ROTTERDAM, BESTEMMING VOOR FRONTRUNNERS!
Klantbelevingsonderzoek naar de klantreis van
internationale frontrunners naar Rotterdam
8 februari 2021, Rotterdam/‘s-Hertogenbosch
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DE AANLEIDING EN SCOPE VAN DE KLANTREIS

AANLEIDING EN DOEL ROTTERDAM PARTNERS
Customer Journey ‘Het wow-effect creëren bij de toeristische frontrunner
bezoekers, doordrongen van het Rotterdamse DNA’
“Rotterdam is een stad waar je trots op kan zijn! Een
mooie stad die altijd wil blijven leren, groeien en
ontwikkelen. Die gáát, ook al is het moeilijk. Die samen
problemen aanpakt en oplossingen bedenkt. Die niet bij
de pakken neerzit, maar weer opkrabbelt en vooruit
kijkt. En dat gunnen we ook anderen om dat te ervaren,
daar inspiratie uit op te doen en daaraan bij te dragen.”
Juist om die reden wil Rotterdam Partners mensen een
zo geweldig mogelijke ervaring geven in de stad. Een
ervaring die past bij waar zij naar op zoek zijn en bij wie
Rotterdam als stad is. Te bewijzen welk DNA in het
bloed zit, dit met trots te delen én hen dit in levende
lijve te laten ervaren, zodat ook anderen net zo
enthousiast worden over onze stad als Rotterdam
Partners zelf.

Door onder andere het aantrekken van internationale
toeristische bezoekers stimuleert Rotterdam Partners
meerdaags verblijf en draagt zij bij aan de groei van de
Rotterdamse economie.
Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten
sluiten bij de wensen van de klant en deze te
overtreffen, heeft Rotterdam Partners met hulp van
Altuïtion een Customer Journey ‘gemapt’ vanuit
toeristperspectief die inzicht geeft in hoe toeristische
frontrunners de reis doorlopen en het liefst doorlopen
(outside-in-aanpak).

De missie van Rotterdam Partners is om te bouwen aan
een duurzame groei van de Rotterdamse economie.
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DE AANLEIDING EN SCOPE VAN DE KLANTREIS

SCOPE EN DOELGROEP
Belevingsonderzoek
▪

Rotterdam Partners wil meer internationale frontrunners naar
de stad trekken.

▪

Hiermee wil de stad de boodschap afgeven dat ze een
bestemming is die meer te bieden heeft dan een mainstream
citytrip-beleving, en dus haar wervende capaciteit vergroten.

▪

Met internationale frontrunners wordt bedoeld internationale
reizigers die vaak en graag steden bezoeken, die aangeven
plekken en events op te zoeken die niet mainstream zijn, die
een voorhoedefunctie hebben op het vlak van cultuur en
subculturen, en die zich naar de eigen peergroep toe als
influencer manifesteren.

▪

De respondenten met wie we in het kader van dit onderzoek
hebben gesproken, werden geselecteerd en gecontacteerd
door Rotterdam Partners.
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AANPAK BELEVINGSONDERZOEK

SELECTIECRITERIA
RESPONDENTEN
▪

Aantal Belevingsinterviews: 8 interviews

▪

Alle respondenten beantwoorden aan het profiel van de
internationale frontrunner.

▪

Er is een evenredige spreiding aangehouden tussen:
▪

Mannen en vrouwen

▪

Respondenten uit verschillende landen

▪

Respondenten die één keer versus meerdere
keren Rotterdam hebben bezocht
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AANPAK BELEVINGSONDERZOEK

AANTAL BENODIGDE RESPONDENTEN
Hoe werkt klantbeleving?
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BELEVINGSTHEMA’S

BELEVINGSTHEMA’S, INZICHTEN EN MOMENTEN VAN
DE WAARHEID
Aan de hand van het belevingsonderzoek is de Klantreis voor Rotterdam Partners opgesteld. De uitwerking van de
Klantreis is als volgt opgebouwd:

Belevingsthema’s

Belevingsthema’s

Belevingsthema’s

Episodes met klantinzichten

Episodes met klantinzichten

Episodes met klantinzichten

Momenten van de Waarheid

Momenten van de Waarheid

Momenten van de Waarheid

tijd

‘Moment van de Waarheid’:
Moment waarop je als Rotterdam een kans hebt een cruciaal verschil
te maken vanuit de (onbewuste) beleving van de frontrunner.

