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Het krachtenkompas van Rotterdam 

1. Inleiding 
Rotterdam wil kansrijke groepen steviger aan zich binden. Het gaat om 
studenten, young professionals, gezinnen met hoogopgeleide ouders en de 
zogeheten herontdekkers. Deze groepen dragen bij aan de economische en 
sociale groei van de stad, vanwege hun weerbaarheid, hun productiviteit, hun 
ondernemerschap en hun koopkracht. Social marketing biedt in dit kader vele 
kansen. 

Social marketing beoogt gedragsverandering met maatschappelijke winst als doel. 
Hiervoor zijn niet alleen kennis en vaardigheden op het gebied van marketing nodig, 
maar ook kennis van het sociale gedrag van mensen en hoe besluitvormingen tot stand 
komen. Met dit kwalitatieve onderzoek duiken we in de belevingswereld van de hoger 
opgeleiden in relatie tot Rotterdam, en brengen we vanuit hun oogpunt de kansen in 
kaart rondom de binding met de stad. Voor zover de literatuur en ervaringen dit 
weergeven is er geen precedent bekend waarbij citymarketing en social marketing 
gecombineerd zijn ten einde hoger opgeleiden aan de stad te binden, terwijl hier juist 
een grote kans ligt. 

In het onderzoek is gebruikt gemaakt van een hybride onderzoeksmodel, waarbij 
verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn toegepast, te weten diepte-
interviews, participerende observaties en focusgroepen. In de analyse van de resultaten 
is een comparatieve methode ingezet, waarbij de verschillende methoden en resultaten 
onderling met elkaar zijn vergeleken. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
factoren die van invloed zijn op de binding met de stad, hebben wij zowel mensen die in 
Rotterdam wonen, als mensen die niet in Rotterdam wonen betrokken bij het 
onderzoek. Daarbij is gedifferentieerd tussen mensen die binding hebben met de stad 
door bijvoorbeeld werk of studie, en mensen die geen binding hebben met de stad. Bij 
iedere onderzoeksmethode is ingezet op het achterhalen van de waarneembare 
factoren (rationeel) en de dieper liggende factoren (emotioneel) die van invloed zijn op 
het gedrag. 

Social marketing is geen gedragswetenschap. Het is een effectieve manier om diep 
inzicht te krijgen in de belevingswereld van de doelgroep. Met deze gedachte in het 
hoofd dient dit rapport gelezen te worden. 

Deze rapportage is deel 2 van het onderzoek waarin aan de hand van een social 
marketing segmentatie conclusies en aanbevelingen worden gedaan om vervolgens te 
komen tot een krachtenkompas die van invloed zijn op de binding met Rotterdam. In het 
krachtenkompas worden de overkoepelende behoefte en drijfveren geïdentificeerd die 
als kompas kunnen dienen voor de marketingstrategie om hoogopgeleiden te binden. 
Deel 1 is een separate rapportage met onderzoeksresultaten per doelgroep.
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

1.1. De doelgroepen 

Het programma ‘Sterke Schouders Sterke Stad’ deelt de kansrijke doelgroepen in de 
stad op in vier segmenten, welke gebaseerd zijn op levensfases: studenten, young 
professionals, gezinnen en herontdekkers. Ieder segment kenmerkt zich door een 
bepaalde levensfase welke specifieke behoeften en wensen met zich mee brengt op 
het gebied van wonen, werken en leven. 

Studenten 
Rotterdam heeft zo’n 60.000 studenten, waaronder economie- en bedrijfskunde 
studenten, geneeskunde studenten, MBO / HBO studenten met een zorg of technische 
studie, en studenten die een creatieve opleiding volgen. Binnen de groep studenten is 
een verdere verdeling gemaakt naar studenten met een business of technische studie, 
en studenten met een sociale of maatschappelijke studie. 
Bron: ’De Leefstijldoelgroepen voor Rotterdam’ (2014) 

Young Professionals 
Bij de Career starters kijken we naar hoger opgeleide starters, die verder willen komen 
op de maatschappelijke ladder. Het zijn inwoners die net hun studie hebben afgerond 
en 1 en 2 persoonshuishoudens. Bij de career starters is het van belang ervoor te 
zorgen dat zij in Rotterdam willen blijven wonen als zij hun studie hebben afgerond, zich 
gaan settelen en een gezin gaan vormen. 
Bron: ’De Leefstijldoelgroepen voor Rotterdam’ (2014) 

Gezinnen 
Bij de Family starters kijken we naar hoger opgeleide jonge gezinnen. Het zijn gezinnen 
met jonge kinderen. Bij de family starters is het van belang ervoor te zorgen dat zij in 
Rotterdam willen blijven wonen. 
Bron: ’De Leefstijldoelgroepen voor Rotterdam’ (2014) 

Herontdekkers 
Bij de Empty Nesters kijken we naar 55 plussers, waarvan de kinderen (bijna) allemaal 
het huis uit zijn. Gezien hun leeftijd en opleiding (MBO+) hebben zij vaak ook een hoger 
inkomen. Zij gaan richting hun pensioen, of zijn net gepensioneerd en hebben daardoor 
weer meer tijd voor hun hobby's en interesses. Deze doelgroep is voor Rotterdam 
vooral van belang vanwege hun interesse in cultuur en de winkels en horeca-
gelegenheden in het hogere segment. Dit laatste is ook weer van belang voor de 
aantrekkelijkheid van de stad voor toeristen. 
Bron: ’De Leefstijldoelgroepen voor Rotterdam’ (2014) 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

1.2. Onderzoeksmethode 

METHODE DOEL 

INTERVIEWS 

DIEPTE-INTERVIEWS 
Het achterhalen van dieperliggende motieven en het bepalen 
van de relatie tussen de rationele, affectieve en gewenste 
identiteit van Rotterdam. 

SELF REPORT 
Zelfreflecterend onderzoek waarbij de doelgroep in een 
zelfreflectie in eigen bewoording haar behoeften onder woorden 
brengt. 

SOCIALE 
OBSERVATIE 

Inzicht krĳgen in het gedrag bĳ verschillende doelgroepen in 
de sociale setting. 

SETTING 
PARTICIPERENDE 
OBSERVATIE 

Het duiden van het gedrag door te participeren in situaties in 
de sociale setting en in te grĳpen op ontstane situaties. 

GROEPS-
FOCUSGROEP 

Het duiden van de sociale dynamiek rond de binding met 
Rotterdam in de sociale netwerken van de doelgroepen. 

SETTING 
ASSOCIATIEF 
ONDERZOEK 

Het duiden van de sociale dynamiek rond de binding met 
Rotterdam in de sociale netwerken van de doelgroepen. 

1.3. Onderzoekspopulatie 

Young Studenten Gezinnen Herontdekkers professionals 

M V M V M V M V TOTAAL 

INDIVIDUEEL 26 25 13 18 16 13 13 11 135 

GROEPSSETTING 18 13 5 0 2 4 4 3 49 

PARTICIPERENDE 
OBSERVATIES >75 >100 >150 >200 > 525 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

1.4. Social marketing segmentatie 

Social marketing is nadrukkelijk geen wetenschappelijke onderzoeksmethode. 
Het is een duiding van de context-gerelateerde waarden die mensen hanteren, 
waarmee de samenleving op te delen is op basis van gedrag. Dit dient men in het 
achterhoofd te houden bij het interpreteren van het onderzoeksrapport. 

Met de conclusie dat de BSR segmentatie niet voldoende voorziet in de juiste 
segmentatie op gedrag, is middels fieldresearch gekomen tot een segmentatie, waarbij 
rekening is gehouden met de volgende criteria: 

Identificeerbaar 
De segmenten moeten duidelijk herkenbaar zijn als aparte segmenten. Niet in 
alle gevallen zal een persoon bij aanvang direct te identificeren zijn als horend bij 
een bepaald segment. Echter, door het toespitsen van de marketing-
communicatie op een bepaald segment zullen ook moeilijk te identificeren 
personen zichzelf selecteren op basis van de boodschap. Ieder segment is zo 
gekozen dat de doelgroep óf op voorhand duidelijk identificeerbaar is, óf zichzelf 
duidelijk kan segmenteren aan de hand van de communicatie die wordt ingezet. 

Homogeen 
De segmenten moeten gelijke gedragingen vertonen op het gebied van de 
binding met Rotterdam. Wij gaan daarbij uit van motieven en barrières die van 
aard te classificeren zijn als gelijkwaardig. 

Substantieel 
De segmenten moeten van voldoende grootte zijn om als individueel segment 
benaderd te kunnen worden. Daarbij moeten de segmenten meetbaar zijn, dat 
wil zeggen dat er op basis van kwantitatieve gegevens bij de gemeente 
Rotterdam een redelijke inschatting gemaakt moet kunnen worden van de 
omvang per segment. 

7
 



  

           
    

 
            

          
         

           

 
            

           
       

         
         

  
          

          
           

     
         

 

           
          

       
          

            
          

 

 

Onderz
oek

 

Het krachtenkompas van Rotterdam 

In het bepalen van kansrijke segmenten bij die segmenten is het raadzaam om drie 
niveaus te onderscheiden, middels de ‘fruit-metafoor’: 

Zoet Fruit 
Dit zijn de ‘hoogst hangende’ doel-groepen: de segmenten die geen binding met 
Rotterdam hebben en geen binding ervaren. Deze segmenten zijn daarmee heel 
moeilijk tot gedrags-verandering aan te zetten. Zoet fruit is daarmee het 
moeilijkst te bereiken. Wordt het echter bereikt, dan is de winst het grootst. 

Laaghangend Fruit 
Dit zijn de doelgroepen die geen psychologische binding met de stad hebben, 
maar wel een huidige binding ervaren door werk, studie of de liefde. Deze 
doelgroepen staan open voor verandering en zoeken naar praktische 
ondersteuning: door op bepaalde onderdelen diensten en producten aan te 
passen op hun behoeften kan snel winst geboekt worden. 

Liggend fruit 
Dit zijn de doelgroepen die een psychologische binding hebben met Rotterdam 
doordat zij hier zijn geboren en/ of getogen. Wanneer er niets gedaan wordt met 
liggend fruit gaat het rotten: de binding met Rotterdam kan door transitie in 
levensfases negatief veranderen, waardoor mensen alsnog uit Rotterdam 
kunnen vertrekken. Een duidelijke focus op deze segmenten is daarmee heel 
belangrijk. 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van het social marketing onderzoek kunnen 
we vanuit de huidige doelgroepen die zijn onderzocht overkoepelende segmenten 
identificeren. Het segmentatiemodel is geen wetenschappelijk gedragsmodel. Wel is het 
een pragmatisch hulpmiddel om dieper inzicht te krijgen in de beweegredenen van 
hoger opgeleiden om zich te binden aan Rotterdam en biedt het inzicht in hoe de 
context aangescherpt kan worden zodat aan deze dieperliggende behoeften voldaan 
wordt. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

HOGER 

OPGELEIDEN 

DE 
ROTTERDAMMER 

DE NIEUWE 
ROTTERDAMMER 

DE NIET- 
ROTTERDAMMER 

DE HONKVASTE 
ROTTERDAMMER 

DE UITGEVLOGEN 
ROTTERDAMMER 

VERHUISD NAAR 
ROTTERDAM 

EXTERN 
GEBONDEN 

POSITIEF 
GESTEMD 

NEGATIEF 
GESTEMD 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

Segment 1	 De Rotterdammer 
Geboren en/ of getogen in Rotterdam 

Dit segment is geboren en getogen in Rotterdam, of heeft haar formatieve periode in 
Rotterdam doorgemaakt, en heeft daarmee een grote psychologische binding met de 
stad. We zien binnen dit segment twee verschillende doelgroepen: 

1. De getogen honkvaste Rotterdammer 
Mensen binnen dit segment blijven hun hele leven in Rotterdam wonen en 
verhuizen praktisch niet voor werk of studie; indien nodig reizen zij op en neer. Er 
kan wel een kleine onderbreking zijn door even in het buitenland te wonen, 
meestal in de twintiger jaren, maar dat is niets vasts. 

2. De uitgevlogen Rotterdammer 
Mensen binnen dit segment verhuizen naar een andere woonplek voor 
bijvoorbeeld studie of werk. De psychologische binding met Rotterdam is echter 
al gelegd en sluimert voort. 

Mensen binnen segment 1 wonen in Rotterdam, mensen binnen segment 2 wonen 
buiten Rotterdam. 

Segment 2	 De nieuwe Rotterdammer 
Getogen buiten Rotterdam, binding met Rotterdam 

Dit segment is geboren en getogen buiten Rotterdam. Mensen binnen dit segment 
hebben geen psychologische binding met de stad, maar ervaren wel een andere 
binding met de stad, bijvoorbeeld door de studie die in Rotterdam is, werk dat in 
Rotterdam te vinden is of voor de liefde. 

We zien binnen dit segment twee verschillende doelgroepen: 

1. Verhuisd naar Rotterdam 
Mensen binnen dit segment zijn verhuisd naar Rotterdam voor studie, stage, 
werk of een relatie. 

2. Extern gebonden 
Mensen binnen dit segment hebben hun studie, stage, werk of relatie in 
Rotterdam, maar wonen buiten Rotterdam. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

Segment 3 Getogen buiten Rotterdam, geen binding met Rotterdam 

Dit segment ervaart geen enkele binding met Rotterdam. Werk, studie en relaties zijn 
buiten Rotterdam. Men is ook niet van plan om hier te komen wonen. Ook binnen dit 
segment zijn twee verschillende doelgroepen te onderscheiden: 

1. De positief gestemde niet-Rotterdammer 
Mensen binnen dit segment hebben geen relatie met Rotterdam, maar zijn wel 
erg positief gestemd over de stad. 

2. De negatief gestemde niet-Rotterdammer 
Mensen binnen dit segment hebben geen relatie met Rotterdam, en zijn negatief 
gestemd over de stad. 

Ieder segment vraagt om een andere benadering met andere aandachtspunten en 
aangrijpmomenten. 

BINDING MET 
ROTTERDAM 

SEGMENT DOEL 

Psychologisch: 
geboren en/ of 
getogen in 
Rotterdam 

Honkvaste 
Rotterdammer 

Tevreden houden en blijven binden. Inzetten als 
ambassadeur om nieuwe hoger opgeleiden te 
binden aan de stad. 

Uitgevlogen 
Rotterdammer 

Verleiden om terug te komen naar Rotterdam, 
inspelen op de psychologische binding. 

Fysiek: getogen 
buiten 
Rotterdam, 
binding met 
Rotterdam 

Verhuisd naar 
Rotterdam 

Binding met de stad versterken, waarbij 
uiteindelijk de fysieke binding overgaat in een 
psychologische binding. 

Extern gebonden, niet 
wonend binnen 
Rotterdam 

Stap voor stap kennis laten maken met de stad, 
verleiden om bewust voor Rotterdam te kiezen 
door inzet op bindingsomgeving (studie, stage, 
werk, liefde). Gebruik ambassadeurs. 

Geen: 
getogen buiten 
Rotterdam, 
geen binding 
met Rotterdam 

Positief gestemde niet-
Rotterdammer 

Op de hele lange termijn over te halen, kost 
echter zeer veel moeite. 

Negatief gestemde 
niet-Rotterdammer 

Niet op inzetten. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

2. Algemene conclusies 

Over het algemeen vinden de respondenten het positief dat Rotterdam inzet op 
de binding met hoger opgeleiden. Echter zien zij ook een andere kant: heeft de 
stad geen laagopgeleiden nodig? Mogen de laagopgeleiden eerst het zware werk 
opknappen en het pad vrijmaken voor de hoogopgeleiden? 

Het feit dat Rotterdam inzet op het binden van hoger opgeleiden aan de stad vinden zo 
wat alle respondenten heel goed en belangrijk. Ze snappen, zonder verdere uitleg, dat 
het belangrijk is voor een stad om hoger opgeleiden aan zich te binden. Daarbij wordt 
echter wel direct een kanttekening gemaakt die neer komt op het volgende: gaat het om 
het opleidingsniveau, of om het denkniveau? Men refereert aan hoger opgeleiden die lui 
en passief zijn, tegenover lager opgeleiden die hard werken en zichzelf omhoog werken 
in de maatschappij. De respondenten vinden het veel belangrijker dat mensen met 
dezelfde normen en waarden als zijzelf worden aangetrokken. Of zij nu laag- of 
hoogopgeleid zijn, dat zou volgens hen niet moeten uitmaken. Normen, waarden en 
mentaliteit, dat is waar het volgens hen om zou moeten draaien. 

Associatief 
Sterke Schouders wekt een beeld op van fysiek harde arbeid en dat is vaak gelieerd 
aan laaggeschoold werk. Wanneer er geen uitleg gegeven wordt over het programma 
en men de naam los ziet doet de term ‘sterke schouders’ veel respondenten dan ook 
denken aan bijvoorbeeld de havenarbeiders die de stad hebben groot gemaakt. 

Affectief 
Sterke Schouders wekt voor sommigen een beeld op dat zij niet correct vinden: ‘sterke 
schouders’ geldt volgens hen voor iedere inwoner die in en aan de stad werkt, of men 
nu laag- of hoogopgeleid is. Sommigen vinden het zelfs discriminerend overkomen, 
alsof hoger opgeleiden beter zijn. Zij refereren aan de mensen die de stad in hun ogen 
groot hebben gemaakt: dit zijn juist ook de lager opgeleiden geweest. We zien deze 
opvatting dominant terugkomen bij hoger opgeleiden die uit een lager opgeleid nest 
komen. 

“Sterke Schouders…dan denk ik meer aan bouwvakkers.” 
- Student, 23 jaar 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

2.1. Gelijksoortigheid 

Opvallend is dat alle respondenten benadrukken dat het niet gaat om of je wel of 
niet hoogopgeleid bent, maar om hoe men zich gedraagt. In hun optiek kan een 
hoogopgeleide zich net zo goed asociaal gedragen en een laagopgeleide dezelfde 
normen en waarden delen die zij hebben. Ze zoeken daarom graag naar mensen 
in hun buurt die net zoals zij zijn qua normen en waarden, ongeacht 
opleidingsniveau of afkomst. 

Mensen die op ons lijken, vinden we sympathiek, dat is een sociologisch gegeven. Het 
gegeven van gelijksoortigheid gaat altijd op, of het nu gaat om mensen met dezelfde 
meningen, mensen met dezelfde karaktereigenschappen, mensen met dezelfde 
afkomst of mensen met dezelfde levensstijl. Dit blijkt ook uit het onderzoek: hoger 
opgeleiden wonen graag in een omgeving met mensen die zoals zij zijn. Een groot 
gedeelte hiervan ligt in de sociale context; deze moet herkenbaar zijn. Als voorbeeld 
zien we bij veel hoger opgeleide respondenten dat zij het Stadhuisplein het liefst 
vermijden om het publiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hoger opgeleiden die 
geen binding hebben met de stad en terecht komen, als bijvoorbeeld, op het 
Stadhuisplein, geen sociale herkenbaarheid hebben. 

De antwoorden die men geeft op de vraag met wie men graag in de buurt woont zijn 
allereerst gehuld in politiek correcte statements, zoals ‘iedereen is gelijk’. Echter, bij 
doorvragen blijkt men er anders in te staan en komen de ongenuanceerde antwoorden 
naar boven: men heeft een heel duidelijk beeld met wie men in de straat wil wonen. Het 
liefst mensen zoals hoogopgeleiden. Het gaat hen dan niet zo zeer om andere hoger 
opgeleiden, maar om mensen die dezelfde normen en waarden delen als de normen en 
waarden die zij zelf hebben. Dit hangt volgens hen wel samen met de sociale klasse. 

Het is belangrijk om te realiseren dat sommige hoogopgeleiden liever niet bij elkaar in 
de buurt zijn. Ook hier zien we het principe van gelijksoortigheid terug. Creatieve 
groepen kunnen allergie opwekken bij anderen, omdat zij zich volgens anderen 
‘overdreven expressief’ gedragen. Hoogopgeleiden die gericht zijn op hun rust en 
privacy kunnen het storend vinden dat er ‘overactieve’ buurtbewoners zijn die allerlei 
dingen in hun buurt organiseren. Of het slaat door en er ontstaan ‘elitaire clubjes’, die 
men als vervelend ervaart. Hoogopgeleid is niet één soort. 

“Ik loop liever op het Spui dan over de Lijnbaan. Ik kan me beter in het type mens vinden.
 
In Den Haag zijn de sociale klassen toch meer gescheiden.
 

In het Statenkwartier is geen Action te vinden, terwijl in
 
Rotterdam alles door elkaar heen gaat.” 


- Man, 54 jaar 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

2.2. Sociale dynamiek 

Respondenten zijn soms heel stellig over de sociale invloed: “ik bepaal zelf waar 
ik ga wonen”. Toch blijkt dat achter deze eerste reactie een grote sociale 
dynamiek schuil gaat. De belangrijkste factor voor de respondenten om binding 
te ervaren met een stad is de relevante omgeving. 

De relevante omgeving bestaat uit de ‘eigen groep’, te weten de familie, de partner en 
de vrienden. De sociale invloed van deze relevante omgeving is vele malen groter dan 
de veel ander genoemde factoren zoals woonomgeving en veiligheid. Mensen vinden 
het niet erg om hun huidige woonplaats te verlaten om de stad zelf. Wél om de relaties 
die zij in die stad hebben: hun ouders, hun familie en hun vrienden. Zij zijn daarmee 
gebonden aan de mensen in de stad en niet aan de stad zelf. 

Het opnieuw moeten beginnen, starten in een sociaal gat, is voor mensen een grote 
(meestal onuitgesproken) drempel om naar een andere plaats te verhuizen. Niemand 
kennen, aangewezen zijn op jezelf, ver weg van mensen die voor je klaar staan is eng. 
Bij het bereiken van de hoger opgeleiden inzake het wonen in Rotterdam dienen we 
onszelf goed te realiseren dat de doelgroepen bijna nooit zelfstandig hun woonkeuze 
maken, al zeggen ze dit wel. Hierachter gaat een sterk sociaal netwerk schuil dat hen er 
in steunt - of niet. 

• Vrienden 
• Partners (in geval van stellen) 
• Ouders (thuiswonende studenten) 
• Collega’s (met name bij young professionals 

Partners 
Stellen maken samen de keuze, waarbij de keuze voor woongebied afhangt van de 
mening van de partner. De partners moeten echt samen overtuigd zijn. De ene partner 
kan de andere overtuigen om in Rotterdam te blijven/ te komen wonen. Zij vertrouwt 

hem/ haar en hij/ zij kan een woonplaats dus maken of breken. Hier moet in de 
promotie rekening mee worden gehouden. De communicatiemiddelen dienen zo 
ingericht zijn dat zowel de mannen als de vrouwen enthousiast worden gemaakt. Het 
enthousiasmering proces bij mannen verloopt anders dan bij vrouwen. Vrouwen zijn 
meer te enthousiasmeren met de details en het schetsen van een verromantiseerd 
beeld, terwijl de mannen juist de praktische informatie nodig hebben om enthousiast te 
raken, bijvoorbeeld bouwtekeningen en informatie over parkeren. 

“Dicht bij ouders en familie en vriendinnen. Als die mee zouden 
verhuizen zou ik er geen moeite mee hebben.” 

- Student, 20 jaar 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

2.3. Sociale bewijskracht 

Hoger opgeleiden ervaren dat andere hoger opgeleiden de stad verlaten. We zien 
dit voorkomen bij young professionals, die ervaren dat ‘iedereen’ naar 
Amsterdam trekt. We zien het ook gebeuren bij gezinnen, die veel voorbeelden 
aanhalen van mensen uit hun omgeving die bij het krijgen van kinderen de stad 
hebben verlaten. 

Onbewust voedt dit de beslissing om ook de stad te verlaten. Het probleem is dat 
mensen die hier blijven wonen dit niet als een overduidelijke beslissing lijken te 
communiceren, terwijl in de sociale setting (‘op verjaardagen’) mensen wel heel stellig 
kunnen vertellen dat zij beslist de stad verlaten. Tevens werkt de media niet mee: 
berichten dat Amsterdam aantrekkelijker is en meer werk heeft hebben de boventoon, 
alsmede berichten dat Rotterdam onveilig is en daardoor ongeschikt om kinderen op te 
voeden. 

De sociale bewijskracht waar het op de binding met Rotterdam aan komt is groot onder 
de doelgroep hoger opgeleiden. Het principe van sociale bewijskracht stelt dat mensen 
naar andere mensen kijken in bepaalde situaties, om te weten wat ze moeten doen. Als 
mensen onzeker zijn over de situatie, letten ze scherper op wat anderen om hen heen 
doen. Gedrag wordt geïmiteerd, hoe stellig mensen ook zijn dat niemand hun 
beslissingen beïnvloedt. Kijken naar wat gelijksoortige mensen doen versterkt het 
principe. 

Het is belangrijk om veel voorbeelden te gaan laten zien van hoger opgeleiden die 
kiezen voor een leven in de stad, om het principe van sociale bewijskracht de andere 
kant op te kunnen gaan gebruiken. Tevens moeten veel mensen over Rotterdam praten 
als stad van de wereld, de stad waar het gebeurt, de place to be. 

Iedereen uit onze vriendenkring trekt weg uit de stad. Logisch, met 
kinderen wil je rust en groen. De stad is geen 

plek om kinderen op te laten groeien. 
- Vrouw, 31 jaar 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

2.4. Herkenbaarheid 

Mensen zijn het meest gesteld op dingen die hen vertrouwd zijn. Vertrouwdheid 
heeft een onbewuste invloed op hoe we ons voelen en welke beslissingen we 
nemen. Herkenbaarheid is dan ook een woord wat veel respondenten noemden in 
de interviews. 

