 o     D urf te experimenteren in thema’s en sprekers die je kiest

 o     Kijk naar de aanpak; in plaats van een standaard 

fotograaf, een influencer die nét ander soort foto’s maakt

 o     Of een andere opzet van het event of de site inspection. 

Pak bijvoorbeeld de fiets, vraag wat net gelande start-ups 

mee en vraag hen de stad te laten zien zoals  

zij ‘m ervaren.

•  Neem tijdens de fam trips, site inspections, fact finding trips ook  

díe plekken mee die misschien op het eerste gezicht niet heel erg 

voor de hand liggen maar uiteindelijk heel waardevol zijn omdat  

ze in levende lijve laten zien hoe onze stad vernieuwt en wat  

de vibe van de stad is. Vanzelfsprekend is dat zoeken naar een 

goede balans tussen marktspecifieke elementen die gevraagd 

worden door de klant en de elementen die de stad goed laten  

zien en de klant zullen inspireren:

 o     Neem bijvoorbeeld een route door het 

Merwevierhavengebied als je van locatie 1 naar locatie 

2 gaat. Of neem de watertaxi niet alleen tot Hotel New 

York en de ss Rotterdam maar meer ook aan bij RDM 

en laat zien wat daar gebeurt. Het zijn geen boekbare 

producten en je hebt weinig tijd, maar je geeft op die 

manier bijv. de productmanagers van tour operators goed 

mee wat voor stad we zijn en hoe we in ontwikkeling zijn. 

Mama Taxi is ook een passende optie; vervoer ‘while 

doing good’. Op die manier ervaren ze wat er allemaal in 

Rotterdam gebeurt.  

•  Ga langs bij niet-partners omdat ook die plekken laten zien wat 

voor stad Rotterdam écht is, als toevoeging op een bezoek aan 

partners. Lunch op Deliplein, Fröbel of Heilige Boontjes & laat de 

ondernemer zijn of haar verhaal vertellen, loop even over  

de Pannenkoekstraat en de Hoogstraat, doe een tour waar  

ook Zuid in meegenomen wordt of een tour waar je langs  

de bouwplaatsen van de stad gaat. 

•  Experimenteer eens met tourguides die bedrijven en zakelijke 

groepen juist díe plekken laat zien die niet alleen maar voor de 

hand liggen en een andere kant van 

Rotterdam laten zien.

•  Bekijk in welke sector het bedrijf  

of de vereniging zit en kijk naar 

mogelijkheden om langs te gaan bij  

een vernieuwende ondernemer uit de 

stad. Is het bijvoorbeeld de energiesector:  

ga langs bij Wattlab, lunch bij Aloha  

in Blue City en dan een bezoek  

aan Blue Roof. 

 SAMENWERKINGEN DIE WE  

 AANGAAN, IN EN BUITEN DE STAD: 

•  Naast de ‘must-haves’ qua 

samenwerkingen in en buiten de stad; 

welke nieuwe ontwikkelingen zijn  

er waar we op in willen springen? Welke 

online platform is nu nog klein maar 

wellicht in de toekomst de nieuwe Airbnb? 

Welke platforms zijn interessant voor 

expats of digital nomads  

(bijv. www.nomadlist.com)?

•   Welke nieuwe touroperators,  

tussenpersonen en service providers 

bestormen de industrie?  

Wanneer we met die partijen samen-

werken dan zijn wij er dus als 

vernieuwende stad als een van  

de eersten bij. Dit bewijst ons profiel,  

onze positionering en het draagt dus  

bij aan de beeldvorming bij onze 

doelgroep als stad van vernieuwing.

 IN ALLE MIDDELEN DIE WE MAKEN: 

•  In hoeverre sluit het middel dat we kiezen 

aan bij dit perspectief van Rotterdam? 

•  Bijvoorbeeld voor een testimonial:  

durven we het anders te doen? ▶
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Niet op de geijkte testimonial manier! Net een andere invalshoek. 

Gedurfd. Anders. Vernieuwend.

•  Een filmpje dat we maken, zit daar de juiste vibe in?  

Ook al is het een informerende video. Het kan echt!  

Bijvoorbeeld de manier waarop de film geschoten wordt  

en ook de inhoud. Laten wij het échte Rotterdam zien?  

Met al haar vernieuwing, diversiteit en het anders doen dan anderen. 

•   Is het nodig om een papieren versie van een programma te maken 

of kunnen we aanhaken op een reeds bestaande app of platform? 

Dezelfde boodschap maar op een andere, vernieuwende manier. 

•  Daag jezelf uit om het middel dat we in gedachten hebben,  

ook nog meer edgy maken, soms qua vormgeving,  

soms qua uitvoering, soms qua content, soms qua aanpak.

 IN ALLE CONTENT DIE WE MAKEN: 

•  Energieke mensen en diversiteit in beeld. We zijn een  

kosmopolitische stad met meer dan 170 culturen. Daar zijn we  

trots op. Laten we die trots ook tentoonstellen. Diversiteit in kleur,  

in persoonlijkheid, in subcultuur, in drive. Bekend en onbekend. 

Pioniers en groeiend. Laat ze zien!

•  Beelden van niet voor de hand liggende plekken, niet alleen  

de Erasmusbrug maar andere gedurfde architectuur in de stad,  

wellicht belicht vanuit een vernieuwend perspectief (close-up,  

andere invalshoek). Dit geldt ook voor de rest van de stad.  

Laat bijvoorbeeld de Botersloot zien en Extreme21,  

het BMX-parcours op Zuid, 42 Workspace (inclusief de Witte  

de With), geen hoog kantoorgebouw maar Venture Café in CIC, 

BlueCity, De Kroon, Seedz, Drijvend Paviljoen,  

het Industriegebouw en ga zo maar door.

•  Blogs kan ‘By locals’ worden. Dit betekent ook de bloggers  

die frontrunners zijn. (zie https://www.visitphilly.com/features/ 

we-got-you-video-series/)

•  Events die we groots uitlichten zijn bijvoorbeeld het Vrije Volk  

en Dâk in plaats van Flying Dutch. Kleine, toffe en/of onderscheidende 

mogen dus meer uitgelicht worden. De grote  

laten we wel zien maar lichten we minder uit. Motel Mozaïque  

en zeker de ART Week zijn groot maar wel onderscheidend en 

passend. Ook een PowWow Festival is er één die past bij de vibe  

die we willen uitstralen. 

•  Daag jezelf uit een andere invalshoek te kiezen voor  

je verhaal of voor het event dat je uitlicht. Licht één onderdeel  

wat uniek is groot uit.

•  Belicht de verschillende culturen in Rotterdam en vooral  

hoe die culturen in één stad samenkomen en samen leven.  

Een havenstad met een werkcultuur en een start-up scene in één,  

een dynamische wereldstad met business cultuur en een  

hip-hop scene in één.  

Een stad waar een sneakerscene en een co-working scene  

zoals 42 Workspace, ECE en RDM samenkomen. We zijn een stad 

van contrasten en harmonie. Laat dat zien. Dat maakt Rotterdam.

Kortom: als we Bold Forward Culture in alles wat we doen doorvoeren, 

creëren we een consistent verhaal. Dan ademt alles wat we doen  

de essentie van Rotterdam. En dat is wat we willen. Iedereen herkent  

straks dezelfde rode draad, we kunnen elkaars voorbeelden  

en verhalen gebruiken en we versterken elkaar! De lijst is overigens 

niet uitputtend en er zijn nog vele manieren om het Rotterdam. Make 

It Happen perspectief via Bold Forward Culture toe te passen in onze 

aanpak, middelen, marktbewerking, samenwerking etc. Laat je inspireren 

door bovenstaande voorbeelden. Sparren kan natuurlijk ook altijd! ●
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WE HEBBEN 
ÉÉN VOOR ÉÉN 
PASSIE VOOR 
ROTTERDAM  

ONS VAK.  
WE DOEN TOFFE 

DINGEN EN 
WERKEN HARD 

VOOR HET  
MOOISTE MERK  

DAT ER IS.

FOTO IRIS VAN DEN BROEK



In alles wat we doen vanuit Rotterdam Partners passen  

we consistent de Rotterdam. Make It Happen merkstrategie 

toe. We nemen altijd Bold, Forward, Culture als essentie 

mee en hebben de frontrunner in ons achterhoofd.  