‘Episodes’:
Episodes zijn ‘klantproces stappen’, die op een tijdlijn zijn geplaatst.
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BELEVINGSTHEMA’S

DENKKADER VOOR BELEVING
Altuïtion’s Belevingspiramide
In de Belevingspiramide is een hulpmiddel om de beleving te ordenen. De piramide is opgebouwd
uit verschillende lagen die op een ander niveau de beleving invullen.

•

Betekenisvol - Behoeften die
bijdragen aan de identiteit

•

Verbinding - Behoeften die
bijdragen aan de verbinding
en relatie met de organisatie

•

Controle - Behoeften en
voorwaarden voor de
operationele (samen)werking
11

Copyright by Altuïtion B.V.

BELEVINGSTHEMA’S

THEMA’S IN DE BELEVINGSPIRAMIDE
Altuïtion’s Belevingspiramide

9+

Betekenisvol

Verbinding

Controle

2. Rotterdam is een laboratorium

1. Rotterdam is een verrassing
3. Ruwe bolster, zachte pit
4. Rotterdam is gek, vooruitstrevend
5. Vertel me niet wat ik moet doen,
ik controleer

7+

12

BELEVINGSTHEMA’S

1. ROTTERDAM IS EEN VERRASSING
▪

Rotterdam staat in principe niet op je wish-list, want eigenlijk ken je de stad niet en weet je er
nauwelijks iets over. Bij Nederland denk je automatisch toch aan Amsterdam, want daar gaat alle
aandacht naar uit. Je hebt wel gehoord over Rotterdam, je weet dat het een havenstad is, maar
voor het overige heb je er geen beeld en nauwelijks verwachtingen bij.

▪

Je wordt nieuwgierig door verhalen van vrienden of door wat je over de stad hebt gelezen. Je
besluit het erop te wagen, en dat blijkt een goede gok te zijn.

▪

De stad verrast je vanaf het eerste moment, en blijft dat doen tot je weggaat. Dat ervaar je al
wanneer je uit de trein stapt en het station uitloopt. Alles is meteen anders, groter, moderner en
meeslepender dan je had verwacht. Je voelt meteen een vibe die je van weinig andere steden kent,
want het lijkt wel de stad zoveel prikkels biedt dat je niet goed weet waarmee te beginnen.

▪

Rotterdam nodigt je uit om haar te ontdekken, want de stad is op alle mogelijke vlakken erg
toegankelijk. Dat is erg leuk, want de stad heeft zoveel onverwachte hoeken en gaten dat je je
voortdurend blijft verbazen. Want niet is als het lijkt, en je gaat vanzelf beter kijken om zoveel
mogelijk van al die aparte en ook wel gekke indrukken mee te krijgen.

▪

Uiteindelijk kijk je op het bezoek aan Rotterdam terug als één grote ontdekking en een erg
positieve verrassing. En je hebt na één keer zeker niet het gevoel dat je de stad in al haar facetten
hebt leren kennen.

“Ik wist eigenlijk niets over
Rotterdam, en ik kom er weinig bij
voorstellen. Maar ik ben er van de
ene verbazing in de andere
gevallen.”

“Amsterdam was helemaal zoals je
verwacht door alles wat je hebt
gelezen en wat iedereen erover
vertelt. Dat is helemaal anders met
Rotterdam, want die stad ontdek je
en ze kruipt onder je huid.”
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Foto’s die respondenten hebben
aangedragen.
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BELEVINGSTHEMA’S

2. ROTTERDAM IS EEN LABORATORIUM
▪

Rotterdam is uniek omdat het helemaal van de grond is heropgebouwd na de bombardementen in
de Tweede Wereldoorlog. Als je er rondloopt, dan zie je niet alleen hoe een moderne stad is
gebouwd, maar dan maak je ook live mee hoe die verandert, groeit en telkens opnieuw een nieuwe
gedaante aanneemt.

▪

Dat merk je ook aan de inwoners van de stad. Rotterdam is zo divers dat je je er meteen thuisvoelt,
want in die mengelmoes maakt het helemaal niet uit waar je vandaan komt of hoe je eruit ziet.

▪

Die rijkdom aan culturen zie je, hoor je, ruik je en proef je. Want net door die mix van alles en nog
wat, krijg je zoveel prikkels dat het lijkt of je zintuigen tekort komt.

▪

Verandering en vernieuwing zijn dus inherent aan de stad, en dat maakt haar zo boeiend. Je voelt je
er dan ook geen toerist die ‘aapjes kijkt’, maar je wordt door al die indrukken meteen meegezogen
in het ritme en de vibe van de stad.

