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Sociale marketing ‘Binding met 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 1 van het onderzoek dat de resultaten weergeeft per 
doelgroep. Deel 2 is een separate rapportage waar aan de hand van een social 
marketing segmentatie conclusies en aanbevelingen worden gedaan om vervolgens te 
komen tot een krachtenkompas met aspecten die van invloed zijn op de binding met 
Rotterdam.
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Sociale marketing ‘Binding met 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 
horecagelegenheden 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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Sociale marketing ‘Binding met 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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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

2. Studenten
 

2.1. De doelgroep 

Wanneer men over een ‘student’ praat, denkt men vaak aan veel stappen, veel slapen 
en weinig aan school doen. De meeste respondenten binnen dit segment zien zichzelf 
wel als een echte student. Ze gaan elke week wel op stap, slapen inderdaad veel, maar 
doen ook veel aan school wanneer dit nodig is. Veel van hen zijn erg serieus met 
studeren bezig. Toekomst opbouwen is belangrijk, goede cijfers horen daarbij. Met 
daarnaast een bijbaan om geld te verdienen is het een druk bestaan. 

Studenten hebben soms een verdeelde kijk op hun huidige levensfase als student. Ze 
vinden de vrijheid die ze nog hebben heerlijk, maar beseffen zich ook goed dat dit 
binnenkort voorbij is en ze zichzelf moeten gaan onderhouden. Ze zien zichzelf nu op 
de drempel staan van het makkelijkere leven naar het serieuze leven. Ze kijken daarom 
soms teleurgesteld terug op het feit dat de leuke tijd bijna voorbij is, maar ook kijken ze 
met veel zin naar de toekomst. Wonen in de stad betekent voor de doelgroep vaak 
meer dan wonen in Rotterdam alleen, het is tevens de eerste stap naar wonen op 
zichzelf. Het is onbekend en spannend. Positief spannend, maar ook negatief 
spannend: onbekend kan onveilig aanvoelen. 

Geld en materiaal is voor nu nog onbelangrijk. Veel geld verdienen kun je namelijk de 
rest van je leven na school nog doen. Het belangrijkste zijn familie en vrienden. 

Kernwaarden 

• Genieten 
• Onafhankelijk 
• Vrij zijn 
• Plezier hebben 
• Carpe diem 
• Ervaren 
• Delen 
• Jezelf ontwikkelen 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

Subsegmenten
Binnen het segment ‘studenten’ zijn verschillende subsegmenten te definiëren die ander 
gedrag vertonen of andere drijfveren en behoeften hebben. Binnen dit onderzoek is 
geen onderscheid gemaakt tussen deze segmenten en wordt overkoepelend vanuit de 
levensfase en leefstijl gekeken. Wel kan het van belang zijn om hier in de toekomst op 
in te spelen waar het marketing aankomt. 

• Opleidingsniveau 
WO studenten kiezen vaak bewust voor een stad waar zij gaan studeren en wonen. Zij 
kiezen voor de universiteit die daar gevestigd is: het vak wat je doet bepaalt wat je gaat 
studeren. Bij de HBO studenten bepaalt de stad meer wat je gaat studeren. In iedere 
grote stad is een hogeschool te vinden met gelijksoortige studies. 

• Generatie hoogopgeleid 
Met name op het HBO zien we een grote groep studenten die eerste generatie 
hoogopgeleiden zijn van het gezin. Hun ouders hebben geen of een lage opleiding en 
stimuleren hun kinderen om te streven naar een hoge opleiding. Dit zien we dominant 
voorkomen bij studenten met allochtone ouders, maar ook bij Nederlandse ouders komt 
dit voor. Deze studenten zijn te onderscheiden als een aparte groep qua gedrag. Zij 
ervaren zaken anders dan studenten die uit een hoog opgeleid nest komen en kijken 
anders tegen zaken aan. 

• Woonsituatie 
Veel HBO studenten wonen nog thuis bij hun ouders, hetzij in wijken aan de rand van 
Rotterdam, hetzij in dorpen in de Randstad. Zij ervaren de stad zeer minimaal: ze 
reizen ’s ochtends vroeg naar school met OV, stappen het gebouw in en reizen ’s 
middags direct terug naar huis. Opvallend weinig vierdejaars studenten uit deze groep 
heeft binding met Rotterdam als stad, simpelweg omdat ze de stad nooit goed ervaren. 
Hun familie, hun sport, de bijbanen en het uitgaan vinden in deze gevallen overwegend 
buiten Rotterdam plaats. Bij de WO studenten ligt dit anders, omdat zij vaker op zichzelf 
wonen in de stad waar zij studeren en vaker lid zijn van studentenverenigingen. 
Hierdoor ontstaat er vaker eerder binding met Rotterdam. 

Het gedragsdoel voor de op zichzelf wonende student is het settelen in Rotterdam na 
de studie, terwijl het gedragsdoel voor de thuiswonende studenten het zetten van de 
stap naar zelfstandigheid is. Ondanks dat ze het thuis bij hun ouders nog heel fijn 
hebben, lijkt het hen ook wel erg fijn om echt zelfstandig te zijn en om geen 
verantwoording meer te hoeven afleggen. Met name tijdens het stappen. Als ze in 
Rotterdam zouden wonen, kunnen ze makkelijk op de fiets of lopend uitgaan. 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

Dit lijkt hen erg prettig. Ook zien ze in een stad veel mogelijkheden om te kunnen 
werken. Naast deze voordelen kleven er ook nadelen aan het zetten van de stap, die 
meer emotioneel geladen is dan alleen de toename in kosten. Een belangrijk punt voor 
de thuiswonende studenten is dat ze de mensen in hun omgeving niet achter willen 
laten om alleen in Rotterdam te gaan wonen. Als ze geen vriend/vriendin hebben waar 
ze mee kunnen samenwonen, zou dat betekenen dat ze alleen moeten wonen. Dat 
willen ze echt niet. Een studentenhuis is voor velen niet aantrekkelijk. Enerzijds 
vanwege het imago (zie pagina 11), maar anderzijds zien ze het ook vaak als ‘te laat’, 
omdat velen van hen pas op latere leeftijd uit huis willen, tegen de tijd dat ze gaan 
afstuderen. 

• Culturele achtergrond 
Studenten hebben verschillende culturele achtergronden. Op het eerste oog levert dit 
geen significant verschil in gedrag op. Wanneer er dieper gekeken wordt is er wel 
degelijk verschil te bemerken in houding en opvatting rondom wonen, werken en leven. 
Normen en verwachtingen over de volgende levensfase als young professional 
verschillen soms erg, ook gerelateerd aan religie. Binnen dit onderzoek is hier niet op 
ingegaan en wordt er overkoepelend vanuit levensfase en leefstijl gekeken. Wel is er 
een korte blik te geven op een aparte culturele groep: islamitische jongeren.Veel van de 
studenten in deze groep wonen op Zuid. De islam staat voor hen centraal in alles wat 
ze doen. Deze studenten nemen de normen en waarden mee van hun godsdienst. Ze 
zijn vaak maatschappelijk gedreven, en willen een rechtvaardige wereld voor iedereen. 
Ze lijken in hun antwoorden meer op de toekomst gericht, met een focus op het stichten 
van een gezin en dit gezin onderhouden; daarvoor is een goede baan nodig. 

Familie is erg belangrijk bij deze groep en velen van hen wonen nog thuis. Enerzijds is 
het fijn om dicht bij familie te zijn en anderzijds scheelt het kosten. Verder heeft thuis 
wonen nog andere redenen. Vanuit de islamitische ethiek is het ongehuwd 
samenwonen, dus zonder dat de islamitische huwelijksbevestiging is uitgesproken, niet 
toegestaan. Samenwonen is dus vaak geen optie. Trouwen en verantwoording nemen 
voor elkaar en vervolgens het huis uit gaan is het pad volgens de islam en dit heeft 
invloed op het woongedrag en de woonwensen. 

Islamitische studenten merken vaak op dat ze minder geluk hebben in het vinden van 
een baan. Ze wijten dit aan discriminatie. Dit levert veel frustratie op. 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

• Internationale studenten 
Internationale studenten vormen een apart segment. Het zijn meestal studenten die zelf 
uit grote steden komen of al veel gereisd hebben. Zij vinden Rotterdam niet zo boeiend 
en zouden hier niet zo snel blijven, omdat de sociale kant van de stad niet zo 
ontwikkeld is in vergelijking met de plekken die zij gewend zijn. De internationale 
studenten zijn vaak ook wat beweeglijker. Zij hebben er al voor gekozen om in het 
buitenland te gaan reizen, dus zij zullen zich ook weer sneller naar het buitenland 
bewegen dan de studenten die vertrouwd in Nederland blijven. 

Internationale studenten wonen vaker in grote en mooie appartementen. Dit komt 
omdat het in het buitenland allemaal vaak duurder is en ze gewend zijn om 1000 euro 
huur te betalen. Dit doen ze vervolgens in Rotterdam ook, waardoor ze in een mooi 
appartement kunnen gaan wonen. internationale studenten zijn hier makkelijker in, net 
als hun ouders: “doe maar lekker.” 

Internationale studenten hebben vaak nare ervaringen met de gemeente gehad. De 
wachttijden zijn erg lang, er is niet duidelijk welke documenten je mee moet nemen, dus 
als je dan eindelijk aan de beurt bent, heb je niet de goede spullen bij je. En bijna 
niemand spreekt Engels. Ze vinden het een log systeem met onvriendelijke mensen. 

Foto: Eric Fecken 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

2.2. Wonen 

Sociale dynamiek
Studenten zijn zeer vatbaar voor invloeden van buitenaf: ouders, vrienden, een grote 
sociale kring. Ze ervaren een enorme sociale invloed waar het op wonen aankomt. 
Studenten begeven zich in veel netwerken zoals sportverenigingen, vriendenclubs, 
studentenverenigingen en studieverenigingen. Uit het onderzoek blijkt dat de WO 
studenten een drukker leven lijken te hebben met tientallen netwerken, in tegenstelling 
tot de HBO studenten. Vooral netwerken om zichzelf te ontplooien zijn populair. 
Religieuze instellingen blijken ook een groot netwerk voor sommigen van hen te zijn. 
Iedereen gunt elkaar veel in de setting van het religieuze netwerk. Het stage-aanbod is 
bijvoorbeeld groot in een kerkgemeenschap. 

Het is in de marketing essentieel om in te spelen op niet geldelijke kosten die studenten 
ervaren rondom het woongedrag, en dan voornamelijk gericht op negatieve gevoelens 
en emoties van de studenten. Het betrekken van de ouders is belangrijk om er voor te 
zorgen dat de student naar Rotterdam wil komen. De ouders hebben een grote sociale 
invloed op het kind met betrekking tot een nieuwe woning en de verhuizing. Ook 
vrienden en vriendinnen spelen een cruciale rol. 