Zo brengen we Rotterdam consistent tot leven en activeren 

wij het juiste gevoel bij onze doelgroepen, niet alleen  

in het hoofd maar het liefst ook in het hart. Zodat zij voor 

Rotterdam kiezen of zelfs van onze stad gaan houden.  

We gaan voor een integrale aanpak om Rotterdam.  

Make It Happen. op alle denkbare manieren tastbaar  

te maken. Dit geldt ook voor alle samenwerkingen die  

we aangaan in en buiten de stad waarin we bewaken  

dat de persoonlijkheid van Rotterdam behouden blijft. 

Bold, Forward, Culture is géén pay-off, maar geeft  

de essentie weer van wat voor stad Rotterdam is.  

Het gaat er dus niet om dat de woorden Bold, Forward, 

Culture letterlijk naar voren komen, maar om het gevoel 

en het perspectief van waaruit we Rotterdam willen tonen. 

Neem dit mee in je achterhoofd, in briefings aan mensen 

met wie we samenwerken, denk erover na, spar met 

collega’s of betrek NMC collega’s hierin. Op die manier 

vertellen we samen hetzelfde verhaal.

We voeren dit niet alleen door in de vibe, vorm en inhoud 

van alles wat we zeggen, maar ook in de aanpak van 

alles wat we doen. Laten we ermee experimenteren.  

Let’s do it. Let’s make it happen. Durf het anders te doen, 

durf de stad erbij te betrekken, durf te experimenteren, 

meet en leer. Want ook ónze aanpak, wat we doen,  

hoe we het doen, draagt bij aan de bewijsvoering  

van onze belofte als vernieuwende en gedurfde stad. ●

 WE HOPEN DAT HET VOORGAANDE, ZAKEN  

 DUIDELIJK HEEFT GEMAAKT. DAT JE MEER BEELD  

 EN GEVOEL HEBT BIJ DIE FRONTRUNNER EN BIJ  

 WAT WE BEDOELEN MET BOLD FORWARD CULTURE.  

 MAAR BOVENAL: WE HOPEN DAT JE ZIET HOE  

 WE ELKAAR BINNEN ROTTERDAM PARTNERS ECHT  

 KUNNEN VERSTERKEN EN SAMEN DE MEESTE  

 IMPACT KUNNEN HEBBEN, ALS WE DEZE KEUZES  

 ALLEMAAL DOORVOEREN NAAR ONS WERK. 

SAMEN 
VATTEND
ONZE
INTEGRALE
AANPAK

FOTO IRIS VAN DEN BROEK

0
4

9

0
4

8



FOTO BART HOOGVELD

DOELGROEPEN

V. ONZE



Een consistent verhaal vertellen, dat is het doel van 
deze R Guide. Zo veel zal je inmiddels wel duidelijk 
geworden zijn. En dat doen we door de essentie van 
wat we willen overbrengen, in alles wat we doen 
door te laten klinken. Met onze merkstrategie op zak, 
kunnen we hier vol mee aan de bak.

 ONZE 
DOELGROEPEN

FO
TO

 H
EN

RI
 V

A
N

 A
VE

ZA
AT

H

Hoewel het verleidelijk is om alles over Rotterdam aan iedereen te 

vertellen, is het dus slim om na te denken wat de meeste economische 

spin-off oplevert. Hoe gerichter, specifieker en relevanter de 

boodschappen, hoe effectiever we onze doelgroepen bereiken. 

En daarmee genereren we dus beter resultaat. Weten waar onze 

doelgroep qua informatie en inspiratie behoefte aan heeft,  

wat hen triggert en waar ze naar op zoek zijn, is dus van grote 

waarde binnen onze marketingstrategie. Daarom kiezen we voor 

een customer-centric aanpak waarin onze klant centraal staat. 

De customer-centric aanpak is erop gericht dat onze services en 

boodschappen die we creëren van waarde zijn voor de klant en hem 

helpen om het beslissingsproces zo effectief mogelijk te doorlopen. 

 BEHOEFTE, BELOFTE, BEWIJS 

Onze doelgroepen zijn de bezoekers, bewoners en bedrijven  

die wij naar Rotterdam willen aantrekken en behouden en  

ook de intermediairs die daarin een belangrijke rol spelen.  

Om onze marketingstrategie effectief vorm te kunnen geven  

moeten we eerst onze klant goed begrijpen. Daarom hebben  

we customer insights - inzicht in drijfveren, uitdagingen en behoeften  

- én customer journeys - inzicht in het proces dat onze klant  

bij het maken van zijn keuzes doorloopt - van de verschillende 

doelgroepen in kaart gebracht. 

Bij de customer insight zoomen we in op behoeften van onze klant.  

Die behoeften ontstaan bij hen, vanuit de jobs to be done, 

fundamentele taken of problemen waar de klant mee worstelt.  

Hierbij ervaart de klant spanning tussen de gains, voordelen die de 

klant wil behalen, en de pains, pijnpunten waar de klant tegenaan 

loopt. Nu we weten wat klanten zoeken en wat hun pijnpunten in 

die zoektocht zijn, kunnen we hen steeds beter helpen. Wij zijn het 

antwoord op de behoeften die zij hebben.

De customer insight is de essentie van wat in het hoofd van de klant 

omgaat. Alles wat we doen, moet een bijdrage leveren aan deze 

behoeften. Als dat niet het geval is, dan levert het geen waarde op 

voor de klant en is het geen prioriteit voor ons.

Op basis van de customer insight is per doelgroep een 

aangepaste belofte voor Rotterdam en Rotterdam 

Partners geformuleerd. In deze belofte benadrukken we 

de USP’s van Rotterdam en hoe deze de klant kan helpen 

om de gains te behalen (Why Rotterdam), terwijl we met 

de services van Rotterdam Partners inspelen op de pains 

en daarvoor oplossingen bieden voor zover dit past bij 

onze rol (How we help). ▶
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Onze klanten doorlopen meestal lange en complexe trajecten  

voordat zij een definitieve keuze voor een bestemming of locatie 

maken Bij de customer journeys zoomen we in op deze klantreis.  

Het is zeer waardevol om te weten in welke fase van het keuzeproces 

klanten waar tegenaan lopen én wanneer ze welke beslissing nemen. 

Op basis van deze kennis en inzichten kunnen we beter en specifieker 

onderbouwde keuzes maken over welke services we wanneer 

aanbieden en welke boodschap we via welk kanaal en op welk 

moment inzetten. 

We geven de doelgroepen zo nog meer het gevoel dat we hen 

begrijpen. We bieden in de juiste fase de juiste oplossing voor zaken 

en geven het vertrouwen dat mensen bij ons aan het juiste adres zijn. 

Op die manier dirigeren we de doelgroepen op voor hen natuurlijke 

wijze richting onze stad. 

De customer-centric aanpak gaat verder dan het formuleren van een 

relevante positionering. De klant staat centraal in alles wat we doen. 

Dat betekent ook dat wij goed luisteren naar de klant en hiervan 

leren. Dat gaat op voor iedereen binnen de organisatie: niet alleen 

de collega’s die de klant direct bedienen, maar ook collega’s vanuit 

NMC. Van belang is dat we onze aanpak niet baseren op meningen 

of aannames, maar we vragen het aan de klant. Onze boodschappen 

moeten ook aansluiten bij de taal van de klant en wat de klant nodig 

heeft in elke fase. Dat betekent dat we alles wat wij doen bij de klant 

testen, feedback ophalen en learnings gebruiken om onze aanpak 

continu te optimaliseren. Daarbij verliezen we onze klanten niet uit het 

oog en kunnen we inspelen op marktveranderingen die effect hebben 

op hun behoeften.

De customer insights zijn in kaart gebracht voor een deel van deze 

doelgroepen. Meer doelgroepen worden in een later stadium 

uitgewerkt en toegevoegd.

Op de komende pagina's gaan we per doelgroep in op de  

customer insight (behoefte) en de specifieke positionering van 

Rotterdam en Rotterdam Partners (belofte) voor deze doelgroepen. 