▪

Er is immers altijd wel een cultuur of subcultuur waar je op kunt aanhaken en dan voel je je al snel
een onderdeel van dat laboratorium.

▪

Daarom is Rotterdam een unieke belevenis: je komt er niet alleen om te zien en te ontdekken, maar
ook om mee te doen, en om de stad nog meer kleur te geven dan ze al heeft.

“Ik ken geen enkele stad waar je zo
sterk het gevoel hebt dat alles
voortdurend verandert”

“Rotterdam is een van de meest
diverse steden die ik ken, en dat
maakt haar ook zo boeiend.”
“Elke keer wanneer ik er kom, is er
weer iets veranderd, en krijg je
opnieuw dat gevoel van
ontdekken.”
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Foto’s die respondenten hebben
aangedragen.

16

BELEVINGSTHEMA’S

3. RUWE BOLSTER, ZACHTE PIT
▪

Sommige mensen beweren dat Rotterdam iets grauws heeft. Je begrijpt waarom ze dat zeggen,
maar je bent het er niet mee eens.

▪

Uiteraard is Rotterdam een stad van veel en heftige industrie en herbergt ze een wereldhaven. Dat
zie je aan de bouwstijl, aan de boten en de bruggen, dat merk je aan de bedrijvigheid en dat krijg je
ook terug van de mensen.

▪

Het klopt dat het misschien allemaal niet even verfijnd of elegant is, maar het is wel eerlijk en recht
door zee. En uiteindelijk ben je vooral op zoek naar het authentieke.

▪

Dat directe en eerlijke kenmerkt ook de Rotterdammer, want die is – zo kom je snel te weten –
behoorlijk no-nonsense, en houdt ervan de dingen te zeggen zoals hij dat voelt. Dat maakt hem
super-aanspreekbaar en benaderbaar. Als bezoeker merk je dat meteen: iedereen die je
aanspreekt, helpt je en doet zijn best om je vraag te beantwoorden en je wegwijs te maken.

▪

Een dergelijke open en eerlijke attitude ben je nog niet in veel andere steden tegengekomen, en het
versterkt ook het gevoel dat je welkom bent en dat je deel mag uitmaken van die stad, ook al is het
maar voor even.

▪

Rotterdam is authentiek en stoer, en dat spreekt je aan, want je bent niet op zoek naar
voorgekauwde en gelikte beleving.

“Ik onthoud vooral van Rotterdam
dat mensen erg aanspreekbaar zijn.
Je kunt zo op iemand afstappen en
die helpt je dan verder. Dat vind ik
redelijk uniek”

“Het is allemaal redelijk direct en
zonder franjes, maar daar houd ik
wel van. Want daarmee krijg je ook
veel gedaan.”
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Foto’s die respondenten hebben
aangedragen.
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BELEVINGSTHEMA’S

4. ROTTERDAM IS APART, GEK,
VOORUITSTREVEND
▪

Rotterdam is apart in alle mogelijke opzichten: de stad ziet er op het eerste gezicht uit als New York,
maar ze is gekker en meer gedurfd. Dat merk je aan de gebouwen, aan de mensen, aan de dingen
die je er kunt meemaken.

▪

Als je al die gekke mensen en gebouwen ziet, dan denk je dat Rotterdam zichzelf ook niet altijd
even serieus neemt en zichzelf in vraag durft te stellen. Dat vind je bijzonder sterk, want zoiets ken
je niet vanuit je eigen cultuur.

▪

En dat gekke zie je ook terug in het vooruitstrevende karakter dat de stad uit al haar poriën ademt.
En dan heb je het niet alleen over de architectuur en de skyline, maar ook over alles wat je er kunt
meemaken op het vlak van optredens, feesten, performances… van street-art tot moderne dans,
van Motel Mozaïque tot underground feesten, het is er allemaal, en je kunt er zomaar naartoe.

▪

Je hebt ook gehoord dat Rotterdam tegenwoordig meer te bieden heeft op dit vlak dan Amsterdam,
hetgeen ook klopt met wat je zelf gezien en meegemaakt hebt. Want bij Rotterdam heb je op geen
enkel moment het gevoel van mainstream gehad, terwijl je dat wel had bij Amsterdam.