Ouders 
Uit resultaten blijkt dat ouders een grote sociale invloed uitoefenen bij het aanschaffen 
van een huis, met name de vader. Ouders zijn op dit punt in het leven essentieel voor 
de student in het maken van een dergelijke keuze. Aangezien ze nog nooit op zichzelf 
zijn gaan wonen, zullen ze alle tips van hen willen krijgen en de hulp bij hen zoeken bij 
het kiezen van een huis. Zowel de vader als moeder zien ze hierin als autoriteit, waarbij 
zij de vader meer als autoriteit op de technische gebieden zien en de moeder op het 
gebied van het inrichten en het draaiend houden van een huishouden. 

Respondenten geven aan dat hun vader veel ervaring heeft met betrekking tot de 
woningmarkt en welke wijken wel en niet geschikt zijn. Vaders worden vaak 
geraadpleegd waar het op het huren of kopen van een huis aankomt. Ze beschouwen 
hun vader vaak als een ervaren persoon op het gebied van wonen. Zij overleggen 
daarom in veel gevallen met hem. Om hier succesvol gebruik van te maken zal er 
ruimte moeten zijn om de ouders te betrekken in de woonbeslissing van de student. 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

Vrienden 
Een grote reden om thuis te blijven wonen zijn de kosten. Belangrijk voor studenten is 
dat er iemand is met wie ze samen kunnen gaan wonen. Een studentenhuis met 
meerdere mensen in één huis -waar het volgens veel respondenten altijd een zooitje is 
met vieze keukens en gezamenlijke badkamers- is voor veel studenten een afknapper, 
met name voor de studenten die nog thuis wonen. Hun huis moet netjes zijn en er ook 
mooi uitzien. Daarbij moet het betaalbaar zijn. In trek bij hen zijn appartementen en 
studio’s, eenvoudig ingericht waardoor de student zich student blijft voelen en niet in 
‘een ouderwetse eenkamerwoning’ of ‘vies studentenhuis’ komt te wonen. Grote 
woningcomplexen worden als positief ervaren. Dit zorgt ervoor dat de studenten niet 
beperkt worden in hun sociale contacten en makkelijk gelijkgestemden kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. 

Voor de studenten die niet in een studentenhuis willen wonen is het drempelverlagend 
om met een vriend of vriendin samen te gaan wonen. Als zij samen de stap zetten 
wordt de stap vanuit de bekende sociale kring overbrugd. Tevens is het een belangrijke 
constructie om de kosten te dekken. In dit geval is het dus belangrijk om in te spelen op 
twee vrienden of vriendinnen die samen de stap gaan zetten. Zij zullen met elkaar 
overleggen en met elkaar een afweging maken. 

Studenten zoeken bij hun woningkeuze de mening op van vrienden die al op zichzelf 
wonen. Zij hechten veel waarde aan de mening van deze vrienden en aan handige tips. 
Zij weten tenslotte meer, aangezien ze al op zichzelf wonen (“de expert zal het wel 
weten”). Andere vrienden spelen ook een rol, aangezien zij bijvoorbeeld al in Rotterdam 
wonen (“dan kan ik bij hen in de buurt gaan wonen”) of juist niet (“de overweging om 
hen minder te zien”). 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

2.3. De drijfveren 

Life events zijn grote gebeurtenissen in het leven van een student, die in meer of 
mindere mate psychologische aanpassing vereisen en invloed uitoefenen op de binding 
met de stad. Het zijn als het ware nieuwe hoofdstukken in een leven met andere 
behoeften, waar men in de marketing op kan inspelen. De life events voor studenten 
zijn te categoriseren als: 

• Het gaan studeren 
• Het gaan stage lopen 
• Het gaan afstuderen 
• Het krijgen van een baan 
• Het gaan samenwonen 
• Het gaan trouwen 
• Het krijgen van kinderen 

Op het eerste oog heeft de student een aantal oppervlakkige behoeften waar het op 
woongedrag aankomt: leuke uitgaansgelegenheden, goed openbaar vervoer en uitzicht 
op werk. Daaronder liggen echter drie belangrijke waarden, die veel twijfel geven bij 
een eventuele beslissing om in Rotterdam te (gaan) wonen: identiteit, capaciteit en 
perspectief. 

Identiteit 
Het gevoel van eigenwaarde is bij studenten afhankelijk van hoe de omgeving reageert 
op hen. De veiligheid van de thuisomgeving is daarbij erg belangrijk: ouders en 
gezinsleden die hem of haar de veiligheid geven. In een buurt wonen waar mensen 
wonen die je kent, waarvan je weet wat je van hen kunt verwachten, is daarbij een 
belangrijk aspect. Het blijkt dat studenten ongemerkt erg letten op de bekendheid van 
iets in hun omgeving, zowel in zijn/haar directe sociale omgeving als op social media, 
wanneer zij een mening over iets vormen. Als daar iets leeft wordt het door hen 
opgemerkt en vormt de student er een mening over. Als iets in hun omgeving niet 
gebruikt of vernoemd wordt, dan is de houding afhoudend. Sociale acceptatie speelt 
een grote rol. Studenten ontlenen daarmee hun identiteit aan hun omgeving. Als hun 
omgeving positief is over Rotterdam, dan zijn zij dit ook. Als de sociale omgeving niet in 
Rotterdam te vinden is, is de overstap bijna ondenkbaar. 

Het is essentieel dat wonen in Rotterdam zichtbaar gemaakt wordt in 
de sociale omgeving van de student. Dit betekent dat er een sterk 
partnernetwerk ingeschakeld moet worden om een eenduidige 
boodschap uit te zenden. Meer hierover is te lezen in paragraaf 2.6 
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Capaciteit 
Studenten geven aan dat zij de volgende levensfase (young professional) het liefst 
willen gebruiken om zich te ontwikkelen. Daarbij zien we verschil in de onbewuste 
oriëntatie die men heeft. De mannelijke studenten zijn voornamelijk georiënteerd op een 
goede baan en het stichten van een gezin. Zij willen een goede indruk maken op de 
buitenwereld en zoeken hun zekerheid in een baan. De vrouwelijke studenten lijken 
meer gericht op ontwikkeling van zelfstandigheid en het creëren van de eigen 
verantwoordelijkheid. 

Daarbij ervaren de vrouwelijke studenten sociale druk, wat ze laten meewegen in hun 
beslissing: ‘als ik dit doe, wat vinden mijn ouders daar van?’ ‘Als ik dit doe, wat vinden 
mijn vrienden daarvan?’ Persoonlijke aandacht en relaties zijn extreem belangrijk. 

Veel studenten kennen de stad niet en ervaren er ook geen binding mee. Zij komen 
naar de stad voor de colleges en vertrekken ’s middags weer naar huis. Aan de andere 
kant zien we in het onderzoek het verschijnsel terugkomen dat studenten zich graag 
persoonlijk en professioneel willen ontwikkelen, maar de netwerkmogelijkheden blijken 
volgens hen onvoldoende. Vanuit school wordt er weinig aandacht besteedt aan 
‘netwerken in de stad’ en de bedrijfsopdrachten die men voor school moet doen worden 
gekenmerkt door een vrij passieve houding van studenten. Bijbaantjes zijn meestal van 
een laag niveau en de studenten zoeken zelf niet actief naar nieuwe relaties. 

Projecten waaraan studenten kunnen deelnemen aan de verbetering van de stad 
zijn belangrijk om de binding met de stad te vergroten. Daarbij is het essentieel 
om projecten te selecteren waarin studenten hun professionele netwerk kunnen 
opbouwen en die voldoen aan het beeld van hun ideale stad. Projecten in 
achterstandswijken of projecten om bepaalde doelgroepen vooruit te helpen in 
de stad kunnen op sommigen van hen een averechts effect hebben omdat dit 
niet aansluit bij hun ideale stad, waardoor hun beeld van een onveilige en niet-
sociale stad vergroot wordt. Professionele projecten in samenwerking met grote 
bedrijven zijn zeer geschikt. 
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Perspectief 
Studenten verkeren in tweestrijd: enerzijds de drang om zich te ontwikkelen, de wereld 
en zichzelf te gaan ontdekken; anderzijds de behoefte aan zekerheid en veiligheid. Dit 
is een belangrijk punt om op in te grijpen waar het binding met de stad betreft. Het 
perspectief dat studenten hebben is nog vrij wazig. Veel studenten hebben de houding 
“eerst afstuderen, dan zien we wel”. Sommige studenten vinden de verhalen die zij 
steeds horen over het belang van carrière maken vervelend. Ze hebben dan het gevoel 
dat alles in het leven om werk moet gaan draaien. Zo staan zij niet in het leven. Hun 
perspectief is werken om te leven en niet andersom. 

Studenten ervaren daarbij dat de wereld aan hun voeten ligt. Na hun studie lonkt een 
verre reis, een baan in het buitenland, een leuke partner of een groot avontuur. Waar ze 
gaan wonen, dat zien ze dan wel weer. Het draait om het hier en nu, studenten wegen 
niet zozeer af waar ze in de toekomst het beste kunnen wonen, maar stellen zichzelf 
voornamelijk de vraag: tijdens mijn studie, waar woon ik dan het fijnst? Zij zien het als 
een tijdelijk iets. 

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouwelijke studenten -waar het op hun perspectief 
aankomt- meer vanuit hun hart redeneren en de mannelijke studenten meer vanuit hun 
hoofd. De mannelijke student zoekt voor de toekomst een goede baan om voor zijn 
gezin te kunnen zorgen, terwijl de vrouwelijke student meer een ideaalbeeld schetst. 
Een baan die ze leuk vindt, is belangrijker dan het geld. Een baan waar ze 
gewaardeerd wordt, waar ze het naar haar zin heeft en waar ze een verschil kan 
maken. In de levensfase daarna wil ze een leuke man die er voor haar is, leuke 
kinderen, in een mooie buurt. Mannelijke studenten redeneren voornamelijk eerst vanuit 
hun ratio: zij wegen het één tegen het andere af. “Als ik nu op mijzelf ga wonen, hou ik 
minder geld over voor leuke dingen.” Zij zoeken zekerheid in een baan. 