Belangrijk is dat we dit vervolgens waarmaken (bewijs). Dat doen wij 

met z’n allen. Zorg dat je in de keuzes die je maakt, de aanpak die je 

kiest en de voorbeelden die je bij het verhaal zoekt in lijn bent met de 

merkstrategie en dat je inspringt op de behoefte van de klant.

Gezien onze internationale focus zijn deze beschrijvingen  

in het Engels, met uitzondering van de local expert  

bij associatiecongressen. ●

ROTTERDAM  
IS GEEN  

MAKKELIJKE  
STAD OM  

TE BEGRIJPEN. 
JE MOET  

DEZE STAD  
ERVAREN.

 DOELGROEPEN: 

 Bezoekers:

•  Toeristen

•  Zakelijke bezoekers van congressen en corporate events

•  Intermediairs: reisindustrie (Travel Trade Companies)

•  Intermediairs: MICE-markt (MICE Companies)

•  Intermediairs: associaties: local experts,  

internationale associaties en Professional Congress  

Organisers (PCO’s)

Bedrijven:

•  Internationale bedrijven (International Businesses)

•  Expats

•  Regionale bedrijven 

Bewoners:

•  Bewoners (toekomstig en woningzoekend in Rotterdam) 

•  Woningzoekenden die naar Rotterdam willen verhuizen
FOTO IRIS VAN DEN BROEK
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 CUSTOMER INSIGHT (BEHOEFTE) 

1.  Jobs to be done

•  Day by day we are doing our part to make the world a little bit 

better. We are starting small but our dream has so much potential. 

We want to grow as a person and we want to help and take part 

in creating new opportunities for the world around us. We are 

confident this will work.  

 

But sometimes we feel that urge to travel, to get out there. We want 

to do and learn new and different things. We want to be inspired. 

We want to challenge our perceptions. We want to explore.  

Go somewhere we have not gone before, meet new people and 

discover new perspectives. We need those experiences to grow.

2. Gains

•  Meet new people

•  Create new perspectives

•  Relax

•  Trigger my creativity

•  Build connections with myself, my friends and family  

and new people

•  Grow as a person

3. Pains

•   When we are in a city but it does not meet  

our expectations because:

 o    It lacks the places and spaces where  

you can find serendipity 

 o    It does not trigger inspiration and creativity

 o    There is nowhere to find new connections  

and nothing to break our current perspectives. 

•  When we have booked our trip with minimal preparation,  

because we love to explore and be surprised and  

over-preparation is not really us, but the things we encounter  

do not meet our expectations. For example, when we see  

only very busy ‘tourist-like’ places on Instagram instead of more 

bold and unfinished spaces.  

 

Or the photos of Rotterdam we see do not match the pictures in our 

head of a Rotterdam full of diversity and colour. 

 WHY ROTTERDAM & HOW WE HELP (BELOFTE) 

Is it time to explore? To find new perspectives and connections?  

In Rotterdam you will find the space to trigger your creativity  

and find new inspiration. Meet new people and discover new  

places, food, music and cultures. 

Here at Rotterdam Tourist Information, we provide the tools  

to help you find inspiration for your trip to Rotterdam.  

Our Instagram photos perfectly match the Rotterdam identity,  

our calendar on www.Rotterdam.info lists all the cool festivals,  

and our Rotterdam.info app gives you tons of information  

about our city. 

Even after you have arrived in Rotterdam, we can show you  

all the best spots in the city, including many new ones that are  

not yet ‘discovered‘. By making Rotterdam Tourist Information your 

starting point, you will discover all that Rotterdam has to offer:  

arts and culture, architecture, festivals and events, attractions,  

beautiful places and areas to live, shops, hotels and restaurants.  

In Rotterdam you can lose yourself experiencing the authenticity. 

Why choose Rotterdam as your next travel destination

Rotterdam is a young, dynamic metropolis that keeps developing 

rapidly. Here you will find sparkling skyscrapers, an impressive port, 

hip restaurants and food markets, renowned museums and a large 

number of surprising hotspots and initiatives. Rotterdam is considered 

the most modern city in the Netherlands. Unconventional in our  

own country, we are internationally renowned for our passion for 

innovation and unpolished charm. ▶
FOTO KASIA GATKOWSKA

TOURISTS
Our goal is to promote Rotterdam as an exciting city 
break destination. We do this by marketing directly to 
tourists. Our target group are people who love a city 
that is full of energy and constantly reinventing itself.
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Rotterdam and Rotterdammers do not shy away from 

experiments. Rather, we are actively looking for them. Getting 

down to business and innovating is part of our city's DNA. 

Full of energy and with an urge for innovation, Rotterdam 

reinvented itself after the bombing in the Second World War. 

We made a clean break with the past and preferred modern 

architecture: light, air and space. It was a ground breaking  

idea for its time. 

This transformed Rotterdam into the thriving metropolis you 

see today, where people from some 170 nationalities now 

live together. This great diversity in people, their dreams and 

ambitions, makes Rotterdam a city rich in subcultures.  

It has shaped our art scene, food culture, nightlife, streets  

and neighbourhoods, as well as the entrepreneurial spirit  

of our business community. In Rotterdam, this diversity comes 

together to create a unique urban vibe and experience  

not to be missed.

Rotterdam’s dynamics invite you to discover the city again and 

again. Rotterdam embraces experiments of all kinds; here we 

believe nearly everything is possible. New ideas and initiatives

will constantly surprise you: from a rooftop city garden, to a 

music festival in the docks; from an exclusive rooftop bar to a 

brewery in an old warehouse. From trees floating on water, to 

an old swimming pool magically transformed into a laboratory 

of the future where you can eat oyster mushrooms cultivated on 

coffee grounds. Exciting places that also show how Rotterdam 

is developing into a resilient city and society by constantly 

anticipating the future.

Rotterdam is a vibrant mix of innovative architecture, lively 

festivals and challenging art and culture. It is also a city 

that combines bold statements about architecture, urban 

development and design with radical grass-roots projects.  

Enjoy a saunter around the Markthal, our spectacular indoor 

market that is a feast for both foodies and architecture 

aficionados. Or lose your way in one of the many old dockland 

areas, such as the Katendrecht peninsula, that are now home  

to a lively night-life.

It is hard to capture the full flavour of Rotterdam in just words.  

This is a city of frontrunners, pioneers and people with the 

courage and will to drive change. As such, it is always on  

the move, always evolving, even while you read this. 

That makes Rotterdam a city you have to explore and 

experience for yourself. Bold, lively, diverse, open to everyone 

and constantly reinventing itself. 

USP's

•   Thriving metropolis

•  Forward city full of new challenging initiatives

•  Unique city full of diversity

 
 HOW WE HELP 

Rotterdam Tourist Information offers the best tips,  

up-to-date tourist information, gifts and tickets to make your  

stay in Rotterdam a complete experience. You can find all kinds 

of information and inspiration on our website www.rotterdam.

info and our app. Our website and social media accounts  

also post the latest news on what to do, where to go, how  

to find it and where to stay when you are in our great city.  

Groene woorden zijn toegevoegd.

Make Rotterdam Tourist Information and the Rotterdam 

Discovery your starting point and discover the world  

of experiences that Rotterdam offers: arts and culture, 

architecture, festivals and events, attractions, beautiful  

places, hidden gems, areas to live, shops, hotels  

and restaurants. ●

ROTTERDAM  
PARTNERS  

IS HET  
MARKETING- 

BUREAU  
VAN DE STAD.  

WE ZETTEN  
ROTTERDAM  
OP DE KAART.

FO
TO

 IR
IS
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A

N
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EN
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RO
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ROTTERDAM  
PARTNERS WERKT  

AAN HET  
AANTREKKEN  
EN BEHOUDEN  

VAN BEZOEKERS, 
BEDRIJVEN  

EN BEWONERS  
MET HET DOEL  

DE STAD VERDER  
TE BRENGEN.  

DAT DOEN  
WE MET EEN GROOT 

AANTAL SPELERS  
VANUIT GEMEENTE  

EN MARKT.

FOTO ISAAC MEHEGAN



 CUSTOMER INSIGHT (BEHOEFTE) 

Key trigger:

We want to find new refreshing travel destinations, with great market 

potential, that match our customers and our brands perfectly. We need 

to be able to buy and package them easily into bookable products.

1.  Jobs to be done

•  We want to achieve business growth for our company  

by generating more revenue and profit, growing market share  

and/or developing new markets.