“Rotterdam heeft zoveel gekke
dingen , en je komt erachter dat ze
veel dingen niet serieus nemen. Dat
maakt het apart en uniek, want
zoiets kennen wij in Frankrijk
helemaal niet. .”
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Foto’s die respondenten hebben
aangedragen.
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BELEVINGSTHEMA’S

5. VERTEL ME NIET WAT IK MOET DOEN,
IK CONTROLEER
▪

Je bent niet zomaar een city-tripper. Je houdt van steden, hebt er al veel gezien en weet
ondertussen wel waar je op moet letten en wat je wilt beleven.

▪

Je bent vooral op zoek naar authenticiteit en dat betekent dat je graag de echte aard van een stad
wilt leren kenen en dus ook graag met de bewoners in contact wilt komen. Want zij kunnen je als
geen ander wegwijs maken, je laten zien wat er bijzonder en kenmerkend is, en je ook het gevoel
geven dat je erbij hoort, ook al is het maar voor heel even.

▪

Dat is uiteraard helemaal anders dan de stad zoals die je wordt voorgeschoteld in boeken of op
sites. Dat zie je als voorgekauwde kost, en vaak zijn die veel te oppervlakkig.

▪

Je wilt veel liever zelf dingen ontdekken, en je eigen weg vinden. Je hebt daar ook de beste
ervaringen mee, want je weet dat net in het onverwachte en het niet-gestuurde de beste
ontdekkingen zitten.

▪

Daarom vind je het ook leuk om on the spot te beslissen wat je gaat doen, je te laten leiden door
wat er toevallig op je weg komt of wat er te beleven valt en waar je pas achter komt als je in de stad
bent. Dat kunnen concerten of optredens zijn, maar ook wijkfeesten, of underground clubfeesten.

▪

Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, zolang ze maar een eigen karakter hebben en niet grootschalig of
mainstream zijn.

“Ik zit niet te wachten op de
zoveelste rondleiding of het
verplicht rondje ‘must-see’s. Dat is
voor massatoeristen. ”

“Niets leuker dan zelf te ontdekken
waar je echt moet zijn en
onverwacht tegen dingen aan te
lopen die de moeite waard zijn. Ik
heb een geweldige kroeg ontdekt,
met fantastische muziek en een
podium waar je jonge bandjes aan
het werk kunt zien. Daar kom ik de
volgende keer zeker voor terug.”
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KLANTINZICHTEN

EMOTIECURVE (1)
Huidige klantbeleving
EPISODE 1
ik ga op citytrip en kies
voor Rotterdam

EPISODE

Activiteiten

1.
Ik kijk rond en
informeer, wan t ik
weet niet waar
naartoe

Momenten van
de waarheid

2.
Ik hoor praten
over Rotterdam

3.
Ik zoek zelf een
en ander op

1

EPISODE 2
Ik plan de trip en leg een aantal
dingen vast
4.
Ik kies voor
Rotterdam

1

5.
Ik kijk hoe ik naar
Rotterdam kan
afreizen, liefst met OV

6
Ik zoek een plek
om te verblijven,
geen klassiek hotel

7.
Ik leg de basics vast, en
doe wat voorbereidend
onderzoek

EPISODE 3
ik kom aan in Rotterdam, en laat de stad op
me inwerken
8
Mijn eerste
indruk van
Rotterdam

9
Ik laat mij
verrassen door
wat ik zie en hoor

10
Ik krijg meer
informatie

1

Beleving
Optionele episode / activiteit
1

Moment van de Waarheid
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KLANTINZICHTEN

EMOTIECURVE (1)
Huidige klantbeleving

Activiteiten

EPISODE 5
ik vertrek naar huis en maak de eerste
round-up

EPISODE 4
ik leer de stad kennen, ik maak
deel uit van de stad

EPISODE
11.
Ik bezoek de
must-see’s

12.
13.
Ik ga op
Ik praat met
ontdekkingstocht Rotterdammers
door de stad

Momenten van
de waarheid

1

14.
Ik ga naar museum,
kroeg, restaurant,
concert

15.
Ik laat me culinair
verwennen

1

16
Ik kijk nog een
laatste keer rond

17.
18.
Ik neem de trein, Ik schrijf indrukken op,
vliegtuig, auto en
bekijk foto’s
reis naar huis

EPISODE 6
ik besluit dat ik zeker terug kom en maak
een to-do lijstje
19
Ik praat met
vrienden, peers
over Rotterdam

1

20
Ik zet mijn
highlights op een
rijtje

21
Ik leg vast wat ik de
volgende keer zeker
wil doen

1

Beleving
Optionele episode / activiteit
1

Moment van de Waarheid
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EMOTIECURVE

1. IK GA OP CITYTRIP EN KIES VOOR ROTTERDAM
Huidige beleving

“Ik was echt zelf nooit op het idee
gekomen om naar Rotterdam te
gaan. Maar omdat ik van een
vriend blogger er zoveel
enthousiaste verhalen over hoorde
werd ik nieuwsgierig en ben ik een
en ander gaan opzoeken.”