Het romantiseren van het toekomstbeeld is een onbewust proces en geeft een 
goed aanhaakpunt voor de marketing. Droomstraten zijn populair bij 
studenten: niet voor nu, maar voor later. Wanneer dit getest wordt in het 
associatieve gedeelte van het onderzoek worden de studenten hier 
enthousiast over. Droomstraten bieden studenten een aantrekkelijk 
perspectief, een mogelijkheid om na de studie ook daadwerkelijk in Rotterdam 
te blijven wonen en zich daar te settelen met kinderen. Voor mannelijke 
studenten biedt het zekerheid, voor vrouwelijke studenten komt het tegemoet 
aan een verromantiserend beeld. 
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Minder reizen 
Wonen in Rotterdam betekent minder reizen, waardoor er meer tijd over is voor de 
leuke dingen. Uitslapen wordt door respondenten als motivatie genoemd. Bij een 
drukke periode van school kan deze tijd goed gebruikt worden door direct na school 
thuis aan het werk te gaan. Na een lange stapavond ben je dichtbij huis, dus snel thuis 
en kan je langer slapen, omdat je in Rotterdam bent en de afspraak van de volgende 
dag hoogstwaarschijnlijk ook in Rotterdam zal plaatsvinden. 

Niks missen 
Studenten vinden het vervelend om dingen te missen. In de grote stad hebben ze het 
gevoel altijd in de buurt te zijn van waar de actie is. Dit is aantrekkelijk voor ze. Het 
gebied rondom Annabel en Biergarten vinden ze leuk en daar zijn ze graag. Het  
bruisende van de grote stad is een motivatie voor hen. 

Spanning 
De eerste keer op jezelf gaan wonen brengt allerlei spanning met zich mee. De 
levensfase kenmerkt zich door lastige beslissingen en studenten twijfelen veel. Een 
nieuwe woonsituatie kan ingewikkeld zijn en is omhuld met allerlei onzekerheden en 
twijfels op financieel en emotioneel vlak. Dit kan studenten tegenhouden om de stap te 
zetten tijdens de studie. Op een dergelijk moment stellen ze het liever uit en blijven ze 
veilig thuis wonen, in veel gevallen buiten Rotterdam. Het is belangrijk om de stap te 
vergemakkelijken en zo laagdrempelig mogelijk te maken. Lange wachtlijsten zorgen 
voor twijfels en onzekerheid, waardoor de beslissing uitgesteld wordt. Een simpel 
beslisproces is belangrijk. 

Een click-and-go principe is aan te raden waar het studenten en hun 
beslissing om op zichzelf te wonen aankomt: zo min mogelijk regelgevend en 
weinig stappen om te zetten. 

Foto: Eric Fecken 
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2.4. De ideale stad 

De ideale stad voor studenten is een stad met veel dynamiek en sociaal gebeuren. Het 
is een stad waar veel gebeurt en veel te beleven is. Het is van belang dat er genoeg 
dingen te doen zijn die binnen een klein budget passen, maar ook dingen voor een 
groot budget. Als mensen zich verder willen ontwikkelen dan moet het wel in deze stad 
gebeuren. Het moet de stad van de wereld zijn, waar iedereen over praat en waar 
iedereen wil wonen. Een stad met belangrijkste mensen, gebouwen en scholen. 
Doordat de ideale stad zo dynamisch is, is dit geweldig voor mensen die sociaal/ 
maatschappelijk betrokken zijn. Iedereen die een bijdrage wil leveren om iets te 
verbeteren kan dit meteen doen. 

Wanneer gevraagd wordt om de ideale stad voor zichzelf in te richten romantiseren 
meisjes het beeld. Zij schetsen een ideaalbeeld. Jongens denken veel praktischer. 
Belangrijk in het geschetste beeld van de student is dat studenten niet plek-gebonden 
willen zijn en niet te veel inspanning willen hoeven te verrichten om iets te doen. 
Faciliteiten, zoals sport, zullen daarom uit moeten gaan van het aanwaai-principe: het 
moet onder de aandacht van studenten gebracht worden en makkelijk bereikbaar zijn. 

Wonen 
- dichtbij het centrum 
- met een bruisende kern 
- goede verbinding met het openbaar vervoer 
- genoeg groen en water 
- vrienden in dezelfde wijk 
- muziek mogen draaien tot 3 uur ’s nachts 
- een supermarkt, McDonald’s en sportschool in de buurt 
- betaalbare woningen in een veilige buurt 
- fijne types in de buurt (‘niet zoals op Zuid of Stadhuisplein’) 

Werk 
Studenten worden het gelukkigst van een baan die aansluit op hun opleiding. Dat lijkt 
een logisch gegeven, echter ervaren veel studenten het perspectief dat dit niet mogelijk 
is. Er is schaarste in banen die aansluiten op hun opleidingen. Daarnaast is een 
belangrijke factor die studenten ervaren het feit dat bedrijven iemand zoeken met veel 
ervaring. En dat is simpelweg niet te bieden wanneer je net van school komt. 

Het vinden van een baan is uiteraard van grote invloed op het woongedrag. Studenten 
blijken daarin over het algemeen vrij passief te zijn. Ze zijn niet zelf nadrukkelijk al op 
zoek naar een baan in de stad. 
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Ze redeneren vooral vanuit het principe ‘als ik een baan krijg, dan…’. Dit is een andere 
insteek dan wanneer zij zouden redenen vanuit het feit ‘wanneer ik een baan vind, 
dan…’. De studenten hebben op dit moment opvallend weinig binding met het 
bedrijfsleven in Rotterdam. Ze komen niet echt met potentiële werkgevers in aanraking, 
tenzij ze hier zelf actie op ondernemen. Dit gebeurt vaak door jonge ondernemers (die 
student zijn) of ambitieuze studenten (uit het onderzoek blijkt dat dit veelal WO 
studenten zijn). Voor veel studenten geldt echter een passievere houding. 

Ook hier zien we duidelijk het aanwaai-principe terugkomen. Studenten gaan 
niet actief zelf op zoek naar een baan in de stad. Als we succesvol studenten 
willen binden aan de stad, zullen we moeten zorgen dat de banen de 
studenten op gaan zoeken. 

WiFi 
Studenten zijn opgegroeid met technologie en internet is een basisbehoefte in hun 
leven geworden. Bij observaties blijkt duidelijk dat het tot grote irritaties leidt als er geen 
gratis WiFi is, of als de verbinding heel slecht is. Een voorbeeld hiervan is volgens hen 
de WiFi bij de NS: men biedt wel WiFi aan in de trein, echter doet de verbinding het 
vaak niet of is deze heel traag. Dit is voor studenten een teken van incompetentie. 

Een ideale stad heeft voor studenten overal gratis en goede WiFi. 

Uitgaansgelegenheden 
Studenten missen meer uitgaansmogelijkheden in de stad, voornamelijk in de avond. 
Rotterdam is een wereldstad, maar lijkt volgens velen vaak na 18.00 uur weer dood te 
zijn. Openingstijden kunnen volgens studenten verlengd worden en meer activiteiten of 
gelegenheden kunnen de stad bruisender maken dan het al is. Kleinschalige 
evenementen zien de studenten graag in horecagelegenheden en ook gewoon op 
pleinen in diverse wijken, waar het gezellig is en mensen met elkaar kunnen ‘meeten’. 
En plekken die verbonden zijn, ‘zodat je niet de hele avond gedoemd bent tot de 
Maassilo als je besloten hebt om daar heen te gaan’. 

Meer festivals, exclusieve feesten en evenementen lijken noodzakelijk, 
maar dan wel kleinschalig. “We zijn geen Amsterdam” is een gehoorde 
quote in het onderzoek. 
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Openbaar vervoer 
Goed en bereikbaar OV is essentieel. Niet alleen om de uitgaansgelegenheden te 
bereiken, maar juist ook om snel bij familie en vrienden te kunnen zijn. Studenten zien 
graag dat de metro’s en trams ’s nachts blijven rijden. De BOB bus vinden veel 
studenten erg onveilig omdat daar veel dronken mensen op elkaar gepakt zitten. Het is 
volgens hen een bekend gegeven dat mensen door alcohol dingen doen, die ze in 
nuchtere staat niet zouden doen, zoals ruzies en vernieling. Het schept een onveilige 
situatie voor hen. Tevens rijden de bussen volgens hen te hard. 

Metro’s en trams die ’s nachts rijden, in plaats van de BOB bussen, is voor 
studenten aantrekkelijk. 

Foto: Claire Droppert 
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2.5. Communicatie 

Studenten zijn zeer kinesthetisch ingesteld waar het communicatie aankomt. Ze moeten 
een gevoel krijgen, iets uitvoeren en ervaren om er een goed oordeel over te kunnen 
vellen. Studenten vinden het bezoeken van open huizen handig. Hier zie je pas echt 
hoe het huis eruit ziet en ze geven aan dat ze dit een voordeel vinden. Zo kunnen ze 
samen met familie of vrienden een bezoek brengen. Leuke filmpjes waarmee ze op de 
hoogte blijven van wat vrienden in Rotterdam doen en welke leuke feesten en 
uitgaansgelegenheden er zijn in Rotterdam en omgeving zijn populair. Wanneer 
woningen op foto of tekening worden afgebeeld is het aan te raden om geen lege 
huizen af te beelden, maar juist veel mensen af te beelden. Hier slaan studenten op 
aan. Gezellige drukte en levendigheid. 

Digitaal 
Studenten maken doorlopend gebruik van hun iPhone waarmee ze eigenlijk continu op 
WhatsApp, Facebook en Snapchat zitten. Hier zijn geen vaste tijdstippen voor, dit doen 
ze wanneer ze even tijd hebben. WhatsApp vinden ze een makkelijk middel om met 
naasten te communiceren. Digitale communicatie heeft absoluut de voorkeur boven 
schriftelijke communicatie. Brieven vinden ze vervelend. Dat duurt te lang en ze raken 
ze kwijt. Onbelangrijke post wordt vaak meteen ongeopend weggegooid. 

Facebook gebruiken ze niet zozeer om te communiceren, meer om anderen te volgen. 
Ze zijn vaak lid van groepen waar ze de updates van volgen. Ze zien social media als 
een belangrijke deel van het maatschappelijk leven en niemand kan zich er volgens hen 
meer van buiten sluiten. Ze worden liever niet persoonlijk benaderd door bedrijven via 
social media, ze vinden dat social media daar niet voor is. Als bedrijven innovatief 
genoeg zijn komen zij vanzelf in hun tijdlijn terecht, is hun stelling. Facebook vinden ze 
vooral leuk om mensen te volgen die ze niet regelmatig zien. Snapchat wordt gebruikt 
om af en toe eens een gekke foto te plaatsen. 