•  We want to strengthen our company’s market position  

by offering unique propositions and product market  

combinations to differentiate us from our competitors.

•   We want to strengthen our company’s brands and product  

portfolio by buying suitable leisure options and developing 

bookable products (through our annual buying cycle).

 

2.  Gains

•  Generate new business and growth with existing customers: I want 

to grow revenue and profit by buying new leisure options and 

developing new products.

•   Strengthen positioning: I want to impress my manager or director  

by presenting successful product market combinations and 

innovative propositions that match our brand. Or I want to  

impress our customer by presenting a suitable proposal (for DMCs).

•  Increase customer retention and preference: I want to offer 

surprising travel products that satisfy customers and make  

us their preferred company for their next booking or assignment.

3.  Pains

•  Uncertainty about market potential: I need to estimate if the 

destination has enough market potential and then convince my 

director and marketing department.

•  Uncertainty about the buying process: I need to estimate 

beforehand if the buying process is easy and if I am able  

to buy at good prices/margins for this destination. Every enquiry  

or new destination involves a lot of hassle and tough negotiations 

with local parties.

•  Concerns about time and effort involved: The buying process  

with local parties should not take too much time and energy.  

I am working to tight deadlines. My first milestone is to present  

a convincing proposal to my manager or director or to my customer. 

Then the real work starts: I need to complete the negotiating and 

buying process on budget and prepare the new products in time 

for the new season, without hassle or losing sight of other projects, 

products or customers.

 WHY ROTTERDAM & HOW WE HELP (BELOFTE) 

Looking for a new refreshing travel destination to surprise your 

customers? You will find Rotterdam has a multitude of accommodation, 

leisure and transport options that enable you to buy and package 

products tailored to your customers’ needs. Rotterdam Partners  

will support you every step of the way.

Why Rotterdam as your next travel destination

Rotterdam is a remarkable city of contrasts: a metropolis where past, 

present and future converge. Full of energy and an urge for innovation, 

our city reinvented itself after the bombing in the Second World 

War. We made a clean break with the past and preferred modern 

architecture. It led to Rotterdam becoming the young dynamic city it is 

today, with daring architecture and room to experiment. Shaped by 

our history, each neighbourhood has its own character.

Rotterdam is a cosmopolitan city of culture and diversity thanks to the 

more than 170 nationalities that live here. This great diversity in people, 

dreams and ambitions makes Rotterdam a city rich in subcultures. It has 

given Rotterdam a unique urban vibe you can feel throughout the city. 

A vibrant city where something is always going on. 

Rotterdam is an international city with an open culture where everyone 

is welcome. A safe and accessible city for tourists where almost 

everyone speaks English. Our compact city centre makes it easy to 

get around on foot or on our excellent public transport system. Our 

strategic location means we are literally connected to the world. Thanks 

to our international airports and superior infrastructure, Rotterdam

is easily accessible by plane, train, boat and road. You can easily 

combine a visit to Rotterdam with other Dutch cities. ▶ 

Our goal is to promote Rotterdam as an attractive 
leisure destination. We do this by marketing our  
city to companies in the travel trade industry.  
Our target groups are tour operators, coach  
operators, online travel companies, travel agents, 
wholesalers, carriers and Destination Management 
Companies (DMCs). DMCs are specialised  
intermediaries that work for specific customers.  
Our customer is the product manager and/or  
buyer that works for these travel trade companies.

FOTO IRIS VAN DEN BROEK 

TRAVEL  
TRADE  
COMPANIES
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Our city is increasingly popular with tourists and the international 

media. The New York Times and Lonely Planet have both proclaimed 

Rotterdam as a must-see destination for good reason. With a great 

choice in high-quality accommodation, exceptional attractions and 

surprising leisure activities, our city is an exciting destination. Our 

world-class port, a vibrant mix of old-meets-new architecture, cutting-

edge arts and culture, and countless festivals make Rotterdam a must-

see travel destination.  

USP's

1. Remarkable city of contrasts 

2. Cosmopolitan city of culture and diversity 

3. Connected to the world

4. Must-see travel destination

 HOW WE HELP 

Rotterdam Partners is the official tourism board and your gateway 

to Rotterdam. We assist travel trade companies looking for new 

destinations to sell to individual or group leisure travellers. We open 

the doors to Rotterdam and use our expertise and experience to help 

you easily buy, package and promote Rotterdam. With our free and 

impartial services, we help you find attractive accommodation, leisure 

and transport options that fit your brand and your customers’ needs. 

We know Rotterdam like no other and can connect you to our broad 

network of tourism partners in the city. We support you at every stage 

of the process with reliable information, personalised advice, inspiring 

famtrips, tailored site inspections and promotional tools. ●

HET IS ZO  
MOOI  

OM TE ZIEN  
WAT EEN  

DIVERSITEIT  
AAN MENSEN  

ONZE STAD  
EEN WARM  

HART  
TOEDRAGEN!

FOTO RIK VAN DER KROON
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Our goal is to attract international meetings, 
incentives, conventions and exhibitions (MICE)  
to Rotterdam. The companies that hold these  
business events choose the destination based  
on the requirements of each event. The meeting  
planner or event manager within these companies  
is responsible for exploring destinations,  
and planning and organising the event. They will  
often hire a Destination Management Company 
(DMC), a specialised intermediary in the MICE  
industry, to assist in this process. Sometimes multiple 
companies are asked to pitch and the best proposal 
wins the contract. Our customer is the account  
manager that works for these DMCs.

FOTO SIMONE HUTSCH

MICE
COMPANIES

 CUSTOMER INSIGHT (BEHOEFTE) 

Key trigger: 

We need to find the best matching destinations for the business event 

and want to surprise our customers with a destination that is different.

1.  Jobs to be done

•  We want to organise successful business events for our  

customers (meeting planner or event manager).

•   We want to strengthen our company’s market position by offering 

unique propositions to differentiate us from our competitors.

•  We want to achieve growth for our company by generating  

more revenue and profit through new customer contracts.

2. Gains

•   Generate new business: I want to win more contracts from existing 

and new customers with strong proposals for business events that 

meet our customers’ needs and requirements.

•   Strengthen positioning: I want to impress our customer by surprising 

them with unique and innovative propositions and destinations.

•  Increase customer retention and preference: I want to deliver 

successful business events that satisfy our customers and make  

our company their preferred partner for the next event.

2.  Pains

•  Uncertainty about the destination: I need to be able to easily plan 

and organise the business event. I need to retain sufficient influence 

on the ground and secure good prices / margins.  

Every Request for Proposal (RFP) is different and involves a lot  

of hassle, especially with a new destination. 

•  Uncertain about the strength of the proposal: I need to win this pitch 

by presenting a convincing proposal that has  

a real edge over competing offers from other DMCs.

•  Concerns about risk factors: I need to know early on that what  

I am proposing is feasible, so I do not disappoint our customer later 

in the process.

•  Concerns about time and effort involved: The planning and 

organisation process with local parties should not take too much 

time and energy. I am working to tight deadlines. My first milestone 

is to present a convincing proposal to the customer to win the pitch. 

Then the real work starts: I must be able to complete the planning 

and organisation process with local parties on time and on budget 

without hassle or jeopardising other customers’ events.

 WHY ROTTERDAM & HOW WE HELP (BELOFTE) 

Looking for a congress or event destination that’s different?  

You will find Rotterdam has the people with the knowledge,  

experience and expertise to make your project a success.  

Rotterdam Partners Convention Bureau will guide you every  

step of the way.

Why Rotterdam for your congress or event?

Rotterdam is a young dynamic city that keeps reinventing itself.  

Our city is unconventional for the Netherlands, internationally 

renowned for our passion for innovation and unpolished charm.  

An innovative city offering unmatched possibilities to make your 

congress or event a success. Rotterdam is the ‘gateway to Europe’  

and an international hub for business and knowledge, making  

our city a natural business destination. We are home to Europe’s  

number one port, leading clusters across key economic sectors  

and internationally acclaimed knowledge and research institutions. ▶
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WE VERKOPEN 
ROTTERDAM AAN 

DE WERELD.  
DAT GAAT VEEL  
VERDER DAN  

ALLEEN TOERISME, 
WAAR JE MEESTAL 

ALS EERST  
AAN DENKT.