“Als ik naar een stad ga, wil ik het
liefst bij mensen thuis blijven
slapen, want dan leer je die stad
echt kennen”

“Ik had nooit gedacht dat ik zo
dicht bij huis een stad zou vinden
die mij zo kan blijven verrassen als
Rotterdam”

▪

Ik hou van steden en ik vind niets leuker dan steden te bezoeken, niet voor de sightseeing, maar om er echt
deel van uit te maken. Ik heb alle usual suspects afgewerkt, en ik heb daarvan geleerd dat ik met name op zoek
ben naar authenticiteit en verwondering. Want daar krijg ik zelf veel energie van.

▪

Het is soms wel een zoektocht om een stad te vinden die aan mijn criteria voldoet en die ik nog niet (goed) ken.
Iemand heeft me Rotterdam aangeraden, en daar keek ik in eerste instantie wel van op. Want eigenlijk had ik
daar zelf nooit aan gedacht, en heel eerlijk, ik kende de stad ook helemaal niet. Ik wist uiteraard dat het een
havenstad is, en dat het ook een grote stad is, maar voor het overige kon ik er mij geen beeld van vormen.

▪

Toch werd ik er nieuwsgierig naar, en dat had veel te maken met het enthousiasme van de mensen die er al zijn
geweest en van wie ik weet dat ze ook niet van de platgetreden paden houden.

▪

Ik ben dan zelf een en ander gaan opzoek op het internet en de social media, en daar kwam ik hetzelfde
enthousiasme tegen. Ik leerde daar ook dat het erg moderne stad is, en dat er bijzonder veel te zien en te
beleven valt. En vooral dat laatste spreekt me aan, want ik wil vooral ervaren, en me echt deel van de stad
voelen, ook al is het maar voor heel even.

▪

De beslissing heb ik best snel genomen, ook al omdat ik merkte dat de stad gemakkelijk te bereiken is en dat je
er gemakkelijk en ook niet te duur onderdak vindt. En ook hier weer is het belangrijk dat ik kan afwijken van de
gangbare hotels of het massatoerisme.

▪

Ik ben benieuwd wat de stad echt te bieden heeft, en ik verheug me erop om haar echt te leren kennen.
25
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EMOTIECURVE

2. IK PLAN DE TRIP EN LEG DE BASICS VAST
Huidige beleving

“Ik wil het liefst met de trein reizen, omdat
je dan van de ene stad meteen in de
andere terecht komt. Het contrast. Dat
prikkelt meteen je nieuwsgierigheid,
wanneer je aankomt”

“ik regel nooit veel op voorhand, want dan
kun je net zo goed een
voorgeprogrammeerde trip kopen.”

“Je hebt mensen die alles op voorhand
hebben bepaald, ik ben precies het
tegenovergestelde. Het liefst zou ik
onaangekondigd bij inwoners thuis gaan
slapen.”

▪

Ik kijk wanneer het me lukt om de stad te bezoeken, en dan is het in eerste instantie belangrijk om na te
gaan hoe ik daar het best naartoe kan. Ik reis het liefs met de trein en ook in de stad zelf, wil ik me bij
voorkeur met het OV verplaatsen. Dat blijkt bij Rotterdam helemaal geen probleem te zijn, en dat maakt
het meteen al gemakkelijk om de trip in te plannen.

▪

Ik ga ook op zoek naar een slaap- en verblijfplaats. Ik zie dat Rotterdam veel hotels heeft en gelukkig kan
je ook terecht terecht op andere plekken dan de stereotiepe hotels. Ik zie jeugdherbergen, Airbnb’s, maar
ook hotels die meer bieden dan een anonieme kamer. Ze zijn ook goed gelegen, want ik wil uiteraard
zoveel mogelijk te voet doen.

▪

Ik wil me nog niet vastpinnen op teveel dingen, want dat zou het gevoel van ontdekking en verrassing
kunnen tegengaan. Ik kijk al wel even rond over wat er allemaal te zien en te doen is, maar het echte
Rotterdam ontdek je toch maar wanneer je ter plekke bent.