De hoge mate van conformiteit zorgt ervoor dat studenten onbewust letten op zaken die 
een grote zichtbaarheid hebben. Social media is hierbij een perfecte graadmeter voor 
hen. Wanneer zaken weinig zichtbaar zijn op social media is het voor studenten een 
onderwerp dat niet leeft en niet populair is. Wanneer er een hoge mate van 
zichtbaarheid is, stijgt het onderwerp in belangrijkheid en urgentie. 

“Nu moet je zelf op zoek gaan naar waar het leuk is. Het zou leuk zijn als de gemeente een
 
Facebookpagina of uitgaansapplicatie ontwikkelt waar je precies kunt zien waar de
 

feesten zijn en belangrijker: welke mensen en hoeveel mensen daar komen.
 
Nu zijn er drie websites en die werken alledrie niet.
 

Het is onoverzichtelijk en niet up-to-date.” 
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Communicatiestijl 
De meeste beslissingen maken studenten snel en digitaal. Bij lastige beslissingen die 
men niet alledaags neemt hebben ze echter juist behoefte aan persoonlijk contact. 
Face to face geeft hen meer zekerheid. 

Doordat de doelgroep hogerop wil komen gedurende deze levensfase -hetzij met 
studie, hetzij met hun toekomst-, heeft dit invloed op de communicatie. Voornamelijk de 
focus op tone of voice: zij willen een meer professionele en zakelijke benadering. Dit is 
van belang om te voldoen aan de waarden van de doelgroep. Zij willen uiteindelijk 
belangrijk gevonden worden, en zo zullen zij ook benaderd dienen te worden vanuit 
organisaties. 

Studenten willen liever geen ‘politiek gezeur’. Ze snappen dat politiek belangrijk is, 
maar vinden het maar al te vaak een poppenkast. Ze irriteren zich er aan. Het is 
daarom raadzaam dit zo min mogelijk te koppelen aan het aantrekken van de studenten 
naar Rotterdam. 

Het is essentieel om zowel digitaal als face-to-face met studenten te 
communiceren, op een professionele en zakelijke toon. 

Foto: Eric Fecken 
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2.6. Intermediairs 

Verhalen van gelijken zijn essentieel. Om deze verhalen goed over te brengen zijn de 
volgende intermediairs zeer kansrijk: 

Studie- en studentenverenigingen 
Verenigingen waar studenten samen komen zijn een zeer belangrijke schakel in de 
marketing. Studenten die de stap al hebben gezet, die eerst ook vrijwel onbekend 
waren op hun nieuwe plek, zijn voor studenten geloofwaardige bronnen. Ook wordt er 
zo ingespeeld op het vergroten van de sociale omgeving. Het zou studenten ook 
motiveren om bijvoorbeeld feestavonden te hebben met mensen die naar Rotterdam 
willen verhuizen of hier al wonen. Dan leer je nieuwe mensen kennen, kun je ervaringen 
uitwisselen en zie je ook wat voor soort mensen in die wijken wonen of willen wonen. 

Rotterdamse horeca 
Wonen in Rotterdam moet een sociaal topic worden om geloofwaardig te zijn voor 
studenten. Een gezellige en sociale stad is daarnaast een belangrijke kernwaarde voor 
hen in een vestigingsplaats. Het is daarom belangrijk dat het niet alleen via de formele 
kanalen onder de aandacht gebracht wordt van de studenten, echter juist ook via de 
informele kanalen: in de kroeg, op terrassen en in de bioscoop. De verhalen die 
studenten tijdens een biertje onderling delen zijn van veel waarde voor het stellen van 
de sociale norm. Studenten liken op social media vooral de individuele pagina’s van 
verschillende uitgaansgelegenheden waar ze graag komen. Zo blijven ze op de hoogte 
wat er speelt. Dit kunnen potentieel interessante partners zijn in de marketing. 

Onderwijsinstellingen 
De onderwijsinstelling waaraan men studeert wordt gezien als een betrouwbare bron. 
Volgens veel respondenten wordt er echter vanuit hun onderwijsinstelling niet 
gecommuniceerd over de mogelijkheden om in Rotterdam te komen wonen. De 
onderwijsinstelling is een uitstekende communicatiepartner om in te zetten op de 
verschillende doelgroepen vanuit het segmentatiemodel, met verschillende bood-
schappen. De administratie van de onderwijsinstelling kan filteren wie er in Rotterdam 
woont en wie niet. 

Stagebedrijven 
Bedrijven waar studenten stage lopen hebben een grote impact op studenten zelf. 
Stagebegeleiders kunnen een belangrijke rol spelen in het wegwijs maken in de stad 
van studenten die niet in Rotterdam wonen, maar wel hier studeren of gaan werken. 
Zonder dat studenten het als een invloed voelen op hun binding met Rotterdam, blijkt 
de houding van de stagebegeleider een grote factor in het creëren van deze binding. 
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3. Young professionals
 

3.1. De doelgroep 

Voor young professionals ligt de toekomst nog open. Een baan in het buitenland, een 
gezin met kinderen, het kan nog alle kanten op gaan voor hen. In het geval zij denken 
aan een gezin met kinderen zouden ze maar al te vaak niet zo snel in Rotterdam blijven 
wonen. Dit omdat zij de opvoeding in Rotterdam niet geschikt vinden: de onveiligheid, 
het is te hard voor kinderen en er is te weinig groen. Wat dat betreft zouden ze wel 
graag in Kralingen willen wonen, maar dat kost teveel. Park Zestienhoven, Nieuw 
Terbregge of Nesselande kennen ze vaak niet. 

‘Young professional’ is de levensfase die na de levensfase student komt. Hierbij zien we 
een verschil tussen uitwonende studenten die naar de volgende levensfase overgaan 
en thuiswonende studenten in overgang van studenten naar young professional. Young 
professionals die ten tijde van het afstuderen nog thuis wonen kunnen geld sparen en 
kopen sneller een woning, terwijl young professionals ‘op kamers’ sneller huren, omdat 
zij nog geen grote spaarpot hebben. Wonen in de stad is voor hen heel duur, omdat er 
in hun ogen weinig doorgroeiwoningen zijn. Hiermee bedoelen zij ‘betaalbare  
eengezinswoningen voor young professionals die nog geen dik salaris hebben’. 

Kernwaarden 
• Niet vastzitten 
• Open toekomst 
• Genieten van nu 
• Work-life balance 
• Vrienden 

Subsegmenten 
Zagen we bij studenten een aantal subsegmenten gebaseerd op omstandigheden die 
invloed uitoefenen op hun binding met de stad, bij young professionals zien we dat de 
subsegmenten met name bestaan uit de diepere drijfveren die zij hebben in het leven. 
Alle conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op de algemene groep young 
professionals, echter waar het communicatie aankomt is het belangrijk om rekening te 
houden met de differentiatie, om herkenning te realiseren. 

23
 



   

             
            

             
         
           

 
      

              
           

         
         

            
   

 
        

              
            

           
             

 

 

  
  

Onderz
oek

 

Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

• Zekerheid 
Deze groep heeft een duidelijke need for closure (NfC). Need for closure wil zeggen dat 
men een grote behoefte heeft aan duidelijkheid, structuur en zekerheid. Zij houden niet 
van vaagheid of termen die hen moeten doen raden naar wat er bedoeld wordt. Ze 
kunnen van slag raken als iets anders gaat dan gepland. Deze young professionals 
denken goed na over de consequenties van hun acties: ze denken vier stappen vooruit. 

• Variatie 
Voor deze young professionals is persoonlijke vooruitgang belangrijker dan de 
zekerheid die ze zouden kunnen hebben. Zij hebben dan ook een lage NfC en nemen 
eerder risico dan de vorige groep. Persoonlijke vooruitgang kan voor hen zowel op 
persoonlijk als materieel vlak zijn. Zij zoeken naar manieren om zich te kunnen blijven 
ontwikkelen, ongeacht dat dit wat risico’s kan kosten. Variatie is heel belangrijk voor 
deze doelgroep, ze moeten continu geprikkeld worden door nieuwe dingen die op hun 
pad komen. 

• Eigenzinnigheid 
Voor young professionals die deze behoefte als dominante behoefte hebben is het 
belangrijk dat zij zichzelf kunnen uiten en kunnen zijn wie ze (willen) zijn. Dit zijn de 
vrijere geesten, de creatievelingen, die vaak een diepe betrokkenheid hebben in en bij 
de stad. Ze zijn meestal op zoek naar zichzelf en naar een manier om positief te 
kunnen veranderen. Het vormen van hun karakter staat voorop en daar kan de stad in 
bijdragen. 

Foto: Willem de Kam 
Willem de Kooning Academie 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

3.2. Gemak 

De levensfase van young professionals kenmerkt zich door een combinatie van vrijheid 
en gebondenheid. Aan de ene kant ervaren ze veel vrijheid, omdat ze nog geen gezin 
hebben. Aan de andere kant is de overstap van studie naar bedrijfsleven voor hen best 
hard, omdat studeren een stuk veiliger voelt en er nu ineens veel van hen verwacht 
wordt in het bedrijfsleven. Ze hebben het druk en dat is vrij lastig. Gemak speelt een 
belangrijke rol voor hen in het dagelijks leven. Ze werken hard, ze hebben een 
huishouden te draaien en ze hebben een sociaal leven te onderhouden. Daarnaast 
bouwen ze quality time in met geliefden, of tijd om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. 
Zij zijn dan ook -bewust en onbewust- op zoek naar zaken die hun dagelijks leven 
makkelijker en simpeler maken, waardoor ze meer kunnen doen in minder tijd met 
minder stress. 

Lifehacking 
De clou voor young professionals is om dingen eenvoudiger en handiger te maken. Dit 
kan soms betekenen dat zaken versimpeld moeten worden of juist vernuftiger in elkaar 
moeten steken. Al met al draait het om het slimmer maken van dagelijkse taken, zodat 
de hoogopgeleide meer tijd voor zaken overhoudt die er in zijn of haar ogen toe doen. 
Technologie speelt hier een belangrijke rol in. Zelfscan kassa’s, Dropbox, AH to Go… 

young professionals maken er veelvuldig gebruik van. De young professionals houden 
van mooie producten en gadgets die hun drukke leven makkelijker maken, zoals 
bijvoorbeeld een SmartWatch. Zij vinden dit erg praktisch, je hoeft je telefoon minder 
vaak te pakken en je kunt gemakkelijk even je mail checken of een telefoontje doen, 
zélfs in de auto. 

Fast & heathy food 
Als er weinig tijd en zin is om boodschappen te doen en te koken in de drukte van 
alledag, dan biedt afhaaleten uitkomst. De young professionals geven aan dat er in 
Rotterdam op elke hoek van de straat ongezond fast food te krijgen is bij ketens zoals 
KFC en McDonalds. Wil je een snelle, lekkere, gezonde maaltijd, dan is er weinig keuze 
en ben je volgens hen veroordeeld tot veel te dure winkels. Dit is voor hen een groot 
gemis. 