Mensen die positief gestemd waren over Rotterdam noemden de ‘herkenbaarheid’ van 
de stad als kenmerk van Rotterdam. Mensen die negatief gestemd waren noemde het 
feit dat ze Rotterdam warrig en onlogisch vonden als kenmerk. Dit heeft niet alleen te 
maken met de versnipperde kern van Rotterdam, maar met name ook van de 
herkenbaarheid die een stad voor jou als persoon heeft. 

Respondenten uit de categorie ‘nieuwe Rotterdammers’ geven aan dat er veel leuke 
plekjes zijn om te ontdekken in Rotterdam, echter biedt Rotterdam niet echt die 
mogelijkheid volgens hen. Iedereen kent wel de standaard dingen als de Euromast, 
maar het is volgens hen veel meer dan dat. Respondenten die als nieuwe 
Rotterdammer hier gevestigd zijn zouden het leuk gevonden hebben als zij ten tijde van 
de verhuizing naar Rotterdam een welkomstpakket ontvangen zouden hebben waar 
leuke tips in staan voor Rotterdam, met ontdektips voor bijzondere plekken en leuke 
waardebonnen. Ook zouden ze het leuk vinden als je online kunt vinden waar je kunt 
dansen, waar je lekker kunt eten en waar de prijs-kwaliteit verhouding goed is. Ze 
weten niet goed waar ze dit nu zouden moeten kunnen opzoeken. 

“Zeker als je met z’n tweeën naar de 
stad komt is zo’n pakket leuk. Als je 

alleen bent zoek je vaak vertier bij
sportverenigingen en zo. Met z’n 
tweeën wil je toch tijd voor elkaar 

hebben en ga je niet zo snel op 
jezelf er op uit, dus dan is het 
alleen maar leuk als je samen 

plekjes in Rotterdam kunt 
ontdekken.” Foto: Marc Heeman - Young professional, vrouw, 23 jaar Rotterdam Marketing 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

2.5. Wederkerigheid 

Op de vraag ‘Wat doet u voor Rotterdam en wat doet de stad voor u?’ werd 
verbaasd gereageerd door de respondenten. Zij konden zich moeilijk een beeld 
formuleren wat zij voor de stad zouden moeten doen. 

Antwoorden als ‘Ik woon er, is dat niet genoeg?’ passeerden veelvuldig de revue. 
Sommige mensen gaven aan dat ze hun stoep schoon hielden, of de buurt in de gaten 
hielden. Alleen bij de herontdekkers werden de antwoorden meer divers en kwamen 
bijvoorbeeld vrijwilligersfuncties boven tafel. Mensen voelen niet dat wat ze doen voor 
de stad is. Ze doen het voor de buurt die ze schoonhouden, voor de kinderen waar ze 
aan voorlezen of voor het museum dat ze staande houden. Het tweede gedeelte van de 
vraag: ‘…en wat doet de stad voor u?’ bleef bijna in alle gevallen onbeantwoord. Een 
enkeling gaf aan dat ze mooi en fijn woonde in de stad. Men kan zich er geen beeld bij 
vormen wat de stad voor hen doet. En dat is een interessant gegeven, omdat deze 
vraag het gevoel van wederkerigheid in kaart brengt: geven en nemen. 

We kunnen concluderen dat de hoger opgeleiden geen gevoel van wederkerigheid 
hebben bij Rotterdam. Het belangrijke aspect van wederkerigheid is dat het een 
onbewust gevoel van verplichting geeft. Sociologen hebben er veel onderzoek naar 
gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat alle samenlevingen de regel van 
wederkerigheid in acht nemen. Deze regel is een extreem sterk onbewust mechanisme 
waar het beïnvloeding aankomt: 

“Mensen of organisaties die we niet sympathiek vinden kunnen de kans dat 
wij doen wat zij willen aanzienlijk vergroten door ons een kleine dienst te 
bewijzen voor ze hun verzoek uitspreken. De regel dwingt ongewenste 
verplichtingen af zonder dat mensen het door kunnen hebben: de regel houdt 
in dat we voor anderen hetzelfde moeten doen als wat zij voor ons hebben 
gedaan. We hoeven niet te hebben gevraagd om wat we hebben gekregen 
om ons verplicht te voelen iets terug te doen.” Cialdini (2013) 

Wederkerigheid heeft naast het effect op het individu ook een effect op de sociale groep 
waar het individu in verkeerd. Als de regel van wederkerigheid wordt geschaad door na 
een gunst niets terug te doen, wordt dat door de sociale groep niet gewaardeerd; men 
voelt over het algemeen afkeer van iemand die de regel van wederkerigheid niet in acht 
neemt. De combinatie van innerlijk ongemak en de mogelijke afkeer van buiten maken 
de regel van wederkerigheid zo’n effectief beïnvloedingsmechanisme. Hier ligt een 
grote kans voor Rotterdam bij het binden van hoger opgeleiden aan de stad. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

Focus op de klant 
Niet alleen gaven respondenten bewust antwoord op de vraag ‘….wat doet de stad voor 
u?’, ook is bij veel andere onderwerpen in het onderzoek het gevoel van wederkerigheid 
gemeten, op een meer onbewust niveau. Hoogopgeleide bewoners ervaren over het 
algemeen niet dat de stad iets voor hen als bewoners doet. Sterker nog, in sommige 
gevallen werd er een negatieve actie gevoeld die de stad richting haar bewoners oplegt. 
Hoogopgeleiden hebben niet vaak te maken met de gemeente, geeft men aan, alleen 
op momenten dat er problemen zijn zoekt de gemeente contact met hen: belastingen, 
heffingen of bouwwerkzaamheden in de buurt. Dit kan in sommige gevallen resulteren 
in een onbewust schrikeffect wanneer de gemeente contact zoekt, bijvoorbeeld door 
middel van een brief in de post. 

Zo werd er door enkele bewoners gerefereerd aan het feit dat zij nu parkeerkosten 
moeten betalen omdat de mensen die niet in Rotterdam wonen, maar wel werken -de 
forenzen- hun auto’s bij hen in de wijken zetten en vanuit daar met het OV verder 
reizen, omdat het parkeren in het centrum te duur voor hen is. Door deze mensen van 
buiten de stad die hier niet wonen, noch hun geld uitgeven in de stad na het werk, 
voelen de bewoners zich door de stad gestraft als inwoner van de stad. Dit was voor de 
respondenten niet zozeer direct gericht op het parkeren, al werd hier wel aan 
gerefereerd als voorbeeld; het was vooral een manier om aan de gemeente aan te 
geven dat ze ook haar focus moet houden op haar huidige ‘klanten’. 

Respondenten die toevallig ondernemer bleken gaven veelvuldig aan dat zij eigenlijk 
alleen met de gemeente te maken hebben als er een probleem is en de gemeente hen 
opzoekt, maar verder nooit ongevraagd gewaardeerd wordt om het feit dat zij hun 
bedrijf in Rotterdam draaien. Zij denken heel erg vanuit het relatiemanagement met de 
klant en volgens hen is de gemeente hier niet mee bezig.   

“Wij geven onze klanten met kerst altijd een relatiepakket. Het kost ons veel geld, 
maar het is een teken dat we hen als relatie waarderen, samen een fijn jaar achter de 

rug hebben en aankomend jaar er weer voor hen zijn. Dat schept een band. Ik ging de
dag voor kerst boodschappen doen bij de nieuwe supermarkt hier in de buurt. Ik 

rekende af en nèt voordat ik weg ging zei de caissière tegen mij ‘meneer, u mag een 
kerstpakket meenemen, omdat u klant bij ons bent’. Wat een onverwachte attentie, en 
het pakket bleek ook echt goed gevuld! Het resultaat: niet alleen kies ik nu zelf eerder 
voor deze supermarkt in plaats van de Albert Heijn die in dezelfde straat zit, ik heb het 

ook aan al mijn vrienden verteld. Zoiets zou Rotterdam ook bijvoorbeeld voor mij als 
ondernemer of als inwoner kunnen doen. Een relatiepakket, om te bedanken dat we 
samenwerken, want eigenlijk is het een samenwerking dat ik hier mijn bedrijf run en 

niet in Utrecht.” 
- Ondernemer, 39 jaar 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

3. De identiteit van de stad
 

De gepercipieerde identiteit van een stad is afhankelijk van hoe de mensen de 
stad beleven en ervaren. Binnen dit onderzoek is de gepercipieerde identiteit die 
de doelgroepen toekennen aan Rotterdam onderzocht. 

Daarbij is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen de rationele identiteit, de 
affectieve identiteit en de wenselijke identiteit. De verkenning van de toegekende 
identiteit heeft plaatsgevonden op het gebied van de sociaal-economische waarden, de 
fysieke waarden en de creatieve waarden. 

Rationele identiteit 
De rationele identiteit is de identiteit die men toekent aan de stad op basis van rationele 
gronden. De identiteit ‘Rotterdam havenstad’ is een voorbeeld van een rationele 
identiteit. 

Affectieve identiteit 
De affectieve identiteit is de identiteit die men persoonlijk toekent aan de stad, op basis 
van eigen ervaringen en herinneringen. Deze identiteit is subjectief van aard en kan 
afwijken van de werkelijkheid. 

Wenselijke identiteit 
De wenselijke identiteit is de identiteit die men graag zou willen zien bij de ideale stad. 
Het is in vele gevallen een utopie, een ideale situatie die nooit bereikt zal kunnen 
worden, echter geeft het een goed beeld van de behoeften van de doelgroep. Om de 
diepe drijfveren boven water te krijgen is het belangrijk dat men zo vrij mogelijk kan 
associëren. Dit is echter voor veel mensen -met name in de hogere klassen- lastig, 
omdat het van hen verwacht dat ze een beeld schetsen dat onwerkelijk en niet rationeel 
is. Om dit proces te vergemakkelijken is in het onderzoek gebruik gemaakt van een 
referentiepunt dat deze drempel verlaagt: het TV programma Utopia. In dit programma 
bouwen 15 mensen aan een ideale samenleving, zonder wetten en regels. In het 
onderzoek zijn respondenten gevraagd om vanuit dit perspectief Rotterdam in te richten 
als hun eigen Utopia. Door het te relateren aan een TV programma kwam men los van 
de rationele beperkingen en kwamen de vrije associaties beter op gang in het schetsen 
van de utopie. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

3.1. Rationele identiteit 

Onveiligheid wordt vaak genoemd en is een belangrijk aspect waar het de binding 
betreft. Daarbij wordt direct de kanttekening gemaakt dat dit ook wel bij een grote 
stad hoort en niet per se Rotterdam gebonden is. Men dicht het dus niet toe aan 
Rotterdam in bijzonder, maar meer als grote-steden-problematiek. 

De haven wordt opvallend weinig aangehaald bij de associaties die men met Rotterdam 
heeft. Het komt wel voor bij de herontdekkers -meer dan bij andere doelgroepen-, en 
ook mannen refereren er meer aan dan vrouwen, echter puur als rationele identiteit. De 
haven heeft geen bijzondere plek in de identiteit van de stad die mensen ervaren en 
zeker niet in de gewenste identiteit. We zien daarbij in andere gedeelten van het 
onderzoek dat ‘de haven’ bij veel respondenten een beeld oproept van een stad vol met 
laagopgeleiden, vies werk en lage lonen. 

De onderdelen van de rationele identiteit die geheel betrekking hebben op Rotterdam 
als unieke stad bestaan uit drie onderdelen die veelvuldig naar voren komen. 

Positief 

๏De ondernemende stad 

๏De bereikbare stad 

Negatief 

๏De stad van Feyenoord  

1. De ondernemende stad 
Of het nu komt door het TV programma ten tijde van het onderzoek of niet, bijna alle 
respondenten refereren aan de ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit in Rotterdam. 
Rotterdam is volgens hen een nuchtere en ondernemende stad. De Rotterdamse 
mentaliteit is aantrekkelijk: eerlijkheid, duidelijkheid, hard werken en mogelijkheden 
zien. Het nuchtere is een aspect wat de hoger opgeleiden erg waarderen aan de stad. 
Het is volgens hen ook hetgeen dat Rotterdam duidelijk onderscheidt van Amsterdam 
en Utrecht. Daar zijn de mensen in hun beleving toch wat meer arrogant (Amsterdam) 
of gemaakter (Utrecht) dan in Rotterdam. Ook de no-nonsense mentaliteit recht door 
zee, is volgens hen typisch Rotterdams. Afspraken worden nagekomen en je weet wat 
je aan elkaar hebt. 
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Tevens wordt vaak genoemd dat Rotterdammers je veel kansen geven, vooral in het 
bedrijfsleven. Kortom, Rotterdam is voor hen een stad van niet lullen, maar poetsen. En 
dat vinden ze heerlijk. 

Het is aan te raden om de ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit te 
gebruiken in de marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden de 
doelgroep zijn. Wel dient er nagedacht te worden over de benaming. ‘No 
nonsens’ slaat beter aan bij de brede doelgroep. 

2. De bereikbare stad 
Met name respondenten in de categorie ‘nieuwe Rotterdammers’ geven aan dat 
Rotterdam een bereikbare stad is. Intern zijn de OV verbindingen erg goed: de tram en 
metro brengen je overal. Op grotere schaal bekeken ligt de stad middenin de Randstad 
en je kunt alle kanten op. Volgens respondenten kun je prima in Rotterdam wonen en in 
Amsterdam werken. Of in Rotterdam wonen, in Leiden studeren, terwijl je vaak op 
familiebezoek wilt in Breda. De verbinding is heel goed. Daarbij is het voordeel dat 
andere grote steden die ook verbonden kunnen zijn, zoals Amsterdam, erg hectisch 
zijn. Rotterdam is dat volgens de respondenten niet. 

Het is aan te raden om de factor bereikbaarheid te gebruiken in de 
marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden in de categorie 
‘nieuwe Rotterdammers’ de doelgroep zijn. De bereikbaarheid -zowel 
intern als extern- is zeer aantrekkelijk voor hen. 

3. De stad van Feyenoord 
Feyenoord wordt door redelijk wat respondenten aangehaald, waarbij er een belangrijk 
fenomeen is geconstateerd. Aan de ene kant wordt het vaak aangehaald als ‘ik ben 
Feyenoord fan, dus Rotterdam zit in mijn hart’. Aan de andere kant wordt het door 
respondenten -met name potentiële nieuwe Rotterdammers die nog niet in Rotterdam 
wonen, maar wel binding hebben door studie of werk- aangehaald als negatieve 
associatie. Zij denken bij Rotterdam aan Feyenoord hooligans, waardoor de stad als 
geheel heel onaantrekkelijk is voor hen. Rationeel weten ze dat niet iedereen in de stad 
een hooligan is, maar emotioneel speelt het beeld dat zij hebben een grote rol. 

Het is aan te raden om Feyenoord niet expliciet te gebruiken in de 
marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden in de categorie 
‘nieuwe Rotterdammers’ de doelgroep zijn, gezien de negatieve 
associaties die het bij velen van hen kan oproepen. Feyenoord kan een 
concurrent zijn voor het gedrag dat Sterk Schouders wil realiseren. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

3.2. Affectieve identiteit 

De affectieve identiteit is de identiteit die men persoonlijk toekent aan de stad, op 
basis van eigen ervaringen en herinneringen. Deze identiteit is subjectief van 
aard en kan afwijken van de werkelijkheid. 

Een affectieve identiteit kan zich bijvoorbeeld uiten in het woord ‘trots’. Wat opvalt, is 
dat slechts een enkele respondent uit zichzelf refereert aan het feit dat hij of zij trots is 
op Rotterdam, hoofdzakelijk in de categorie herontdekkers. Het woord ‘trots’ wordt door 
respondenten amper gebruikt en is dan ook geen affectieve trigger voor hoger 
opgeleiden als zij aan Rotterdam denken. Wat wel affectieve triggers zijn, zijn acht 
zaken die veelvuldig naar voren komen. 

Positief Negatief 

๏Het thuisgevoel ๏Onveiligheid 

๏De skyline ๏Rauw 

๏De diversiteit ๏Creatieve broedplaats 

๏De nuchterheid  ๏Bakfietsen  

1. Het thuisgevoel (positief) 
Wanneer we kijken naar de affectieve identiteit dan zien we dat de respondenten die in 
Rotterdam wonen veelvuldig het ‘gevoel van thuis’ beschrijven. Het thuisgevoel is 
ontzettend belangrijk waar het de binding met de stad aan komt. Oudere respondenten 
refereren maar al te vaak aan de Brienenoordbrug en het gevoel dat ze hebben als ze 
er aan denken dat ze daar over heen rijden en naar de skyline kijken: dan weet je dat je 
thuis bent. Het heerlijke gevoel dat dat hen geeft hangt men aan de Brienenoordbrug. 

Het is aan te raden om iets met het thuisgevoel in de algemene 
marketing te doen wanneer hoger opgeleiden de doelgroep zijn. 
Het is een gevoel waar zij veel waarde aan hechten waar het 
wonen aan komt. 

2. De skyline 
De skyline staat voor veel respondenten symbool voor de identiteit van Rotterdam. Een 
vooruitstrevende stad, een ondernemende stad, alles komt samen in de kenmerkende 
skyline. De skyline van Rotterdam heeft iets magisch. 
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Voor oudere doelgroepen is het een teken van vooruitgang en groei. Voor jongere 
doelgroepen wekt het een gevoel op dat zij beschrijven als ‘kijk mij nou, dat ík hier 
woon!’. De Erasmusbrug is daar een belangrijk symbool in. 

Het is aan te raden om de skyline te gebruiken in de marketing 
van de stad. Het wekt bij hoger opgeleiden een imposant gevoel 
op, als iets waar ze graag bij willen horen. 

3. De diversiteit 
Wat bij bijna alle respondenten terug komt is de positieve benaming die zij aan 
Rotterdam hangen in termen als ‘diversiteit’ en ‘variatie’. Zij waarderen Rotterdam om 
haar diversiteit, zowel in mensen als in plekken. De variatie is groot. Alles wat je wilt kun 
je vinden in Rotterdam. Diversiteit is een trigger, alleen dient hier gewaakt te worden 
voor het feit dat deze term ook kan duiden op een diversiteit in mensen, wat haaks staat 
op de gelijksoortigheid waar men onbewust naar zoekt (zie hoofdstuk 2.1). 

Het is aan te raden om de term ‘variatie’ te gebruiken in de 
algemene marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden de 
doelgroep zijn. 

4. De nuchterheid 
Volgens veel respondenten is het nuchtere heel fijn aan Rotterdam en onderscheidt dat 
de stad ook van steden als Amsterdam en Utrecht. Zij ervaren dat het daar arroganter 
en gehyped is en dat er een soort van façade wordt opgetrokken: weinig daden en veel 
woorden. In Rotterdam kun je volgens hen gewoon zijn wie je bent, zonder vooroordeel 
gewoon lekker je eigen ding doen. Het is geen stad van uitersten, integendeel, het heeft 
niet teveel van het één en niet teveel van het ander. Gewoon, nuchter. 

Het is aan te raden om ‘het nuchtere’ te gebruiken in de 
algemene marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden de 
doelgroep zijn. Het gevoel van vrijheid, dat je gewoon kunt zijn 
wie je bent, wordt door hen zeer gewaardeerd. 

5. Onveiligheid 
Onveiligheid is een affectieve identiteit die veel respondenten hebben bij Rotterdam. 
Niet iedereen is gecharmeerd van bepaalde types in Rotterdam. Op Zuid komen ze 
liever niet. Ook wordt er zeer veel gerefereerd aan Marokkanen en Antillianen in de stad 
die voor ellende en problemen zorgen. Meer hierover is te lezen bij de wenselijke 
identiteit. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

6. Rauwe stad 
De statement ‘Rotterdam is rauw’ kan beter vermeden worden. Sommige respondenten 
zijn er wel positief over, echter weegt dit niet op tegen de negatieve gevoelens die het 
op kan wekken bij andere respondenten. Veel respondenten zijn er niet positief over. Zij 
associëren het aan ‘vermijden’, ‘asociaal’ en ‘kijk uit’. Het valt daarbij op dat vrouwelijke 
respondenten hun favoriete plekjes in de stad maar al te vaak met woorden als 
‘schattig’ en ‘lief’ bestempelen. In dit licht bekeken is het niet gek dat ‘rauw’ een negatief 
effect kan hebben; het staat haaks op hoe zij denken over zaken die zij als positief 
bestempelen. 

Het is aan te raden om ‘Rotterdam is rauw’ niet te gebruiken in de 
algemene marketing van de stad als hoger opgeleiden de 
doelgroep zijn, gezien de negatieve associaties die het bij velen 
kan oproepen. 

7. Creatieve broedplaatsen 
Ook bij dit onderwerp zien we een duidelijke tweedeling ontstaan. Enerzijds mensen die 
de creatieve broedplaatsen erg waarderen en er in geloven dat Rotterdam meer van 
deze plaatsen nodig heeft. Anderzijds mensen die er een hekel aan hebben en de 
plekken het liefst vermijden. Zij ergeren zich aan de mentaliteit van ‘de creatievelingen’ 
en benoemen de alternatieve leefstijl als eentje waar je beter als stad niet mee 
geassocieerd kunt worden. Zij geven voorbeelden van expressieve types die tegen de 
norm in willen gaan. 

Het is aan te raden om ‘creatieve broedplaatsen’ niet expliciet te 
gebruiken in de algemene marketing van de stad als hoger 
opgeleiden de doelgroep zijn, gezien de negatieve associaties die 
het kan oproepen. 

8. Bakfietsen 
Dit is een onderwerp waar de meningen sterk over verdeeld zijn. Een gedeelte van de 
respondenten binnen de doelgroep hoger opgeleiden gebruikt zelf bakfietsen. Een 
ander gedeelte vindt bakfietsen ‘vervelend’ en ‘irritant’, maar nog vervelender vinden ze 
de term ‘bakfietswijk’. Zij vinden dit niet passen bij Rotterdam. Het hoort volgens hen 
meer bij ‘het arrogante Amsterdam’, of ‘het elitaire kliekje in Utrecht’. 

Het is aan te raden om de term ‘bakfietswijken’ niet te gebruiken in 
de algemene marketing van de stad, gezien de negatieve 
associaties die het bij velen kan oproepen. Dit betekent niet dat 
bakfietsen niet gewild zijn, er is nog steeds behoefte aan bij een 
grote groep. Het is alleen af te raden om het te gebruiken in de 
beeldvorming als stad. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

3.3. Wenselijke identiteit 

De wenselijke identiteit is de identiteit die men graag zou willen zien bij de ideale 
stad. Het is in vele gevallen een utopie, een ideale situatie die nooit bereikt kan 
worden, echter geeft het een goed beeld van de behoeften van de doelgroep. 

Florida (2002) hanteert de term Quality of Place om de factoren te beschrijven die van 
belang zijn voor de creatieve klasse om tot een woonplaatskeuze te komen. 

•	 What’s there? De wijken, gebouwen, de bouwstijl, natuur en groen. 
•	 Who’s there? De diversiteit, scènes en samenhang die een stad kenmerken. 
•	 What’s going on? De levendigheid en de recreatiemogelijkheden: uitgaan, sport, 

winkels. 

Deze criteria zijn binnen het onderzoek gebruikt om respondenten hun wenselijke 
identiteit te laten schetsen, met de nadruk op het feit dat het een ideaalbeeld is dat 
nooit als geheel bereikt zal kunnen worden. 

Daaruit zijn acht overkoepelende behoeften en drijfveren geïdentificeerd die als kompas 
kunnen dienen voor de marketingstrategie om hoger opgeleiden te binden. Dit 
krachtenkompas van Rotterdam is uit het onderzoek ontstaan en samengesteld vanuit 
de onderzoeksresultaten. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

4. Het krachtenkompas 

Vanuit het social marketing onderzoek onder hoogopgeleiden in Rotterdam zijn 
acht overkoepelende behoeften en drijfveren geïdentificeerd die als kompas 
kunnen dienen voor de marketingstrategie. Dit kompas noemen we Het 
krachtenkompas van Rotterdam. Het kompas biedt houvast bij het bepalen van 
de richting in de marketing en communicatie om hoogopgeleiden te binden aan 
Rotterdam. 

Het krachtenkompas heeft acht elementen die de binding met de stad voor hoger 
opgeleiden verstevigen. De elementen zijn ieder uniek van aard en van belang om 
hoger opgeleiden aan de stad te binden. De zwaarte van de elementen verschilt per 
persoon. Voor de één is het ene element belangrijker dan het andere element. Hierin 
zien we ook tegenstrijdigheid: de vier elementen op de hoeken kunnen conflicteren met 
elkaar. Zo kan het element ‘veiligheid’ haaks staan op het element ‘vooruitgang’ en het 
element ‘levendigheid’ kan botsen met het element ‘natuurlijk’. De sleutel ligt in het 
bepalen van de juiste balans per segment. 

De naald van het kompas wijst altijd naar het element veiligheid (het noorden). Dit 
element is het meest belangrijk voor de hoger opgeleiden om binding te gaan ervaren 
met de stad. Zonder gepercipieerde veiligheid is er weinig binding. Hoe groter de 
ervaren veiligheid, hoe sterker het fundament om de verdere binding op te bouwen met 
de overige zeven elementen. De mate van gepercipieerde veiligheid, en de set van 
determinanten om te komen tot deze perceptie, verschilt per persoon. 

Voordat men op pad gaat moet men zich allereerst oriënteren op de route en weten 
waar men momenteel staat in de ogen van de doelgroep. 