▪

Sites als Tripadvisor en die van de stad Rotterdam zelf, kunnen hierbij helpen, maar ik weet dat die
meestal zijn gemaakt voor de typische toerist. Dus eigenlijk gebruik ik die liever niet.

▪

Ik kijk ook wel naar hoe het daar in zijn werk gaat met tickets voor het OV en of er in de buurt ook nog
uitwijkmogelijkheden zijn om dingen ter verkennen. Die dingen zijn vaak moeilijker te vinden, en dat
vind ik jammer.

▪

Ik koop alvast tickets voor het OV of voor de musea en/of optredens en concerten die ik graag wil zien.
Dat geeft me toch al een bepaalde richting.
26
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EMOTIECURVE

3. IK KOM AAN IN ROTTERDAM EN LAAT DE STAD
OP ME INWERKEN
Huidige beleving

“Dat station is al een belevenis op zichzelf.
Het is indrukwekkend en gek en je voelt er
meteen een aparte vibe.”

“Je kunt echt niet naast die bonte
mengelmoes van mensen kijken. In dat
opzicht doet het me aan Brussel denken,
daar zie je ook al die kleuren en types door
elkaar.”

“Je hebt mensen die Rotterdam grauw
vinden. Dat begrijp ik omdat er veel
industrie is. Maar als je verder kijkt zie je
net heel veel kleur en gekke, onverwachte
dingen”

▪

Ik kom aan in Rotterdam, en dat gebeurt meestal met de trein. De eerste kennismaking is die met het
station en dat is meteen wawww! Ik denk dat ik hier meer zal ontdekken dan ik me op voorhand had
voorgesteld.

▪

Het stationsgebouw is indrukwekkend en apart. Het is een staaltje architectuur dat ik nog wel meer in
Rotterdam verwacht terug te vinden: het is apart, modern maar ook ingenieus. Wat een visitekaartje
voor de stad!

▪

Ik neem de tijd om rond te kijken en de constructie te bewonderen. Ik wandel naar buiten en zie daar
meteen nog meer indrukwekkende gebouwen. Het ia allemaal hoogbouw en ik heb even de indruk dat
ik eerder in New York ben dan in een Nederlandse stad. Ook nu valt het me op hoe vooruitstrevend en
apart alles wel is. Ik krijg nu al zin om de stad te verkennen.

▪

Wanneer ik verder rondkijk, valt me de diversiteit op: ik zie mensen van allerlei kleur, achtergrond,
leeftijd, subcultuur. ik hoor alleen maar andere talen om me heen en ik weet nu al dat ik zintuigen
tekort ga komen om alles in me te kunnen opnemen.

▪

Ik wandel naar mijn verblijfplaats – of ik neem eerst het OV- en ik zie dat mijn eerste indruk klopt.
De stad is modern, misschien zelfs een beetje grauw – zeker als het regent – maar het is in elk geval
helemaal anders en verrassender dan de meeste andere steden die ik heb bezocht.

▪

Ik neem me voor om toch wat extra informatie bij elkaar te zoeken over de plekken waar ik naartoe wil
en waar er dingen te beleven zijn. Want net omdat alles zo divers en onvoorspelbaar is, vind ik het niet
vanzelfsprekend om de stad op een goede manier te ontdekken.
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EMOTIECURVE

4. IK LEER DE STAD KENNEN EN MAAK ER DEEL
VAN UIT.
Huidige beleving

“Dat ken ik niet van Parijs dat je zomaar
mensen kunt aanspreken en dat mensen
daar zo goed op reageren. Dat maakt de
stad extra toegankelijk.”

“En dat kom je niet zo een heel goede wijk
terecht, maar ook daar word je verrast
door gekke gebouwen of aparte kunst.
Dat is voor mij de essentie van Rotterdam”

“Ik heb ondertussen mijn favoriete
restaurant van Rotterdam gevonden. En
elke keer dat ik naar de stad ga, moet ik
daar gaan eten.”

▪

Ik loop kriskras door de stad en val van de ene verbazing in de andere, want je ziet altijd wel iets dat
bijzonder is. Er zit ook niet echt een lijn in, want ik kom er ook achter dat de stad niet echt een centrum
heeft. Dat zorgt er ook voor dat ik zin heb om heel veel verschillende plekken te bezoeken en ook de
uithoeken wil meenemen. Kortom, ik weet niet echt goed waar te beginnen.