“Hoe fijn als je onderweg naar werk een gezond ontbijtje kunt oppikken,

of na werk op weg naar huis even ergens gezond kan eten.


Snel, kant en klaar, betaalbaar, gezond.

Fast healthy food!”
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Platforms 
Innovatieve technologie is voor young professionals zeer interessant. Ze zijn 
overwegend zeer positief over de deeleconomie en maken dan ook volop gebruik van 
platforms als AirBnB, Peerby en Snappcar. Young professionals zijn er een voorstander 
van dat het leven vergemakkelijkt wordt door de technologie en vinden het daarom ook 
storend dat er mensen zijn die niet met die veranderingen mee willen gaan. De young 
professionals omarmen de deeleconomie, 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?” 

De meest voorkomende voorbeelden die genoemd zijn bij de Young Professionals zijn 
Airbnb en Uber. Daarnaast gebruiken sommigen af en toe Snappcar of Greenwheels, al 
vindt men het bij de laatstgenoemde vervelend dat je met reclame van Greenwheels op 
de auto rijdt. Als je er voor betaald zou je niet met hún reclame op de auto moeten 
rijden, beargumenteerd men. Andere deelplatforms als Peerby en Thuisafgehaald kent 
men, maar daar wordt veel minder gebruik van gemaakt. Wel is men hier enthousiast 
over. 

Uber is erg populair onder young professionals. Ze snappen niet dat er zoveel 
weerstand is. De young professionals hebben het over de betuttelende ouderwetse 
regels die de overheid op sommige vlakken hanteert. Het is voor hen een teken van 
een oud regime. Zij zien graag dat de regels worden versoepelt, zodat ze gewoon 
gebruik kunnen maken van UberPop en hun huis kunnen verhuren via AirBnb zonder 
problemen. Volgens hen is er niets idealer om te genieten van de vrijheid en 
mogelijkheden in de stad, dan bezittingen met elkaar te delen en daar samen beter van 
te worden. Hier liggen kansen voor Rotterdam. 

Bedrijven zoals Uber zijn een uitstekende partner om young 
professionals te binden aan de stad. Uber is constant aan het innoveren 
en voegt allerlei services toe aan haar dienstverlening, die nauw 
aansluiten op de wensen van de young professional. Zo is er UberEats, 
een bezorgapp, waarmee men ieder gewenst gerecht van de favoriete 
horecagelegenheden in de stad thuis kan laten bezorgen en heeft Uber 
een fruitbezorgservice voor op het werk. 
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3.3. Wonen 

Bij de young professionals heerst de overtuiging dat iedereen naar Amsterdam trekt. 
Dat is hip en daar gaat het leven altijd door; het stopt er nooit. Je hebt theaters, 
evenementen, drukte op straat. Daar is waar het gebeurt, er is altijd wat te doen. Young 
professionals ervaren dat niet in Rotterdam. Als je op een doordeweekse avond een 
kroeg in stapt dan kan het makkelijk zijn dat je er met z’n tweeën zit, volgens hen. 
Daarbij komt dat de online wereld in Amsterdam gevestigd is: grote bedrijven, hippe 
start-ups, het trekt hen aan. En omdat iedereen erheen gaat, volgt de rest vanzelf, zo 
stellen zij. 

Een minpunt van Amsterdam, wat Rotterdam niet heeft, zijn de massale hoeveelheden 
toeristen. Toeristen in een stad geeft volgens hen iets bruisend, ze fleuren de boel op 
en maken het levendig, maar teveel toeristen in een stad is vervelend. Ze kunnen niet 
fietsen, dus er gebeuren veel ongelukken. Ook wordt het door toeristen overvol. 
Amsterdam gaat volgens sommige respondenten al bijna een toegangsprijs vragen 
omdat het er altijd zo druk is. Dit vinden de young professionals positief aan Rotterdam, 
dat het toerisme niet te groot is. Het grote pluspunt wat Rotterdam heeft ten opzichte 
van Amsterdam is dat het goedkoper wonen is. 

Life events 
• Het krijgen van een baan 
• Het kwijtraken van een baan 
• Het krijgen van een relatie 
• Het gaan samenwonen 
• Het gaan trouwen 
• Het verbreken van een relatie 
• Het krijgen van kinderen 

De ideale woonomgeving 
Young professionals zouden het liefste willen dat er één centraal punt komt in 
Rotterdam waar het altijd bruisend en gezellig is, met veel mensen op één plek. Het 
liefst een plein waarvan je weet dat het daar gebeurt, of het nu maandagavond of 
zaterdagmiddag is. Een plek waar gelijkgestemden in hun vrije tijd naar toe gaan. 

Young professionals wonen graag op een plek waar het leeft, een bruisende straat, 
maar zonder al teveel overlast. Dus wel in of rond het centrum, maar niet per se midden 
in de drukte. Rust is belangrijk na een drukke werkdag. Studenten en gezinnen in de 
buurt zijn prima, maar ze mogen niet de overhand hebben. 
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Er moeten veel leuke eettentjes zijn en voldoende faciliteiten in de buurt, en het moet 
dichtbij de tram of metro liggen, zodat je met het OV snel in het centrum of op het 
Centraal Station bent. En een mooi stadspark in de buurt, om hard te lopen, behoort 
zeker ook tot de wensen. 

Woning 
Een echt huis en geen veredelde studentenkamer, voor een fatsoenlijke prijs in een 
straat met gelijke mensen, dat is wat young professionals aantrekt. Ze worstelen met de 
huidige huizenprijzen: als je niet wilt of kunt kopen kom je al snel in hele dure 
huurprijzen terecht. Of je moet genoegen nemen met een piepklein appartementje. Dit 
vinden ze erg jammer. Ze willen het liefst een stijlvol appartement in een straat met 
mooie bomen. Het appartement moet toegerust zijn voor hun wensen: een aansluiting 
voor een Smart TV, dubbel glas, fast WiFi en een plek om hun fiets te stallen. 

Kluswoningen kunnen haaks staan op wat young professionals aantrekt. Omdat 
ze in een drukke levensfase verkeren waar ze worstelen met tijd zoeken ze juist 
kant en klare zaken op, ook waar het wonen aankomt. Plug-and-play 
appartementen trekken hen aan, kant en klaar opgeleverd met de juiste 
aansluitingen voor WiFi. 

Vervoer 
Young professionals vinden de bereikbaarheid van plaatsen in Rotterdam aantrekkelijk. 
Menigeen heeft geen auto. Ze doen voornamelijk alles op de fiets of met het OV. Over 
het OV in de stad zijn ze zeer te spreken. Wat fietsen betreft kan er nog flink wat 
verbeterd worden, met name waar het fietsbeugels en -trommels aankomt. Het 
aanvragen van trommels duurt volgens hen maanden, dus laten ze dat maar zitten. Een 
mooie fiets kun je volgens hen eigenlijk niet in de stad hebben, tenzij je je fiets in je huis 
stalt. Daar hebben zij echter geen ruimte voor en dus zijn ze vaak veroordeeld tot een 
oude studentenfiets. Een autovrije stad vinden ze geen goed idee. Hun familie en 
vrienden die op bezoek komen hebben wel auto’s. Autoluwe zones vinden ze wel 
aantrekkelijk. 
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3.4. Werken in Rotterdam 

Young professionals vinden Rotterdam ondernemend en geven aan dat Rotterdam een 
breed bedrijfsleven heeft. Er zijn veel soorten bedrijven en wanneer je eenmaal in de 
netwerken zit, kun je een groot netwerk opbouwen in de stad. Als student is het volgens 
hen echter wel lastig om in de netwerken te komen, zo hebben zij ervaren. Tijdens hun 
studie hebben ze wel opdrachten moeten doen voor echte bedrijven, maar het blijft 
volgens hen toch altijd een ‘schoolding’. De young professionals ervaren wel dat er 
kansen voor hen liggen in Rotterdam, maar zij hebben wel het juiste netwerk nodig. De 
koppeling naar werk moet volgens hen nadrukkelijker gelegd worden, al tijdens de 
studie. Dat is volgens hen het moment om hoger opgeleiden te gaan binden. 

Framing 
Young professionals vinden het hard werken in Rotterdam, maar vinden ook dat er veel 
loyaliteit is. Als je presteert, krijg je ook wat. Wel geven ze aan dat er meer te halen is in 
Amsterdam. Dit werkt als een sneeuwbaleffect: iedereen gaat naar Amsterdam voor 
werk waardoor iedereen ook voor elkaar naar Amsterdam gaat. Opvallend is dat blijkt 
dat respondenten in alle sectoren dit aangeven, niet alleen bijvoorbeeld de online 
sector. Niemand ziet een duidelijk sector in Rotterdam en hier blijkt een belangrijk 
fenomeen aan ten grondslag te liggen. Het blijkt dat studenten in hun studie vooral 
meekrijgen dat je kunt werken bij bepaalde bedrijven die de docenten -puur als 
voorbeeld- gebruiken. Deze bedrijven zijn vaak niet in Rotterdam gevestigd. 

Zo wordt l’Oreal als voorbeeld bij de opleiding Communicatie genoemd, Bol.com als 
voorbeeld bij de opleiding Economie en het ICC in Den Haag bij de juridische 
opleidingen. Op alle vlakken wordt door young professionals en oudere studenten 
aangegeven dat hun beroep niet in Rotterdam te vinden is: bedrijfskunde, de financiële 
sector, IT, rechten, marketing, et cetera. Onderwijsopleidingen framen op deze manier 
onbedoeld het beeld bij toekomstige young professionals dat hún professie buiten 
Rotterdam ligt. Young professionals geven aan dat ze echt moesten uitvinden dat hun 
vak eigenlijk overal kan en dat er mooie kansen in Rotterdam zijn. 

Een belangrijk punt om op in te gaan zetten met onderwijsinstellingen in 
de stad is de framing van het Rotterdamse bedrijfsleven. Door in de 
studie al te laten zien dat de grote kansen in Rotterdam liggen en het 
vakgebied in Rotterdam te identificeren voor de studenten, ontstaat een 
grotere binding. 

Foto: Jan Bijl 
Rotterdam Marketing 
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Buitenshuis thuiswerken 
Buitenshuis thuiswerken is een onderwerp dat met grote regelmaat terugkomt bij young 
professionals. Zij 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 
deze generatie 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 de hele 
dag gratis aan het internetten zijn. Goede flexplekken worden duidelijk 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 heel duur en vaak verloopt de WiFi code na een 
tijdje, waardoor je weer een nieuwe consumptie moet kopen. 

