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Maar de wereld is in verandering. Internationale trends die al zichtbaar waren voor
Covid-19 zijn in een versnelling gekomen en hebben hun weerslag op de Rotterdamse
economie. De stad heeft grote transitiedoelstellingen op het gebied van duurzaamheid,
circulariteit, digitalisering en resilience. Ondertussen staat het vestigings- en
ondernemersklimaat onder druk. Schaarste heerst op tal van gebieden – van ruimte voor
vestiging tot beschikbaar talent. Het is daarom niet langer houdbaar om te sturen op
economische groei zonder rekening te houden met de impact die dit heeft op andere voor
de stad belangrijke waarden om te komen tot een toekomstbestendige stad. Deze tijd
vraagt om andere keuzes. We moeten sturen op groei die recht doet aan de kracht van
Rotterdam en bijdraagt aan een sterke, weerbare en inclusieve economie die juist ook op
de langere termijn zorgt voor een goede toekomst voor alle inwoners. Kortom, we
moeten van economische groei naar duurzame economische impact. Rotterdam Partners
draagt hier met internationale marketing en acquisitie in belangrijke mate aan bij.

POSITION PAPER
Rotterdam is een stad in beweging.
Beweging die altijd is gestoeld op
ambitie. De afgelopen jaren heeft
Rotterdam haar ambities getoond op het
gebied van innovatie, digitalisering,
duurzaamheid, circulariteit en
inclusiviteit. Ambities gekoppeld aan
concrete daden die Rotterdam Partners
internationaal met succes onder de
aandacht heeft gebracht.

Voor een stad als Rotterdam, met grote transitieopgaven om te komen tot een weerbare en
toekomstbestendige economie is internationalisering onmisbaar. Om die opgaven te realiseren heeft de stad
zowel kennis en kunde als investeringsvermogen van buiten nodig – nieuwe samenwerkingspartners en
investeerders die helpen bouwen aan een duurzaam en weerbaar Rotterdam. Die bereid zijn om de
miljoenen te investeren die nodig zijn voor de energietransitie. Die net als de komst van eerdere
samenwerkingspartners als CIC en Venture Café, Up Rotterdam en BlueCity ervoor zorgen dat we verder
bouwen aan een internationaal onderscheidend ecosysteem. Een ecosysteem dat randvoorwaardelijk is om
duurzame groei te realiseren. Ook het bestaande ondernemersklimaat is gebaat bij internationalisering. Het
draagt bij aan het versterken van het bestaande Rotterdamse ondernemersklimaat omdat we bedrijven,
instellingen en organisaties helpen met hun ambities internationaal te groeien.

KWALITATIEVE GROEI
De afgelopen jaren zijn we als Rotterdam Partners succesvol gebleken in het behalen van onze internationale
doelstellingen. Samen met onze nationale, regionale en lokale partners hebben we gebouwd aan een sterke
internationale positionering van Rotterdam. Een sterk merk en een daarmee samenhangend positief imago in
buiten- en binnenland maakt dat wij de afgelopen jaren een stijgend aantal toeristen, bedrijven en
congressen voor Rotterdam wisten aan te trekken. Daarmee hebben wij bijgedragen aan een volwassen
Rotterdam – een stad die op diverse internationale podia weet te excelleren. Als organisatie hebben wij ons
ontwikkeld tot een volwassen organisatie die Rotterdam vanuit een regisseursstoel naar een hoger plan tilt.
Dit maakt dat we inmiddels meer en meer kunnen sturen op kwalitatieve groei – zoals ook vastgelegd in
onze meerjarenafspraken met de gemeente.

EEN NIEUWE MANIER VAN
CITYMARKETING
De veranderende wereld vraagt nu van ons dat
wij onze marketing en acquisitie op een andere
manier moeten gaan bedrijven willen we de juiste
economische impact blijven maken. We zien dat,
mede door de impact van de pandemie, de
manier waarop we wonen, werken en samenleven
drastisch is veranderd en naar alle
waarschijnlijkheid niet meer zal terugkeren naar
de manier waarop we werkten en samenleefden
voor de pandemie. De maatregelen om de
verspreiding van de pandemie af te remmen
hebben internationale handel en (zakelijke) reizen
veel ingewikkelder gemaakt. Ook
handelsoorlogen, veiligheidsdreigingen en
ecologische afwegingen spelen een steeds grotere
rol bij internationalisering van bedrijven,
organisatoren van congressen en toeristen. De
verwachting is dat de motivatie om en de manier
waarop mensen internationaal reizen en zaken
doen blijvend zal veranderen. Dit zal hoe dan ook
negatieve gevolgen hebben voor een stad als
Rotterdam, die middenin de internationale
samenleving opereert.
Tegelijkertijd biedt het ook kansen. Bezoekers
zullen de ‘drukke’ toeristische hotspots in Europa
mijden en op zoek gaan naar een meer
‘duurzaam’ alternatief (bron NBTC). Ook
congresorganisatoren maken andere afwegingen,
waarbij veiligheid voor bezoekers, een meer
intense beleving tijdens de bijeenkomst, en
duurzaamheid de keuzes meer dan in het verleden
zullen beïnvloeden (bron IAB MICE).