Bepaal voor ieder element wat de huidige status is in de ogen van de doelgroep, 
alvorens je de route naar de bestemming gaat uitstippelen. Door dit te doen kun je je 
beter inleven in de beleving van de doelgroep en het aanbod bekijken door hun ogen. 
Dit biedt houvast in het proces en geeft een duidelijke richting in de aanpak. 
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BETROKKENHEID 

NATUURLIJK 

VEILIGHEID 

DIVERSITEIT 

LEVENDIGHEID 

GEZONDHEID VERBONDENHEID 

VOORUITGANG 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

4.1. Veiligheid 

Voor hoger opgeleiden is het belangrijk om je veilig te voelen in de ‘grote boze’ 
stad. Zij vermijden vaak de in hun ogen onveilige plekken zoals op Zuid of 
richting Marconiplein. Voor de gezinnen voelt een dorp soms veiliger aan. Geen 
ongure plekken en types. Veiligheid kan hem ook zitten in straatverlichting die 
het gewoon moet doen en het aanpakken van hardrijders in de straat. Preventie 
van veiligheid moet daarentegen niet te duidelijk zijn. Veel politie of straat of 
borden waar letterlijk op staat ‘hier wordt ingebroken’ werken averechts. Men ziet 
Rotterdam het liefst als veilige haven. 

Veiligheid is een terugkerende behoefte bij alle doelgroepen. De mate waarin men 
veiligheid ervaart en wil ervaren verschilt per segment. Toch is het een basisbehoefte te 
noemen waar het de wenselijke identiteit van de stad aankomt. Men wil een bepaalde 
mate van controle voelen en weten wat er gaat komen. Onveiligheid creëert 
onzekerheid en stress. De sterke behoefte bij alle doelgroepen waar het veiligheid 
aankomt, is uiteraard te verklaren vanuit de natuurlijke focus op veiligheid vanuit het 
menselijk overlevingsmechanisme en wordt versterkt waar het de eigen woonomgeving 
aankomt. Men wil zich veilig en geborgen voelen in de woonomgeving. 

Veiligheid is een subjectief gegeven. Herkenbaarheid speelt een grote rol in de mate 
van ervaren veiligheid. Onbekende plekken voelen onveiliger aan voor respondenten. 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat de gepercipieerde veiligheid sterk beïnvloed wordt 
door de ‘cues’ die men in de omgeving ziet. De volgende elementen spelen hierin een 
belangrijke rol. 

De media 
Respondenten refereren veelvuldig aan actualiteiten die zij in de media tegen zijn 
gekomen. Schietincidenten in hun woonomgeving waar in de krant over geschreven 
wordt, Rotterdam in Opsporing Verzocht, nieuwsberichten… Dit zijn elementen die het 
beeld van de respondenten sterk kleurt. Dit is niet zozeer gebonden aan Rotterdam, 
maar aan het totale plaatje dat door de media geschetst wordt. De manier waarop er 
mee wordt omgegaan door de overheid is voor de respondenten een belangrijk 
referentiepunt in hun gevoel van veiligheid. Het communiceren over incidenten is 
belangrijk voor de beleving van de (on)veiligheid. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

De sterke arm 
Respondenten geven vaak aan dat zij beïnvloed worden door de sterke arm in de stad. 
Het gaat dan niet zozeer om meer blauw op straat; sterker nog, dit kan onbewust weer 
het beeld van onveiligheid versterken. Het gaat vooral om de manier waarop 
opgetreden wordt. Politie die niet optreedt tegen overlastgevende jongeren of 
hardrijders geeft een slap en onveilig gevoel. Burgemeester Aboutaleb die een 
onomwonden en duidelijk standpunt inneemt tegen radicalisering geeft een sterk en 
veilig gevoel. Daarnaast benoemen veel respondenten de ervaring dat zij niet op het 
juiste niveau worden aangesproken door gezagsdragers. 

De buitenruimte 
Veel respondenten worden onbewust sterk beïnvloed door de buitenruimte. Een schone 
omgeving geeft een gevoel van veiligheid, een vieze en rommelige omgeving geeft een 
gevoel van onveiligheid. Dit is ook te herleiden uit de sociale wetenschappen. De 
broken window theory beschrijft hoe een vieze en rommelige omgeving direct van 
invloed is op asociaal en crimineel gedrag. Troep in de buitenruimte zorgt ervoor dat er 
meer troep komt; de sociale norm wordt negatief bevestigd. Tevens werkt het 
criminaliteit in de hand. 

De perceptie van wanorde en de wens voor orde is bij de respondenten sterk te 
bemerken. Orde ervaart men als er geen zwerfvuil is en als het gebied netjes 
onderhouden is. Dat betekent een goede groenvoorziening, geen graffiti en geen 
kapotte hardware. Als er orde is, is er een gevoel van veiligheid. Volgens de 
respondenten ligt hier een grote opgave in de buitenruimte. Ook het OV wordt 
aangehaald. Studenten ervaren bijvoorbeeld de BOB bus als onveilig, vanwege de 
troep en de dronken mensen. Ook metrostations en metro’s zelf worden als onveilig 
bestempeld door respondenten uit alle segmenten door de vieze en ongure omgeving 
die men ervaart. 

Bebording 
Bebording in de buitenruimte speelt ook een belangrijke rol. Borden waar 
gewaarschuwd wordt voor criminelen bevestigen het beeld dat respondenten in de 
media oppikken: zie je wel, Rotterdam is ook echt erg onveilig. Ook borden met 
samenscholingsverboden en buurttoezicht bevestigen het beeld van de respondenten, 
zowel bewust als onbewust. 

29
 



  

           
          
         

                 
          

          
           

             
           

 

 

            
           

          
            
 
  

   
 

Onderz
oek

 

Het krachtenkompas van Rotterdam 

Niet alleen dit soort bebording werkt bepaalde onveilige gevoelens in de hand, ook 
andere borden hebben dit effect bij de respondenten. Verbodsborden worden als 
negatief ervaren. Respondenten refereren bijvoorbeeld aan borden op gras waar een 
poepende hond met een streep doorheen te zien is. Dit geeft hen het gevoel dat zij in 
een vieze omgeving lopen. Ook de afbeeldingen van kauwgom weggooien op de 
prullenbakken wordt genoemd als negatief. Men ziet het als zeer betuttelend, met name 
de toon die zij ervaren ‘wij in Rotterdam gooien onze kauwgom weg.’ Hoger opgeleiden 
vinden dit een slechte manipulatie en ervaren het als storend. We zien hier dus dat de 
maatregel een negatief effect heeft op de perceptie over een fijne woonomgeving. 

“Als je de stad binnenrijdt, volgens mij bij de Maasboulevard, heb je van die 
grote knipperende borden waar op staat: LET OP, criminelen actief. Dan ga 
je meteen om je heen kijken, autodeuren op slot, een heel onbehaaglijk 
gevoel. Nu woon ik hier en ken ik de stad, maar als míj dit al een onveilig 
gevoel geeft…” 
- Man, 51 jaar 

Foto: Ossip van Duivenbode
Rotterdam Image Bank 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

De sociale dynamiek 
De sociale dynamiek is een belangrijke referentiepunt voor de respondenten om 
veiligheid of onveiligheid te ervaren. Sociale cohesie is daar een belangrijk punt bij. De 
sociale omgang is echter nog sterker in de invloed die het op de respondenten heeft. 
Onbekenden die elkaar groeten op straat, die de deur voor elkaar open houden bij het 
boodschappen doen, die opstaan voor anderen in het OV…het zijn allemaal punten die 
de mensen een gevoel van veiligheid geven. Nederlandse normen en waarden en 
beleefdheid zijn daarbij van groot belang. Een belangrijk punt dat er een onbewust 
negatief gevoel over veiligheid is wanneer er geen Nederlands gesproken wordt. De 
norm dat men in Rotterdam Nederlands spreekt wordt als zeer prettig ervaren door 
hoger opgeleiden. 

Wanneer groepen samenscholen geeft dit een onveilig gevoel. Groepen die roken en 
drinken op straat en mensen die op straat spugen geven daarbij een nog onveiliger 
gevoel. Belangrijk is dat bij doorvragen bij veel respondenten gerefereerd wordt aan 
Marokkaanse en Antilliaanse jongens. 

Respondenten in het onderzoek hebben soms gerefereerd aan medewerkers van de 
gemeente die een negatieve invloed hebben op de sociale omgeving. Medewerkers van 
Stadstoezicht en Stadsbeheer worden hierbij genoemd. Vrouwen worden soms 
nagefloten, of men ziet medewerkers hangen op bankjes en in sommige gevallen 
slapen in auto’s van de gemeente. Parkeerwachten worden als onbehoorlijk en 
denigrerend in hun gedrag ervaren, in elk geval niet klantgericht. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

4.2. Diversiteit 

Diversiteit is heel belangrijk, zowel bij kunst, cultuur, restaurantjes als onder de 
mensen. Een multiculturele stad waar iedereen tegen elkaar praat wordt als 
positief gezien. De verschillende wijken moeten volgens de respondenten ook 
meer met elkaar mengen, zodat er geen ‘elitaire clubjes’ gevormd worden. Daarbij 
vinden ze het heel belangrijk om veel keuze te hebben: zowel in het aantal 
restaurantjes als in het soort restaurantjes. 

Diversiteit komt tevens terug bij de rationele identiteit (zie hoofdstuk 3.1.). Veel 
respondenten ervaren Rotterdam als een zeer diverse, gevarieerde stad. Variatie is een 
grote behoefte bij de hoger opgeleiden. Verrast worden in de stad, keuzevrijheid 
hebben, diversiteit, allemaal zaken die van groot belang zijn in de ervaren binding. 
Tegelijkertijd is het belangrijk om te letten op de balans met de eerste behoefte: 
veiligheid. Variatie zorgt voor nieuwe dingen en onbekende aspecten. Teveel hierin 
vergroot het gevoel van onveiligheid. 

Een stad waar allerlei mensen wonen en leven, waar iedereen een thuis kan vinden, 
dat is voor de respondenten een ideale stad. Tegelijkertijd moet het dan wel voldoen 
aan de veiligheidseisen; Nederlandse normen en waarden horen hier volgens hen wel 
bij. De diversiteit in mensen en aanbod is volgens hen ook bij uitstek wat Rotterdam 
onderscheidt van de andere steden. Den Haag, Amsterdam en Utrecht zijn volgens hen 
veel meer eenheidsworst. Iedereen kan in Rotterdam zich thuis voelen, dat is volgens 
hen uniek en verrijkt de woonbeleving. We zien hier ook duidelijk de kritische 
kanttekeningen bij de opgave van Sterke Schouders terugkomen bij de respondenten. 
Het mag volgens hen niet teveel eenheidsworst worden. Ze vinden over het algemeen 
het idee van een woonomgeving waar iedereen hetzelfde is en hetzelfde doet niet 
prettig. Juist de variatie maakt het zo leuk. 

“Dat is ook precies de reden dat ik er voor heb gekozen om 
kinderen in Rotterdam op te laten groeien. Niet iedereen is 

blond met blauwe ogen. Als je dat je kinderen nu al mee 
kunt geven, dan is dat een verrijking in hun opvoeding.”

- Vrouw, 36 jaar 

42 jaar, gezin 
Belangrijk is om hier op te merken dat dit conflicteert met de conclusie van 
gelijksoortigheid (hoofdstuk 2.1). Concluderend lijkt het er op dat men zoveel mogelijk 
variatie en diversiteit in de stad wil, echter waar het de eigen woonomgeving aankomt is 
het voor de hoger opgeleiden juist prettig om mensen met dezelfde normen en waarden 
in de buurt te hebben. 
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4.3. Levendigheid 

Bruisend en levendig: termen die de hoger opgeleiden veelvuldig gebruiken om 
hun ideale stad te beschrijven. Er moet altijd iets te beleven zijn. Altijd de 
mogelijkheid tot gezelligheid. De ambiance is voor iedereen anders, maar wel 
heel belangrijk. Het is niet de stad zelf, maar de sfeer die de stad maakt. Het 
gevoel van thuis komen en trots zijn op waar je woont. 

Verder moet de stad herkenbaar zijn: weten waar je loopt en waar je heen kunt. 
Sommige gezinnen verkiezen het dorp boven de stad, meestal omdat zij hier zelf ook in 
opgegroeid zijn en dit als prettig hebben ervaren. Hier is het weliswaar minder bruisend, 
maar met een gezin is het toch altijd levendig in huis. Herontdekkers keren graag terug 
naar hun roots, de plek waar ze vandaan komen, om het gevoel van vroeger her te 
beleven. Het liefst naar een plek waar het bruisend en levendig is. Ze zijn immers al die 
jaren die drukte in huis gewend. Voor de herontdekkers is kunst en cultuur een groot 
element in de ambiance van de stad. 

24/7 
Hoog opgeleiden neigen naar een 24-uurs economie, alleen hoeft het niet letterlijk 24 
uur voor hen te zijn. Wel moet het zo zijn dat er altijd leven is, dat er altijd mogelijkheid 
is om iets te doen als je dat wilt. Dat is nu niet volgens hen. Winkels sluiten vroeg, op 
zondag is het alles kort open en op maandagochtend is alles dicht. Dit vinden hoger 
opgeleiden niet passen bij een stad als Rotterdam. Als je op maandagochtend zou 
willen winkelen in De Koopgoot dan kan dit niet. Men vindt het met name heel belangrijk 
om keuzevrijheid te hebben in de stad, zodat je zelf een mix kan maken van dingen die 
bij je passen. Je hoeft niet overal gebruik van te maken en dat doen zij ook zeker niet, 
maar het gevoel dat het zou kunnen, is belangrijk. 

Leven op straat 
Leven op straat wordt als positief bestempeld, respondenten in alle segmenten worden 
daar blij van. Buitenleven, terrasjes zoals op de Meent, dat het vrijetijdsleven zich meer 
naar buiten verplaatst, dat vinden zij een teken van een bruisende stad. Hierbij zien wij 
dat de klimaatverandering een positief effect heeft: men refereert aan het feit dat je in 
januari gewoon lekker buiten kan zitten. Hoger opgeleiden houden van het leven op 
straat. In dit licht bezien is het dan ook niet verrassend dat de Witte de Withstraat bij 
alle segmenten met stip op nummer 1 staat als favoriete plek. De sfeer, de mensen en 
de diversiteit in de straat worden erg gewaardeerd. Ook Kop van Zuid en Katendrecht 
worden vaak genoemd. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

Pleintjes 
Bijna alle respondenten hebben het gemis aan gezellige pleintjes vermeld. De huidige 
pleinen in Rotterdam missen volgens hen duidelijk sfeer. Alle pleinen die zij kennen zijn 
ongezellig en vermijden zij het liefst. Ze noemen het Oostplein, het Marconiplein, het 
Schouwburgplein, het Eendrachtsplein en het Stadhuisplein - als absoluut dieptepunt 
voor hen. Waar zij naar op zoek zijn zijn kleinschalige pleinen met karakter, waar je 
gezellig op een terrasje kunt zitten. Een pleintje dat overzichtelijk en gezellig is, niet te 
massaal en groots, is voor de doelgroep ideaal. 

De hoogte in 
Volgens respondenten ligt er een kans om de levendigheid ook de hoogte in te krijgen, 
dat mist in Rotterdam nog in hun ogen. Er zijn geen cafeetjes op de bovenste etages 
van hoge gebouwen, zodat men van het uitzicht op de stad en het water kan genieten, 
zoals in Londen en New York. Dakterrassen en daktuinen voor bewoners die geen tuin 
hebben lijkt hen een ideale situatie. 

Toeristen 
De hoger opgeleiden zijn er eenduidig over: toeristen verrijken de stad en daar kan 
zeker meer op worden ingezet. Momenteel vinden zij dat Rotterdam te weinig biedt voor 
toeristen en er te weinig op inzet. Het moet alleen niet té druk worden, zoals in 
Amsterdam. Daar is het niet leuk meer door de hoeveelheid toeristen. 

“Dat je op dinsdag-
avond de kroeg in 
gaat en daar zes 

Canadezen aan de 
bar zitten. 

Dat is toch leuk!” 
- Man, 55 jaar 

Foto: Sophia van den Hoek 
Rotterdam Image Bank 
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4.4. Verbondenheid 

Hoger opgeleiden hebben grote behoefte aan verbondenheid met hun omgeving. 
Hoe die verbondenheid er uit ziet is verschillend. De wens naar verbondenheid 
van de stad (nu lijkt de stad uit losse delen te bestaan) en de verbondenheid in de 
wijk: mensen die sociaal met elkaar overweg kunnen in de buurt. 

Bedrijven en de gemeente mogen meer verbonden worden met de bevolking. Laat 
studenten kennis maken met het bedrijfsleven, leg de verbindingen in de stad. 
Overkoepelend zien we behoefte aan verbondenheid in de woonomgeving die zich 
splitst in sociale verbondenheid en fysieke verbondenheid. 

Onder sociale verbondenheid verstaat men het gevoel dat je ‘je er welkom voelt’. De 
ideale woonomgeving voor de respondenten is een sociale omgeving waar mensen 
goed met elkaar om gaan. De bewoners zijn respectvol. Het liefst heeft men een 
sociale, nette wijk waar mensen met dezelfde normen en waarden wonen. Men heeft er 
aandacht voor elkaar en is geïnteresseerd in elkaar, echter wel op een manier waarop 
men zelf bepaalt in welke mate men het contact onderhoudt. Sommige mensen zoeken 
juist een buurt waar de buren veel met elkaar optrekken en veel activiteiten met elkaar 
ondernemen, terwijl anderen hier juist niets van willen weten. Zij zoeken de 
verbondenheid in hun eigen kring, binnen de muren van hun huis, en willen zo min 
mogelijk ondernemen met buren. 

Het gevoel van sociale verbondenheid in de woonomgeving is voor de hoger 
opgeleiden belangrijker dan de feitelijke verbondenheid. Weten dat je kunt aankloppen 
bij de buren als er iets is, maar hen verder nooit spreken, is hier een voorbeeld van. Die 
verbondenheid voelt men door te bemerken dat er gelijksoortige mensen in de 
omgeving wonen: mensen met dezelfde normen en waarden zoals zij die hebben. 

De menselijke maat 
Gezelligheid speelt een belangrijke rol in de ideale woonomgeving voor hoger 
opgeleiden. Zij missen de knusheid in de stad. Er moet volgens hen voor gewaakt 
worden dat niet alles massaal en groots wordt aangepakt zoals Rotterdam in hun ogen 
vaak doet. In de woonomgeving houdt men juist van gezelligheid en geborgenheid. Dit 
kan volgens hen gerealiseerd worden door het gebruik van natuurlijke materialen en 
warm licht. Buitenverlichting is een thema dat vaak genoemd wordt: kleine lichtjes in de 
bomen en het water zijn populair. LED verlichting heeft dat effect geheel niet volgens 
hen. Kortom, zij missen de menselijke maat in Rotterdam. 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

Verbonden flexplekken 
Buitenshuis thuiswerken is een onderwerp dat met grote regelmaat terugkomt. Hoger 
opgeleiden zijn niet zozeer geboden aan één vaste werkplek de gehele week. Thuis 
werken is voor veel van hen niet ideaal door de afleidingen, maar ook omdat men privé 
en werk graag gescheiden houdt. Openbare flexplekken zoals de bibliotheek worden 
als negatief ervaren, omdat allereerst de sfeer niet is wat zij zoeken en ten tweede, 
omdat de doelgroep daar veel ‘hangjongeren’ ervaart, die daar gratis aan het 
internetten zijn. Goede flexplekken worden gemist door de doelgroep. De ideale 
flexplek is centraal gelegen, heeft een fijne sfeer, serveert lekkere koffie voor een goede 
prijs en biedt gratis WIFI. Een flexplek huren is niet iets wat voor hen interessant is, 
omdat ze daar vast zitten aan kosten. Vrijheid is juist wat ze zoeken. Ze werken daarom 
graag in koffietentjes. Daar is het volgens hen gezellig en toch kun je er geconcentreerd 
werken, met een lekkere latte macchiato erbij. Toch ervaren ze er veel problemen mee 
in de stad. De koffie is volgens hen heel duur en vaak verloopt de WiFi code na een 
tijdje, waardoor je weer een nieuwe consumptie moet kopen. 

Er wordt een link gelegd met de gebouwen van de gemeente. Volgens respondenten is 
het een logische stap als in de nieuwe gemeentelijke gebouwen ook openbare 
flexplekken komen voor Rotterdammers die willen werken. Bovendien is dit voor hen 
een teken van een participerende overheid: ambtenaren en Rotterdammers die 
gezamenlijk op een plek kunnen flexwerken. 

Fysieke verbondenheid 
De fysieke verbondenheid van de stad is een onderdeel van de rationele identiteit (‘de 
bereikbare stad’, pagina 15) en behoort ook toe te de ideale stad. Een uitstekend OV 
netwerk is essentieel, maar de respondenten benadrukken dat de auto’s niet vergeten 
mogen worden. Over het algemeen is een autovrije stad geen ideaalbeeld, een 
autoluwe stad wel. 

Omdat er veel op de fiets gedaan wordt is dit ook een belangrijk punt in de 
verbondenheid: goede brede fietspaden en voldoende plekken om je fiets vast te 
zetten. Volgens de respondenten gaat het op beide punten mis. 

“Het is natuurlijk tekenend wat je ziet bij het stadhuis: geen enkele
 
ruimte voor je fiets, volgens mij welgeteld zijn er 5 fietsbeugels.
 

Dus krijg je de straatvervuiling waarbij iedereen zijn fiets 

vast moet maken aan lantarenpalen. En natuurlijk de
 

boodschap die je uitzendt als overheid:
 
fietsen niet welkom.” 


- Herontdekker, 61 jaar 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

4.5. Vooruitgang 

De ontwikkeling die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt wordt als 
zeer positief ervaren. Mensen zien de stad verbeteren en vinden het steeds 
prettiger wonen. Volgens de respondenten is Rotterdam een symbool van 
vooruitgang en dit vinden zij heel belangrijk. Stilstand is achteruitgang. Dit 
gegeven overlapt deels met de gepercipieerde identiteit. Veel respondenten zien 
graag dat Rotterdam hier verder op inzet en een baken wordt van vernieuwing in 
alle mogelijke vormen. Dat vergt volgens hen meer lef van de gemeente en het 
bedrijfsleven. 

Vooruitstrevendheid zien zij als futurologisch denken: het nieuwe denken waarin risico's 
genomen worden, daar zien zij heil in. Niets zo vervelend voor hen als een status quo. 
Futurologisch denken betekent voor hen technologische ontwikkeling, alsmede de 
sociale ontwikkelingen in een stad. We zien dit in alle levensfases voorkomen: van de 
young professional die graag ziet dat Rotterdam UberPop zou toelaten, tot de 
herontdekker die vindt dat Rotterdam een globale rol in kan nemen bij het ontwikkelen 
van de haven van de toekomst. Rotterdam kan de voortrekker zijn in de vorming van de 
nieuwe samenleving. Een innovatieve stad die openstaat voor vooruitgang, te gekke 
gebouwen en de nieuwste technologieën. 

Innovatieve technologie is voor de hoger opgeleiden zeer interessant. Ze zijn 
overwegend zeer positief over de deeleconomie en maken dan ook volop gebruik van 
platforms als AirBnB, Peerby en Snappcar. Niet zozeer vanuit milieubewustzijn, 
altruïsme of kostenbesparing, maar met name vanuit gemak. Duurzaamheid is wel een 
item dat ze een belangrijke bijkomstigheid vinden en kosten ook, maar dit is niet het 
hoofddoel. Gemak is dat wel. Waarom zou je een eigen auto bezitten met alle 
rompslomp van onderhoud en parkeerproblemen, als je op ieder moment van de dag 
een eigen chauffeur tot je beschikking kan hebben met Uber? 

Haaks op de vooruitstrevendheid zien zij de politiek. Zij vinden dat de politiek vaak de 
vooruitstrevendheid tegenhoudt en dat is hen een doorn in het oog. “Rotterdam mist lef” 
is een veelgehoorde uitspraak van de respondenten, waarbij zij doelen op het feit dat 
Rotterdam te weinig durf toont op het vlak van technologische vooruitgang. Volgens hen 
liggen hier grote kansen voor de stad. 
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4.6. Gezondheid 

De bewuste houding van de hoger opgeleiden waar het lifestyle aankomt is van 
invloed op de identiteit die zij zoeken bij hun ideale woonomgeving. Hun 
woonomgeving moet aansluiten op de behoeften die zij in hun individuele leven 
hebben en waar ze mee bezig zijn. Gezondheid is hierbij een belangrijke pijler en 
wordt steeds breder gezien. Gezondheid voor de mens en haar omgeving, en de 
mogelijkheden ertoe, zijn essentieel. Vooral de keuzemogelijkheid is belangrijk. 

Gezondheid is voor de hoger opgeleiden integraal en bestaat uit lichaam en geest: een 
holistisch gezondheidsbeeld. Zij zien een bewust leven als een samenwerking tussen 
voeding, beweging en geestelijke gezondheid. Deze drie aspecten zijn belangrijk voor 
de doelgroep en deze zaken zijn onderling met elkaar gekoppeld. Het juiste voedsel is 
belangrijk voor deze doelgroep. Men is met name geïnteresseerd in de micronutriënten, 
zoals vitaminen en mineralen, en de persoonlijke behoefte van hun lichaam en hun 
dagelijkse leven. Zij zijn kritisch op zaken uit de wetenschap, waarmee zij consumptie 
van zuivel, tarwe en vlees ter discussie stellen. E-nummers en suiker staan bij hen 
bekend als ongezond. Bij goede voeding hoort voldoende beweging. En dat is een 
uitdaging voor de drukke hoger opgeleide. Het vinden van mentale rust is dan ook erg 
belangrijk voor hen. 

Deze drie aspecten gecombineerd zien zij graag terug in hun woonomgeving, waarbij 
bij voeding en beweging goed gelet moet worden op het tijdsaspect. Zo ervaren 
respondenten nog wel eens het gemis van healthy fast food in Rotterdam. Volgens hen 
is er op iedere hoek van de straat fast food te krijgen, maar ben je altijd veroordeeld tot 
de ongezonde voeding. Het aspect fast food is voor hen juist aantrekkelijk door het 
drukke leven; zij zouden graag meer gezonde ketens willen zien in het straatbeeld. 