Door andere respondenten binnen overige segmenten wordt dit ook aangehaald en 
daar wordt tevens een link gelegd met de gebouwen van de gemeente. De gemeente 
neemt haar intrek in prachtige gebouwen die ideaal zijn voor flexplekken. Volgens 
respondenten is het een logische stap als daar 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. 

“Het Timmerhuis is natuurlijk práchtig, maar ook wel het bevestigende beeld van een 
ivoren toren waar de gemeente in zit. Daar binnen komen is bijna nog moeilijker dan 

door de douane op Schiphol. Waarom dit ook niet beschikbaar maken voor de 
Rotterdammers die willen flexwerken? Ik zie dat helemaal voor me.” 
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3.5. Communicatie 

Young professionals zijn lastiger te bereiken dan gedacht. Hun netwerk bestaat vaak uit 
werk en vrienden en omdat ze in een overgangsfase verkeren worstelen ze met time 
management. Hun werkgever is een belangrijke factor om hen te kunnen bereiken en 
om wonen in Rotterdam zichtbaar te maken. Hier kan het segment ‘ondernemers’ uit 
het Sterke Schouders segmentatiemodel bij worden betrokken. 

Visueel 
Young professionals zijn te prikkelen met gebruik van visuele communicatie. Veel van 
hen lezen geen lappen tekst en zoeken de interactiviteit op. Zij kunnen in een seconde 
informatie uit een beeld halen die dieper de emotie raakt. 

Het is aan te raden om met korte films en beeld te werken om young 
professionals te bereiken. 

Me centric 
Young professionals vinden het belangrijk om betekenisvol te kunnen zijn in wat ze 
doen. De communicatie rondom de binding aan Rotterdam moet daarom worden 
verschoven naar het creëren van dit gevoel. Ze prikken zo door een opgezette 
marketingcampagne heen. 

Zet in de marketing in op authenticiteit, transparantie en content die 
gebaseerd is op hun persoonlijke gedrag. Vermijd grote campagnes en de 
inzet van bekende mensen. 

Online en phone 
De young professionals liken vooral de individuele pagina’s van verschillende 
uitgaansgelegenheden waar ze graag komen. Zo blijven ze op de hoogte van wat er is. 
Rotterdampagina’s op Facebook zijn populair bij young professionals die hier wonen. 
Een interactieve communicatiestijl met social media én persoonlijk contact is belangrijk 
voor ze. E-mail is onmisbaar, ze controleren iedere dag hun Postvak IN. Daarbij bellen 
ze graag even. 

Zorg voor digitale content, waarbij samengewerkt wordt met mogelijke 
communicatiepartners in de stad. 
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3.6. Intermediairs 

Young professionals missen vaak de leuke tentjes en plekken in hun gebied. Dit zouden 
ze graag beter willen beleven. Een pluspunt vinden ze het horen van de verhalen over 
de stad, bijvoorbeeld het verhaal over het bombardement. Zo leren ze meer over de 
stad waar ze wonen en wordt de binding langzaam versterkt. 

Werkgevers 
Young professionals zijn geloofwaardig voor young professionals. Collega’s zien zij 
iedere dag en soms worden collega’s zelfs vrienden die zij na het werk ook zien. Zij 
kunnen een belangrijke rol vervullen in de communicatie, omdat zij op een informele 
manier met elkaar communiceren over het wonen in de stad, of daarbuiten. De 
werkgever kan een centrale partner vormen voor het verstevigen van de binding van 
young professionals met de stad. Niet alleen besteden zij veel tijd op hun werk, ook 
vormt deze omgeving een belangrijk sociaal ijkpunt voor ze. De houding van de 
werkgever ten opzichte van de stad framed de young professional al vanaf begin af aan 
in zijn of haar carrière. Wordt er vanuit de werkgever veel aandacht besteed aan de 
maatschappelijke functie van het bedrijf in Rotterdam? Worden er veel teamuitjes in de 
stad georganiseerd? Of vindt alles plaats buiten de stad? Samenwerken met het 
segment ondernemers kan cruciaal zijn in het binden van young professionals. 

Rotterdamse horeca 
Young professionals volgen vaak social media van uitgaansgelegenheden. Dit zijn 
goede partners in de communicatie. Horecazaken die veel genoemd zijn in het 
onderzoek zijn: 

• Annabel • Fenix Food Factory 
• Biergarten • Markthal 
• Bij Pierre • NRC 
• Bird • Raaf 
• Burgertrut • Schieblock 
• Hugh • De Witte Aap   

Rotterdamse blogs 
Anders dan bij studenten volgen young professionals diverse Rotterdamse blogs. Gers!, 
De Buik van Rotterdam en Vers Beton zijn populair. 
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4. Gezinnen
 

4.1. De doelgroep 

De doelgroep is met de komst van hun kinderen wat minder op afwisseling gericht dan 
dat zij in de vorige levensfase waren. Vroeger, toen zij nog geen kinderen hadden, 
keken ze hoe de week verliep en was het leven vrij spontaan. Nu is alles veel meer 
gepland en meer gestructureerd. Dit is dan ook een grotere behoefte geworden in hun 
dagelijkse leven. 

Wanneer mensen kinderen krijgen blijkt hun huidige huis vaak te klein. Ook gaan zij 
letten op zaken in de omgeving die een potentieel gevaar kunnen vormen voor de 
kinderen op komst: drukke straten, open water zonder hek(ken) en onveilige 
verkeerssituaties. Veiligheid en buiten spelen is voor hoogopgeleide ouders belangrijk. 
Daarom zijn de buitenwijken ook populair: hier kunnen de kinderen veilig buiten spelen 
en er is sociale controle. Daarbij is de ruimte van belang en dat de benodigde 
faciliteiten in de buurt liggen, zoals de school en de crèche. 

Respondenten die zeggen niet in de stad te willen wonen met kinderen zeggen dit 
omdat zij het beter voor de kinderen vinden in een dorpachtige omgeving. 
Respondenten die in de stad wonen met kinderen geven juist aan dat zij het beter 
vinden voor de kinderen om in de stad te wonen. Zo groeien ze op met een wereldbeeld 
dat niet bekrompen is. Qua rust en veiligheid zien zij dat een dorpachtige omgeving 
wellicht beter is, echter vindt men de faciliteiten in een stad beter. Scholen, winkels en 
recreatie zijn van een ander niveau. 

Life events 
De life events concentreren zich sterk rondom de sociale dynamiek van het gezin. 
Verhuizen om een nieuwe baan zal veel minder snel gebeuren als bij andere 
segmenten, omdat dit grote implicaties heeft voor de kinderen. Life events zijn: 

• Zwanger worden & kinderen krijgen 
• Verbreken relatie & scheiding 
• Nieuwe relatie 
• Ziekte & overlijden 
• Nieuwe baan 
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Subsegmenten 
Binnen het segment ‘gezinnen’ zijn twee subsegmenten te definiëren die ander gedrag 
vertonen of andere drijfveren en behoeften rondom wonen en binding met Rotterdam. 

• In de buitenwijk 
Deze gezinnen wonen graag in de buitenwijken zoals Nesselande en Park 
Zestienhoven. Ze vinden het heerlijk om aan de rand van de stad te wonen en 
veel groen om zich heen te hebben. Het is voor hen de ideale combinatie van rust 
en de drukte dichtbij. Zo hebben ze veel ruimte en groen in de achtertuin, maar 
zijn ze ook snel in de bruisende stad. Ze vinden de kleinschaligere sociale 
voorzieningen in hun buurt fijn; ze willen niet per se dat hun kinderen nu al moet 
meedraaien in de ‘grote fabriek’. Ze vinden de stad onveilig voor kinderen. In de 
buitenwijken is er hogere sociale controle. Dat is voor hen een fijn idee met 
opgroeiende kinderen. 

• In de stad 
Deze gezinnen wonen juist graag in de stad, zoals in Delfshaven, Noord of op 
Katendrecht. Ze vinden het belangrijk om hun kinderen te laten opgroeien in het 
echte leven, zonder hen af te schermen van de werkelijkheid. Buitenwijken vinden 
zij saai. 

“Daar loopt iedereen met elkaar te kletsen over het heerlijke veilige leventje wat 
ze hebben. Er mag ook weleens gesproken worden over dingen die 

minder leuk zijn of goed gaan, dat hoort ook bij het leven.” 

Verbondenheid 
Respondenten in dit segment bemerken dat hun sociale netwerk inmiddels wat is 
uitgewaaierd. Vrienden vanuit de studietijd zitten inmiddels ook in Utrecht en 
Amsterdam. Ze vinden het fijn dat de verbinding tussen Rotterdam en Utrecht/ 
Amsterdam/Brabant heel goed is. Je bent volgens hen zo overal, zelfs in 30 minuten bij 
het strand van Hoek van Holland. 

Met de komst van kinderen worden opa’s en oma’s belangrijk in de woonkeuze. Dit is 
makkelijk met oppassen. Kinderopvang is duur voor meerdere kinderen en het schept 
rust in het gezin als opa en oma oppassen. Het kan een overweging zijn voor gezinnen 
om te verhuizen naar de buurt waar opa en oma wonen, in sommige gevallen is dat 
buiten Rotterdam. Het is zeer interessant om te kijken of dit de andere kant opgetogen 
kan worden: opa en oma naar de buurt van de kleinkinderen halen. Zo behouden we de 
gezinnen in de stad en halen we tevens herontdekkers naar de stad. 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

Sweet spot 
In een grote stad leren kinderen omgaan met allerlei mensen en leren ze dat niet 
iedereen hetzelfde is. Voor gezinnen is dit heel belangrijk, de stad biedt een grotere 
sociaal-emotionele ontwikkeling dan een dorp. Kinderen krijgen een breder wereldbeeld 
mee, waardoor kinderen echt kunnen worden wie zij zijn. 

Kernwaarden 
• Veiligheid 
• Ruimte 
• Voldoende rust 
• Groen en natuur 
• Respect voor elkaar 
• Schoon en heel 
• Sociale controle 
• Genoeg controle vanuit overheid 

Foto: Plaswijckpark 
Unit10 Fotografie 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

4.2. De woonwensen 

Was het voor young professionals niet heel erg om veel te reizen voor werk, voor 
gezinnen ligt dit anders. Het is voor hen belangrijker dat hun huis dichtbij werk is, omdat 
zij ook de kinderen van school of de kinderopvang moeten brengen en halen. 
Buitenwijken zijn populair vanwege de leuke, groene buurt waar de kinderen buiten 
kunnen spelen, terwijl jij zelf als ouder op een paar minuten van het centrum zit. 