Door het actief promoten en ontwikkelen van
Rotterdam als een stad van de toekomst, als een
‘frontrunner’ om deze globale issues lokaal het
hoofd te bieden, onderscheiden we ons
internationaal als een aantrekkelijke alternatieve
destinatie. Deze zelfde kwalitatieve trend biedt
ook kansen voor het aantrekken van internationale
bedrijven. Met name de energietransitie,
toegenomen digitalisering en druk op het vinden
van de juiste mensen dwingen bedrijven om
bewuster dan in het verleden na te denken over
hun internationalisering.
Een stad als Rotterdam met de haven en stad als
belangrijke katalysator voor deze globale
transities, en woonplaats voor huidig en
toekomstig talent is voor veel organisaties een
serieuze optie. Rotterdam kan op onderdelen flink
van deze positieve (economische) ontwikkelingen
profiteren.
Met onze marketing en acquisitie hebben wij
zowel een regisserende als een sturende rol om
deze kansen om te zetten in economische impact.
Dat dit nodig is bewijst het duurzaamheidsbeleid
van Rotterdam. Door zowel gemeente, haven,
bedrijven, burgers, als kennisinstellingen worden
verschillende onderscheidende initiatieven op dit
terrein ondernomen. Toch wordt Rotterdam
internationaal nog niet gezien als ‘koploper’ op
dit terrein. Wellicht wel op onderdelen, maar niet
als stad en regio. We benutten dus onze potentie
niet en verliezen ons onderscheidend vermogen.

Slimmer samenwerken, verbinden en
communiceren is de sleutel, en Rotterdam Partners
wil hier een proactieve rol in spelen. Door unieke
integrale proposities te signaleren en te
ontwikkelen, en - vanuit onze kernactiviteiten deze via slimme marketing & communicatie om te
zetten in concrete acquisitiekansen bij de juiste
internationale vestigers en bezoekers. We willen
met onze proactieve acquisitie bedrijven, zakelijke
evenementen en congressen naar onze stad halen
die passen bij het ecosysteem en de
transitiedoelstellingen van Rotterdam. Deze
worden geselecteerd op de toegevoegde waarde
die ze leveren voor de stad en de bijdrage die ze
op korte en lange termijn kunnen leveren aan onze
eerder beschreven doelstellingen. Deze waarde
vertaalt zich op de korte termijn in de
werkgelegenheid die ze creëren en de
bestedingen in de stad. Zo schept toerisme
werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden en
kunnen we in Rotterdam mede dankzij toerisme
een hoog voorzieningenniveau in stand houden.
Op de langere termijn helpt hun komst om onze
stedelijke en economische systemen te veranderen
en meer weerbaar en veerkrachtig te maken.
In die lijn ondersteunen we ook bestaande
internationale ondernemingen in Rotterdam bij hun
economische groei en bedrijven in de regio met
internationale ambities waar dat bijdraagt aan
een positieve impact op een toekomstbestendige,
duurzame economie. Daarnaast focussen we ons
alleen nog maar op het proactief aantrekken van
bezoekers die passen bij het DNA van Rotterdam:
bold, forward, culture. Wij noemen deze
(zakelijke) bezoekers onze ‘frontrunners’
(inmiddels vertaald in de Do-rist campagne).