FOTO IRIS VAN DEN BROEK

Rotterdam is a vibrant city with a distinct character, energetic and always in motion. With 

more than 170 nationalities living here together, we are also home to the world. This great 

diversity gives Rotterdam a unique urban vibe. As a result, our city offers a diversity of unique 

venues: from impressive historical locations that have been transformed into event venues to 

state-of-the-art venues. Rotterdam can easily accommodate large congresses and events. 

We have an excellent range of hotels with good availability across all price categories. As a 

second city, Rotterdam offers competitive rates making it possible to organise an exceptional 

congress or event at an affordable cost.

As business destination, Rotterdam is refreshingly Dutch yet remarkably international. Our 

impressive skyline, culinary diversity and top museums give your social programme that 

innovative edge. As a travel destination, Rotterdam is becoming increasingly popular and 

works as a magnet to attract delegates to your congress or event. With our international 

airports and fast train connections, we have the best connectivity in Europe and are easily 

accessible for international delegates. The people of Rotterdam are known for their ‘can do 

mentality’. We look for the possibilities in the impossible and make it happen through close 

cooperation with our 160 partners across the city. 

USP's

1. City of innovation & unmatched possibilities

2. International leading hub for business & knowledge

3. Refreshingly Dutch & remarkably international

4. Connected to the world

 HOW WE HELP 

Rotterdam Partners is the official convention bureau and your gateway to Rotterdam.  

We assist Destination Management Companies (DMCs), professional congress organisers 

(PCOs) and international associations looking for the best destination for their congress  

or business event. We open the doors to Rotterdam and use our expertise and experience 

to help you turn your congress or event into a success. With our free and impartial services, 

we help you to propose, bid, plan and organise the congress or event easily. We know 

Rotterdam like no other and can connect you to our broad network of conventions and 

tourism partners, city government officials (for support from the city including a subvention 

fund) and other relevant parties. We support you at every stage of the process with reliable 

information, personalised advice, city-wide coordination and tailor-made site inspections. ●
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Onze doelgroep bestaat uit internationale associaties (verenigingen) 

die deze congressen organiseren. Deels bewerken we deze doelgroep 

direct via het internationale bestuur van de internationale associatie, 

deels via de lokale leden van de internationale associaties en 

professional congress organisers (PCO’s) die ondersteunen in de 

praktische organisatie van het congres. Vaak is het een vereiste dat 

een lokaal lid van de internationale associatie de verantwoordelijkheid 

op zich neemt om voor een specifieke editie een congresbid vanuit 

Nederland - met Rotterdam als locatie - te leiden. Daarom bewerken 

we de doelgroep ook deels via de local expert, de initiatiefnemer 

en trekker om het congres naar Nederland en Rotterdam te 

halen. Deze persoon fungeert daarmee als een soort intermediair 

bij associatiecongressen. De local expert is over het algemeen 

een wetenschapper of (medisch) specialist bij kennisinstellingen 

(bijvoorbeeld Erasmus MC of Erasmus Universiteit) of heeft een 

managementfunctie binnen het bedrijfsleven. De local expert speelt 

een actieve en prominente rol binnen de associatie en is vaak ook 

internationaal bestuurslid of actief in comités van voorgaande 

congressen. De local expert heeft vaak een hoog aanzien en een 

breed netwerk die nodig zijn om een goede lobby te voeren voor het 

Nederlandse bid. Uiteindelijk beslist het internationale bestuurd van de 

associatie welk land of welke stad het bid voor het congres wint.

Hieronder hebben we de customer insight uitgewerkt voor de 

local expert en de international board member (beslisser) van de 

internationale associatie.

 CUSTOMER INSIGHT (BEHOEFTE): LOCAL EXPERT 

Key trigger: 

Kijkende naar de rotatie van het congres zou Nederland een goede 

kandidaat kunnen zijn voor de volgende editie. Ik wil wel een 

trekkersrol pakken om het Nederlandse bid te leiden en ons – mijn 

organisatie, Rotterdam, Nederland en mijzelf - hiermee op de kaart 

te zetten binnen het vakgebied.

1. Jobs to be done

•  Ik wil mijn onderzoek, organisatie, Rotterdam, Nederland  

en mijzelf als expert in mijn vakgebied op de kaart zetten  

en een stap verder brengen.

2.  Gains

•   Profileren: Het internationale congres is een mooie kans om mijn 

onderzoek, mijn organisatie en het werk dat wij in Rotterdam en 

Nederland doen te profileren en promoten binnen mijn vakgebied. 

Dit helpt mij ook om mijn positie en netwerk verder uit te bouwen.

•  Legacy: Het internationale congres is een mooie kans om  

een legacy achter te laten voor de vereniging of voor mijzelf  

in de groei van of aan het einde van mijn carrière.

3. Pains

•   Afbreukrisico: Wat als het misgaat? Ik wil risico’s op ongewenste 

neveneffecten zoals reputatieschade en/of financiële problemen 

voorkomen.

•  Onzekerheid: Kan ik dit wel? Ik weet niet hoe ik een congres moet 

organiseren en welke stappen ik moet nemen. Het is een enorme 

verantwoordelijkheid, in hoeverre word ik gesteund? 

•  Tijd en effort: Heb ik er wel tijd voor? Dit gaat veel tijd en extra  

werk kosten en mag niet ten koste gaan van mijn ‘echte’ werk, 

namelijk mijn onderzoek of functie. Alles moet op tijd gereed zijn. 

De eerst mijlpaal is de presentatie van het congresbid aan het 

internationale bestuur om deze te winnen voor Nederland  

en Rotterdam. Daarna begint het echte werk met het organiseren 

van alles totdat het congres daadwerkelijk plaatsvindt  

en een succes wordt. 

 CUSTOMER INSIGHT (BEHOEFTE):  

 INTERNATIONAL BOARD 

Key trigger:

Om ons bestaansrecht als associatie te verzekeren, is het van  

belang om relevant en onderscheidend te zijn voor (potentiële) leden. 

Congressen is een van onze belangrijkste manier om kennis  

te delen en dus onze relevantie te bewijzen en funding te realiseren. 

Essentieel hierin is de kwaliteit van de inhoud van het congres  

en de aantrekkingskracht van de stad. We nemen dit dus mee  

in onze afweging, net als dat het in lijn moet zijn met de rotatie  

en goede spreiding qua bestemmingen. ▶

Ons doel is om internationale associatiecongressen naar  
Rotterdam te trekken. Het zijn wetenschappelijke congressen 
die met een vaste regelmaat plaatsvinden en rouleren over 
continenten, landen en/of steden. 

FOTO KEES STREEFKERK

INTERMEDIAIRS
ASSOCIATIES
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1.  Jobs to be done

•   Ik wil ons vakgebied vooruit helpen en als associatie spelen  

wij hierin een belangrijke rol. We brengen o.a. met congressen 

mensen, kennis en perspectieven bij elkaar. Daarom is het 

bestaansrecht van onze associatie zo belangrijk en nemen we  

de uitdaging om relevant te blijven voor onze leden zo serieus.

2.  Gains

•  Behoud en groei leden: we willen relevant blijven voor  

onze leden zodat we het bestaansrecht van onze associatie 

verzekeren en ons vakgebied verder kunnen ontwikkelen.  

Hierin heeft het aantrekken van jonge leden prioriteit.

•  Profileren: Het internationale congres is een mooie kans  

om ons vakgebied op de kaart te zetten en onze relevantie  

richting onze leden en potentiele leden te bewijzen.

•  Legacy: Het internationale congres is een mooie kans om  

voor mijzelf en de associatie een nalatenschap achter te laten.

3.  Pains

•   Afbreukrisico: Wat als het misgaat? Wat als de keuze voor de stad 

niet de juiste is en de faciliteiten en het netwerk in het land en de 

stad niet ten goede komt aan de professionaliteit van het congres 

en de associatie? Ik wil risico’s op ongewenste neveneffecten zoals 

reputatieschade en/of financiële problemen voorkomen.

•  Onzekerheid: Is het de juiste keuze? Hebben we lokaal de juiste 

mensen, het juiste netwerk? Lukt het ons om grip te krijgen op de 

lokale organisatie?