Speelplekken 
Buiten spelen is een thema dat bij alle respondenten terug komt. Ze willen dat hun 
kinderen veel buiten spelen, het liefst in een natuurlijke omgeving. Dit maakt 
buitenwijken erg aantrekkelijk. Voor het segment dat in de stad woont zijn natuurlijke 
speelplekken een grote behoefte. Plekken waar de kinderen veilig en natuurlijk buiten 
kunnen spelen. Omdat er in de stad geen ruimte is voor grote tuinen moeten de 
kinderen de straat op om buiten te kunnen spelen. Een discussiepunt is het plaatsen 
van wel of geen bankje. Aan de ene kant trekt het hangjongeren aan en dat willen ze 
niet, aan de andere kant is het juist leuk voor ouders als ontmoetingsplek. 

Veilige speelplekken zijn een centraal punt voor gezinnen. Dit betekent volgens 
hen dat sommige speelplekken in hun ogen opgeknapt moeten worden. Het 
gebruik van natuurlijke materialen vinden ze hierbij heel belangrijk. De kinderen 
moeten écht buiten kunnen spelen. 

Groen 
Groen in de woonomgeving is enorm belangrijk voor gezinnen. De échte natuur moet 
vlakbij zijn. Niet alleen kleine stadsparken, maar tevens ruwere natuur met bomen, 
water, verschillende vegetatie en een grazende schaapskudde om even te ontsnappen 
aan de betonjungle. Er zij verborgen plekjes die zij noemen zoals natuurgebied De 
Esch of De IJsvogel in Overschie. Daarbij maakt men direct de opmerking dat bijna 
niemand het kent en dat dit stiekem wel fijn is: geen schreeuwende kinderen of 
springende honden, maar rust. 

Gezinnen zouden graag zien dat er veel plantenbakken geplaatst worden die 
goed onderhouden worden. Er is behoefte aan beplanting in de vorm van een 
moes-kruiden-pluktuin, bloemen- en plantenpotten in een wijktuin, geveltuinen 
met gele en blauwe regen, zonnebloemen en stokrozen. Daarbij is de wens van 
gezinnen in de stad een ‘gemeenschappelijke voortuin’: meer groen op een 
centraal stuk zoals een plein. 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

Buitenverlichting 
Buitenverlichting is sfeerbepalend volgens de respondenten. Daarbij wordt veelvuldig 
gerefereerd aan de volgende drie vormen van verlichting: 

• Gezellige verlichting 
Men fantaseert over buitenverlichting tegen de gevels of kleine lampjes in de 
bomen en op het water. Led lampjes vinden ze hiervoor vaak te fel en ongezellig, 
het licht moet warm en knus zijn. Men houdt van de kleine lampjes zoals deze nu 
in de bomen op de Coolsingel hangen. 

• Experimentele verlichting 
Slimme, experimentele verlichting is populair, zoals bijvoorbeeld verlichting van 
Daan Roosegaarde. De combinatie van technologie en beleving is belangrijk voor 
gezinnen. 

• Retro verlichting 
Lantaarnpalen met een retro look zijn populair bij gezinnen. De moderne 
lantaarnpalen vinden ze lelijk en ongezellig. 

Perspectief 
Respondenten die buiten Rotterdam wonen geven aan dat ze na het uit huis gaan van 
de kinderen terug willen keren naar Rotterdam, terwijl bij veel gezinnen die in 
Rotterdam wonen omgekeerd gedrag opgemerkt is. Zij geven aan uit de stad te 
verhuizen als de kinderen uit huis zijn. Dit omdat ze dan meer kunnen genieten van de 
natuur en vinden dat ze in Rotterdam veel te veel betalen voor wat ze krijgen. In een 
dorp is een stuk grond veel goedkoper. 

“We gaan niet gelijk naar Drenthe of zo, wel in een straal 
van 20 kilometer hier in de buurt.” 

37
 



   

 

 
             
            

       
               

             
           

            
       

 
         

          
           

        
      

          
        

            
             

   

 

Onderz
oek

 

Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

4.3. Mobiliteit 

Fietsen 
Men is momenteel niet tevreden over de fietsfaciliteiten in de stad. De fietsen van het 
hele gezin moeten vaak op straat worden vastgemaakt omdat er geen grote tuin is. 
Regelmatig worden de kinderfietsjes gestolen. Inpandige fietsenstallingen en 
fietstrommels zijn er te weinig en als ze er wel zijn, heb je een sleutel nodig om het te 
openen. 

Rondslingerende fietsen in de wijk zijn een doorn in het oog. Met name studenten 
worden hiervan beticht: zij gooien hun fietsen tegen hekken, gevels of gebouwen 
zonder rekening te houden met de andere bewoners in de wijk. Men ziet graag meer 
fietsrekken, mogelijk te combineren met plantenbakken en bankjes. 

Auto’s 
Een goede verhouding tussen parkeervakken en groen is belangrijk voor gezinnen. Hun 
ideale situatie is direct voor de deur groen en bomen, maar wel om de hoek kunnen 
parkeren. Een groot irritatiepunt is het feit dat forenzen de parkeerplekken van 
bewoners gebruiken, waardoor men overdag niet voldoende kan parkeren. Doordat 
steeds meer mensen thuis werken hebben zij hier last van. 

Men ziet graag meer parkeervakken en parkeervakken met een slimmere indeling. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan grotere parkeervakken voor de 
gezinsauto’s. Een autovrije straat vindt men over het algemeen niet handig in verband 
met het van en naar werk gaan. Autoluw is gewenst in verband met de kinderen die 
buiten willen spelen. 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

4.4. Faciliteiten 

Recreatie die de gezinnen waarderen ligt veel eerder in lijn met waar zij met de 
kinderen heen gaan, dan recreatiefaciliteiten voor henzelf. Sportverenigingen worden 
vooral beoordeeld voor de kinderen en niet zozeer voor henzelf. Speeltuinen zijn 
belangrijk en een hertenkamp wordt als zeer positief bestempeld. 

Winkels 
De respondenten vinden het belangrijk om een supermarkt in de buurt van hun woning 
te hebben. Ze vinden het geweldig dat de supermarkten tegenwoordig ook op zondag 
open zijn, echter 24/7 open is voor hen geen gewenste situatie. Dit omdat er dan ook 
continue aanvoer moet zijn van spullen, wat voor veel overlast in de wijken zou kunnen 
zorgen. Een 24/7 economie is voor dit segment te overtrokken en rustmomenten in de 
omgeving zijn belangrijk. 

De ABC formule is wenselijk voor dit segment. De ABC formule komt voort uit de 
samenwerking die Blokker in vroegere tijden sloot met Albert Heijn en C&A, waarbij de 
drie bedrijven zich als één blok dichtbij elkaar in een winkelcentrum vestigden en elkaar 
niet zouden concurreren. Hiermee boden ze de consumenten een zo compleet mogelijk 
winkelaanbod: huishoudelijk, retail en kleding. Voor gezinnen blijkt het fijn om een 
dergelijk cluster te hebben op loopafstand, waar zij terecht kunnen voor hun dagelijkse 
boodschappen met een plus. Een supermarkt, huishoudelijke items en speelgoed staan 
bovenaan. 

Populaire plekken 
Bij het segment gezinnen zien we dat de Meent populair is, terwijl dit bij andere 
segmenten veel minder genoemd werd. De respondenten vinden het een mooie straat, 
net buiten het drukke centrum. De straat heeft mooie, brede stoepen en er zijn leuke 
vintage zaakjes. Plekken zoals Stadhuisplein, Marconiplein en Zuid worden genoemd 
als plekken om te vermijden. 

De populaire plekken in de stad voor de gezinnen zijn: 

• Katendrecht 
• De Kralingse Plas 
• Westersingel 
• Witte de With 
• De Meent 
• De Pannekoekstraat 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

Poppodium 
Gezinnen missen een groot poppodium à la Ziggodome in Rotterdam. Vroeger traden 
de grootheden zoals U2 en Michael Jackson op in De Kuip. Je hebt nu Annabel en 
Rotown, maar daar komt niet hun stijl artiesten. In Ahoy komen de grootheden ook niet 
meer, daar zien zij meer de Nederlandse B-artiesten. Voor de grotere, populaire 
artiesten moet je richting Amsterdam en als werkende met een gezin heb je daar 
doordeweeks geen zin in. 

“Als er dan een concert komt, denk je: ‘leuk! we kopen een kaartje.’ Als het dan eenmaal 
woensdagavond is, en je komt gehaast uit je werk, moet je oppas zoeken, en hop 

naar Amsterdam, dan denk ik altijd: oh ja… waarom wilde ik dit ook alweer?” 

Foto: Marco de Swart
 
Rotterdam Festivals
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

4.5. Communicatie 

Respondenten binnen dit segment hebben een haat-liefde verhouding met social 
media. Aan de ene kant weren ze het, omdat ze niet helemaal snappen waarom alles 
met iedereen gedeeld zou moeten worden. Aan de andere kant vinden ze het fijn om op 
de hoogte te blijven en hebben ze het gevoel dingen te missen als ze niet in de gaten 
houden wat er gebeurt. Niet zozeer op de hoogte te blijven van wat vrienden doen, 
want die spreken ze face-to-face of via WhatsApp, maar meer om op de hoogte te 
blijven van de nieuwtjes en daar een mening op te geven. Social media wordt minder 
gebruikt om het privé-leven te etaleren. Ze liken pagina’s van Rotterdamse organisaties 
die ze leuk vinden, zoals de Buik van Rotterdam. 

Gezinnen volgen eerder websites dan social media. Zij sprokkelen hun informatie van 
verschillende bronnen bij elkaar. In plaats van actief bezig te zijn met AirBnB zullen zij 
wellicht eerder naar www.natuurhuisje.nl gaan. Blogs met een scherpe mening zijn 
populair, zoals De Buik van Rotterdam en LoveThat.nl. En ratingsites worden door hen 
ook veel bezocht: TripAdvisor en Iens zijn populair. 

Netwerken 
Gezinnen begeven zich in veel formele en informele netwerken. Vriendenclubs worden 
kleiner, maar hebben nog steeds een belangrijke functie voor hen. Er zijn veel eetclubs, 
waarbij vrienden bijvoorbeeld maandelijks roulerend bij elkaar komen. Zelf zijn de 
ouders soms ook actief in politieke netwerken of vrijwilligersclubs, al is dit een selectief 
gedeelte van het segment. De belangrijkste netwerken waar het binding met de stad 
betreft doen zich voor rondom de kinderen, in de buurt en op het werk. 