Beweging en mentale ontspanning wordt vaak gecombineerd door de respondenten, 
waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Zij schetsen vaak natuurlijke, openbare 
plekken in hun ideaalbeeld. Op deze plekken kan bijvoorbeeld gezamenlijk worden 
gesport of worden gepicknickt. 

Foto: 500Watt 
Rotterdam Marketing 
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4.7. Natuurlijk 

De mensen houden van groen in de wijk. Dit geeft een fijn straatbeeld. Ook 
vinden ze het fijn om te wandelen in de natuur. Oprijlanen met bomen worden 
vaak getypeerd als het ideale plaatje. Mensen hebben ook veel affiniteit met 
water: de een houdt van de haven, de ander vindt het heerlijk om langs de Maas 
te lopen. 

Natuur en groen is een centraal thema in de ideale woonomgeving van de 
respondenten. Zij zien graag veel groen in de omgeving. Groen betekent gezondheid 
voor hen, maar het heeft vooral ook een positieve uitwerking op hun gemoed. 
Respondenten schetsen vaak lanen met veel grote bomen aan de kant, zoals eiken- of 
kastanjebomen, in hun ideale woonomgeving. Ze hebben behoefte aan groene parken 
om gezamenlijk te sporten of een wandeling in te maken, met goede verharde paden 
om op hard te lopen. Daarbij zien ze graag dat er gedacht wordt aan iedereen, met 
verschillende behoeften: parken voor kinderen om te spelen, parken voor honden om te 
spelen, parken om hard te lopen, parken om te werken, parken om juist complete stilte 
en rust te ervaren. Ook hier zien we de wens aan variatie en diversiteit terug komen. 

Belangrijk is om te realiseren dat de natuur waar de hoger opgeleiden het over hebben 
niet altijd te vinden is in Rotterdam. Veel respondenten zoeken rust in de natuur, om 
even te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. In de huidige stadsparken ervaart men 
groen en natuur, echter geen totale rust. Er is altijd herrie te horen van bijvoorbeeld 
auto’s in de buurt of muziek die jongeren aan hebben staan. Stilteplekken worden 
gemist. Daarnaast ervaren respondenten in sommige gevallen dat de gemeente de 
natuur uit de stad bewust verjaagt, of op een niet-duurzame manier omgaat met dieren 
in de stad. Zo refereren meerdere respondenten aan duiven en ganzen die gedood 
worden. Dit vindt men niet passend. Stadsnatuur is onderdeel van hun ideale stad. 

“Ik vind het heerlijk om op Rotterdam Centraal 
naar de spreeuwen te luisteren als ik op de trein 

wacht. Wat blijkt nu: hebben ze lasers ingezet om 
de spreeuwen te verjagen, omdat ze overlast

geven voor reizigers… doodzonde.” 
- Man, 43 jaar 

Foto: Peter Schmidt 
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Het krachtenkompas van Rotterdam 

4.8. Betrokkenheid 

De mensen vinden het heel belangrijk om betrokken te worden bij de 
ontwikkelingen in de stad. Ze staan zeer positief tegenover projecten als 
CityLab010 en het Stadsinitiatief. Ook moet de gemeente zich meer betrokken 
opstellen: de mensen hebben soms het gevoel dat de gemeente hen simpelweg 
niet wil helpen. Ze missen betrokkenheid van de juiste personen. 

De doelgroep is maatschappelijk betrokken: er wordt veel vrijwilligerswerk gedaan en 
men is zich bewust van duurzaamheid. Hoger opgeleiden willen graag dat de stad 
Rotterdam beter en beter wordt. Het leven draait voor hen niet om ‘ik’ maar om ‘wij’. De 
doelgroep wil uiteindelijk de stad alleen maar mooier maken, dus dit is ook een 
onderdeel van hun ideale stad. Dit heeft invloed op het product in de marketingmix, 
want als de doelgroep veel maatschappelijke problemen interessant vindt, kunnen deze 
in projecten omgezet worden. Belangrijk daarbij is dat ze het niet helemaal zelf willen 
doen, maar samen met de gemeente. Soms hebben ze gewoon een goed idee, zonder 
dat ze daar zelf de uitvoering voor willen gaan doen, of hebben ze enkel een 
vergunning nodig voor een bewonersproject. In hun ogen moeten dergelijke 
samenwerkingen sneller van de grond komen. Deze doelgroep doet heel veel, maar ze 
eist het ook van de mensen die met haar samenwerken: bedrijven moeten 
maatschappelijk betrokken zijn, net zoals de gemeente. 

Belangrijk is dat het woord ‘participatie’ maar al te vaak een negatieve connotatie heeft 
bij de hoger opgeleiden. Zij denken aan een overheid die alles over de schutting gooit 
en aan het feit dat zij nu opgezadeld worden met de zorg voor mensen die minder goed 
voor zichzelf kunnen zorgen. Hoe is dit te combineren met hun drukke bestaan? 
Participeren vinden ze leuk en fijn, maar wel op hun niveau en vanuit eigen interesse. 

Speerpunten in de betrokkenheid zijn kinderen en jongeren, met name op educatief en 
recreatief vlak. Armoede is een belangrijk maatschappelijk probleem waar ze zich hard 
voor willen maken. Ook het welzijn van de dieren binnen Rotterdam is een onderdeel 
van betrokkenheid voor hoogopgeleiden. Een stad die verantwoordelijkheid neemt voor 
alle inwoners van de stad -mens, dier en natuur- is wat hen aanspreekt. 

“Kijk, de billen wassen van de buurvrouw vind ik echt heel 
vervelend. Maar als ik mee kan ontwikkelen aan grote 

bouwprojecten in de wijk, dan vind ik dat weer fantastisch. 
Alleen dát vraagt de overheid niet. Dat doen ze liever zelf.” 

- Man, 47 jaar 
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5. Aanbevelingen
 

5.1. Segmentatie 

Het BSR model blijkt een lastig toepasbaar model te zijn als we kijken naar de 
diepere drijfveren van de doelgroepen om zich te binden aan Rotterdam. Het 
model is bruikbaar als indicatie hoe de stad ingericht dient te worden om zoveel 
mogelijk mensen aan te spreken, echter als social marketing segmentatie is het 
model niet voldoende bruikbaar waar het Sterke Schouders aankomt. 

Alle respondenten in het onderzoek hebben aangegeven dat zij zich herkennen in 
meerdere kleuren en niet tot één segment te rekenen zijn. Daarbij geeft iedereen aan 
dat bepaalde onderdelen wel op hen van toepassing zijn en bepaalde onderwerpen juist 
niet. Mensen die zichzelf als blauw (luxe) zien kunnen er bijvoorbeeld direct achteraan 
zeggen dat ze niets zo vervelend vinden als mensen die met hun status pronken, en dat 
ze daarom toch ook wel naar groen neigen (nuchter). Mensen die rood kiezen, geven 
aan dat geel ook zeer goed aansluit vanwege het ‘vrienden en genieten’ aspect. Daarbij 
komt dat de kleuren volgens hen context afhankelijk zijn. In hun werk kunnen ze een 
bepaalde kleur zijn, die haaks staat op hoe ze in de recreatie zijn, en hun privé leven 
kan weer een hele andere kleur hebben. 

Of zij lijken op het eerste oog tot een bepaald segment te behoren, terwijl zij zich zelf tot 
een heel ander segment scharen. Dit was veelvuldig het geval bij studenten. Ook al 
behoorden zij tot de categorie rood - blauw- paars, zij bestempelden zich dan vaak toch 
in de categorie geel - groen- lime, omdat zij genieten en vrienden belangrijk vonden. Bij 
Young Professionals maakte geel veelal plaats voor groen, waarbij men vooral de 
kenmerken als nuchter en het gericht zijn op een kleinere kring belangrijker vond 
worden ten opzichte van de studententijd, terwijl bij de herontdekkers opvallend vaak 
aqua gekozen werd. Zij herkenden hierin zichzelf als een rustig, evenwichtig en 
betrokken mens, gericht op de bijdrage aan de maatschappij. 

Deze zelfperceptie is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe we de doelgroepen kunnen 
binden aan de stad. We zien daarbij dus duidelijk een verschuiving in levensfases van 
de zelfperceptie, terwijl de feitelijke kleur in het BSR model hetzelfde kan blijven (dat, 
hoe anderen hen percipiëren). 



  

            
           

         

             
          

          
            

          
             

           
           

           

          
            

             
              
           

          

         
            

              
          

             
             

         
         

 

 

        
       
         

              
          

        

Onderz
oek

 

Het krachtenkompas van Rotterdam 

Het is opvallend dat veel van de respondenten geneigd zijn om voor geel te kiezen, 
omdat zij aanhaken op woorden als genieten, gezellig en samen. Ook groen is populair, 
doordat de respondenten aanhaken op rustig, serieus en nuchter. 

Concluderend kunnen we constateren dat het BSR model niet alle aspecten dekt die 
nodig zijn bij een degelijke social marketing segmentatie die noodzakelijk is voor het 
onderzoek van Sterke Schouders. Het is wel zeer bruikbaar om de stad in te richten 
zodat er voor alle mensen uit alle profielen wat wils is. Ook kan het gebruikt worden als 
hulpmiddel om te bepalen welke dominante kleuren er aanwezig zijn in bepaalde 
wijken. Het is met name een krachtig model om mensen van buitenaf te kunnen typeren 
en daar algemene faciliteiten op te ontwerpen: een handige en praktische beleidstool. 
Wanneer we echter kijken naar de diepere drijfveren van mensen om zich te binden aan 
de stad zien we dat het model niet volledig bruikbaar is. 

In het onderzoek zijn de verschillende kleuren segmenten onderzocht. Het blijkt echter 
dat er een duidelijk patroon te herkennen in hoe mensen de stad ervaren, niet 
gebaseerd op hun leefwereld en leefstijl, maar gebaseerd op hun relatie met de stad. 
De relatie met de stad blijkt een dominantere factor voor binding te zijn dan de kleur in 
het BSR model. Op basis hiervan is de social marketing segmentatie ontwikkeld die 
inzicht geeft in de cruciale factoren rondom binding aan de stad. 

Wat een belangrijk segmentatiecriterium blijkt te zijn waar het gedrag en drijfveren 
aankomt, is de relatie die men met Rotterdam heeft. De sociale verbindingen in de 
eerste fase van het leven hebben een grote invloed op het gedrag. Familie hoort 
daarbij, maar zeker ook de omgeving waarin je opgroeit. Sociaal en fysiek. De 
psychologische binding van de stad of gemeente waar men getogen is bijkt van grote 
invloed te zijn op het latere gedrag. Gebaseerd op dit gegeven kan er een 
gedragssegmentatie opgesteld worden, gebaseerd op de psychologische binding me 
de stad en de huidige binding die men ervaart. 

Tja, lastig, eigenlijk gaat alles op voor mij. De ene keer wil 
ik genieten met vrienden, de andere keer wil ik rustig 

alleen zijn. Het hangt heel erg van de context af. 

Ik ben blauw, ik hou heel veel van luxe, maar ik heb een hekel aan mensen die hun 
status willen laten zien. In dat opzicht ben ik meer groen. Maar ik hou ook van heerlijk 

op stap met vrienden, dus dan ben ik weer geel. Het wisselt. 
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5.2. Levensfase 

De menselijke behoeften en verwachtingen veranderen geleidelijk mee met het 
verstrijken van de jaren. Hierbij zijn twee krachtvelden van belang: het 
lichamelijke krachtveld en het geestelijke krachtveld. Met name het geestelijke 
krachtenveld is van belang bij dit onderwerp. 

Bij het verstrijken van de jaren vindt een duidelijke verschuiving plaats: van de ik-
beleving naar de ‘finale ik’-beleving. waar de doelstelling in het leven meer en meer de 
boventoon gaat voeren boven de eigen ik-bevrediging. De levensfases die door Sterke 
Schouders bepaald zijn als de segmenten om op in te zetten zijn studenten, young 
professionals, gezinnen en herontdekkers. Levensfases binnen deze segmentatie 
manifesteren zich als een redelijk glijdende verandering en zijn niet op een dag vast te 
leggen. Meebewegen met de veranderende behoeften is hier het devies. Wat daarbij 
opvalt is dat de glijdende schaal rondom de wensen voor de woonomgeving zich 
manifesteert als volgt: 

Weinig wensen 
Grote 

leefwereld 

Veel wensen 

Grote leefwereld 

Weinig 
wensen 

Veel wensen 

Kleine 
leefwereld 

HERONTDEKKER 

GEZINNEN 

YOUNG PROFESSIONALS 

STUDENTEN 

Kleine 
leefwereld 
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Uit het onderzoek blijken dat naast de vier segmenten -studenten, young professionals, 
gezinnen en herontdekkers- nog twee segmenten van belang te zijn waar het gedrag en 
drijfveren aankomt. 

Mensen zonder kinderen 
Van de levensfase ‘Young Professionals’ naar de levensfase ‘gezinnen’ lijkt een 
logische stap, toch blijkt uit het onderzoek dat er een grote en belangrijke groep wordt 
overgeslagen wanneer we uitgaan van deze segmentatie. Dit zijn de mensen die niet 
meer tot de Young Professionals behoren, maar ook nog niet tot de categorie gezinnen. 
Deze groep bestaat uit hoogopgeleide singles en stellen zonder kinderen, hetzij omdat 
zij pas op een latere leeftijd aan kinderen willen beginnen, hetzij omdat zij bewust geen 
kinderen willen. Het is een belangrijke groep, omdat zij zich aan het settelen zijn na de 
levensfase van genieten (student en Young Professional) en veel vrijheid en geld te 
besteden hebben, omdat ze geen kinderen hebben. 

ST
U

D
EN

TE
N

YO
U

N
G

 P
R

O
FE

SS
IO

N
AL

S

MENSEN ZONDER KINDEREN 

G
EZ

IN
N

EN

H
ER

O
N

TD
EK

K
ER

S 

44
 



  

          
             

          
    
           

             
         

   

            
           

             

          
    

 

 

Onderz
oek

 

Het krachtenkompas van Rotterdam 

Ondernemers 
Een tweede segment dat in gedrag en behoeften rondom het onderzoeksonderwerp 
anders blijkt te zijn dan de huidige segmenten is een segment dat wellicht niet zodanig 
als een levensfase gedefineerd kan worden, maar wel een dominante rol speelt door 
alle levensfases heen: ondernemers. Ondernemers neigen er sterk naar om daar waar 
het de binding met Rotterdam aankomt andere behoeften, normen en waarden te 
hebben dan mensen in de andere levensfases. Bovendien lijken zij een belangrijke rol 
te vervullen waar het binding van de hoger opgeleide doelgroepen aankomt, 
bijvoorbeeld als werkgever of stagebegeleider. 

Dit segment is op zich niet echt een levensfase, daar het in alle levensfases voor kan 
komen: van student tot aan herontdekker, en alles daar tussen. Uit het onderzoek blijkt 
wel dat het een dominante factor kan spelen op de levensfase waar men in verkeert. 

ZZP’ers dienen hier niet toe gerekend te worden. Zij vertonen meer gelijkenissen met 
young professionals waar het behoeften aankomt. 

ONDERNEMERS 
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Omdat het onderzoek zich heeft toegespitst op de vier vooraf vastgestelde segmenten 
studenten, young professionals gezinnen en herontdekkers, is er geen diepgaand 
onderzoek gedaan naar de drijfveren van de twee nieuwe segmenten. Wel zijn er alvast 
enkele conclusies te trekken over het segment ‘mensen zonder kinderen’ doordat er 
toevallig respondenten binnen dit segment vielen. 

MENSEN ZONDER 
KINDEREN 

SINGLES 

STELLEN MET KINDERWENS, 
MAAR NOG GEEN KINDEREN 

BEWUST KINDERLOZE 
STELLEN 

N.B. kansen voor inzet op bewust kinderlozen hoogopgeleiden 
Respondenten in het onderzoek die bewust kinderloos waren wezen de onderzoekers 
op cijfers, waarmee zij als tip meegaven dat het voor Rotterdam goed zou zijn om in te 
zetten op deze groter wordende groep. Met name omdat het in hun beleving een niet-
erkende groep is waar het woonwensen aankomt. 

•	 het CBS verwacht dat 25 procent van de jongere generatie vrouwen kinderloos zal 
blijven. 

•	 in een onderzoek van Opzij gaf 36% van de Opzij-lezeressen, die hoog zijn 
opgeleid, aan niet te verwachten ooit een kind te zullen krijgen. 

•	 in hetzelfde onderzoek zegt een derde van de afgestudeerde jonge vrouwen zeker 
geen kinderen te willen. 
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Beleving van de stad 
De beleving van een stad lijkt bij mensen in deze categorie intenser te zijn dan bij 
mensen in de andere categorieën. Geven de Young Professionals nog aan dat zij -bij 
wijze van spreken- in iedere metropool kunnen wonen, mensen in deze categorie lijken 
zich bewust te zijn van het settelen in Rotterdam. Ze kiezen bewust voor een luxe 
appartement met dakterras, een historisch vooroorlogs pand of een deel van een 
betekenisvol monumentaal wooncomplex, zoals De Puntegale. Zij zien hun toekomst 
ook in Rotterdam en daarom is dit een belangrijke groep om te boeien en binden. 

Vrije tijd 
Wat zij waarderen in een stad is voldoende kwalitatieve horecagelegenheden, zoals 
bistro’s, restaurants en eetcafe’s. Daarnaast zoeken ze kwalitatieve uitgaans-
gelegenheden die gericht zijn op de oudere jongeren. Mensen in deze categorie gaan 
veel om met andere mensen uit deze categorie. Zij merken dat vrienden van vroeger 
die wel kinderen hebben een andere kant op gaan in het leven en dat daarmee de 
interesses veranderen. In deze levensfase ontstaan er dan ook andere vrienden-
groepen, te wijten aan de geboortegolf die ontstaat rond het dertigste jaar waardoor er 
soms een breuk ontstaat in vriendengroepen. 

Mijn man en ik genieten van iedere seconde. Ik zie vrienden van ons 
zich druk maken om de school van de kinderen, de sport van de 
kinderen, de vriendjes van de kinderen. Wij gaan lekker uit eten, 

naar het theater, of lunchen bij Jamie’s in de Markthal. 

Woonbeleving 
Deze groep geeft aan zich niet thuis te voelen in wijken waar veel gezinnen met 
kinderen wonen. Zij hebben duidelijk andere wensen dan de categorie gezinnen. Zo 
wonen zij liever in een rustige buurt zonder kinderen en scholen. Aan de andere kant 
hebben ze andere woonwensen dan de Young Professionals, met name op het gebied 
van woonoppervlakte. Zij vestigen zich graag in monumentale panden in de stedelijke 
omgeving, of in nieuwe appartementencomplexen met afgesloten parkeerruimtes. 

Een ander groot verschil met Young Professionals is dat zij vaak huisdieren hebben. 
Honden en katten zijn populair en men houdt hier ook rekening mee bij de 
woonomgeving. Veel groen is belangrijk, voldoende hondenuitlaatplekken en het liefst 
afgesloten hondenparken waar de huisdieren kunnen rennen en de eigenaren elkaar 
kunnen ontmoeten. Daarbij wordt regelmatig gerefereerd aan de dogparks in New York. 

“Zoals je de speelplekken hebt voor kinderen die verboden zijn 
voor honden, en dan speelplekken voor honden die verboden 

zijn voor kinderen.” 
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Life events 

Er zijn momenten in het leven van mensen die zo drastisch zijn en een grote impact 
hebben op het gedrag, dat dit aangrijpingspunten vormen voor marketing. Deze 
momenten worden geïdentificeerd als life events. Life events zijn grote gebeurtenissen 
in een mensenleven, die in meer of mindere mate psychologische aanpassing vereisen. 
De marketingwereld speelt in op life events. Dit wordt onder de noemer Behavioral 
Targeting and Life-Event Marketing ingezet. Deze individuele manier van marketing 
richt zich op life events van prospects en zorgt dat het product, of de advertentie van 
het product, op het juiste moment onder de aandacht komt, toegespitst op de 
wisselende behoeften die de nieuwe fase met zich mee zullen gaan brengen. Een 
bekend voorbeeld van deze techniek is bijvoorbeeld ‘De Blije Doos’ of de ‘Nu Zwanger 
Box’ die aankomende ouders gratis kunnen bestellen, vol met producten van Pampers, 
Nutricia en Prénatal. 

Wij hebben gekeken naar de mate van impact van life events op het gedrag rondom de 
binding met Rotterdam. De algemene life events die belangrijk zijn voor het voorspellen 
van verandering in de binding met Rotterdam zijn: 

Studie 
Stage 
Krijgen van een baan 
Samenwonen 
Trouwen 
Krijgen van kinderen 
Verbreken van een relatie 
Met pensioen gaan 

Sommige life events zijn leeftijdgebonden, zoals de studie- en stageperiode. De meeste 
life events zijn echter niet leeftijdgebonden en kunnen gedurende een leven op 
verschillende leeftijden en momenten voorkomen. Dit verschilt per persoon en per 
situatie. Dit wordt in de rapporten per segment dieper uiteengezet. 
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5.3. Vervolgonderzoek 

De resultaten van dit social marketing onderzoek bieden inzichten en aan-
knopingspunten om een strategie te ontwikkelen waarmee hoogopgeleiden aan 
Rotterdam gebonden kunnen worden. 

De resultaten bieden daarnaast tevens inzichten die nopen tot verdere verdieping, om 
het volledige spectrum inzichtelijk te krijgen. Deze verdieping manifesteert zich in drie 
lagen: 

• Kwantitatief onderzoek, city marketing 
• Kwalitatief onderzoek, social marketing 
• Strategie ontwikkeling, social marketing 

Hierbij gaan wij uit van het social marketing segmentatiemodel zoals naar voren is 
gekomen uit het onderzoek. 
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5.3.1. Kwantitatief onderzoek 
Het kwantitatieve onderzoek van gemeente Rotterdam, citymarketing, is een kans om 
de uitkomsten van het social marketing onderzoek meetbaar te maken. De grootste 
kans ligt bij het meten van de omvang van de segmenten uit het segmentatiemodel, in 
drie lagen. 

1. De grootte van de segmenten (laag 1 uit het segmentatiemodel) 
Het kunnen meten van de omvang van de segmenten ‘honkvaste Rotterdammers’ 
en ‘nieuwe Rotterdammers’. Eenvoudig meetbaar te maken door een vraag op te 
nemen of men geboren en/of getogen is in Rotterdam, of op een later moment hier 
is komen wonen. Door een vraag op te nemen op welk moment dit was, kan dieper 
inzicht verkregen worden in de life events waarop men met marketing kan inspelen. 

2. Grootte van de subsegmenten (laag 2 uit het model) 
Het kunnen meten van de omvang van de grootte van de segmenten binnen de 
twee hoofdsegmenten, ‘honkvaste Rotterdammer’ en ‘nieuwe Rotterdammer’, 
waarbij gemeten wordt tot welk segment de respondenten zichzelf rekenen: 

• Studenten 
• Young professionals 
• No Kidders 
• Gezinnen 
• Herontdekkers 

3. Bepalende gedragingen van deze subsegmenten 
Het kunnen meten van de omvang van de bepalende factoren die van invloed zijn 
op het woongedrag binnen de subsegmenten: 

Studenten 
• Thuiswonend 
• Uitwonend 
• Internationaal
 
en 

• WO 
• HBO 
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Young Professionals 
• Single 
• Partner, niet samenwonend 
• Samenwonend 

No Kidders 
• Single 
• Met partner, nog geen kinderen 
• Met partner, bewust kinderloos 

(NB: er heerst gevoeligheid bij deze vraag voor degenen die wel kinderen willen, 
maar niet zwanger kunnen worden) 

Gezinnen 
• Wonend in de stad 
• Wonend in een buitenwijk 

en 

• Samenwonend/ gehuwd 
• Alleenstaand 
• Weduwe/ weduwnaar 

Herontdekkers 
• Bijna herontdekker 
• Net herontdekker 
• Gesettelde herontdekker 

en 

• Aangepast woongedrag 
• Onaangepast woongedrag 

4. BSR model (laag 3 uit het model) 
Hoe verhoudt het BSR model zich tot de bovenstaande segmenten? Welke kleuren 
zijn dominant op welke plekken in het segmentatiemodel? Belangrijk om 
kruisverbanden aan te kunnen gaan brengen. 

• Rood 
• Blauw 
• Groen 
• Geel 
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5.3.2. Kwantitatief onderzoek 
Vanuit het uitgevoerde social marketing onderzoek zijn de volgende kansen te 
identificeren om verder te verkennen met kwalitatief social marketing onderzoek: 

1. Onderzoek onder specifieke doelgroepen 

• No Kidders 
Behoeften en binding van de No Kidders, de doelgroepen zonder kinderen. 
Wat zijn hun behoeften, wensen, verwachtingen en bindingselementen in de 
stad? Door in te zetten op dit segment kan Rotterdam toegevoegde waarde 
bieden voor een groeiende groep hoogopgeleiden. 

• Ondernemers 
Behoeften en binding van de ondernemers als bewoner/ intermediair: een 
belangrijk segment waar het op binding van andere doelgroepen aankomt en 
tevens zelf ook bewoner van de stad. Enerzijds komt uit het onderzoek naar 
voren dat ondernemers zich allereerst ondernemer noemen en dan pas 
bewoner. Dit is een belangrijk element in de sociale identiteit en heeft 
implicaties voor een succesvolle marketingstrategie bij hoogopgeleide 
bewoners die ondernemer zijn. Anderzijds blijken ondernemers een belangrijke 
intermediair te zijn voor andere doelgroepen en daarmee spelen zij een rol in 
de binding van hoogopgeleiden aan de stad. 