•  Relevantie voor delegates: Trekken we voldoende delegates aan? 

Heeft de stad voldoende aantrekkingskracht? Is het programma 

voldoende aansprekend? Gaan delegates met het gevoel van  

een topervaring (inhoudelijk in combinatie met de stad) naar huis?

 WHY ROTTERDAM & HOW WE HELP (BELOFTE) 

Introtekst Local Expert: Wilt u het internationale congres van uw 

vereniging naar Nederland halen om uw onderzoek en uw organisatie 

binnen uw vakgebied internationaal op de kaart zetten? In Rotterdam 

vindt u de kennis, expertise en ervaring om een succesvol congres te 

organiseren. Rotterdam Partners Convention Bureau begeleidt u bij 

elke stap in het proces.

Introtekst International board member: Wilt u een world 

class congres organiseren waarmee u uw associatie en uw vakgebied 

internationaal op de kaart zet? In Rotterdam vindt u de kennis, exper-

tise en ervaring om een succesvol congres te organiseren. Rotterdam 

Partners Convention Bureau begeleidt u bij elke stap in het proces.

Why Rotterdam for your congress or event? 

Rotterdam is een jonge, dynamische wereldstad die zichzelf in 

hoog tempo blijft vernieuwen. Atypisch in eigen land, internationaal 

befaamd om onze vernieuwingsdrift en ongepolijste charme.  

Een innovatieve stad met ongekende mogelijkheden om van uw 

congres of event een succes te maken. Als ‘gateway to Europe’  

is Rotterdam een internationale hub voor business en kennis en 

dat maakt onze stad een logische zakelijke bestemming. We zijn 

de thuisbasis van de grootste haven van Europe, van clusters 

die wereldwijd leidend zijn in vele sectoren en internationaal 

toonaangevende kennis- en onderzoeksinstituten.

Rotterdam is een bruisende stad met een uitgesproken karakter, 

energiek en altijd in beweging. Met meer dan 170 nationaliteiten 

die hier naast en met elkaar wonen hebben wij de wereld in huis. 

Rotterdam heeft dankzij deze rijke diversiteit een unieke urban 

vibe en dit maakt dat onze stad als zakelijke bestemming unieke 

locaties te bieden heeft. Van bijzonder historische locaties die zijn 

getransformeerd tot evenementenlocatie tot state-of-the art venues.  

Met een goede beschikbaarheid van hotels in verschillende 

prijsklassen kan Rotterdam gemakkelijk grote congressen en events 

accommoderen. Als second city kent onze stad een scherpe kwaliteit-

prijsverhouding die het mogelijk maakt om een congres of event  

van topkwaliteit te organiseren tegen betaalbare prijzen.

Als zakelijke bestemming is Rotterdam verrassend Nederlands  

en opmerkelijk internationaal. Onze indrukwekkend skyline,  

een uitgebreid culinair aanbod en onze topmusea geven sociale 

programma net die innovatieve edge. ▶ 

VEEL MENSEN  
DENKEN DAT  

HET TOEVALLIG  
IS DAT  

ROTTERDAM  
NU ZO  

POPULAIR IS,  
MAAR DAAR  

IS HEEL HARD  
AAN GEWERKT.
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ZELFS DE ÉCHTE 
ROTTERDAMERS 

ONTDEKKEN
NOG STEEDS  

NIEUWE DINGEN 
IN HUN  

EIGEN STAD!

FOTO MARC KLEEN

Als reisbestemming wint Rotterdam wint steeds meer aan populariteit en zorgt  

voor een magneetwerking die delegates naar jouw congres of event zal aantrekken.  

Met onze internationale vliegvelden en snelle treinverbindingen hebben wij de beste 

connectiviteit in Europa en zijn wij uitstekend bereikbaar voor internationale delegates, 

Rotterdam staat bekend om de ‘can do’ mentaliteit van de Rotterdammers. Wij geloven 

in de kracht van samenwerken. Samen met ons netwerk van 170 partners in de stad 

zoeken naar creatieve oplossingen om het onmogelijke mogelijk te maken.

USP's

1. Innovatieve stad met ongekende mogelijkheden

2. Internationaal leidende hub voor business & kennis 

3. Verrassend Nederlands & opmerkelijk international

4. Centraal gelegen & verbonden met de hele wereld

 HOW WE HELP 

Als officieel Convention Bureau van de stad, ondersteunt Rotterdam Partners 

internationale verenigingen (associations), professional congress organisers  

(PCOs) en Destination Management Companies (DMCs) die op zoek zijn naar  

de beste locatie voor een internationaal congres of zakelijk event. Wij helpen u ook 

graag indien u (als een wetenschapper of specialist) lid bent van een internationale  

vereniging en het internationale congres naar Nederland en Rotterdam wilt halen.  

Wij openen de deur van Rotterdam voor u en zetten onze expertise en ervaring  

in om van uw congres of event een succes te maken. Met onze kosteloze  

en onafhankelijke services, begeleiden wij u bij het opstellen van een bid  

of voorstel voor Rotterdam en het plannen en organiseren van het congres of event.  

We kennen Rotterdam als geen ander en verbinden u met ons brede netwerk aan 

congres- en toerismepartners, de gemeente Rotterdam en andere relevante partijen. 

Wij ondersteunen u bij elke fase van het proces met betrouwbare informatie, 

specialistisch advies, stadsbrede coördinatie, site inspecties op maat en ook 

verkennend. Wij verkennen voor u ook de mogelijkheden voor steun vanuit  

de gemeente (waaronder het Stimuleringsfonds). ●
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 CUSTOMER INSIGHT (BEHOEFTE) 

Key trigger: 

Our business is growing fast and with our current operations  

we are unable to seize the business opportunities. Our next step  

is international expansion.

1.  Jobs to be done

•  We want to achieve business growth for our company by 

generating more revenue and profit, growing market share  

and/or developing new markets.

•  We want to strengthen our company’s global market position  

by investing in international expansion and opening a new strategic 

business location (in Europe). 

2.  Gains

•  Capitalise market potential: We want to set up a new business 

location to accelerate the growth of our business in the European / 

EMEA market and tap more effectively into the customer potential. 

•  Serve the market better: We want to service our existing and 

future customers in Europe and EMEA better from the new business 

location. We also want to improve the efficiency of our operations 

in Europe/EMEA to generate cost advantages. 

3.  Pains

•  Risk factors: Did I quantify the downside risks correctly?  

Am I overlooking any risk factors? There is so much involved 

in setting up a new operation abroad and I don’t have that 

knowledge. I want to prevent negative impacts, such as financial  

or other issues due to expansion.

•  Uncertainty: Is the business case analysis accurate and credible? 

Am I making the right decisions based on the right information?  

It is a major investment and the new location will shape the future 

success of the company.

•  Time and effort: The process will take a lot of time and work to 

investigate and manage. I need to get the work done to meet tight 

deadlines. The first milestone is presenting the business case to the 

board of directors or Decision Making Unit (DMU) to determine the 

location. Then the real work starts for setting up the business location 

and getting ready to open for business.

 WHY ROTTERDAM & HOW WE HELP (BELOFTE) 

Looking for the next strategic location to expand your international 

operations? With world-leading clusters, a strategic location at  

the heart of the European market and an excellent business climate that 

fosters innovation, Rotterdam is the right choice for the future. Setting 

up and doing business in Rotterdam is easy and Rotterdam Partners will 

guide you every step of the way.  

Why Rotterdam for your international business

Rotterdam is a dynamic world city, known internationally as the 

‘gateway to Europe’. Our port, the smartest and busiest in Europe, 

is the engine powering Europe’s most innovative maritime and 

offshore cluster. Our city is also home to world-leading clusters in 

other economic sectors such as life sciences and health, cleantech, 

logistics and agrifood. Thanks to our international airports, port and 

advanced digital infrastructure, Rotterdam has the best connectivity 

in Europe. This proximity to customers and suppliers makes our city a 

strategic business location, ideally positioned for companies looking to 

optimise operations in Europe and beyond. This is why Rotterdam is an 

international business hub. 

 

Rotterdam is a magnet for innovation and talent. Entrepreneurial spirit, 

innovation and experimentation are integral elements of our city's 

DNA and attracts investors, pioneers, start-ups and global talent. 