SCHERPE KEUZES
De afgelopen jaren hebben ons echter ook laten zien dat alleen marketing & acquisitie niet genoeg is zolang
belangrijke vestigingsvoorwaarden niet op orde zijn. Er heerst schaarste op tal van gebieden. Om dat aan te
pakken zijn keuzes van het rijk nodig, maar evengoed van de gemeente Rotterdam.
Zo is er in de stad sprake van schaarste aan vestigingsplekken voor nieuwe bedrijven, vooral in de
innovatieve maakindustrie en circulaire economie. Het aanbod van internationaal (meertalig) onderwijs loopt
achter bij andere steden. De bereikbaarheid in en rond de stad is een punt van zorg. En het woningaanbod
voor nieuw talent staat onder druk. Daarbovenop dreigt verschraling van het aanbod van de stad als gevolg
van de pandemie. Sectoren die een grote positieve bijdrage leveren aan een levendige en leefbare stad voor
Rotterdammers en nieuwe vestigers, zoals de kunst – en cultuursector, de retail en de horeca zijn de
afgelopen jaren zwaar getroffen. Dit alles tezamen heeft negatieve gevolgen voor de internationale
acquisitie van bedrijven en maakt Rotterdam minder aantrekkelijk voor toekomstige congressen en events.
Het heeft ook impact op het ondernemersklimaat voor Rotterdamse bedrijven – van grote internationale
bedrijven tot het lokale MKB.
Schaarste op zo veel terreinen maakt het meer dan ooit noodzakelijk om met een integrale blik naar de
stedelijke vernieuwingsopgave te kijken. Alleen zo kan recht worden gedaan aan de verschillende belangen.
Wonen, werken, kunst & cultuur, onderwijs, groen; het doet er allemaal toe voor Rotterdammers en het
draagt ook allemaal bij aan een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat.
Koester en bewaak bij deze integrale aanpak ook het internationale imago van Rotterdam. Wij hebben de
afgelopen jaren succesvol gebouwd aan internationaal imago volgens de kernwaarden Bold, Forward &
Culture. Kernwaarden die de essentie van het Rotterdamse DNA op zo’n manier uit dat deze internationaal
onderscheidend is en tevens relevant is voor onze doelgroepen. Tussen deze belofte en de werkelijkheid
dreigt in toenemende mate een discrepantie te ontstaan. Innovatieve, experimentele, rauwe plekken en
initiatieven die bijdragen aan het internationaal succesvolle en onderscheidende imago van de stad moeten
steeds vaker wijken voor de stedelijke vernieuwingsopgave. Terwijl zij juist van onschatbare waarde zijn
voor het in stand houden van ons internationale maar ook lokaal onderscheidende en aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Bewaar en bewaak daarom het rauwe randje, de rafelranden van de stad, door
bijvoorbeeld ruimte te behouden en te maken voor bottom-up initiatieven zoals Weelde, Schiekadeblok en
Blue City. Investeer in relevant kunst en cultuuraanbod om verschraling te voorkomen. Blijf investeren in ruimte
voor experiment/startups en plekken zoals CIC, Port XL en RDM. Het maakt de stad divers en inclusief,
belangrijke waarden voor zowel grote internationale hoofdkantoren als individuele internationals om zich te
binden aan Rotterdam.

Rotterdam Partners wil gericht en proactief een bijdrage leveren aan het
komen tot oplossingen. Wij signaleren vijf thema’s die een integrale visie
verdienen om de stedelijke economie op de juiste manier vooruit te
bewegen:
I. Rotterdam – Leading change
Rotterdam bouwt internationaal succesvol aan een imago als duurzame en innovatieve stad. Een stad waar ruimte
wordt gegeven aan het bedenken van en experimenteren met oplossingen voor nationale en mondiale
transitiethema’s. En waar ook volop ruimte is om deze oplossingen naar de markt te brengen. Onderscheidend
zijn we internationaal vooral op de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Energietransitie, waarin de stad beweegt van vervuiler naar vernieuwer
Zorgtransitie, waarin internationaal onderscheidende spelers als het Erasmus MC en de TU Delft nieuwe
allianties vormen voor innovatieve zorgoplossingen
Innovatieve maakindustrie, waarmee Rotterdam internationaal in het oog springt als de stad van design,
develop en deliver
Binnen de maritieme wereld staat Rotterdam bekend als groot havenlogistiek cluster met de haven als koploper
op het gebied van innovatie