Door inzichtelijk te krijgen welke subsegmenten binnen dit segment te 
definiëren zijn en welke behoeften, verwachtingen en weerstanden er zijn 
rondom binding aan de stad, kan de marketingstrategie geoptimaliseerd 
worden. 

• Toeristen/ bezoekers 
Hoogopgeleiden geven aan, graag meer toeristen te willen voor de gezelligheid 
en voor de inkomsten van de stad, maar tegelijkertijd merken ze op dat 
Rotterdam niet aantrekkelijk genoeg is voor de toeristen. Een toename van het 
aantal bezoekers in de stad, is een aantrekkelijke factor voor hoogopgeleiden - 
met de kanttekening die men maakt, dat het niet te druk mag worden zoals in 
Amsterdam. 

Daarnaast werd opgemerkt dat ‘de verkeerde soort toerist’ wordt aangetrokken 
door lijstjes als Lonely Planet (toeristen met geen groot budget). In de optiek 
van respondenten zou Rotterdam meer op zoek moeten naar toeristen die geld 
te besteden hebben en daarmee de lokale economie verstevigen. 
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2. Onderzoek naar behoeften en inzet intermediairs 

Intermediairs zijn partijen die invloed kunnen uitoefenen op de doelgroepen waar het 
binding met de stad aankomt. Door gebruik te maken van hun kracht, inzet en bereik 
bij de verschillende segmenten kan een vliegwieleffect gecreëerd worden. 

Per segment zijn de intermediairs verschillend (zie het eerste deel van het 
onderzoeksrapport). De belangrijkste intermediairs die in het onderzoek genoemd 
zijn, zijn in vier groepen te definiëren: 

•	 Onderwijsinstellingen (studenten en gezinnen) 

•	 Bedrijven, gesplitst in stagebedrijven (studenten) en werkgevers (young 
professionals en gezinnen) 

•	 Vrijwilligersorganisaties (gezinnen en herontdekkers) 

•	 Bedrijfsnetwerken (young professionals, gezinnen en herontdekkers) 

Om de intermediairs te kunnen bewegen tot het nemen van de juiste actie richting 
de doelgroepen, is verdiepend onderzoek aan te raden onder deze intermediairs: 
hoe kunnen we hen stimuleren tot het inspelen op de behoeften en drijfveren van de 
doelgroepen? Hoe kunnen we samen inzetten op een diepere binding van 
hoogopgeleiden aan de stad? 

Uiteindelijk kan aan hen inzicht in de wensen van de doelgroepen, kennis over de 
verschillende doelgroepen en samenwerking met de doelgroep aangeboden 
worden, op een wijze die de intermediairs tot actie aanzet. 



  

   

          
       

            
             

            
        

        

  
        

          
           

           
        

  
         

         
      

         
       

   
            

          

  
            

         
             

 
         

          
        

Onderz
oek

 

Het krachtenkompas van Rotterdam 

5.3.3. Vervolgstappen social marketing 

Social marketing onderzoek vormt feitelijk de start van een gedegen social marketing 
traject. Onderzoek alleen biedt verdiepende inzichten, echter zonder deze inzichten om 
te vormen in een social marketing strategie wordt de gedragsverandering niet bereikt. 
Met de inzichten die vanuit de doelgroep zijn opgehaald kan een strategie worden 
gevormd, ontwikkeld en uitgevoerd in een interventie of campagne. De fase van 
monitoring en evaluatie van de gedragsverandering volgt daarop. 

De stappen in het social marketing proces zijn als volgt: 

Doelgroeponderzoek 
Deze fase is inmiddels afgerond voor studenten, young professionals, gezinnen en 
herontdekkers. De resultaten zijn gebundeld in de onderzoeksrapporten. Aan te 
bevelen is om in te zetten op actieve en brede kennisdeling binnen de 
verschillende beleidsterreinen van de gemeente, gezien het feit dat de inzichten 
aanknopingspunten bieden op het vlak van verschillende gemeentelijke diensten. 

Ontwikkeling strategie 
Ontwikkeling van een strategie volgens de social marketing methodiek vertaalt de 
inzichten uit het onderzoek naar een praktische en concrete aanpak. De 
methodiek verweeft marketingtechnieken met gedragswetenschap, waarmee de 
doelgroep daadwerkelijk wordt aangezet tot ander gedrag. In dit geval een 
strategie waarmee hoogopgeleiden gebonden worden aan Rotterdam. 

Ontwikkeling middelen en pretest 
Ontwikkeling van de benodigde middelen en pretest van deze middelen bij de 
doelgroep is de volgende fase in het social marketing traject. 

Uitvoeren interventie 
Het uitvoeren van de social marketing campagne en/of interventie bij de doelgroep 
is de fase waarin de doelgroep daadwerkelijk bereikt gaat worden. Idealiter wordt 
dit uitgevoerd in een pilot, zodat in de kern bijgestuurd kan worden waar nodig. 

Evaluatie 
Het monitoren van de daadwerkelijke gedragsverandering naar aanleiding van de 
interventie -en het continue bijsturen van de interventie- zorgt voor een optimaal 
resultaat op de korte én op de lange termijn. 
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Analyse 
Alvorens een dergelijk traject in te gaan, is het aan te raden om een analyse van 
bestaande programma’s uit te voeren. Dit betreft een analyse van de inzet op binding 
met de stad in bestaande stedelijke programma's naar aanleiding van het onderzoek. 
Deze programma’s kunnen van zowel gemeentelijke oorsprong zijn, als van 
intermediaire bronnen. 

Door de inzet te spiegelen aan de belevingswereld van de doelgroepen kan 
geïdentificeerd worden waar de prioriteit op moet komen te liggen in termen van quick 
wins, effort en benefit. 

De vragen die daarbij centraal staan zijn concentreren zich op drie gebieden: 

Inventarisatie 
Wat wordt er ondernomen en door wie?
 

Wat is het bereik in termen van doelgroepen?
 

Analyse 
Wat gaat er goed in deze programma’s? 
Wat kan beter of wat kan anders in deze programma’s? 
Waar zitten de hiaten in de huidige aanpakken? 
Waar zitten de kansen in de huidige aanpakken?

 Rating  
Wat zijn de quick wins? 
Met welke inzet bereiken we het meeste rendement? (effort-benefit) 
Wie neemt welke rol? 

Na een dergelijke analysefase is helder waar men op moet focussen bij de social 
marketing strategie en interventieontwikkeling. Zo wordt voorkomen dat de aanpak te 
breed wordt, of dat er nieuwe zaken ontwikkeld worden, terwijl bijsturing van huidige 
programma’s kosteneffectiever kan zijn. 
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	1. Inleiding 
	Rotterdam wil kansrijke groepen steviger aan zich binden. Het gaat om studenten, young professionals, gezinnen met hoogopgeleide ouders en de zogeheten herontdekkers. Deze groepen dragen bij aan de economische en sociale groei van de stad, vanwege hun weerbaarheid, hun productiviteit, hun ondernemerschap en hun koopkracht. Social marketing biedt in dit kader vele kansen. 
	Social marketing beoogt gedragsverandering met maatschappelijke winst als doel. Hiervoor zijn niet alleen kennis en vaardigheden op het gebied van marketing nodig, maar ook kennis van het sociale gedrag van mensen en hoe besluitvormingen tot stand komen. Met dit kwalitatieve onderzoek duiken we in de belevingswereld van de hoger opgeleiden in relatie tot Rotterdam, en brengen we vanuit hun oogpunt de kansen in kaart rondom de binding met de stad. Voor zover de literatuur en ervaringen dit weergeven is er ge
	In het onderzoek is gebruikt gemaakt van een hybride onderzoeksmodel, waarbij verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn toegepast, te weten diepte-interviews, participerende observaties en focusgroepen. In de analyse van de resultaten is een comparatieve methode ingezet, waarbij de verschillende methoden en resultaten onderling met elkaar zijn vergeleken. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de factoren die van invloed zijn op de binding met de stad, hebben wij zowel mensen die in Rotterdam
	Social marketing is geen gedragswetenschap. Het is een effectieve manier om diep inzicht te krijgen in de belevingswereld van de doelgroep. Met deze gedachte in het hoofd dient dit rapport gelezen te worden. 
	Deze rapportage is deel 2 van het onderzoek waarin aan de hand van een social marketing segmentatie conclusies en aanbevelingen worden gedaan om vervolgens te komen tot een krachtenkompas die van invloed zijn op de binding met Rotterdam. In het krachtenkompas worden de overkoepelende behoefte en drijfveren geïdentificeerd die als kompas kunnen dienen voor de marketingstrategie om hoogopgeleiden te binden. Deel 1 is een separate rapportage met onderzoeksresultaten per doelgroep.
	Figure
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	1.1. De doelgroepen 
	1.1. De doelgroepen 
	Het programma ‘Sterke Schouders Sterke Stad’ deelt de kansrijke doelgroepen in de stad op in vier segmenten, welke gebaseerd zijn op levensfases: studenten, young professionals, gezinnen en herontdekkers. Ieder segment kenmerkt zich door een bepaalde levensfase welke specifieke behoeften en wensen met zich mee brengt op het gebied van wonen, werken en leven. 
	Studenten 
	Rotterdam heeft zo’n 60.000 studenten, waaronder economie- en bedrijfskunde studenten, geneeskunde studenten, MBO / HBO studenten met een zorg of technische studie, en studenten die een creatieve opleiding volgen. Binnen de groep studenten is een verdere verdeling gemaakt naar studenten met een business of technische studie, en studenten met een sociale of maatschappelijke studie. 
	Bron: ’De Leefstijldoelgroepen voor Rotterdam’ (2014) 
	Young Professionals 
	Bij de Career starters kijken we naar hoger opgeleide starters, die verder willen komen op de maatschappelijke ladder. Het zijn inwoners die net hun studie hebben afgerond en 1 en 2 persoonshuishoudens. Bij de career starters is het van belang ervoor te zorgen dat zij in Rotterdam willen blijven wonen als zij hun studie hebben afgerond, zich gaan settelen en een gezin gaan vormen. 
	Bron: ’De Leefstijldoelgroepen voor Rotterdam’ (2014) 
	Gezinnen 
	Bij de Family starters kijken we naar hoger opgeleide jonge gezinnen. Het zijn gezinnen met jonge kinderen. Bij de family starters is het van belang ervoor te zorgen dat zij in Rotterdam willen blijven wonen. 
	Bron: ’De Leefstijldoelgroepen voor Rotterdam’ (2014) 
	Herontdekkers 
	Bij de Empty Nesters kijken we naar 55 plussers, waarvan de kinderen (bijna) allemaal het huis uit zijn. Gezien hun leeftijd en opleiding (MBO+) hebben zij vaak ook een hoger inkomen. Zij gaan richting hun pensioen, of zijn net gepensioneerd en hebben daardoor weer meer tijd voor hun hobby's en interesses. Deze doelgroep is voor Rotterdam vooral van belang vanwege hun interesse in cultuur en de winkels en horecagelegenheden in het hogere segment. Dit laatste is ook weer van belang voor de aantrekkelijkheid 
	-

	Bron: ’De Leefstijldoelgroepen voor Rotterdam’ (2014) 
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	1.2. Onderzoeksmethode 
	1.2. Onderzoeksmethode 
	METHODE DOEL 
	INTERVIEWS 
	INTERVIEWS 
	INTERVIEWS 
	DIEPTE-INTERVIEWS 
	Het achterhalen van dieperliggende motieven en het bepalen van de relatie tussen de rationele, aﬀectieve en gewenste identiteit van Rotterdam. 

	SELF REPORT 
	SELF REPORT 
	Zelfreﬂecterend onderzoek waarbij de doelgroep in een zelfreﬂectie in eigen bewoording haar behoeften onder woorden brengt. 

	SOCIALE 
	SOCIALE 
	OBSERVATIE 
	Inzicht krĳgen in het gedrag bĳ verschillende doelgroepen in de sociale setting. 

	SETTING 
	SETTING 
	PARTICIPERENDE OBSERVATIE 
	Het duiden van het gedrag door te participeren in situaties in de sociale setting en in te grĳpen op ontstane situaties. 

	GROEPS
	GROEPS
	-

	FOCUSGROEP 
	Het duiden van de sociale dynamiek rond de binding met Rotterdam in de sociale netwerken van de doelgroepen. 

	SETTING 
	SETTING 
	ASSOCIATIEF ONDERZOEK 
	Het duiden van de sociale dynamiek rond de binding met Rotterdam in de sociale netwerken van de doelgroepen. 
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	1.3. Onderzoekspopulatie 
	Young 
	Studenten Gezinnen Herontdekkers 
	professionals 
	Table
	TR
	M 
	V 
	M 
	V 
	M 
	V 
	M 
	V 
	TOTAAL 

	INDIVIDUEEL 
	INDIVIDUEEL 
	26 
	25 
	13 
	18 
	16 
	13 
	13 
	11 
	135 

	GROEPSSETTING 
	GROEPSSETTING 
	18 
	13 
	5 
	0 
	2 
	4 
	4 
	3 
	49 

	PARTICIPERENDE OBSERVATIES 
	PARTICIPERENDE OBSERVATIES 
	>75 
	>100 
	>150 
	>200 
	> 525 


	6. 
	Figure
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 

	1.4. Social marketing segmentatie 
	1.4. Social marketing segmentatie 
	Social marketing is nadrukkelijk geen wetenschappelijke onderzoeksmethode. Het is een duiding van de context-gerelateerde waarden die mensen hanteren, waarmee de samenleving op te delen is op basis van gedrag. Dit dient men in het achterhoofd te houden bij het interpreteren van het onderzoeksrapport. 
	Met de conclusie dat de BSR segmentatie niet voldoende voorziet in de juiste segmentatie op gedrag, is middels fieldresearch gekomen tot een segmentatie, waarbij rekening is gehouden met de volgende criteria: 
	Identificeerbaar 
	De segmenten moeten duidelijk herkenbaar zijn als aparte segmenten. Niet in alle gevallen zal een persoon bij aanvang direct te identificeren zijn als horend bij een bepaald segment. Echter, door het toespitsen van de marketingcommunicatie op een bepaald segment zullen ook moeilijk te identificeren personen zichzelf selecteren op basis van de boodschap. Ieder segment is zo gekozen dat de doelgroep óf op voorhand duidelijk identificeerbaar is, óf zichzelf duidelijk kan segmenteren aan de hand van de communic
	-

	Homogeen 
	De segmenten moeten gelijke gedragingen vertonen op het gebied van de binding met Rotterdam. Wij gaan daarbij uit van motieven en barrières die van aard te classificeren zijn als gelijkwaardig. 
	Substantieel 
	De segmenten moeten van voldoende grootte zijn om als individueel segment benaderd te kunnen worden. Daarbij moeten de segmenten meetbaar zijn, dat wil zeggen dat er op basis van kwantitatieve gegevens bij de gemeente Rotterdam een redelijke inschatting gemaakt moet kunnen worden van de omvang per segment. 
	Figure
	7. 
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	In het bepalen van kansrijke segmenten bij die segmenten is het raadzaam om drie niveaus te onderscheiden, middels de ‘fruit-metafoor’: 
	Zoet Fruit 
	Dit zijn de ‘hoogst hangende’ doel-groepen: de segmenten die geen binding met Rotterdam hebben en geen binding ervaren. Deze segmenten zijn daarmee heel moeilijk tot gedrags-verandering aan te zetten. Zoet fruit is daarmee het moeilijkst te bereiken. Wordt het echter bereikt, dan is de winst het grootst. 
	Laaghangend Fruit 
	Dit zijn de doelgroepen die geen psychologische binding met de stad hebben, maar wel een huidige binding ervaren door werk, studie of de liefde. Deze doelgroepen staan open voor verandering en zoeken naar praktische ondersteuning: door op bepaalde onderdelen diensten en producten aan te passen op hun behoeften kan snel winst geboekt worden. 
	Liggend fruit 
	Dit zijn de doelgroepen die een psychologische binding hebben met Rotterdam doordat zij hier zijn geboren en/ of getogen. Wanneer er niets gedaan wordt met liggend fruit gaat het rotten: de binding met Rotterdam kan door transitie in levensfases negatief veranderen, waardoor mensen alsnog uit Rotterdam kunnen vertrekken. Een duidelijke focus op deze segmenten is daarmee heel belangrijk. 
	Aan de hand van de onderzoeksresultaten van het social marketing onderzoek kunnen we vanuit de huidige doelgroepen die zijn onderzocht overkoepelende segmenten identificeren. Het segmentatiemodel is geen wetenschappelijk gedragsmodel. Wel is het een pragmatisch hulpmiddel om dieper inzicht te krijgen in de beweegredenen van hoger opgeleiden om zich te binden aan Rotterdam en biedt het inzicht in hoe de context aangescherpt kan worden zodat aan deze dieperliggende behoeften voldaan wordt. 
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	HOGER OPGELEIDEN DE ROTTERDAMMER DE NIEUWE ROTTERDAMMER DE NIET- ROTTERDAMMER 
	DE HONKVASTE ROTTERDAMMER DE UITGEVLOGEN ROTTERDAMMER 
	VERHUISD NAAR ROTTERDAM EXTERN GEBONDEN 
	POSITIEF GESTEMD NEGATIEF GESTEMD 
	9. 
	Figure
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Segment 1. De Rotterdammer Geboren en/ of getogen in Rotterdam 
	Dit segment is geboren en getogen in Rotterdam, of heeft haar formatieve periode in Rotterdam doorgemaakt, en heeft daarmee een grote psychologische binding met de stad. We zien binnen dit segment twee verschillende doelgroepen: 
	1. De getogen honkvaste Rotterdammer 
	1. De getogen honkvaste Rotterdammer 
	Mensen binnen dit segment blijven hun hele leven in Rotterdam wonen en verhuizen praktisch niet voor werk of studie; indien nodig reizen zij op en neer. Er kan wel een kleine onderbreking zijn door even in het buitenland te wonen, meestal in de twintiger jaren, maar dat is niets vasts. 

	2. De uitgevlogen Rotterdammer 
	2. De uitgevlogen Rotterdammer 
	Mensen binnen dit segment verhuizen naar een andere woonplek voor bijvoorbeeld studie of werk. De psychologische binding met Rotterdam is echter al gelegd en sluimert voort. 
	Mensen binnen segment 1 wonen in Rotterdam, mensen binnen segment 2 wonen buiten Rotterdam. 
	Segment 2. De nieuwe Rotterdammer Getogen buiten Rotterdam, binding met Rotterdam 
	Dit segment is geboren en getogen buiten Rotterdam. Mensen binnen dit segment hebben geen psychologische binding met de stad, maar ervaren wel een andere binding met de stad, bijvoorbeeld door de studie die in Rotterdam is, werk dat in Rotterdam te vinden is of voor de liefde. 
	We zien binnen dit segment twee verschillende doelgroepen: 
	1. Verhuisd naar Rotterdam 
	Mensen binnen dit segment zijn verhuisd naar Rotterdam voor studie, stage, werk of een relatie. 

	2. Extern gebonden 
	2. Extern gebonden 
	Mensen binnen dit segment hebben hun studie, stage, werk of relatie in Rotterdam, maar wonen buiten Rotterdam. 
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	Segment 3 Getogen buiten Rotterdam, geen binding met Rotterdam 
	Dit segment ervaart geen enkele binding met Rotterdam. Werk, studie en relaties zijn buiten Rotterdam. Men is ook niet van plan om hier te komen wonen. Ook binnen dit segment zijn twee verschillende doelgroepen te onderscheiden: 
	1. De positief gestemde niet-Rotterdammer 
	Mensen binnen dit segment hebben geen relatie met Rotterdam, maar zijn wel erg positief gestemd over de stad. 

	2. De negatief gestemde niet-Rotterdammer 
	2. De negatief gestemde niet-Rotterdammer 
	Mensen binnen dit segment hebben geen relatie met Rotterdam, en zijn negatief gestemd over de stad. 
	Ieder segment vraagt om een andere benadering met andere aandachtspunten en aangrijpmomenten. 
	BINDING MET ROTTERDAM 
	BINDING MET ROTTERDAM 
	BINDING MET ROTTERDAM 
	SEGMENT 
	DOEL 

	Psychologisch: geboren en/ of getogen in Rotterdam 
	Psychologisch: geboren en/ of getogen in Rotterdam 
	Honkvaste Rotterdammer 
	Tevreden houden en blijven binden. Inzetten als ambassadeur om nieuwe hoger opgeleiden te binden aan de stad. 

	Uitgevlogen Rotterdammer 
	Uitgevlogen Rotterdammer 
	Verleiden om terug te komen naar Rotterdam, inspelen op de psychologische binding. 

	Fysiek: getogen buiten Rotterdam, binding met Rotterdam 
	Fysiek: getogen buiten Rotterdam, binding met Rotterdam 
	Verhuisd naar Rotterdam 
	Binding met de stad versterken, waarbij uiteindelijk de fysieke binding overgaat in een psychologische binding. 

	Extern gebonden, niet wonend binnen Rotterdam 
	Extern gebonden, niet wonend binnen Rotterdam 
	Stap voor stap kennis laten maken met de stad, verleiden om bewust voor Rotterdam te kiezen door inzet op bindingsomgeving (studie, stage, werk, liefde). Gebruik ambassadeurs. 

	Geen: getogen buiten Rotterdam, geen binding met Rotterdam 
	Geen: getogen buiten Rotterdam, geen binding met Rotterdam 
	Positief gestemde niet-Rotterdammer 
	Op de hele lange termijn over te halen, kost echter zeer veel moeite. 

	Negatief gestemde niet-Rotterdammer 
	Negatief gestemde niet-Rotterdammer 
	Niet op inzetten. 


	11. 
	Figure
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 



	2. Algemene conclusies 
	2. Algemene conclusies 
	Over het algemeen vinden de respondenten het positief dat Rotterdam inzet op de binding met hoger opgeleiden. Echter zien zij ook een andere kant: heeft de stad geen laagopgeleiden nodig? Mogen de laagopgeleiden eerst het zware werk opknappen en het pad vrijmaken voor de hoogopgeleiden? 
	Het feit dat Rotterdam inzet op het binden van hoger opgeleiden aan de stad vinden zo wat alle respondenten heel goed en belangrijk. Ze snappen, zonder verdere uitleg, dat het belangrijk is voor een stad om hoger opgeleiden aan zich te binden. Daarbij wordt echter wel direct een kanttekening gemaakt die neer komt op het volgende: gaat het om het opleidingsniveau, of om het denkniveau? Men refereert aan hoger opgeleiden die lui en passief zijn, tegenover lager opgeleiden die hard werken en zichzelf omhoog we
	Associatief 
	Sterke Schouders wekt een beeld op van fysiek harde arbeid en dat is vaak gelieerd aan laaggeschoold werk. Wanneer er geen uitleg gegeven wordt over het programma en men de naam los ziet doet de term ‘sterke schouders’ veel respondenten dan ook denken aan bijvoorbeeld de havenarbeiders die de stad hebben groot gemaakt. 
	Affectief 
	Sterke Schouders wekt voor sommigen een beeld op dat zij niet correct vinden: ‘sterke schouders’ geldt volgens hen voor iedere inwoner die  en de stad werkt, of men nu laag- of hoogopgeleid is. Sommigen vinden het zelfs discriminerend overkomen, alsof hoger opgeleiden beter zijn. Zij refereren aan de mensen die de stad in hun ogen groot hebben gemaakt: dit zijn juist ook de lager opgeleiden geweest. We zien deze opvatting dominant terugkomen bij hoger opgeleiden die uit een lager opgeleid nest komen. 
	in
	aan 

	“Sterke Schouders…dan denk ik meer aan bouwvakkers.” 
	-Student, 23 jaar 
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	2.1. Gelijksoortigheid 
	2.1. Gelijksoortigheid 
	Opvallend is dat alle respondenten benadrukken dat het niet gaat om of je wel of niet hoogopgeleid bent, maar om hoe men zich gedraagt. In hun optiek kan een hoogopgeleide zich net zo goed asociaal gedragen en een laagopgeleide dezelfde normen en waarden delen die zij hebben. Ze zoeken daarom graag naar mensen in hun buurt die net zoals zij zijn qua normen en waarden, ongeacht opleidingsniveau of afkomst. 
	Mensen die op ons lijken, vinden we sympathiek, dat is een sociologisch gegeven. Het gegeven van gelijksoortigheid gaat altijd op, of het nu gaat om mensen met dezelfde meningen, mensen met dezelfde karaktereigenschappen, mensen met dezelfde afkomst of mensen met dezelfde levensstijl. Dit blijkt ook uit het onderzoek: hoger opgeleiden wonen graag in een omgeving met mensen die zoals zij zijn. Een groot gedeelte hiervan ligt in de sociale context; deze moet herkenbaar zijn. Als voorbeeld zien we bij veel hog
	De antwoorden die men geeft op de vraag met wie men graag in de buurt woont zijn allereerst gehuld in politiek correcte statements, zoals ‘iedereen is gelijk’. Echter, bij doorvragen blijkt men er anders in te staan en komen de ongenuanceerde antwoorden naar boven: men heeft een heel duidelijk beeld met wie men in de straat wil wonen. Het liefst mensen zoals hoogopgeleiden. Het gaat hen dan niet zo zeer om andere hoger opgeleiden, maar om mensen die dezelfde normen en waarden delen als de normen en waarden 
	Het is belangrijk om te realiseren dat sommige hoogopgeleiden liever niet bij elkaar in de buurt zijn. Ook hier zien we het principe van gelijksoortigheid terug. Creatieve groepen kunnen allergie opwekken bij anderen, omdat zij zich volgens anderen ‘overdreven expressief’ gedragen. Hoogopgeleiden die gericht zijn op hun rust en privacy kunnen het storend vinden dat er ‘overactieve’ buurtbewoners zijn die allerlei dingen in hun buurt organiseren. Of het slaat door en er ontstaan ‘elitaire clubjes’, die men a
	“Ik loop liever op het Spui dan over de Lijnbaan. Ik kan me beter in het type mens vinden.. In Den Haag zijn de sociale klassen toch meer gescheiden.. In het Statenkwartier is geen Action te vinden, terwijl in. Rotterdam alles door elkaar heen gaat.” .
	-Man, 54 jaar 
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	2.2. Sociale dynamiek 
	2.2. Sociale dynamiek 
	Respondenten zijn soms heel stellig over de sociale invloed: “ik bepaal zelf waar ik ga wonen”. Toch blijkt dat achter deze eerste reactie een grote sociale dynamiek schuil gaat. De belangrijkste factor voor de respondenten om binding te ervaren met een stad is de relevante omgeving. 
	De relevante omgeving bestaat uit de ‘eigen groep’, te weten de familie, de partner en de vrienden. De sociale invloed van deze relevante omgeving is vele malen groter dan de veel ander genoemde factoren zoals woonomgeving en veiligheid. Mensen vinden het niet erg om hun huidige woonplaats te verlaten om de stad zelf. Wél om de relaties die zij in die stad hebben: hun ouders, hun familie en hun vrienden. Zij zijn daarmee gebonden aan de mensen in de stad en niet aan de stad zelf. 
	Het opnieuw moeten beginnen, starten in een sociaal gat, is voor mensen een grote (meestal onuitgesproken) drempel om naar een andere plaats te verhuizen. Niemand kennen, aangewezen zijn op jezelf, ver weg van mensen die voor je klaar staan is eng. Bij het bereiken van de hoger opgeleiden inzake het wonen in Rotterdam dienen we onszelf goed te realiseren dat de doelgroepen bijna nooit zelfstandig hun woonkeuze maken, al zeggen ze dit wel. Hierachter gaat een sterk sociaal netwerk schuil dat hen er in steunt
	• 
	• 
	• 
	Vrienden 