Continuous innovation is how we keep a leading position and is crucial 

to accelerate our digital, energy and circular transitions. Our city 

boasts internationally acclaimed knowledge institutions and the most 

prominent companies who are keen to test and internalise innovations. 

This open innovation ecosystem offers great business opportunities to 

work with leading companies on new innovative solutions. ▶ 
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Our goal is to attract international businesses  
to Rotterdam that are looking to invest abroad  
and expand their operations. Our customer is  
the person who is responsible for exploring  
attractive locations and often also responsible for 
business development. This could be the business 
owner, the CEO, a senior manager in finance  
or marketing responsible for market exploration  
or a Regional Business Development Manager.

INTER 
NATIONAL 
BUSINESSES
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Here you will find the industry expertise as well 

as the right business and technical talent needed 

to successfully design, develop and market 

innovations.

 

Rotterdam’s Make it Happen mentality combined 

with low business costs and a competitive Dutch tax 

regime give companies the competitive advantage 

to succeed. We welcome international businesses 

and our openness is reflected in our business culture 

and ease of doing business in English. Rotterdam 

is a modern cosmopolitan city with over 170 

nationalities and thriving international communities. 

A safe, clean and well-organised city with excellent 

healthcare, international education and affordable 

housing. Our welcoming city, where everyone 

speaks English, will make you feel right at home. 

USP's

1. Strategic location for business growth

2. Best connected gateway to Europe

3. Magnet for innovation and global talent

4. Entrepreneurial city: we make it happen

5. Cosmopolitan city: a great place to call home

 HOW WE HELP 

Rotterdam Partners is the official investment 

promotion agency and your gateway to  

Rotterdam. We assist companies looking  

to expand their international operations and  

invest abroad. We open the doors to Rotterdam  

and use our expertise and experience to help  

you succeed. With our free, confidential and 

impartial services, we help you to find locations  

with the best potential for your business and to 

easily set up and grow your business in Rotterdam.  

We know Rotterdam like no other and can connect 

you to our broad network of service providers, 

strategic partners, business networks / associations, 

knowledge institutions and public authorities.  

Our Rotterdam Expat Centre is a one-stop- shop 

service to help international businesses and their 

employees settle in Rotterdam by simplifying the 

formal registration process with Dutch authorities 

and assisting with relocation practicalities. 

We support you at every stage of the business 

expansion process with investor information,  

high-quality data, tailored fact-finding trips  

and personalised support. ●

WE PROBEREN 
BEZOEKERS,  
EDRIJVEN,  

BEWONERS  
EN STUDENTEN 
NAAR DE STAD  

TE TREKKEN.  
DAT GAAT GOED, 

WANT ROTTERDAM 
IS HOT EN  

HAPPENING,  
DE PLEK WAAR  

JE WIL ZIJN.
FOTO IRIS VAN DEN BROEK
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 CUSTOMER INSIGHT (BEHOEFTE) 

In het onderzoek naar de customer journey van hoger opgeleide 

young professionals en gezinnen kwamen de volgende inzichten  

naar voren:

•  Ik wil graag in de stad (blijven) wonen. Rotterdam vind ik een gave 

stad. Ik ben op zoek naar een betaalbaar nieuw huis om te kopen/

huren wat zoveel mogelijk voldoet aan al mijn wensen. In een wijk 

waar ik leuk en veilig kan wonen zonder overlast. Maar...

•  In de wijken dicht bij het centrum waarvan ik zeker weet dat ik 

er leuk en veilig kan wonen, is de markt behoorlijk oververhit. 

De huizen zijn redelijk prijzig en snel weg. Ik moet dan concessies 

doen aan mijn woonwensen of de prijs.

•   In de opkomende wijken dicht bij het centrum kan ik vast meer  

huis krijgen voor mijn geld, maar ik denk dat ik daar niet leuk 

en veilig kan wonen zonder overlast. En daar ga ik echt geen 

concessies op doen.

Young professionals en gezinnen zijn over het algemeen niet van plan 

om grote risico’s te lopen of concessies te doen als het gaat om hun 

woning en de wijk waarin hun toekomstige huis staat. Slechts voor een 

klein gedeelte van de doelgroep is het noodzakelijk om op de korte 

termijn te verhuizen. Het overgrote gedeelte kan, weliswaar met een 

aantal ongemakken, ook best nog even blijven zitten waar ze zitten. 

 IMAGO WIJKEN VERBETEREN 

De ervaring leert dat de focus van de doelgroep op een beperkt aantal 

wijken ligt. Dat wordt ook bevestigd in het woonimago-onderzoek van 

de Gemeente Rotterdam (maart 2018). Rotterdammers en mensen van 

buiten Rotterdam hebben slechts een beperkt beeld van Rotterdam 

als woonstad. Zo kan men slechts een aantal wijken noemen waar 

men denkt aantrekkelijk te kunnen wonen; Kralingen, Hillegersberg, 

Blijdorp en Centrum en de eigen wijk (in geval van bewoners) zijn de 

wijken die dan naar voren komen. En dat terwijl de stad zo veel meer 

te bieden heeft! 

Vanuit Wonen in Rotterdam inspireren en faciliteren we 

woningzoekenden dan ook bij het verbreden van hun blik in de stad: 

tonen dat de sfeer en omgeving die ze zoeken (zie hieronder),  

op meerdere plekken te vinden zijn in Rotterdam.

De wijk waarin de toekomstige woning ligt, is dus een hele belangrijke 

voorwaarde. Bij het beoordelen van de aantrekkelijkheid van een wijk, 

spelen de volgende punten een rol:

•  Ontwikkelplannen van de gemeente die aansluiten  

bij de eigen wensen

•   Status van nieuwbouw en of renovatie projecten; woningen  

(jaren ‘30 of daarvóór) dan wel nieuwbouw zijn populair

•   Positief profiel van de wijk (criminaliteitscijfers, kwaliteit van scholen, 

groenvoorzieningen, type mensen die er nu wonen, etc.)

•  Relatief dichtbij het centrum, het gevoel hebben in Rotterdam  

te wonen. Goede ontsluiting van de wijk met eigen of openbaar 

vervoer.

•  Positieve verhalen over de wijk (en dan vooral van gelijkgestemden)

•  Het realiseren van een goede deal bij het kopen van een huis

Via de kanalen van Wonen in Rotterdam haken we hierop in. Zo 

laten we bewoners aan het woord over hoe zij hun wijk ervaren 

en waarom ze destijds voor deze plek gekozen hebben. In deze 

verhalen komt impliciet ook de veiligheid van een buurt naar voren. 

Professionals vanuit gemeente en woningmarkt vertellen over de grote 

ontwikkelingen nu en in de nabije toekomst in het gebied. En we geven 

een beeld van de bouwstijlen en huizenprijzen en waar je nog een 

relatief goede deal kunt behalen. Dat zijn voorbeelden van hoe we 

inspelen op deze behoeften.

De geografische markt waar we ons vanuit Wonen in Rotterdam 

op richten is Rotterdam en de meest kansrijke herkomstgebieden 

in Nederland: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Noord-

Brabant/Zeeland. Internationale bewoners (internationale studenten 

en expats) kiezen voor Rotterdam vanwege werk of opleiding. 

We helpen hen wel op weg met basale Engelstalige content op 

www.woneninrotterdam.nl, met koppelingen vanuit en naar www.

rotterdamexpatcentre.nl. 

Daarmee zijn we op deze markt niet zo internationaal georiënteerd  

als bij de overige markten die Rotterdam Partners bedient. ▶

De bewoners van Rotterdam bepalen in grote  
mate het karakter van de stad. Juist daarom  
is een belangrijk doel het behouden en aantrekken  
van bewoners die goed passen bij het DNA  
van Rotterdam. Deze (potentiële) bewoners zijn  
te vinden in alle levensfases, opleidingsniveaus  
en sociale lagen. Dit draagt bij aan de diversiteit  
van mensen en plekken in onze geliefde stad  
waar je kunt zijn wie je bent. Dat maakt  
Rotterdam zo bijzonder en authentiek.