II. Duurzaam toerisme en aantrekkelijke stad
Dat een goede en gezonde bezoekerseconomie van grote waarde is voor onze stad, heeft de coronacrisis
nog maar eens aangetoond. De Visie Toerisme zoals deze in 2020 door de gemeente is gepresenteerd
geeft de juiste koers voor verdere groei van deze sector. Uitgangspunt hierbij is dat een gezonde
bezoekerseconomie begint bij datgene wat goed is voor de Rotterdammer zelf. Dit vertaalt zich vervolgens
in marketing en communicatie gericht op het enthousiasmeren en aantrekken van bezoekers voor de stad.
Diversiteit en inclusiviteit zijn hierin belangrijke criteria en deze vertalen zich op verschillende manieren.
Stuur op divers aanbod – zowel kwaliteit als kwantiteit – van activiteiten (hotels, restaurants, attracties, en
ander aanbod) om aantrekkelijk te blijven voor het type bezoeker waar Rotterdam zich op focust (in de
Visie Toerisme gedefinieerd als de frontrunner). En stuur hierbij ook op spreiding van toeristen in de stad
door het proactief creëren van nieuw aanbod in diverse wijken (zoals bv de Cultuurcampus en door middel
van het Stadsprogramma). Stimuleer bottom-up initiatieven van ondernemers en/of wijken die deze
spreiding mogelijk maken, en belangrijker nog, laat dit direct aansluiten bij de behoeften van de
Rotterdammers zelf.

Ditzelfde gebrek aan ruimte speelt ook binnen de innovatieve maakindustrie en de sector Life Sciences & Health,
waar er, ondanks op handen zijnde investeringen, een groot tekort is aan beschikbare labruimte. Het zijn juist
deze sectoren die een belangrijke rol hebben in de volgende sprong voor de stad – en waarbinnen we het
innovatieve – en investeringsvermogen van nieuwe bedrijven hard nodig hebben om vooruit te bewegen.
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Rotterdam Partners zet deze thema’s via marketing & communicatie om in concrete acquisitiekansen, maar loopt
hierin tegen een aantal knelpunten aan. Allereerst is er een mismatch tussen de ambities met de energietransitie
en de daadwerkelijke beschikbare fysieke- en milieuruimte voor (internationale) vestigers die hier een bijdrage
aan kunnen leveren. Deze bedrijven hebben veelal een grote ruimtevraag. Daarnaast lopen bedrijven die een
bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie van Rotterdam nu veelal aan tegen milieuruimte-beperkingen.
En vooral deze sector kampt met een gebrek aan technisch talent.

III. Talent en Onderwijs
De schaarste aan het juiste en beschikbaar talent
is mondiaal in veel sectoren een probleem. Het
vergt dat Rotterdam nog nadrukkelijker richting
potentiële investeerders duidelijk moet maken wat
Rotterdam aan talent te bieden heeft en ze hieraan
– eenmaal hier gevestigd – daadwerkelijk te
verbinden. Rotterdam Partners spant zich hier al
voor in en wil de komende jaren verder inzetten
op het verbeteren van de samenwerking met
diverse talentprogramma’s en initiatieven in stad
en regio. Eerdergenoemde investering in het
behouden van een onderscheidend en
aantrekkelijk vestigingsklimaat is tevens
randvoorwaardelijk om talent aan Rotterdam te
binden. Naast Rotterdam Maritime Capital of
Europe zouden we ook moeten streven naar
Rotterdam Capital of Talent.
Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is goed
internationaal (meertalig) onderwijs belangrijk.
Rotterdam loopt hierin achter op andere grote
steden. De capaciteit en de huisvesting van dit
onderwijs zijn momenteel onder de maat.
Internationaal onderwijs is een belangrijke factor
voor een goed vestigingsklimaat. Bij de afweging
waar bedrijven zich vestigen of willen uitbreiden
speelt mee of kinderen van hun medewerkers er
onderwijs kunnen volgen. Hetzelfde geldt voor de
broodnodige kenniswerkers die meerdere
Rotterdamse instellingen en bedrijven aantrekken
vanuit het buitenland. Zij kiezen voor een stad
waar hun kinderen naar internationaal onderwijs
kunnen.

Rotterdam Partners maakt sinds het begin van de
ontwikkeling deel uit van de Advisory Board
Campus Internationaal Onderwijs. Deze heeft als
doel om te komen tot een campus met een
doorlopende leerlijn; kinderopvang, basis- en
voortgezet onderwijs samen met
sportvoorzieningen. Begin 2022 heeft het college
van burgemeester en wethouders besloten tot de
uitwerking van een integraal plan voor de campus
en de daartoe beschikbare middelen te
reserveren.