	• 
	• 
	Partners (in geval van stellen) 

	• 
	• 
	Ouders (thuiswonende studenten) 

	• 
	• 
	Collega’s (met name bij young professionals 


	Partners 
	Stellen maken samen de keuze, waarbij de keuze voor woongebied afhangt van de mening van de partner. De partners moeten echt samen overtuigd zijn. De ene partner kan de andere overtuigen om in Rotterdam te blijven/ te komen wonen. Zij vertrouwt 
	hem/ haar en hij/ zij kan een woonplaats dus maken of breken. Hier moet in de promotie rekening mee worden gehouden. De communicatiemiddelen dienen zo ingericht zijn dat zowel de mannen als de vrouwen enthousiast worden gemaakt. Het enthousiasmering proces bij mannen verloopt anders dan bij vrouwen. Vrouwen zijn meer te enthousiasmeren met de details en het schetsen van een verromantiseerd beeld, terwijl de mannen juist de praktische informatie nodig hebben om enthousiast te raken, bijvoorbeeld bouwtekening
	“Dicht bij ouders en familie en vriendinnen. Als die mee zouden verhuizen zou ik er geen moeite mee hebben.” 
	-Student, 20 jaar 
	Figure
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	2.3. Sociale bewijskracht 
	2.3. Sociale bewijskracht 
	Hoger opgeleiden ervaren dat andere hoger opgeleiden de stad verlaten. We zien dit voorkomen bij young professionals, die ervaren dat ‘iedereen’ naar Amsterdam trekt. We zien het ook gebeuren bij gezinnen, die veel voorbeelden aanhalen van mensen uit hun omgeving die bij het krijgen van kinderen de stad hebben verlaten. 
	Onbewust voedt dit de beslissing om ook de stad te verlaten. Het probleem is dat mensen die hier blijven wonen dit niet als een overduidelijke beslissing lijken te communiceren, terwijl in de sociale setting (‘op verjaardagen’) mensen wel heel stellig kunnen vertellen dat zij beslist de stad verlaten. Tevens werkt de media niet mee: berichten dat Amsterdam aantrekkelijker is en meer werk heeft hebben de boventoon, alsmede berichten dat Rotterdam onveilig is en daardoor ongeschikt om kinderen op te voeden. 
	De sociale bewijskracht waar het op de binding met Rotterdam aan komt is groot onder de doelgroep hoger opgeleiden. Het principe van sociale bewijskracht stelt dat mensen naar andere mensen kijken in bepaalde situaties, om te weten wat ze moeten doen. Als mensen onzeker zijn over de situatie, letten ze scherper op wat anderen om hen heen doen. Gedrag wordt geïmiteerd, hoe stellig mensen ook zijn dat niemand hun beslissingen beïnvloedt. Kijken naar wat gelijksoortige mensen doen versterkt het principe. 
	Het is belangrijk om veel voorbeelden te gaan laten zien van hoger opgeleiden die kiezen voor een leven in de stad, om het principe van sociale bewijskracht de andere kant op te kunnen gaan gebruiken. Tevens moeten veel mensen over Rotterdam praten als stad van de wereld, de stad waar het gebeurt, de place to be. 
	Iedereen uit onze vriendenkring trekt weg uit de stad. Logisch, met kinderen wil je rust en groen. De stad is geen plek om kinderen op te laten groeien. 
	-Vrouw, 31 jaar 
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	2.4. Herkenbaarheid 
	2.4. Herkenbaarheid 
	Mensen zijn het meest gesteld op dingen die hen vertrouwd zijn. Vertrouwdheid heeft een onbewuste invloed op hoe we ons voelen en welke beslissingen we nemen. Herkenbaarheid is dan ook een woord wat veel respondenten noemden in de interviews. 
	Mensen die positief gestemd waren over Rotterdam noemden de ‘herkenbaarheid’ van de stad als kenmerk van Rotterdam. Mensen die negatief gestemd waren noemde het feit dat ze Rotterdam warrig en onlogisch vonden als kenmerk. Dit heeft niet alleen te maken met de versnipperde kern van Rotterdam, maar met name ook van de herkenbaarheid die een stad voor jou als persoon heeft. 
	Respondenten uit de categorie ‘nieuwe Rotterdammers’ geven aan dat er veel leuke plekjes zijn om te ontdekken in Rotterdam, echter biedt Rotterdam niet echt die mogelijkheid volgens hen. Iedereen kent wel de standaard dingen als de Euromast, maar het is volgens hen veel meer dan dat. Respondenten die als nieuwe Rotterdammer hier gevestigd zijn zouden het leuk gevonden hebben als zij ten tijde van de verhuizing naar Rotterdam een welkomstpakket ontvangen zouden hebben waar leuke tips in staan voor Rotterdam,
	“Zeker als je met z’n tweeën naar de stad komt is zo’n pakket leuk. Als je alleen bent zoek je vaak vertier bijsportverenigingen en zo. Met z’n tweeën wil je toch tijd voor elkaar hebben en ga je niet zo snel op jezelf er op uit, dus dan is het alleen maar leuk als je samen plekjes in Rotterdam kunt ontdekken.” 
	Foto: Marc Heeman 
	-Young professional, vrouw, 23 jaar 
	Rotterdam Marketing 
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	2.5. Wederkerigheid 
	2.5. Wederkerigheid 
	Op de vraag ‘Wat doet u voor Rotterdam en wat doet de stad voor u?’ werd verbaasd gereageerd door de respondenten. Zij konden zich moeilijk een beeld formuleren wat zij voor de stad zouden moeten doen. 
	Antwoorden als ‘Ik woon er, is dat niet genoeg?’ passeerden veelvuldig de revue. Sommige mensen gaven aan dat ze hun stoep schoon hielden, of de buurt in de gaten hielden. Alleen bij de herontdekkers werden de antwoorden meer divers en kwamen bijvoorbeeld vrijwilligersfuncties boven tafel. Mensen voelen niet dat wat ze doen voor de stad is. Ze doen het voor de buurt die ze schoonhouden, voor de kinderen waar ze aan voorlezen of voor het museum dat ze staande houden. Het tweede gedeelte van de vraag: ‘…en wa
	We kunnen concluderen dat de hoger opgeleiden geen gevoel van wederkerigheid hebben bij Rotterdam. Het belangrijke aspect van wederkerigheid is dat het een onbewust gevoel van verplichting geeft. Sociologen hebben er veel onderzoek naar gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat alle samenlevingen de regel van wederkerigheid in acht nemen. Deze regel is een extreem sterk onbewust mechanisme waar het beïnvloeding aankomt: 
	“Mensen of organisaties die we niet sympathiek vinden kunnen de kans dat wij doen wat zij willen aanzienlijk vergroten door ons een kleine dienst te bewijzen voor ze hun verzoek uitspreken. De regel dwingt ongewenste verplichtingen af zonder dat mensen het door kunnen hebben: de regel houdt in dat we voor anderen hetzelfde moeten doen als wat zij voor ons hebben gedaan. We hoeven niet te hebben gevraagd om wat we hebben gekregen om ons verplicht te voelen iets terug te doen.” Cialdini (2013) 
	Wederkerigheid heeft naast het effect op het individu ook een effect op de sociale groep waar het individu in verkeerd. Als de regel van wederkerigheid wordt geschaad door na een gunst niets terug te doen, wordt dat door de sociale groep niet gewaardeerd; men voelt over het algemeen afkeer van iemand die de regel van wederkerigheid niet in acht neemt. De combinatie van innerlijk ongemak en de mogelijke afkeer van buiten maken de regel van wederkerigheid zo’n effectief beïnvloedingsmechanisme. Hier ligt een 
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	Focus op de klant 
	Niet alleen gaven respondenten bewust antwoord op de vraag ‘….wat doet de stad voor u?’, ook is bij veel andere onderwerpen in het onderzoek het gevoel van wederkerigheid gemeten, op een meer onbewust niveau. Hoogopgeleide bewoners ervaren over het algemeen niet dat de stad iets voor hen als bewoners doet. Sterker nog, in sommige gevallen werd er een negatieve actie gevoeld die de stad richting haar bewoners oplegt. Hoogopgeleiden hebben niet vaak te maken met de gemeente, geeft men aan, alleen op momenten 
	Zo werd er door enkele bewoners gerefereerd aan het feit dat zij nu parkeerkosten moeten betalen omdat de mensen die niet in Rotterdam wonen, maar wel werken -de forenzen- hun auto’s bij hen in de wijken zetten en vanuit daar met het OV verder reizen, omdat het parkeren in het centrum te duur voor hen is. Door deze mensen van buiten de stad die hier niet wonen, noch hun geld uitgeven in de stad na het werk, voelen de bewoners zich door de stad gestraft als inwoner van de stad. Dit was voor de respondenten n
	Respondenten die toevallig ondernemer bleken gaven veelvuldig aan dat zij eigenlijk alleen met de gemeente te maken hebben als er een probleem is en de gemeente hen opzoekt, maar verder nooit ongevraagd gewaardeerd wordt om het feit dat zij hun bedrijf in Rotterdam draaien. Zij denken heel erg vanuit het relatiemanagement met de klant en volgens hen is de gemeente hier niet mee bezig.  
	“Wij geven onze klanten met kerst altijd een relatiepakket. Het kost ons veel geld, maar het is een teken dat we hen als relatie waarderen, samen een ﬁjn jaar achter de rug hebben en aankomend jaar er weer voor hen zijn. Dat schept een band. Ik ging dedag voor kerst boodschappen doen bij de nieuwe supermarkt hier in de buurt. Ik rekende af en nèt voordat ik weg ging zei de caissière tegen mij ‘meneer, u mag een kerstpakket meenemen, omdat u klant bij ons bent’. Wat een onverwachte attentie, en het pakket bl
	-Ondernemer, 39 jaar 
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	3. De identiteit van de stad. 
	3. De identiteit van de stad. 
	De gepercipieerde identiteit van een stad is afhankelijk van hoe de mensen de stad beleven en ervaren. Binnen dit onderzoek is de gepercipieerde identiteit die de doelgroepen toekennen aan Rotterdam onderzocht. 
	Daarbij is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen de rationele identiteit, de affectieve identiteit en de wenselijke identiteit. De verkenning van de toegekende identiteit heeft plaatsgevonden op het gebied van de sociaal-economische waarden, de fysieke waarden en de creatieve waarden. 
	Rationele identiteit 
	De rationele identiteit is de identiteit die men toekent aan de stad op basis van rationele gronden. De identiteit ‘Rotterdam havenstad’ is een voorbeeld van een rationele identiteit. 
	Affectieve identiteit 
	De affectieve identiteit is de identiteit die men persoonlijk toekent aan de stad, op basis van eigen ervaringen en herinneringen. Deze identiteit is subjectief van aard en kan afwijken van de werkelijkheid. 
	Wenselijke identiteit 
	De wenselijke identiteit is de identiteit die men graag zou willen zien bij de ideale stad. Het is in vele gevallen een utopie, een ideale situatie die nooit bereikt zal kunnen worden, echter geeft het een goed beeld van de behoeften van de doelgroep. Om de diepe drijfveren boven water te krijgen is het belangrijk dat men zo vrij mogelijk kan associëren. Dit is echter voor veel mensen -met name in de hogere klassen- lastig, omdat het van hen verwacht dat ze een beeld schetsen dat onwerkelijk en niet ratione
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	3.1. Rationele identiteit 
	3.1. Rationele identiteit 
	Onveiligheid wordt vaak genoemd en is een belangrijk aspect waar het de binding betreft. Daarbij wordt direct de kanttekening gemaakt dat dit ook wel bij een grote stad hoort en niet per se Rotterdam gebonden is. Men dicht het dus niet toe aan Rotterdam in bijzonder, maar meer als grote-steden-problematiek. 
	De haven wordt opvallend weinig aangehaald bij de associaties die men met Rotterdam heeft. Het komt wel voor bij de herontdekkers -meer dan bij andere doelgroepen-, en ook mannen refereren er meer aan dan vrouwen, echter puur als rationele identiteit. De haven heeft geen bijzondere plek in de identiteit van de stad die mensen ervaren en zeker niet in de gewenste identiteit. We zien daarbij in andere gedeelten van het onderzoek dat ‘de haven’ bij veel respondenten een beeld oproept van een stad vol met laago
	De onderdelen van de rationele identiteit die geheel betrekking hebben op Rotterdam als unieke stad bestaan uit drie onderdelen die veelvuldig naar voren komen. 
	Positief 
	๏De ondernemende stad 
	๏De bereikbare stad 
	Negatief 
	๏De stad van Feyenoord  
	1. De ondernemende stad 
	Of het nu komt door het TV programma ten tijde van het onderzoek of niet, bijna alle respondenten refereren aan de ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit in Rotterdam. Rotterdam is volgens hen een nuchtere en ondernemende stad. De Rotterdamse mentaliteit is aantrekkelijk: eerlijkheid, duidelijkheid, hard werken en mogelijkheden zien. Het nuchtere is een aspect wat de hoger opgeleiden erg waarderen aan de stad. Het is volgens hen ook hetgeen dat Rotterdam duidelijk onderscheidt van Amsterdam en Utrecht. Daa
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	Tevens wordt vaak genoemd dat Rotterdammers je veel kansen geven, vooral in het bedrijfsleven. Kortom, Rotterdam is voor hen een stad van niet lullen, maar poetsen. En dat vinden ze heerlijk. 
	Het is aan te raden om de ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit te gebruiken in de marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden de doelgroep zijn. Wel dient er nagedacht te worden over de benaming. ‘No nonsens’ slaat beter aan bij de brede doelgroep. 
	2. De bereikbare stad 
	Met name respondenten in de categorie ‘nieuwe Rotterdammers’ geven aan dat Rotterdam een bereikbare stad is. Intern zijn de OV verbindingen erg goed: de tram en metro brengen je overal. Op grotere schaal bekeken ligt de stad middenin de Randstad en je kunt alle kanten op. Volgens respondenten kun je prima in Rotterdam wonen en in Amsterdam werken. Of in Rotterdam wonen, in Leiden studeren, terwijl je vaak op familiebezoek wilt in Breda. De verbinding is heel goed. Daarbij is het voordeel dat andere grote st
	Het is aan te raden om de factor bereikbaarheid te gebruiken in de marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden in de categorie ‘nieuwe Rotterdammers’ de doelgroep zijn. De bereikbaarheid -zowel intern als extern- is zeer aantrekkelijk voor hen. 
	3. De stad van Feyenoord 
	Feyenoord wordt door redelijk wat respondenten aangehaald, waarbij er een belangrijk fenomeen is geconstateerd. Aan de ene kant wordt het vaak aangehaald als ‘ik ben Feyenoord fan, dus Rotterdam zit in mijn hart’. Aan de andere kant wordt het door respondenten -met name potentiële nieuwe Rotterdammers die nog niet in Rotterdam wonen, maar wel binding hebben door studie of werk- aangehaald als negatieve associatie. Zij denken bij Rotterdam aan Feyenoord hooligans, waardoor de stad als geheel heel onaantrekke
	Het is aan te raden om Feyenoord niet expliciet te gebruiken in de marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden in de categorie ‘nieuwe Rotterdammers’ de doelgroep zijn, gezien de negatieve associaties die het bij velen van hen kan oproepen. Feyenoord kan een concurrent zijn voor het gedrag dat Sterk Schouders wil realiseren. 
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	3.2. Affectieve identiteit 
	3.2. Affectieve identiteit 
	De affectieve identiteit is de identiteit die men persoonlijk toekent aan de stad, op basis van eigen ervaringen en herinneringen. Deze identiteit is subjectief van aard en kan afwijken van de werkelijkheid. 
	Een affectieve identiteit kan zich bijvoorbeeld uiten in het woord ‘trots’. Wat opvalt, is dat slechts een enkele respondent uit zichzelf refereert aan het feit dat hij of zij trots is op Rotterdam, hoofdzakelijk in de categorie herontdekkers. Het woord ‘trots’ wordt door respondenten amper gebruikt en is dan ook geen affectieve trigger voor hoger opgeleiden als zij aan Rotterdam denken. Wat wel affectieve triggers zijn, zijn acht zaken die veelvuldig naar voren komen. 
	Positief 
	Positief 
	Positief 
	Negatief 

	๏Het thuisgevoel 
	๏Het thuisgevoel 
	๏Onveiligheid 

	๏De skyline 
	๏De skyline 
	๏Rauw 

	๏De diversiteit 
	๏De diversiteit 
	๏Creatieve broedplaats 

	๏De nuchterheid  
	๏De nuchterheid  
	๏Bakfietsen  


	1. Het thuisgevoel (positief) 
	1. Het thuisgevoel (positief) 
	Wanneer we kijken naar de affectieve identiteit dan zien we dat de respondenten die in Rotterdam wonen veelvuldig het ‘gevoel van thuis’ beschrijven. Het thuisgevoel is ontzettend belangrijk waar het de binding met de stad aan komt. Oudere respondenten refereren maar al te vaak aan de Brienenoordbrug en het gevoel dat ze hebben als ze er aan denken dat ze daar over heen rijden en naar de skyline kijken: dan weet je dat je thuis bent. Het heerlijke gevoel dat dat hen geeft hangt men aan de Brienenoordbrug. 
	Het is aan te raden om iets met het thuisgevoel in de algemene marketing te doen wanneer hoger opgeleiden de doelgroep zijn. Het is een gevoel waar zij veel waarde aan hechten waar het wonen aan komt. 

	2. De skyline 
	2. De skyline 
	De skyline staat voor veel respondenten symbool voor de identiteit van Rotterdam. Een vooruitstrevende stad, een ondernemende stad, alles komt samen in de kenmerkende skyline. De skyline van Rotterdam heeft iets magisch. 
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	Voor oudere doelgroepen is het een teken van vooruitgang en groei. Voor jongere doelgroepen wekt het een gevoel op dat zij beschrijven als ‘kijk mij nou, dat ík hier woon!’. De Erasmusbrug is daar een belangrijk symbool in. 
	Het is aan te raden om de skyline te gebruiken in de marketing van de stad. Het wekt bij hoger opgeleiden een imposant gevoel op, als iets waar ze graag bij willen horen. 
	3. De diversiteit 
	Wat bij bijna alle respondenten terug komt is de positieve benaming die zij aan Rotterdam hangen in termen als ‘diversiteit’ en ‘variatie’. Zij waarderen Rotterdam om haar diversiteit, zowel in mensen als in plekken. De variatie is groot. Alles wat je wilt kun je vinden in Rotterdam. Diversiteit is een trigger, alleen dient hier gewaakt te worden voor het feit dat deze term ook kan duiden op een diversiteit in mensen, wat haaks staat op de gelijksoortigheid waar men onbewust naar zoekt (zie hoofdstuk 2.1). 
	Het is aan te raden om de term ‘variatie’ te gebruiken in de algemene marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden de doelgroep zijn. 
	4. De nuchterheid 
	Volgens veel respondenten is het nuchtere heel fijn aan Rotterdam en onderscheidt dat de stad ook van steden als Amsterdam en Utrecht. Zij ervaren dat het daar arroganter en gehyped is en dat er een soort van façade wordt opgetrokken: weinig daden en veel woorden. In Rotterdam kun je volgens hen gewoon zijn wie je bent, zonder vooroordeel gewoon lekker je eigen ding doen. Het is geen stad van uitersten, integendeel, het heeft niet teveel van het één en niet teveel van het ander. Gewoon, nuchter. 
	Het is aan te raden om ‘het nuchtere’ te gebruiken in de algemene marketing van de stad wanneer hoger opgeleiden de doelgroep zijn. Het gevoel van vrijheid, dat je gewoon kunt zijn wie je bent, wordt door hen zeer gewaardeerd. 
	5. Onveiligheid 
	Onveiligheid is een affectieve identiteit die veel respondenten hebben bij Rotterdam. Niet iedereen is gecharmeerd van bepaalde types in Rotterdam. Op Zuid komen ze liever niet. Ook wordt er zeer veel gerefereerd aan Marokkanen en Antillianen in de stad die voor ellende en problemen zorgen. Meer hierover is te lezen bij de wenselijke identiteit. 
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	6. Rauwe stad 
	De statement ‘Rotterdam is rauw’ kan beter vermeden worden. Sommige respondenten zijn er wel positief over, echter weegt dit niet op tegen de negatieve gevoelens die het op kan wekken bij andere respondenten. Veel respondenten zijn er niet positief over. Zij associëren het aan ‘vermijden’, ‘asociaal’ en ‘kijk uit’. Het valt daarbij op dat vrouwelijke respondenten hun favoriete plekjes in de stad maar al te vaak met woorden als ‘schattig’ en ‘lief’ bestempelen. In dit licht bekeken is het niet gek dat ‘rauw’
	Het is aan te raden om ‘Rotterdam is rauw’ niet te gebruiken in de algemene marketing van de stad als hoger opgeleiden de doelgroep zijn, gezien de negatieve associaties die het bij velen kan oproepen. 

	7. Creatieve broedplaatsen 
	7. Creatieve broedplaatsen 
	Ook bij dit onderwerp zien we een duidelijke tweedeling ontstaan. Enerzijds mensen die de creatieve broedplaatsen erg waarderen en er in geloven dat Rotterdam meer van deze plaatsen nodig heeft. Anderzijds mensen die er een hekel aan hebben en de plekken het liefst vermijden. Zij ergeren zich aan de mentaliteit van ‘de creatievelingen’ en benoemen de alternatieve leefstijl als eentje waar je beter als stad niet mee geassocieerd kunt worden. Zij geven voorbeelden van expressieve types die tegen de norm in wi
	Het is aan te raden om ‘creatieve broedplaatsen’ niet expliciet te gebruiken in de algemene marketing van de stad als hoger opgeleiden de doelgroep zijn, gezien de negatieve associaties die het kan oproepen. 
	8. Bakfietsen 
	Dit is een onderwerp waar de meningen sterk over verdeeld zijn. Een gedeelte van de respondenten binnen de doelgroep hoger opgeleiden gebruikt zelf bakﬁetsen. Een ander gedeelte vindt bakﬁetsen ‘vervelend’ en ‘irritant’, maar nog vervelender vinden ze de term ‘bakﬁetswijk’. Zij vinden dit niet passen bij Rotterdam. Het hoort volgens hen meer bij ‘het arrogante Amsterdam’, of ‘het elitaire kliekje in Utrecht’. 
	Het is aan te raden om de term ‘bakﬁetswijken’ niet te gebruiken in de algemene marketing van de stad, gezien de negatieve associaties die het bij velen kan oproepen. Dit betekent niet dat bakﬁetsen niet gewild zijn, er is nog steeds behoefte aan bij een grote groep. Het is alleen af te raden om het te gebruiken in de beeldvorming als stad. 
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	3.3. Wenselijke identiteit 
	3.3. Wenselijke identiteit 
	De wenselijke identiteit is de identiteit die men graag zou willen zien bij de ideale stad. Het is in vele gevallen een utopie, een ideale situatie die nooit bereikt kan worden, echter geeft het een goed beeld van de behoeften van de doelgroep. 
	Florida (2002) hanteert de term Quality of Place om de factoren te beschrijven die van belang zijn voor de creatieve klasse om tot een woonplaatskeuze te komen. 
	•. 
	•. 
	•. 
	What’s there? De wijken, gebouwen, de bouwstijl, natuur en groen. 

	•. 
	•. 
	Who’s there? De diversiteit, scènes en samenhang die een stad kenmerken. 

	•. 
	•. 
	What’s going on? De levendigheid en de recreatiemogelijkheden: uitgaan, sport, winkels. 