▪

Rotterdam is ook veel groter dan ik had verwacht en dat versterkt nog mijn gevoel dat ik misschien wel
teveel keuze heb. Ik heb wel een aantal plekken die ik, vanuit mijn opzoekwerk, wil zien of bezoeken ,
maar het is belangrijk dat ik daarnaast ook de apartere dingen te zien krijg.

▪

Om hier echt te vinger achter te krijgen, ga ik praten met Rotterdammers. Dat kunnen toevallige
passanten op straat zijn, de medewerkers van mijn bed & breakfast, of zelfs agenten op straat.

▪

En dan krijg ik echt te maken met één van die dingen die Rotterdam uniek maken, nl. de openheid van
haar inwoners. Want aan wie ik het ook vraag, iedereen staat klaar om mij te helpen en tips te geven
waar ik naar toe moet gaan.

▪

Dat toegankelijke ervaar ik als verfrissend, want je krijgt niet alleen prima informatie uit de eerst hand,
maar het past ook bij het hele plaatje van de stad. Want met een beetje goede raad en tips kom je ook te
weten, dat de dingen die je wilt zien of bezoeken, goed toegankelijk zijn. Rotterdammers doen daar niet
ingewikkeld over: je kunt bijna overal zonder problemen naar binnen en daarvoor ben je gekomen.

▪

Dat geldt ook voor de restaurants, de leuke kroegen en de interessante voorstellingen en concerten. De
stad heeft wat dat betreft een erg gevarieerd aanbod, waardoor je als het ware van de ene (sub)cultuur
naar de andere kunt hoppen. Kortom, je ervaart dat als een echt feest, want je kwam om te ontdekken.
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EMOTIECURVE

4. IK LEER DE STAD KENNEN EN MAAK ER DEEL
VAN UIT.
Huidige beleving

“Het is voor mij ook de stad van het
bijzondere eten, want je wordt daar de
hele tijd geprikkeld door gerechten en
keukens ik helemaal niet ken”

▪

Ik ga uiteraard ergens lekker eten. En opnieuw, ik wil graag afwijken van de gebaande paden, dus ik zoek
een keuken uit die ik helemaal niet of niet goed ken. En ook hier heb je keuze zat, en het goede is dat het
niet meteen erg duur of pretentieus is. Van Aziatisch via Afrikaans naar Surinaams of Frans of gewoon gek
Nederlands. Van classy naar gewoon en rechttoe rechtaan, je vindt het allemaal. Uiteindelijk kies ik voor
een restaurant dat mij is aangeraden door één van de Rotterdammers waarmee ik heb gesproken. Zo
vermijd ik de tourist-traps en kom ik ergens waar ik nog lang met veel plezier op kan terugkijken.
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EMOTIECURVE

5. IK KEER TERUG NAAR HUIS EN MAAK EEN
EERSTE ROUND-UP
Huidige beleving

“Op de trein naar huis voel ik me een
beetje weemoedig. En dan ga ik meteen
door mijn foto’s scrollen”

“Eigenlijk oefen je op de terugreis het
verhaal over de stad dat je aan je
vrienden wilt gaan vertellen.”

▪

Ik ben maar een paar dagen in de Rotterdam gebleven, en eigenlijk is dat veel te kort. Ik heb veel dingen
gezien en meegemaakt en ik heb me geen seconde verveeld.

▪

Het is jammer dat ik nu al naar huis vertrek, want ik weet zeker dat ik nog maar een gedeelte heb kunnen
zien en meemaken van wat de stad allemaal te bieden heeft. Ik bezoek nog snel één of twee must-see’s
die nog op mijn lijstje stonden en dan neem ik de trein terug naar huis.

▪

De terugreis is nooit leuk, want dat heeft altijd iets weemoedigs, zeker als je een erg leuke ervaring hebt
gehad. Je gedachten dwalen dan automatisch even af naar alles wat je hebt gezien en meegemaakt, en
blijven dan even stilstaan bij de dingen die zijn blijven hangen. En dat is in dit geval best veel.

▪

Ik heb zin om er een aantal foto’s bij te halen, en dan kies ik voor de meest gekke exemplaren. Want dat
is toch het beeld van de stad dat je meedraagt: gek en verrassend, superdivers, bijzonder vooruitstrevend
en innovatief.

▪

Ik kan niet wachten om over mijn ervaringen te vertellen aan mijn vrienden, of in mijn blog. En ik weet
dat ik zoveel mogelijk mensen uit mijn groep enthousiast wil maken om de stad te bezoeken. Ik ben in
elk geval blij dat ik mij heb laten overhalen om het te doen.
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EMOTIECURVE

6. IK BESLUIT DAT IK TERUGKOM EN MAAK
EEN TO DO-LIJSTJE
Huidige beleving

“Ik moet terugkomen want ik weet
gewoon dat er nieuwe dingen zullen
bijgekomen zijn die mij zullen verrassen,
want Rotterdam staat niet stil.”