IV. Balans tussen wonen en werken
De woonambitie van de gemeente Rotterdam
wordt ondersteund door Rotterdam Partners,
tegelijkertijd dreigt het gevaar dat de economische
belangen en daarmee de werkgelegenheid
ondergesneeuwd raken. Houdt bij stedelijke
vernieuwing daarom oog voor voldoende ruimte
voor zowel bestaande als nieuwe internationale
(en nationale) bedrijven om zich te vestigen in de
stad of om hun bedrijf uit te breiden.
Werkgelegenheid blijft een bepalende factor voor
toekomstige economische groei. De komst van
nieuwe bedrijven naar de stad is daarvoor
noodzakelijk, evenals het behouden van de
bestaande bedrijven in de regio. Alleen het zijn
van een aantrekkelijke woonstad is derhalve niet
voldoende. Rotterdam zal zich moeten blijven
onderscheiden als innovatieve werkstad.

V. Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Investeren in een bereikbare en toegankelijke stad
is in het belang van iedereen: bewoners,
bezoekers en bedrijven. In het bouwen aan een
duurzame, toekomstbestendige economie zien wij
vooral het belang om te focussen op duurzame
verbindingen om mensen van en naar Rotterdam
te vervoeren. Dit kan door in te zetten op
verbreding van het aanbod internationale
(nacht)spoorverbindingen naar (zakelijke)
bestemmingen. Door Rotterdam The Hague Airport
te blijven ontwikkelen als innovatiehub voor
vliegverkeer van de toekomst en daarnaast vooral
te behouden voor het zakelijk reisverkeer. Een
aantrekkelijke duurzame bestemming investeert
ook in duurzame mobiliteit in de stad en zorgt
voor een aantrekkelijk aanbod van openbaar
vervoer, fietsen, deelmobiliteit en andere nieuwe
vormen van vervoer. Investeren in een goede
digitale ontsluiting hoort daar ook bij. Wil
Rotterdam een koploper blijven in digitalisering
dan moeten randvoorwaarden als een
glasvezelnetwerk en 5G en internetsnelheid
blijvend op orde zijn.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

ONZE IMPACT

ONZE DOELEN
Rotterdam Partners stuurt op een achttal afrekenbare doelen: het
aantal hotelgasten en hotelovernachtingen in de stad, het bereik
van positieve mediapublicaties over Rotterdam, het aantal
kandidaatstellingen voor congressen alsmede de economische
spin-off van congressen, het aantal aanvragen vanuit de
reisindustrie en de corporate evenementensector, en het aantal
nieuwe banen als gevolg van de vestiging van bedrijven in de
stad. Hierbij gaat het om werkgelegenheid in de breedte; van
banen voor hoogopgeleiden tot banen voor mensen uit het
praktijkonderwijs.
We monitoren deze groei op aantallen én op de wijze waarop
deze bijdraagt aan de economische groeiambities van de stad.

Rotterdam Partners is de officiële
Destination Marketing Organisatie &
Investment Agency van de stad
Rotterdam. Wij bouwen aan een
duurzame groei van de Rotterdamse
economie door Rotterdam internationaal
aantrekkelijk te positioneren als stad en
vestigingsplaats, om hiermee bedrijven,
congressen, events en bezoekers naar
de stad te trekken.

De economische en maatschappelijke toegevoegde waarde van
Rotterdam Partners laat zich meten langs een aantal lijnen. Erasmus
Center for Urban Port and Transport Logistics onderzocht de directe
en indirecte bijdrage van nieuw gecreëerde werkgelegenheid door
internationale bedrijven in de Rotterdamse regio. Internationale
bedrijven die zich in de periode 2017-2020 vestigden in Rotterdam,
waren goed voor ongeveer 9.800 banen waarvan 5.700 direct. Zij
brachten een economische waarde van ongeveer 1,1 miljard euro,
waarvan ruim 800 miljoen euro direct. Daarnaast leveren zij een
unieke bijdrage aan een sterkere en meer weerbare Rotterdamse
economie, doordat zij kennis, kunde en investeringsvermogen van
buiten meebrengen. De economische spin-off van congressen is
gemiddeld ruim 35 miljoen euro per jaar (bron Rotterdam Partners).
Rotterdam Partners levert dan ook een significante bijdrage aan een
bloeiende toekomstbestendige economie van Rotterdam en aan een
levendige en leefbare stad voor Rotterdammers.