	Deze criteria zijn binnen het onderzoek gebruikt om respondenten hun wenselijke identiteit te laten schetsen, met de nadruk op het feit dat het een ideaalbeeld is dat nooit als geheel bereikt zal kunnen worden. 
	Daaruit zijn acht overkoepelende behoeften en drijfveren geïdentificeerd die als kompas kunnen dienen voor de marketingstrategie om hoger opgeleiden te binden. Dit krachtenkompas van Rotterdam is uit het onderzoek ontstaan en samengesteld vanuit de onderzoeksresultaten. 
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	4. Het krachtenkompas 
	4. Het krachtenkompas 
	Vanuit het social marketing onderzoek onder hoogopgeleiden in Rotterdam zijn acht overkoepelende behoeften en drijfveren geïdentificeerd die als kompas kunnen dienen voor de marketingstrategie. Dit kompas noemen we Het krachtenkompas van Rotterdam. Het kompas biedt houvast bij het bepalen van de richting in de marketing en communicatie om hoogopgeleiden te binden aan Rotterdam. 
	Het krachtenkompas heeft acht elementen die de binding met de stad voor hoger opgeleiden verstevigen. De elementen zijn ieder uniek van aard en van belang om hoger opgeleiden aan de stad te binden. De zwaarte van de elementen verschilt per persoon. Voor de één is het ene element belangrijker dan het andere element. Hierin zien we ook tegenstrijdigheid: de vier elementen op de hoeken kunnen conflicteren met elkaar. Zo kan het element ‘veiligheid’ haaks staan op het element ‘vooruitgang’ en het element ‘leven
	De naald van het kompas wijst altijd naar het element veiligheid (het noorden). Dit element is het meest belangrijk voor de hoger opgeleiden om binding te gaan ervaren met de stad. Zonder gepercipieerde veiligheid is er weinig binding. Hoe groter de ervaren veiligheid, hoe sterker het fundament om de verdere binding op te bouwen met de overige zeven elementen. De mate van gepercipieerde veiligheid, en de set van determinanten om te komen tot deze perceptie, verschilt per persoon. 
	Voordat men op pad gaat moet men zich allereerst oriënteren op de route en weten waar men momenteel staat in de ogen van de doelgroep. 
	Bepaal voor ieder element wat de huidige status is in de ogen van de doelgroep, alvorens je de route naar de bestemming gaat uitstippelen. Door dit te doen kun je je beter inleven in de beleving van de doelgroep en het aanbod bekijken door hun ogen. Dit biedt houvast in het proces en geeft een duidelijke richting in de aanpak. 
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	NATUURLIJK 
	VEILIGHEID DIVERSITEIT 
	LEVENDIGHEID 
	GEZONDHEID 
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	4.1. Veiligheid 
	4.1. Veiligheid 
	Voor hoger opgeleiden is het belangrijk om je veilig te voelen in de ‘grote boze’ stad. Zij vermijden vaak de in hun ogen onveilige plekken zoals op Zuid of richting Marconiplein. Voor de gezinnen voelt een dorp soms veiliger aan. Geen ongure plekken en types. Veiligheid kan hem ook zitten in straatverlichting die het gewoon moet doen en het aanpakken van hardrijders in de straat. Preventie van veiligheid moet daarentegen niet te duidelijk zijn. Veel politie of straat of borden waar letterlijk op staat ‘hie
	Veiligheid is een terugkerende behoefte bij alle doelgroepen. De mate waarin men veiligheid ervaart en wil ervaren verschilt per segment. Toch is het een basisbehoefte te noemen waar het de wenselijke identiteit van de stad aankomt. Men wil een bepaalde mate van controle voelen en weten wat er gaat komen. Onveiligheid creëert onzekerheid en stress. De sterke behoefte bij alle doelgroepen waar het veiligheid aankomt, is uiteraard te verklaren vanuit de natuurlijke focus op veiligheid vanuit het menselijk ove
	Veiligheid is een subjectief gegeven. Herkenbaarheid speelt een grote rol in de mate van ervaren veiligheid. Onbekende plekken voelen onveiliger aan voor respondenten. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de gepercipieerde veiligheid sterk beïnvloed wordt door de ‘cues’ die men in de omgeving ziet. De volgende elementen spelen hierin een belangrijke rol. 
	De media 
	Respondenten refereren veelvuldig aan actualiteiten die zij in de media tegen zijn gekomen. Schietincidenten in hun woonomgeving waar in de krant over geschreven wordt, Rotterdam in Opsporing Verzocht, nieuwsberichten… Dit zijn elementen die het beeld van de respondenten sterk kleurt. Dit is niet zozeer gebonden aan Rotterdam, maar aan het totale plaatje dat door de media geschetst wordt. De manier waarop er mee wordt omgegaan door de overheid is voor de respondenten een belangrijk referentiepunt in hun gev
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	De sterke arm 
	Respondenten geven vaak aan dat zij beïnvloed worden door de sterke arm in de stad. Het gaat dan niet zozeer om meer blauw op straat; sterker nog, dit kan onbewust weer het beeld van onveiligheid versterken. Het gaat vooral om de manier waarop opgetreden wordt. Politie die niet optreedt tegen overlastgevende jongeren of hardrijders geeft een slap en onveilig gevoel. Burgemeester Aboutaleb die een onomwonden en duidelijk standpunt inneemt tegen radicalisering geeft een sterk en veilig gevoel. Daarnaast benoe
	De buitenruimte 
	Veel respondenten worden onbewust sterk beïnvloed door de buitenruimte. Een schone omgeving geeft een gevoel van veiligheid, een vieze en rommelige omgeving geeft een gevoel van onveiligheid. Dit is ook te herleiden uit de sociale wetenschappen. De broken window theory beschrijft hoe een vieze en rommelige omgeving direct van invloed is op asociaal en crimineel gedrag. Troep in de buitenruimte zorgt ervoor dat er meer troep komt; de sociale norm wordt negatief bevestigd. Tevens werkt het criminaliteit in de
	De perceptie van wanorde en de wens voor orde is bij de respondenten sterk te bemerken. Orde ervaart men als er geen zwerfvuil is en als het gebied netjes onderhouden is. Dat betekent een goede groenvoorziening, geen graffiti en geen kapotte hardware. Als er orde is, is er een gevoel van veiligheid. Volgens de respondenten ligt hier een grote opgave in de buitenruimte. Ook het OV wordt aangehaald. Studenten ervaren bijvoorbeeld de BOB bus als onveilig, vanwege de troep en de dronken mensen. Ook metrostation
	Bebording 
	Bebording in de buitenruimte speelt ook een belangrijke rol. Borden waar gewaarschuwd wordt voor criminelen bevestigen het beeld dat respondenten in de media oppikken: zie je wel, Rotterdam is ook echt erg onveilig. Ook borden met samenscholingsverboden en buurttoezicht bevestigen het beeld van de respondenten, zowel bewust als onbewust. 
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	Niet alleen dit soort bebording werkt bepaalde onveilige gevoelens in de hand, ook andere borden hebben dit effect bij de respondenten. Verbodsborden worden als negatief ervaren. Respondenten refereren bijvoorbeeld aan borden op gras waar een poepende hond met een streep doorheen te zien is. Dit geeft hen het gevoel dat zij in een vieze omgeving lopen. Ook de afbeeldingen van kauwgom weggooien op de prullenbakken wordt genoemd als negatief. Men ziet het als zeer betuttelend, met name de toon die zij ervaren
	“Als je de stad binnenrijdt, volgens mij bij de Maasboulevard, heb je van die grote knipperende borden waar op staat: LET OP, criminelen actief. Dan ga je meteen om je heen kijken, autodeuren op slot, een heel onbehaaglijk gevoel. Nu woon ik hier en ken ik de stad, maar als míj dit al een onveilig gevoel geeft…” 
	-Man, 51 jaar 
	Foto: Ossip van DuivenbodeRotterdam Image Bank 
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	De sociale dynamiek 
	De sociale dynamiek is een belangrijke referentiepunt voor de respondenten om veiligheid of onveiligheid te ervaren. Sociale cohesie is daar een belangrijk punt bij. De sociale omgang is echter nog sterker in de invloed die het op de respondenten heeft. Onbekenden die elkaar groeten op straat, die de deur voor elkaar open houden bij het boodschappen doen, die opstaan voor anderen in het OV…het zijn allemaal punten die de mensen een gevoel van veiligheid geven. Nederlandse normen en waarden en beleefdheid zi
	Wanneer groepen samenscholen geeft dit een onveilig gevoel. Groepen die roken en drinken op straat en mensen die op straat spugen geven daarbij een nog onveiliger gevoel. Belangrijk is dat bij doorvragen bij veel respondenten gerefereerd wordt aan Marokkaanse en Antilliaanse jongens. 
	Respondenten in het onderzoek hebben soms gerefereerd aan medewerkers van de gemeente die een negatieve invloed hebben op de sociale omgeving. Medewerkers van Stadstoezicht en Stadsbeheer worden hierbij genoemd. Vrouwen worden soms nagefloten, of men ziet medewerkers hangen op bankjes en in sommige gevallen slapen in auto’s van de gemeente. Parkeerwachten worden als onbehoorlijk en denigrerend in hun gedrag ervaren, in elk geval niet klantgericht. 
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	4.2. Diversiteit 
	4.2. Diversiteit 
	Diversiteit is heel belangrijk, zowel bij kunst, cultuur, restaurantjes als onder de mensen. Een multiculturele stad waar iedereen tegen elkaar praat wordt als positief gezien. De verschillende wijken moeten volgens de respondenten ook meer met elkaar mengen, zodat er geen ‘elitaire clubjes’ gevormd worden. Daarbij vinden ze het heel belangrijk om veel keuze te hebben: zowel in het aantal restaurantjes als in het soort restaurantjes. 
	Diversiteit komt tevens terug bij de rationele identiteit (zie hoofdstuk 3.1.). Veel respondenten ervaren Rotterdam als een zeer diverse, gevarieerde stad. Variatie is een grote behoefte bij de hoger opgeleiden. Verrast worden in de stad, keuzevrijheid hebben, diversiteit, allemaal zaken die van groot belang zijn in de ervaren binding. Tegelijkertijd is het belangrijk om te letten op de balans met de eerste behoefte: veiligheid. Variatie zorgt voor nieuwe dingen en onbekende aspecten. Teveel hierin vergroot
	Een stad waar allerlei mensen wonen en leven, waar iedereen een thuis kan vinden, dat is voor de respondenten een ideale stad. Tegelijkertijd moet het dan wel voldoen aan de veiligheidseisen; Nederlandse normen en waarden horen hier volgens hen wel bij. De diversiteit in mensen en aanbod is volgens hen ook bij uitstek wat Rotterdam onderscheidt van de andere steden. Den Haag, Amsterdam en Utrecht zijn volgens hen veel meer eenheidsworst. Iedereen kan in Rotterdam zich thuis voelen, dat is volgens hen uniek 
	“Dat is ook precies de reden dat ik er voor heb gekozen om kinderen in Rotterdam op te laten groeien. Niet iedereen is blond met blauwe ogen. Als je dat je kinderen nu al mee kunt geven, dan is dat een verrijking in hun opvoeding.”
	-Vrouw, 36 jaar 
	42 jaar, gezin 
	Belangrijk is om hier op te merken dat dit conflicteert met de conclusie van gelijksoortigheid (hoofdstuk 2.1). Concluderend lijkt het er op dat men zoveel mogelijk variatie en diversiteit in de stad wil, echter waar het de eigen woonomgeving aankomt is het voor de hoger opgeleiden juist prettig om mensen met dezelfde normen en waarden in de buurt te hebben. 
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	4.3. Levendigheid 
	4.3. Levendigheid 
	Bruisend en levendig: termen die de hoger opgeleiden veelvuldig gebruiken om hun ideale stad te beschrijven. Er moet altijd iets te beleven zijn. Altijd de mogelijkheid tot gezelligheid. De ambiance is voor iedereen anders, maar wel heel belangrijk. Het is niet de stad zelf, maar de sfeer die de stad maakt. Het gevoel van thuis komen en trots zijn op waar je woont. 
	Verder moet de stad herkenbaar zijn: weten waar je loopt en waar je heen kunt. Sommige gezinnen verkiezen het dorp boven de stad, meestal omdat zij hier zelf ook in opgegroeid zijn en dit als prettig hebben ervaren. Hier is het weliswaar minder bruisend, maar met een gezin is het toch altijd levendig in huis. Herontdekkers keren graag terug naar hun roots, de plek waar ze vandaan komen, om het gevoel van vroeger her te beleven. Het liefst naar een plek waar het bruisend en levendig is. Ze zijn immers al die
	24/7 
	Hoog opgeleiden neigen naar een 24-uurs economie, alleen hoeft het niet letterlijk 24 uur voor hen te zijn. Wel moet het zo zijn dat er altijd leven is, dat er altijd mogelijkheid is om iets te doen als je dat wilt. Dat is nu niet volgens hen. Winkels sluiten vroeg, op zondag is het alles kort open en op maandagochtend is alles dicht. Dit vinden hoger opgeleiden niet passen bij een stad als Rotterdam. Als je op maandagochtend zou willen winkelen in De Koopgoot dan kan dit niet. Men vindt het met name heel b
	Leven op straat 
	Leven op straat wordt als positief bestempeld, respondenten in alle segmenten worden daar blij van. Buitenleven, terrasjes zoals op de Meent, dat het vrijetijdsleven zich meer naar buiten verplaatst, dat vinden zij een teken van een bruisende stad. Hierbij zien wij dat de klimaatverandering een positief effect heeft: men refereert aan het feit dat je in januari gewoon lekker buiten kan zitten. Hoger opgeleiden houden van het leven op straat. In dit licht bezien is het dan ook niet verrassend dat de Witte de
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	Pleintjes 
	Bijna alle respondenten hebben het gemis aan gezellige pleintjes vermeld. De huidige pleinen in Rotterdam missen volgens hen duidelijk sfeer. Alle pleinen die zij kennen zijn ongezellig en vermijden zij het liefst. Ze noemen het Oostplein, het Marconiplein, het Schouwburgplein, het Eendrachtsplein en het Stadhuisplein -als absoluut dieptepunt voor hen. Waar zij naar op zoek zijn zijn kleinschalige pleinen met karakter, waar je gezellig op een terrasje kunt zitten. Een pleintje dat overzichtelijk en gezellig
	De hoogte in 
	Volgens respondenten ligt er een kans om de levendigheid ook de hoogte in te krijgen, dat mist in Rotterdam nog in hun ogen. Er zijn geen cafeetjes op de bovenste etages van hoge gebouwen, zodat men van het uitzicht op de stad en het water kan genieten, zoals in Londen en New York. Dakterrassen en daktuinen voor bewoners die geen tuin hebben lijkt hen een ideale situatie. 
	Toeristen 
	De hoger opgeleiden zijn er eenduidig over: toeristen verrijken de stad en daar kan zeker meer op worden ingezet. Momenteel vinden zij dat Rotterdam te weinig biedt voor toeristen en er te weinig op inzet. Het moet alleen niet té druk worden, zoals in Amsterdam. Daar is het niet leuk meer door de hoeveelheid toeristen. 
	“Dat je op dinsdagavond de kroeg in gaat en daar zes Canadezen aan de bar zitten. Dat is toch leuk!” 
	-

	-Man, 55 jaar 
	Foto: Sophia van den Hoek Rotterdam Image Bank 
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	4.4. Verbondenheid 
	4.4. Verbondenheid 
	Hoger opgeleiden hebben grote behoefte aan verbondenheid met hun omgeving. Hoe die verbondenheid er uit ziet is verschillend. De wens naar verbondenheid van de stad (nu lijkt de stad uit losse delen te bestaan) en de verbondenheid in de wijk: mensen die sociaal met elkaar overweg kunnen in de buurt. 
	Bedrijven en de gemeente mogen meer verbonden worden met de bevolking. Laat studenten kennis maken met het bedrijfsleven, leg de verbindingen in de stad. Overkoepelend zien we behoefte aan verbondenheid in de woonomgeving die zich splitst in sociale verbondenheid en fysieke verbondenheid. 
	Onder sociale verbondenheid verstaat men het gevoel dat je ‘je er welkom voelt’. De ideale woonomgeving voor de respondenten is een sociale omgeving waar mensen goed met elkaar om gaan. De bewoners zijn respectvol. Het liefst heeft men een sociale, nette wijk waar mensen met dezelfde normen en waarden wonen. Men heeft er aandacht voor elkaar en is geïnteresseerd in elkaar, echter wel op een manier waarop men zelf bepaalt in welke mate men het contact onderhoudt. Sommige mensen zoeken juist een buurt waar de
	Het gevoel van sociale verbondenheid in de woonomgeving is voor de hoger opgeleiden belangrijker dan de feitelijke verbondenheid. Weten dat je kunt aankloppen bij de buren als er iets is, maar hen verder nooit spreken, is hier een voorbeeld van. Die verbondenheid voelt men door te bemerken dat er gelijksoortige mensen in de omgeving wonen: mensen met dezelfde normen en waarden zoals zij die hebben. 
	De menselijke maat 
	Gezelligheid speelt een belangrijke rol in de ideale woonomgeving voor hoger opgeleiden. Zij missen de knusheid in de stad. Er moet volgens hen voor gewaakt worden dat niet alles massaal en groots wordt aangepakt zoals Rotterdam in hun ogen vaak doet. In de woonomgeving houdt men juist van gezelligheid en geborgenheid. Dit kan volgens hen gerealiseerd worden door het gebruik van natuurlijke materialen en warm licht. Buitenverlichting is een thema dat vaak genoemd wordt: kleine lichtjes in de bomen en het wa
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	Verbonden flexplekken 
	Buitenshuis thuiswerken is een onderwerp dat met grote regelmaat terugkomt. Hoger opgeleiden zijn niet zozeer geboden aan één vaste werkplek de gehele week. Thuis werken is voor veel van hen niet ideaal door de afleidingen, maar ook omdat men privé en werk graag gescheiden houdt. Openbare flexplekken zoals de bibliotheek worden als negatief ervaren, omdat allereerst de sfeer niet is wat zij zoeken en ten tweede, omdat de doelgroep daar veel ‘hangjongeren’ ervaart, die daar gratis aan het internetten zijn. G
	Er wordt een link gelegd met de gebouwen van de gemeente. Volgens respondenten is het een logische stap als in de nieuwe gemeentelijke gebouwen ook openbare flexplekken komen voor Rotterdammers die willen werken. Bovendien is dit voor hen een teken van een participerende overheid: ambtenaren en Rotterdammers die gezamenlijk op een plek kunnen flexwerken. 
	Fysieke verbondenheid 
	De fysieke verbondenheid van de stad is een onderdeel van de rationele identiteit (‘de bereikbare stad’, pagina 15) en behoort ook toe te de ideale stad. Een uitstekend OV netwerk is essentieel, maar de respondenten benadrukken dat de auto’s niet vergeten mogen worden. Over het algemeen is een autovrije stad geen ideaalbeeld, een autoluwe stad wel. 
	Omdat er veel op de fiets gedaan wordt is dit ook een belangrijk punt in de verbondenheid: goede brede fietspaden en voldoende plekken om je fiets vast te zetten. Volgens de respondenten gaat het op beide punten mis. 
	“Het is natuurlijk tekenend wat je ziet bij het stadhuis: geen enkele. ruimte voor je ﬁets, volgens mij welgeteld zijn er 5 ﬁetsbeugels.. Dus krijg je de straatvervuiling waarbij iedereen zijn ﬁets .vast moet maken aan lantarenpalen. En natuurlijk de. boodschap die je uitzendt als overheid:. ﬁetsen niet welkom.” .
	-Herontdekker, 61 jaar 
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	4.5. Vooruitgang 
	4.5. Vooruitgang 
	De ontwikkeling die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt wordt als zeer positief ervaren. Mensen zien de stad verbeteren en vinden het steeds prettiger wonen. Volgens de respondenten is Rotterdam een symbool van vooruitgang en dit vinden zij heel belangrijk. Stilstand is achteruitgang. Dit gegeven overlapt deels met de gepercipieerde identiteit. Veel respondenten zien graag dat Rotterdam hier verder op inzet en een baken wordt van vernieuwing in alle mogelijke vormen. Dat vergt volgens hen meer le
	Vooruitstrevendheid zien zij als futurologisch denken: het nieuwe denken waarin risico's genomen worden, daar zien zij heil in. Niets zo vervelend voor hen als een status quo. Futurologisch denken betekent voor hen technologische ontwikkeling, alsmede de sociale ontwikkelingen in een stad. We zien dit in alle levensfases voorkomen: van de young professional die graag ziet dat Rotterdam UberPop zou toelaten, tot de herontdekker die vindt dat Rotterdam een globale rol in kan nemen bij het ontwikkelen van de h
	Innovatieve technologie is voor de hoger opgeleiden zeer interessant. Ze zijn overwegend zeer positief over de deeleconomie en maken dan ook volop gebruik van platforms als AirBnB, Peerby en Snappcar. Niet zozeer vanuit milieubewustzijn, altruïsme of kostenbesparing, maar met name vanuit gemak. Duurzaamheid is wel een item dat ze een belangrijke bijkomstigheid vinden en kosten ook, maar dit is niet het hoofddoel. Gemak is dat wel. Waarom zou je een eigen auto bezitten met alle rompslomp van onderhoud en par
	Haaks op de vooruitstrevendheid zien zij de politiek. Zij vinden dat de politiek vaak de vooruitstrevendheid tegenhoudt en dat is hen een doorn in het oog. “Rotterdam mist lef” is een veelgehoorde uitspraak van de respondenten, waarbij zij doelen op het feit dat Rotterdam te weinig durf toont op het vlak van technologische vooruitgang. Volgens hen liggen hier grote kansen voor de stad. 
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	4.6. Gezondheid 
	4.6. Gezondheid 
	De bewuste houding van de hoger opgeleiden waar het lifestyle aankomt is van invloed op de identiteit die zij zoeken bij hun ideale woonomgeving. Hun woonomgeving moet aansluiten op de behoeften die zij in hun individuele leven hebben en waar ze mee bezig zijn. Gezondheid is hierbij een belangrijke pijler en wordt steeds breder gezien. Gezondheid voor de mens en haar omgeving, en de mogelijkheden ertoe, zijn essentieel. Vooral de keuzemogelijkheid is belangrijk. 
	Gezondheid is voor de hoger opgeleiden integraal en bestaat uit lichaam en geest: een holistisch gezondheidsbeeld. Zij zien een bewust leven als een samenwerking tussen voeding, beweging en geestelijke gezondheid. Deze drie aspecten zijn belangrijk voor de doelgroep en deze zaken zijn onderling met elkaar gekoppeld. Het juiste voedsel is belangrijk voor deze doelgroep. Men is met name geïnteresseerd in de micronutriënten, zoals vitaminen en mineralen, en de persoonlijke behoefte van hun lichaam en hun dagel
	Deze drie aspecten gecombineerd zien zij graag terug in hun woonomgeving, waarbij bij voeding en beweging goed gelet moet worden op het tijdsaspect. Zo ervaren respondenten nog wel eens het gemis van healthy fast food in Rotterdam. Volgens hen is er op iedere hoek van de straat fast food te krijgen, maar ben je altijd veroordeeld tot de ongezonde voeding. Het aspect fast food is voor hen juist aantrekkelijk door het drukke leven; zij zouden graag meer gezonde ketens willen zien in het straatbeeld. 
	Beweging en mentale ontspanning wordt vaak gecombineerd door de respondenten, waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Zij schetsen vaak natuurlijke, openbare plekken in hun ideaalbeeld. Op deze plekken kan bijvoorbeeld gezamenlijk worden gesport of worden gepicknickt. 
	Foto: 500Watt Rotterdam Marketing 
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	4.7. Natuurlijk 
	4.7. Natuurlijk 
	De mensen houden van groen in de wijk. Dit geeft een fijn straatbeeld. Ook vinden ze het fijn om te wandelen in de natuur. Oprijlanen met bomen worden vaak getypeerd als het ideale plaatje. Mensen hebben ook veel affiniteit met water: de een houdt van de haven, de ander vindt het heerlijk om langs de Maas te lopen. 
	Natuur en groen is een centraal thema in de ideale woonomgeving van de respondenten. Zij zien graag veel groen in de omgeving. Groen betekent gezondheid voor hen, maar het heeft vooral ook een positieve uitwerking op hun gemoed. Respondenten schetsen vaak lanen met veel grote bomen aan de kant, zoals eiken- of kastanjebomen, in hun ideale woonomgeving. Ze hebben behoefte aan groene parken om gezamenlijk te sporten of een wandeling in te maken, met goede verharde paden om op hard te lopen. Daarbij zien ze gr
	Belangrijk is om te realiseren dat de natuur waar de hoger opgeleiden het over hebben niet altijd te vinden is in Rotterdam. Veel respondenten zoeken rust in de natuur, om even te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. In de huidige stadsparken ervaart men groen en natuur, echter geen totale rust. Er is altijd herrie te horen van bijvoorbeeld auto’s in de buurt of muziek die jongeren aan hebben staan. Stilteplekken worden gemist. Daarnaast ervaren respondenten in sommige gevallen dat de gemeente de natuur ui
	“Ik vind het heerlijk om op Rotterdam Centraal naar de spreeuwen te luisteren als ik op de trein wacht. Wat blijkt nu: hebben ze lasers ingezet om de spreeuwen te verjagen, omdat ze overlastgeven voor reizigers… doodzonde.” 
	-Man, 43 jaar 
	Foto: Peter Schmidt 
	Figure
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	4.8. Betrokkenheid 
	4.8. Betrokkenheid 
	De mensen vinden het heel belangrijk om betrokken te worden bij de ontwikkelingen in de stad. Ze staan zeer positief tegenover projecten als CityLab010 en het Stadsinitiatief. Ook moet de gemeente zich meer betrokken opstellen: de mensen hebben soms het gevoel dat de gemeente hen simpelweg niet wil helpen. Ze missen betrokkenheid van de juiste personen. 
	De doelgroep is maatschappelijk betrokken: er wordt veel vrijwilligerswerk gedaan en men is zich bewust van duurzaamheid. Hoger opgeleiden willen graag dat de stad Rotterdam beter en beter wordt. Het leven draait voor hen niet om ‘ik’ maar om ‘wij’. De doelgroep wil uiteindelijk de stad alleen maar mooier maken, dus dit is ook een onderdeel van hun ideale stad. Dit heeft invloed op het product in de marketingmix, want als de doelgroep veel maatschappelijke problemen interessant vindt, kunnen deze in project
	Belangrijk is dat het woord ‘participatie’ maar al te vaak een negatieve connotatie heeft bij de hoger opgeleiden. Zij denken aan een overheid die alles over de schutting gooit en aan het feit dat zij nu opgezadeld worden met de zorg voor mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Hoe is dit te combineren met hun drukke bestaan? Participeren vinden ze leuk en fijn, maar wel op hun niveau en vanuit eigen interesse. 
	Speerpunten in de betrokkenheid zijn kinderen en jongeren, met name op educatief en recreatief vlak. Armoede is een belangrijk maatschappelijk probleem waar ze zich hard voor willen maken. Ook het welzijn van de dieren binnen Rotterdam is een onderdeel van betrokkenheid voor hoogopgeleiden. Een stad die verantwoordelijkheid neemt voor alle inwoners van de stad -mens, dier en natuur- is wat hen aanspreekt. 
	“Kijk, de billen wassen van de buurvrouw vind ik echt heel vervelend. Maar als ik mee kan ontwikkelen aan grote bouwprojecten in de wijk, dan vind ik dat weer fantastisch. Alleen dát vraagt de overheid niet. Dat doen ze liever zelf.” 
	-Man, 47 jaar 
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	5. Aanbevelingen. 
	5. Aanbevelingen. 
	5.1. Segmentatie 
	5.1. Segmentatie 
	Het BSR model blijkt een lastig toepasbaar model te zijn als we kijken naar de diepere drijfveren van de doelgroepen om zich te binden aan Rotterdam. Het model is bruikbaar als indicatie hoe de stad ingericht dient te worden om zoveel mogelijk mensen aan te spreken, echter als social marketing segmentatie is het model niet voldoende bruikbaar waar het Sterke Schouders aankomt. 
	Alle respondenten in het onderzoek hebben aangegeven dat zij zich herkennen in meerdere kleuren en niet tot één segment te rekenen zijn. Daarbij geeft iedereen aan dat bepaalde onderdelen wel op hen van toepassing zijn en bepaalde onderwerpen juist niet. Mensen die zichzelf als blauw (luxe) zien kunnen er bijvoorbeeld direct achteraan zeggen dat ze niets zo vervelend vinden als mensen die met hun status pronken, en dat ze daarom toch ook wel naar groen neigen (nuchter). Mensen die rood kiezen, geven aan dat
	Of zij lijken op het eerste oog tot een bepaald segment te behoren, terwijl zij zich zelf tot een heel ander segment scharen. Dit was veelvuldig het geval bij studenten. Ook al behoorden zij tot de categorie rood - blauw- paars, zij bestempelden zich dan vaak toch in de categorie geel - groen- lime, omdat zij genieten en vrienden belangrijk vonden. Bij Young Professionals maakte geel veelal plaats voor groen, waarbij men vooral de kenmerken als nuchter en het gericht zijn op een kleinere kring belangrijker 
	Deze zelfperceptie is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe we de doelgroepen kunnen binden aan de stad. We zien daarbij dus duidelijk een verschuiving in levensfases van de zelfperceptie, terwijl de feitelijke kleur in het BSR model hetzelfde kan blijven (dat, hoe anderen hen percipiëren). 
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Het is opvallend dat veel van de respondenten geneigd zijn om voor geel te kiezen, omdat zij aanhaken op woorden als genieten, gezellig en samen. Ook groen is populair, doordat de respondenten aanhaken op rustig, serieus en nuchter. 
	Concluderend kunnen we constateren dat het BSR model niet alle aspecten dekt die nodig zijn bij een degelijke social marketing segmentatie die noodzakelijk is voor het onderzoek van Sterke Schouders. Het is wel zeer bruikbaar om de stad in te richten zodat er voor alle mensen uit alle profielen wat wils is. Ook kan het gebruikt worden als hulpmiddel om te bepalen welke dominante kleuren er aanwezig zijn in bepaalde wijken. Het is met name een krachtig model om mensen van buitenaf te kunnen typeren en daar a
	In het onderzoek zijn de verschillende kleuren segmenten onderzocht. Het blijkt echter dat er een duidelijk patroon te herkennen in hoe mensen de stad ervaren, niet gebaseerd op hun leefwereld en leefstijl, maar gebaseerd op hun relatie met de stad. De relatie met de stad blijkt een dominantere factor voor binding te zijn dan de kleur in het BSR model. Op basis hiervan is de social marketing segmentatie ontwikkeld die inzicht geeft in de cruciale factoren rondom binding aan de stad. 
	Wat een belangrijk segmentatiecriterium blijkt te zijn waar het gedrag en drijfveren aankomt, is de relatie die men met Rotterdam heeft. De sociale verbindingen in de eerste fase van het leven hebben een grote invloed op het gedrag. Familie hoort daarbij, maar zeker ook de omgeving waarin je opgroeit. Sociaal en fysiek. De psychologische binding van de stad of gemeente waar men getogen is bijkt van grote invloed te zijn op het latere gedrag. Gebaseerd op dit gegeven kan er een gedragssegmentatie opgesteld w
	Tja, lastig, eigenlijk gaat alles op voor mij. De ene keer wil ik genieten met vrienden, de andere keer wil ik rustig alleen zijn. Het hangt heel erg van de context af. 
	Ik ben blauw, ik hou heel veel van luxe, maar ik heb een hekel aan mensen die hun status willen laten zien. In dat opzicht ben ik meer groen. Maar ik hou ook van heerlijk op stap met vrienden, dus dan ben ik weer geel. Het wisselt. 
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	5.2. Levensfase 
	5.2. Levensfase 
	De menselijke behoeften en verwachtingen veranderen geleidelijk mee met het verstrijken van de jaren. Hierbij zijn twee krachtvelden van belang: het lichamelijke krachtveld en het geestelijke krachtveld. Met name het geestelijke krachtenveld is van belang bij dit onderwerp. 
	Bij het verstrijken van de jaren vindt een duidelijke verschuiving plaats: van de ik-beleving naar de ‘finale ik’-beleving. waar de doelstelling in het leven meer en meer de boventoon gaat voeren boven de eigen ik-bevrediging. De levensfases die door Sterke Schouders bepaald zijn als de segmenten om op in te zetten zijn studenten, young professionals, gezinnen en herontdekkers. Levensfases binnen deze segmentatie manifesteren zich als een redelijk glijdende verandering en zijn niet op een dag vast te leggen
	Weinig wensen Grote leefwereld Veel wensen Grote leefwereld Weinig wensen Veel wensen Kleine leefwereld HERONTDEKKER GEZINNEN YOUNG PROFESSIONALS STUDENTEN Kleine leefwereld 
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Uit het onderzoek blijken dat naast de vier segmenten -studenten, young professionals, gezinnen en herontdekkers- nog twee segmenten van belang te zijn waar het gedrag en drijfveren aankomt. 
	Mensen zonder kinderen 
	Van de levensfase ‘Young Professionals’ naar de levensfase ‘gezinnen’ lijkt een logische stap, toch blijkt uit het onderzoek dat er een grote en belangrijke groep wordt overgeslagen wanneer we uitgaan van deze segmentatie. Dit zijn de mensen die niet meer tot de Young Professionals behoren, maar ook nog niet tot de categorie gezinnen. Deze groep bestaat uit hoogopgeleide singles en stellen zonder kinderen, hetzij omdat zij pas op een latere leeftijd aan kinderen willen beginnen, hetzij omdat zij bewust geen
	STUDENTENYOUNG PROFESSIONALSMENSEN ZONDER KINDEREN GEZINNENHERONTDEKKERS 
	44. 
	Figure
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Ondernemers 
	Een tweede segment dat in gedrag en behoeften rondom het onderzoeksonderwerp anders blijkt te zijn dan de huidige segmenten is een segment dat wellicht niet zodanig als een levensfase gedefineerd kan worden, maar wel een dominante rol speelt door alle levensfases heen: ondernemers. Ondernemers neigen er sterk naar om daar waar het de binding met Rotterdam aankomt andere behoeften, normen en waarden te hebben dan mensen in de andere levensfases. Bovendien lijken zij een belangrijke rol te vervullen waar het 
	Dit segment is op zich niet echt een levensfase, daar het in alle levensfases voor kan komen: van student tot aan herontdekker, en alles daar tussen. Uit het onderzoek blijkt wel dat het een dominante factor kan spelen op de levensfase waar men in verkeert. 
	ZZP’ers dienen hier niet toe gerekend te worden. Zij vertonen meer gelijkenissen met young professionals waar het behoeften aankomt. 
	ONDERNEMERS 
	45. 
	Figure
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Omdat het onderzoek zich heeft toegespitst op de vier vooraf vastgestelde segmenten studenten, young professionals gezinnen en herontdekkers, is er geen diepgaand onderzoek gedaan naar de drijfveren van de twee nieuwe segmenten. Wel zijn er alvast enkele conclusies te trekken over het segment ‘mensen zonder kinderen’ doordat er toevallig respondenten binnen dit segment vielen. 
	MENSEN ZONDER KINDEREN SINGLES STELLEN MET KINDERWENS, MAAR NOG GEEN KINDEREN BEWUST KINDERLOZE STELLEN 
	N.B. kansen voor inzet op bewust kinderlozen hoogopgeleiden 
	Respondenten in het onderzoek die bewust kinderloos waren wezen de onderzoekers op cijfers, waarmee zij als tip meegaven dat het voor Rotterdam goed zou zijn om in te zetten op deze groter wordende groep. Met name omdat het in hun beleving een niet-erkende groep is waar het woonwensen aankomt. 
	•. 
	•. 
	•. 
	het CBS verwacht dat 25 procent van de jongere generatie vrouwen kinderloos zal blijven. 