FOTO NICOLINE RODENBURG

BEWONERS 
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 WOONPROMOTIESTRATEGIE 

De woonpromotiestrategie is in transitie. Bij aanvang (2016)  

lag de focus van de gemeente met het college-akkoord,  

de woonvisie, de programma’s ‘Kansrijke Wijken’ en ‘Sterke 

Schouders’ op de hoger opgeleiden en het hoger prijssegment 

woningen. De woonpromotiestrategie was geënt op die 

gemeentelijke koers. Inmiddels is de stad enorm gestegen  

in populariteit, is er een nieuw college, met een herijking  

van de woonvisie tot gevolg. 

Met meer aandacht voor het middensegment (prijs)  

en het streven de stad toegankelijk te houden voor  

alle bewoners; rijk en arm, jong en oud etcetera.  

 

Deze koerswijziging én het feit dat we aan de hand van  

de resultaten van het woonimago-onderzoek (nulmeting)  

een ambitie kunnen formuleren voor het woonimago,  

zorgt voor een herijking van de woonpromotiestrategie.  

 

Omdat we midden in deze transitie zitten op moment  

van schrijven (april 2019), hebben we voor woonpromotie  

geen vastgestelde koers.

WE WILLEN  
DE STAD OP 

DE KAART ZETTEN.  
WIJ HALEN  

DE TOERISTEN,  
ZAKELIJKE  

BEZOEKERS EN  
CONGRESSEN  

MAAR OOK  
INTERNATIONALE  

BEDRIJVEN  
NAAR DE STAD. 

FOTO NICK STAAL
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FOTO IRIS VAN DEN BROEK

MERKACTIVATIE

VI. ONZE



De stap die we nu maken is om dit door te vertalen 

naar alles dat we doen. Onze merkactivatiestrategie 

is de kern van onze storytelling en brengt samenhang 

tussen online en offline communicatie als wel tussen 

content en kanalen. We brengen alle content die we als 

Rotterdam Partners produceren in lijn met dit verhaal. 

Op die manier communiceren we via alle wegen een 

voor de doelgroepen relevante boodschap en krijgen de 

doelgroepen via elk van die wegen hetzelfde gevoel mee. 

Het doel van merkactivatie is om - binnen de bij de stad 

passende doelgroepen - díe mensen te bereiken die nog 

niet eerder aan Rotterdam dachten. Tegelijkertijd biedt  

het kansen om mensen waar we al wel mee in contact  

zijn nog enthousiaster, nog meer fan van onze stad  

te maken. We passen onze services en boodschappen  

aan op hun behoeften en hebben daarmee meer impact 

bij onze doelgroep. Fans klinkt wellicht wat ‘gemaakt’,  

maar mensen die enthousiast zijn over onze stad,  

zijn een zeer belangrijke schakel. Een échte fan beveelt  

je aan bij anderen. Juist dat is zeer waardevol in een  

tijd waarin we elke dag worden blootgesteld aan 

duizenden boodschappen en reclames. De aanbeveling 

van iemand die je vertrouwt, steekt daar met kop  

en schouders bovenuit. 

Met creatieve en doelgerichte merkactivatie en een 

heldere mediamix bouwen we de juiste beleving rondom 

Rotterdam en zo verbinden en betrekken we mensen  

bij onze stad. Dit alles moet ertoe leiden dat we meer  

en de juiste mensen en partijen aantrekken naar de 

stad, een sterkere binding met Rotterdam creëren en een 

betekenisvolle beleving en grotere zichtbaarheid van  

onze stad bewerkstelligen.

 RICHTLIJNEN VANUIT MARKETINGSTRATEGIE 

Voor de merkactivatie worden de richtlijnen vanuit onze 

marketingstrategie gevolgd:

Onze merkstrategie:

1.    Eerst Rotterdam en daarna Rotterdam Partners: In alles 

wat we doen staat Rotterdam als stad voorop. Indien 

relevant, maak een link met de rol van Rotterdam 

Partners. Immers hoe beter Rotterdam Partners wordt 

gevonden, hoe beter wij ons werk kunnen doen.

2.    Bold, Forward, Culture: Pas Bold, Forward, Culture  

toe in de vibe, vorm en inhoud van alles wat we 

zeggen over Rotterdam en in de aanpak van  

alles wat we doen.

3.    Frontrunner: Spreek de frontrunner binnen onze 

doelgroepen aan. Doe dat op een manier die  

past bij de frontrunners en Rotterdam.

Onze doelgroepen: 

4.    Behoefte: Speel in op de triggers van de klant door  

de belangrijkste behoefte, pain en gains te benoemen. 

Zo zorg je dat de klant zichzelf herkent en denkt:  

“Je weet wie ik ben en wat ik wil.”

5.    Belofte vanuit Rotterdam en Rotterdam Partners:  

Neem de Why Rotterdam propositie voor de specifieke 

doelgroep als basis en benadruk de bijbehorende 

USPs. Indien relevant, maak een link met hoe ▶ 

 WE HEBBEN EEN HOOP GOEDE INGREDIËNTEN OM MEE  

 AAN DE SLAG TE GAAN! HET MERK ROTTERDAM. MAKE IT  

 HAPPEN. DE VERDIEPING NAAR BOLD FORWARD  

 CULTURE. DE SCHERPE KEUZE IN HOOFDDOELGROEP  

 DIE BIJDRAAGT AAN DE AMBITIE VAN DE STAD:  

 DE FRONTRUNNER. EN, LAST BUT NOT LEAST, KLANT-

 INZICHTEN OM ONZE PROPOSITIES, BOODSCHAPPEN, 

 MOMENTEN EN MANIER VAN COMMUNICEREN NOG   

 RELEVANTER TE MAKEN. HIERMEE KUNNEN WE NU  

 MET Z’N ALLEN AAN DE SLAG. HET HELPT ONS OM  

 KEUZES TE MAKEN EN RICHTING TE KIEZEN. 

ONZE
MERK
ACTIVATIE
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Rotterdam Partners de klant kan helpen. 

Zo zorg je dat de klant denkt:  

"Yes, dit wil ik!"

6.    Bewijs: Maak de Why Rotterdam 

propositie geloofwaardig met relevante 

voorbeelden en authentieke verhalen 

van klanten over herkenbare pains en 

gains. Vertel in de storytelling niet telkens 

hetzelfde mooi weer verhaal in een 

andere variatie. Probeer nieuwe verhalen 

te vertellen, want je vertelt immers 

dezelfde persoon ook niet twee keer 

hetzelfde verhaal. Juist scherpere verhalen 

over pains waar Rotterdam (Partners) 

bijgedragen heeft aan de oplossing, 

wekken vertrouwen bij de klant op.  

Zo zorg je dat de klant denkt: "Wauw,  

het hele verhaal klopt."

7.     Mee in de klantreis: Denk na over wat 

het (communicatie)doel is en kijk naar 

de customer journey voor de juiste 

boodschap aan de juiste persoon op  

het juiste moment via het juiste kanaal.  

8.    Vraag het de klant: Verhoog de 

effectiviteit van wat wij doen door continu 

te optimaliseren. Vraag de klant om  

te testen, haal feedback op en pas de 

learnings toe. Wees kritisch en ga na  

of het toevoegde waarde heeft voor  

de klant en of de klant hierdoor eerder 

voor Rotterdam kiest.

9.    Internationaal: We richten ons in  

onze communicatie en activatie primair 

op onze internationale doelgroepen  

(voor Wonen: lokaal en NL) en secundair 

op onze stakeholders.

Onze kerntaken:

10.  Rol NMC: Ga je aan de slag  

met een nieuw project, initiatief, middel  

of plan dat linkt aan marketing- en  

of communicatie? Neem de collega’s  

van NMC vanaf het begin hierin mee.

11.   Rotterdam Partners: Noem niet  

alleen onze activiteiten (wat we doen)  

bij communicatie richting stakeholders  

en netwerken. Maak duidelijk wat onze 

rol is (waarom we dit doen en hoe) en wat 

de impact voor de stad is die we hiermee 

willen genereren (wat het oplevert). ●

MENSEN BIJ  
ROTTERDAM  

PARTNERS  
HEBBEN ALLEMAAL 
IETS MET DE STAD, 

IEDER VANUIT  
ZIJN EIGEN  

INSTEEK.  
DAT MAAKT  

HET WERKEN 
BIJ ROTTERDAM  

PARTNERS  
ZO LEUK. 
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