“Het maken van het lijstje met to do’s voor
de volgende keer doe je niet in één keer.
Dat doe je aan de hand van wat je leest en
wat je vrienden vertellen, en dat kan je
vervolgens weer triggeren om zaken op te
zoeken.”

“Ik ben na mijn eerste trip over Rotterdam
beginnen lezen, en daardoor ben ik de stad
beter gaan begrijpen en haar ook in een
ander licht gaan zien.”

▪

Ik denk niet alleen met veel plezier terug aan mijn bezoek aan Rotterdam, ik neem ook snel het besluit
om terug te keren. Ik heb niet alles gezien en ik weet immers dat er nog veel meer te beleven is, en daar
wil ik graag een deeltje van meepikken.

▪

Ik ben ondertussen dingen gaan opzoeken over de stad en ben nu ook meer over de geschiedenis ervan
te weten gekomen. Dat zet alles in een ander perspectief. Ik zie nu dat de stad een echt laboratorium is,
dat ze verandert en groeit, maar altijd met de blik vooruit. Want dat is ook kenmerkend Rotterdams: na
de verwoesting is de stad opnieuw opgebouwd, met de toekomst als uitgangspunt.

▪

Je kunt dus zeker zeggen dat de stad mij intrigeert. Ik bekijk de foto’s nog vaak en graag en ik ben
ondertussen bezig met een lijstje te maken van de dingen die ik er de volgende keer wil zien en doen.

▪

En ik weet dat de stad sowieso zal veranderd zijn, want er zullen weer iconische bruggen of gebouwen bij
gekomen zijn. Ik verheug me nu al op de verrassing.

▪

Ik ga deze keer specifiek op zoek naar dingen die er te beleven zijn, en dat kunnen voorstellingen,
concerten of festivals zijn. En die komen zeker op mijn lijstje.

▪

Ik zal dus inderdaad beter voorbereid zijn, maar ik weet zeker dat mijn volgende trip naar de stad daarom
niet minder verrassend of meeslepend zal zijn.
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MOMENTEN VAN DE WAARHEID

DEFINITIE
Wat is een Moment van de Waarheid?
‘Moment waarop je als organisatie een kans hebt een cruciaal
verschil te maken vanuit de (onbewuste) beleving van de klant’

Herkennen van Momenten van de Waarheid:
▪

Op basis van de emotiecurve & belevingsthema’s

▪

Vaak contactmomenten (ook mogelijke nieuwe momenten!)
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MOMENTEN VAN DE WAARHEID

DE CUSTOMER JOURNEY ESPE™
Episodes
Momenten van de Waarheid
De momenten waar Rotterdam Partners een echt verschil kan maken voor de doelgroep door te
appelleren aan zijn (onbewuste) motivaties
No

Moment van de Waarheid

Key-challenge

Episode - activiteit

1

Rotterdam op mijn netvlies

Maak de stad meer top of mind
voor me

1. Ik kijk rond, weet niet waar naartoe

2

Rotterdam als een gemakkelijke keuze

Maak het me gemakkelijk om voor
Rotterdam te kiezen.

1. Ik kies voor Rotterdam

3

Waar start ik mijn ontdekkingstocht?

Help me om mijn weg te vinden in
de stad zonder teveel prijs te geven

3. Ik krijg meer informatie wanneer ik
net toekom.

4

Wat is er nu te beleven?

Maak mijn beleving intenser tijdens
de tocht.

4. Ik ga op ontdekkingstocht

5

Bijzonder eten, een essentieel
onderdeel van de Rotterdam-ervaring

Prikkel mijn smaakpapillen, maar
houd het betaalbaar

4. Ik laat me culinair verwennen

6

Iedereen moet naar Rotterdam

Geef mij munitie om anderen even
enthousiast te maken.

6. Ik praat met vrienden over mijn
ervaringen in Rotterdam

7

Ik ga opnieuw naar Rotterdam

Zorg ervoor de de tweede keer nog
beter wordt.

6. Ik leg vast wat ik de volgende keer
wil doen.
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MOMENTEN VAN DE WAARHEID

DE CUSTOMER JOURNEY ESPE™
Make your Choices!
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