	•. 
	•. 
	in een onderzoek van Opzij gaf 36% van de Opzij-lezeressen, die hoog zijn opgeleid, aan niet te verwachten ooit een kind te zullen krijgen. 

	•. 
	•. 
	in hetzelfde onderzoek zegt een derde van de afgestudeerde jonge vrouwen zeker geen kinderen te willen. 


	46. 
	Figure
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Beleving van de stad 
	De beleving van een stad lijkt bij mensen in deze categorie intenser te zijn dan bij mensen in de andere categorieën. Geven de Young Professionals nog aan dat zij -bij wijze van spreken- in iedere metropool kunnen wonen, mensen in deze categorie lijken zich bewust te zijn van het settelen in Rotterdam. Ze kiezen bewust voor een luxe appartement met dakterras, een historisch vooroorlogs pand of een deel van een betekenisvol monumentaal wooncomplex, zoals De Puntegale. Zij zien hun toekomst ook in Rotterdam e
	Vrije tijd 
	Wat zij waarderen in een stad is voldoende kwalitatieve horecagelegenheden, zoals bistro’s, restaurants en eetcafe’s. Daarnaast zoeken ze kwalitatieve uitgaansgelegenheden die gericht zijn op de oudere jongeren. Mensen in deze categorie gaan veel om met andere mensen uit deze categorie. Zij merken dat vrienden van vroeger die wel kinderen hebben een andere kant op gaan in het leven en dat daarmee de interesses veranderen. In deze levensfase ontstaan er dan ook andere vriendengroepen, te wijten aan de geboor
	-
	-

	Mijn man en ik genieten van iedere seconde. Ik zie vrienden van ons 
	zich druk maken om de school van de kinderen, de sport van de 
	kinderen, de vriendjes van de kinderen. Wij gaan lekker uit eten, 
	naar het theater, of lunchen bij Jamie’s in de Markthal. 
	Woonbeleving 
	Deze groep geeft aan zich niet thuis te voelen in wijken waar veel gezinnen met kinderen wonen. Zij hebben duidelijk andere wensen dan de categorie gezinnen. Zo wonen zij liever in een rustige buurt zonder kinderen en scholen. Aan de andere kant hebben ze andere woonwensen dan de Young Professionals, met name op het gebied van woonoppervlakte. Zij vestigen zich graag in monumentale panden in de stedelijke omgeving, of in nieuwe appartementencomplexen met afgesloten parkeerruimtes. 
	Een ander groot verschil met Young Professionals is dat zij vaak huisdieren hebben. Honden en katten zijn populair en men houdt hier ook rekening mee bij de woonomgeving. Veel groen is belangrijk, voldoende hondenuitlaatplekken en het liefst afgesloten hondenparken waar de huisdieren kunnen rennen en de eigenaren elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij wordt regelmatig gerefereerd aan de dogparks in New York. 
	“Zoals je de speelplekken hebt voor kinderen die verboden zijn voor honden, en dan speelplekken voor honden die verboden zijn voor kinderen.” 
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Life events 
	Er zijn momenten in het leven van mensen die zo drastisch zijn en een grote impact hebben op het gedrag, dat dit aangrijpingspunten vormen voor marketing. Deze momenten worden geïdentificeerd als life events. Life events zijn grote gebeurtenissen in een mensenleven, die in meer of mindere mate psychologische aanpassing vereisen. De marketingwereld speelt in op life events. Dit wordt onder de noemer Behavioral Targeting and Life-Event Marketing ingezet. Deze individuele manier van marketing richt zich op lif
	Wij hebben gekeken naar de mate van impact van life events op het gedrag rondom de binding met Rotterdam. De algemene life events die belangrijk zijn voor het voorspellen van verandering in de binding met Rotterdam zijn: 
	Studie 
	Stage 
	Krijgen van een baan 
	Samenwonen 
	Trouwen 
	Krijgen van kinderen 
	Verbreken van een relatie 
	Met pensioen gaan 
	Sommige life events zijn leeftijdgebonden, zoals de studie- en stageperiode. De meeste life events zijn echter niet leeftijdgebonden en kunnen gedurende een leven op verschillende leeftijden en momenten voorkomen. Dit verschilt per persoon en per situatie. Dit wordt in de rapporten per segment dieper uiteengezet. 
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 

	5.3. Vervolgonderzoek 
	5.3. Vervolgonderzoek 
	De resultaten van dit social marketing onderzoek bieden inzichten en aanknopingspunten om een strategie te ontwikkelen waarmee hoogopgeleiden aan Rotterdam gebonden kunnen worden. 
	-

	De resultaten bieden daarnaast tevens inzichten die nopen tot verdere verdieping, om het volledige spectrum inzichtelijk te krijgen. Deze verdieping manifesteert zich in drie lagen: 
	• 
	• 
	• 
	Kwantitatief onderzoek, city marketing 

	• 
	• 
	Kwalitatief onderzoek, social marketing 

	• 
	• 
	Strategie ontwikkeling, social marketing 


	Hierbij gaan wij uit van het social marketing segmentatiemodel zoals naar voren is gekomen uit het onderzoek. 
	Figure
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	5.3.1. Kwantitatief onderzoek 
	5.3.1. Kwantitatief onderzoek 
	Het kwantitatieve onderzoek van gemeente Rotterdam, citymarketing, is een kans om de uitkomsten van het social marketing onderzoek meetbaar te maken. De grootste kans ligt bij het meten van de omvang van de segmenten uit het segmentatiemodel, in drie lagen. 
	1. De grootte van de segmenten (laag 1 uit het segmentatiemodel) 
	Het kunnen meten van de omvang van de segmenten ‘honkvaste Rotterdammers’ en ‘nieuwe Rotterdammers’. Eenvoudig meetbaar te maken door een vraag op te nemen of men geboren en/of getogen is in Rotterdam, of op een later moment hier is komen wonen. Door een vraag op te nemen op welk moment dit was, kan dieper inzicht verkregen worden in de life events waarop men met marketing kan inspelen. 
	2. Grootte van de subsegmenten (laag 2 uit het model) 
	Het kunnen meten van de omvang van de grootte van de segmenten binnen de twee hoofdsegmenten, ‘honkvaste Rotterdammer’ en ‘nieuwe Rotterdammer’, waarbij gemeten wordt tot welk segment de respondenten zichzelf rekenen: 
	• 
	• 
	• 
	Studenten 

	• 
	• 
	Young professionals 

	• 
	• 
	No Kidders 

	• 
	• 
	Gezinnen 

	• 
	• 
	Herontdekkers 


	3. Bepalende gedragingen van deze subsegmenten 
	Het kunnen meten van de omvang van de bepalende factoren die van invloed zijn op het woongedrag binnen de subsegmenten: 
	Studenten 
	• 
	• 
	• 
	Thuiswonend 

	• 
	• 
	Uitwonend 

	• 
	• 
	Internationaal. en .

	• 
	• 
	WO 

	• 
	• 
	HBO 


	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Young Professionals 
	• 
	• 
	• 
	Single 

	• 
	• 
	Partner, niet samenwonend 

	• 
	• 
	Samenwonend 


	No Kidders 
	• 
	• 
	• 
	Single 

	• 
	• 
	Met partner, nog geen kinderen 

	• 
	• 
	Met partner, bewust kinderloos 


	(NB: er heerst gevoeligheid bij deze vraag voor degenen die wel kinderen willen, maar niet zwanger kunnen worden) 
	Gezinnen 
	• 
	• 
	• 
	Wonend in de stad 

	• 
	• 
	Wonend in een buitenwijk .en .

	• 
	• 
	Samenwonend/ gehuwd 

	• 
	• 
	Alleenstaand 

	• 
	• 
	Weduwe/ weduwnaar 


	Herontdekkers 
	• 
	• 
	• 
	Bijna herontdekker 

	• 
	• 
	Net herontdekker 

	• 
	• 
	Gesettelde herontdekker .en .

	• 
	• 
	Aangepast woongedrag 

	• 
	• 
	Onaangepast woongedrag 


	4. BSR model (laag 3 uit het model) 
	Hoe verhoudt het BSR model zich tot de bovenstaande segmenten? Welke kleuren zijn dominant op welke plekken in het segmentatiemodel? Belangrijk om kruisverbanden aan te kunnen gaan brengen. 
	• 
	• 
	• 
	Rood 

	• 
	• 
	Blauw 

	• 
	• 
	Groen 

	• 
	• 
	Geel 
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	5.3.2. Kwantitatief onderzoek 
	5.3.2. Kwantitatief onderzoek 
	Vanuit het uitgevoerde social marketing onderzoek zijn de volgende kansen te identificeren om verder te verkennen met kwalitatief social marketing onderzoek: 
	1. Onderzoek onder specifieke doelgroepen 
	• No Kidders 
	Behoeften en binding van de No Kidders, de doelgroepen zonder kinderen. Wat zijn hun behoeften, wensen, verwachtingen en bindingselementen in de stad? Door in te zetten op dit segment kan Rotterdam toegevoegde waarde bieden voor een groeiende groep hoogopgeleiden. 
	• Ondernemers 
	Behoeften en binding van de ondernemers als bewoner/ intermediair: een belangrijk segment waar het op binding van andere doelgroepen aankomt en tevens zelf ook bewoner van de stad. Enerzijds komt uit het onderzoek naar voren dat ondernemers zich allereerst ondernemer noemen en dan pas bewoner. Dit is een belangrijk element in de sociale identiteit en heeft implicaties voor een succesvolle marketingstrategie bij hoogopgeleide bewoners die ondernemer zijn. Anderzijds blijken ondernemers een belangrijke interm
	Door inzichtelijk te krijgen welke subsegmenten binnen dit segment te definiëren zijn en welke behoeften, verwachtingen en weerstanden er zijn rondom binding aan de stad, kan de marketingstrategie geoptimaliseerd worden. 
	• Toeristen/ bezoekers 
	Hoogopgeleiden geven aan, graag meer toeristen te willen voor de gezelligheid en voor de inkomsten van de stad, maar tegelijkertijd merken ze op dat Rotterdam niet aantrekkelijk genoeg is voor de toeristen. Een toename van het aantal bezoekers in de stad, is een aantrekkelijke factor voor hoogopgeleiden - met de kanttekening die men maakt, dat het niet te druk mag worden zoals in Amsterdam. 
	Daarnaast werd opgemerkt dat ‘de verkeerde soort toerist’ wordt aangetrokken door lijstjes als Lonely Planet (toeristen met geen groot budget). In de optiek van respondenten zou Rotterdam meer op zoek moeten naar toeristen die geld te besteden hebben en daarmee de lokale economie verstevigen. 
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	2. Onderzoek naar behoeften en inzet intermediairs 
	Intermediairs zijn partijen die invloed kunnen uitoefenen op de doelgroepen waar het binding met de stad aankomt. Door gebruik te maken van hun kracht, inzet en bereik bij de verschillende segmenten kan een vliegwieleffect gecreëerd worden. 
	Per segment zijn de intermediairs verschillend (zie het eerste deel van het onderzoeksrapport). De belangrijkste intermediairs die in het onderzoek genoemd zijn, zijn in vier groepen te definiëren: 
	•. 
	•. 
	•. 
	Onderwijsinstellingen (studenten en gezinnen) 

	•. 
	•. 
	Bedrijven, gesplitst in stagebedrijven (studenten) en werkgevers (young professionals en gezinnen) 

	•. 
	•. 
	Vrijwilligersorganisaties (gezinnen en herontdekkers) 

	•. 
	•. 
	Bedrijfsnetwerken (young professionals, gezinnen en herontdekkers) 


	Om de intermediairs te kunnen bewegen tot het nemen van de juiste actie richting de doelgroepen, is verdiepend onderzoek aan te raden onder deze intermediairs: hoe kunnen we hen stimuleren tot het inspelen op de behoeften en drijfveren van de doelgroepen? Hoe kunnen we samen inzetten op een diepere binding van hoogopgeleiden aan de stad? 
	Uiteindelijk kan aan hen inzicht in de wensen van de doelgroepen, kennis over de verschillende doelgroepen en samenwerking met de doelgroep aangeboden worden, op een wijze die de intermediairs tot actie aanzet. 
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 

	5.3.3. Vervolgstappen social marketing 
	5.3.3. Vervolgstappen social marketing 
	Social marketing onderzoek vormt feitelijk de start van een gedegen social marketing traject. Onderzoek alleen biedt verdiepende inzichten, echter zonder deze inzichten om te vormen in een social marketing strategie wordt de gedragsverandering niet bereikt. Met de inzichten die vanuit de doelgroep zijn opgehaald kan een strategie worden gevormd, ontwikkeld en uitgevoerd in een interventie of campagne. De fase van monitoring en evaluatie van de gedragsverandering volgt daarop. 
	De stappen in het social marketing proces zijn als volgt: 
	Doelgroeponderzoek 
	Deze fase is inmiddels afgerond voor studenten, young professionals, gezinnen en herontdekkers. De resultaten zijn gebundeld in de onderzoeksrapporten. Aan te bevelen is om in te zetten op actieve en brede kennisdeling binnen de verschillende beleidsterreinen van de gemeente, gezien het feit dat de inzichten aanknopingspunten bieden op het vlak van verschillende gemeentelijke diensten. 
	Ontwikkeling strategie 
	Ontwikkeling van een strategie volgens de social marketing methodiek vertaalt de inzichten uit het onderzoek naar een praktische en concrete aanpak. De methodiek verweeft marketingtechnieken met gedragswetenschap, waarmee de doelgroep daadwerkelijk wordt aangezet tot ander gedrag. In dit geval een strategie waarmee hoogopgeleiden gebonden worden aan Rotterdam. 
	Ontwikkeling middelen en pretest 
	Ontwikkeling van de benodigde middelen en pretest van deze middelen bij de doelgroep is de volgende fase in het social marketing traject. 
	Uitvoeren interventie 
	Het uitvoeren van de social marketing campagne en/of interventie bij de doelgroep is de fase waarin de doelgroep daadwerkelijk bereikt gaat worden. Idealiter wordt dit uitgevoerd in een pilot, zodat in de kern bijgestuurd kan worden waar nodig. 
	Evaluatie 
	Het monitoren van de daadwerkelijke gedragsverandering naar aanleiding van de interventie -en het continue bijsturen van de interventie- zorgt voor een optimaal resultaat op de korte én op de lange termijn. 
	Onderzoek Het krachtenkompas van Rotterdam 
	Analyse 
	Alvorens een dergelijk traject in te gaan, is het aan te raden om een analyse van bestaande programma’s uit te voeren. Dit betreft een analyse van de inzet op binding met de stad in bestaande stedelijke programma's naar aanleiding van het onderzoek. Deze programma’s kunnen van zowel gemeentelijke oorsprong zijn, als van intermediaire bronnen. 
	Door de inzet te spiegelen aan de belevingswereld van de doelgroepen kan geïdentificeerd worden waar de prioriteit op moet komen te liggen in termen van quick wins, effort en benefit. 
	De vragen die daarbij centraal staan zijn concentreren zich op drie gebieden: 
	Inventarisatie 
	Wat wordt er ondernomen en door wie?. Wat is het bereik in termen van doelgroepen?. 
	Analyse 
	Wat gaat er goed in deze programma’s? 
	Wat kan beter of wat kan anders in deze programma’s? 
	Waar zitten de hiaten in de huidige aanpakken? 
	Waar zitten de kansen in de huidige aanpakken?
	 Rating 
	Wat zijn de quick wins? 
	Met welke inzet bereiken we het meeste rendement? (effort-benefit) 
	Wie neemt welke rol? 
	Na een dergelijke analysefase is helder waar men op moet focussen bij de social marketing strategie en interventieontwikkeling. Zo wordt voorkomen dat de aanpak te breed wordt, of dat er nieuwe zaken ontwikkeld worden, terwijl bijsturing van huidige programma’s kosteneffectiever kan zijn. 
	Het krachtenkompas van Rotterdam 