• Rondom de kinderen 
Ouders onderling vormen een sociaal netwerk, verbonden door hun kinderen. Het 
worden geen vrienden voor het leven, maar ze spenderen wel veel tijd met elkaar. 
Ze komen op informele momenten met elkaar samen: bij de speeltuin, tijdens het 
brengen/halen van de kinderen en gewoon buiten op straat. Verder is de school 
van de kinderen een centraal punt, alsmede de sportverenigingen van de kinderen 
waar zij wekelijks te vinden zijn. 

• In de buurt 
In contrast met de voorgaande twee levensfases hebben gezinnen behoefte aan 
contact met hun buren. Niets verplicht, maar gewoon gezellig. Ze denken daarbij 
aan een eetclub, een jaarlijks cultureel uitstapje met de straat en een 
overlegstructuur zodat iedereen een bijdrage kan leveren. 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

• Op het werk 
Collega’s vormen een belangrijk sociaal netwerk tijdens werkdagen, maar ook 
daarbuiten. Verder verkeren de respondenten vanuit hun werk vaak in lokale 
businessclubs en -netwerken waar heel veel informeel geborreld wordt - met maar 
al te vaak Rotterdam als gespreksonderwerp. 

Foto: Hannah Anthonysz 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

5. Herontdekkers
 

5.1. De doelgroep 

Herontdekkers vormen het segment met de meest hoge verwachtingen van de stad. De 
hogeropgeleide 55 plusser wil terug naar de basis, echter bestaat hun basis uit 
honderden verschillende ervaringen die zij in de loop van hun leven hebben opgedaan: 
sociale omgeving, cultuur, recreatie, natuur, et cetera. Herontdekkers denken vaak in 
uitersten als zij over verhuizen fantaseren. Ze zien zichzelf óf in de uitgestrekte natuur 
wonen om rust te hebben, óf in de drukke, bruisende stad om reuring te hebben. Een 
middenweg wordt bijna niet genoemd. 

Met het verstrijken van de jaren is hun sociale netwerk kleiner geworden door de 
kinderen. Het netwerk wat zij hadden toen zij kinderen kregen maakte plaats voor een 
breder, oppervlakkiger netwerk. Ouders van andere kinderen bijvoorbeeld, met wie wel 
een wijntje gedronken werd, maar die geen vrienden voor het leven zijn geworden. Het 
netwerk dat zij nu hebben nu de kinderen de deur uit zijn is veel kwalitatiever van aard. 
Hierdoor kunnen we spreken van een klein sociaal netwerk, maar van een groot sociaal 
leven. Ze vervelen zich geen moment en hebben een rijk leven. 

Interessant is om de link in het gezin te gaan leggen. Een herontdekker heeft zelf vaak 
hoger opgeleide kinderen en is daarmee ouder van een student, een young 
professional of van een persona uit het segment gezinnen. De wederzijdse 
beïnvloeding wordt nu nog onvoldoende benut: de kinderen kunnen de ouders 
(herontdekkers) beïnvloeden in hun woonkeuze, de ouders kunnen de kinderen 
(studenten, young professionals of gezinnen) ondersteunen in hun woongedrag. 

Life events 
• Uitvliegen van kinderen 
• Verbreken relatie & scheiding 
• Nieuwe relatie 
• Ziekte 
• Ziekte partner 
• Overlijden partner 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

Sweet spot 
Herontdekkers worden van binnen gedreven door zingeving en een betekenisvolle 
invulling. Ze zijn actief in allerlei vrijwilligersfuncties, besturen en clubjes. Hiermee 
kunnen zij gebonden worden aan de stad. Methoden om actief bij te dragen, kennis 
over te dragen en zichzelf verder persoonlijk te ontwikkelen zijn daarbij noodzakelijk. 
Kwalitatief goede cursussen en interessante lezingen voor de hoger opgeleide senior 
zijn er volgens hen te weinig. Publiekelijke erkenning is erg belangrijk: vrijwilligers-
prijzen of het delen van kennis waar men voor gevraagd wordt strelen het ego van de 
herontdekker 

Subsegmenten 
Herontdekkers zijn er in alle soorten en maten. De leeftijdsdiversificatie is groot en ook 
zien we herontdekkers die nog fulltime werken of herontdekkers die al met pensioen 
zijn. Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden om op in te spelen met 
marketing is de fase van herontdekking. 

• De herontdekker-in-wording 
De kinderen wonen nog thuis, maar zijn de 18 reeds gepasseerd. De kinderen 
studeren en hebben een bijbaan. Ze zijn daarom niet veel meer thuis te vinden en 
de ouders bemerken de eerste tekenen van de uitvliegende kinderen. Het huis is 
leger en stiller, de zorg voor de kinderen is niet meer een dominant punt van de 
dag en er is meer tijd en ruimte voor hun eigen wensen. Op dit punt zullen ze nog 
niet verhuizen, echter is het wel een belangrijk moment om met hen de dialoog 
aan te gaan, zodat voorkomen wordt dat zij straks Rotterdam verlaten na het 
uitvliegen van de kinderen. 

• De nieuwe herontdekker 
De kinderen zijn nog niet heel lang het huis uit en het leven ziet er nu heel anders 
uit. Het is een groot veranderpunt in het leven. De kinderen hebben een eigen 
leven dat zij aan het opbouwen zijn met een eigen huis, een carrière en misschien 
een partner. Op dit punt in het leven veranderen de behoeften van de ouders. Zij 
gaan zich meer focussen op een betekenisvolle invulling van hun dag en zoeken 
hier maar al te vaak ook een andere wooninvulling voor. 

• De gesettelde herontdekker 
Deze herontdekkers hebben hun kinderen al enkele jaren geleden zien uitvliegen. 
Hun kinderen hebben vaak zelf ook kinderen. De reden voor hen om nog te gaan 
verhuizen is vaak een gezondheidsreden, waardoor ze kleiner of anders willen 
gaan wonen. 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

5.2. Het woongedrag 

Niet voor alle herontdekkers is het moment dat de kinderen het huis verlaten een tijdstip 
om te gaan verhuizen. De ene herontdekker vertrekt naar een kleiner huis in het 
centrum, de andere herontdekker wil niet weg uit zijn vrijstaande huis aan de rand. Dit 
resulteert in twee verschillende segmenten met dezelfde wensen op het gebied van de 
stad, maar met ander woongedrag. 

Aangepast woongedrag 
Respondenten in dit segment vertrekken na het uitvliegen van de kinderen graag 
naar een passender huis. Dit levert wel wat problemen op. De herontdekkers 
hebben veel spullen waar ze moeilijk afstand van kunnen doen, dus kleiner 
wonen betekent herinneringen weg doen. Het opgeven van een tuin is ook niet 
altijd gewenst. Daar komt het probleem bij dat ze het huis niet altijd snel verkocht 
krijgen voor de juiste prijs. Gedurende de jaren hebben ze veel geïnvesteerd in 
het huis en dit willen ze niet voor de laagste prijs verkopen. Als ze besluiten om 
de stap te zetten komt de hang naar vroeger boven drijven en kiezen ze soms 
voor hun geboorteplek. 

Onaangepast woongedrag 
Met het uitvliegen van de kinderen willen deze herontdekkers hun huis niet uit. 
Wel hebben deze herontdekkers vaak het beeld dat zij over een paar jaar naar 
het centrum willen, echter kijken ze daar een beetje tegen op. Na de rationele 
antwoorden dat ze teveel spullen en boeken hebben om kwijt te kunnen in een 
kleiner huis, blijkt vooral dat er diepe emotionele redenen aan ten grondslag 
liggen. 

Ze zijn gehecht aan het huis en de omgeving met alle kostbare herinneringen 
van hun opgroeiende gezin. Dat laat je niet zo maar achter. Er is daarnaast veel 
tijd, energie en investering gestopt in het huis; het is alsof je eens stukje van 
jezelf opgeeft. Het contact met mensen in de buurt is vaak een jarenlang contact 
en dat geeft een veilig gevoel. Als er iets zou gebeuren kun je altijd bij de buren 
aankloppen. ‘Vind dat nog maar eens op een andere plek.’ 
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Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

5.3. Faciliteiten 

De meeste herontdekkers zijn content met Rotterdam. Er is veel mogelijk in de stad. 
Daarnaast hebben Rotterdammers volgens hen een positieve instelling: geen hekel aan 
werk, geen gezeur en makkelijk te benaderen. Dat is volgens hen in Amsterdam wel 
anders, daar ervaren zij arrogantie. 

Rotterdam is volgens herontdekkers goed gelegen. Het is dichtbij andere steden, zoals 
Den Haag, Antwerpen, Amsterdam en Brussel. Daar komt bij dat er in veel 
voorzieningen is voorzien: apotheek, winkels, huisarts, park, eigenlijk alles is er voor de 
herontdekkers. Bij het verlaten van je appartement ben je direct in het centrum. Je kan 
dan doen wat je wilt en er is ook veel keuze. Als je wilt kan je naar de markt of juist naar 
de andere winkels. Dit is voor herontdekkers heerlijk. 

Voor herontdekkers is het van belang dat er goede gezondheidsfaciliteiten in de stad 
zijn. Gezondheidscentra, ziekenhuizen en fysiotherapeuten dicht in de buurt. 

Ze zijn tevreden over de variëteit aan musea, bioscopen, theaters en opera’s in 
Rotterdam. Qua kunst en cultuur kun je in Rotterdam alle kanten op en dat is belangrijk 
voor de herontdekkers. Het Scapino Ballet, Conny Jansen Danst, de top van de wereld 
zit in Rotterdam. Boymans, De Kunsthal, de Schouwburg, allemaal van grote 
toegevoegde waarde voor herontdekkers. De grote variatie aan restaurantjes en 
uitgaansgelegenheden spreekt hen erg aan. 

Ze vinden dat de stad zich erg goed ontwikkeld heeft. Toch zijn zij ook van mening dat 
er veel fouten gemaakt zijn, wat resulteert dat de stad nu niet voldoende aantrekkelijk is 
voor hoger opgeleiden. Het bombardement was als het ware een kans om alles 
opnieuw te doen en volgens hen zijn daarin ondoordachte beslissingen gemaakt. De 
stad is te vol gebouwd, waardoor het ruimtelijke verdwenen is. Het cultuurmanagement 
is slecht: bezuinigingen op onder meer het cultuuronderwijs, de geldverdeling vanuit de 
gemeente tussen de voorzieningen en de hoge huurprijzen die musea moeten betalen 
met het weinige budget. De Erasmus Universiteit die geen talenstudies heeft. In het 
centrum moeten meer leuke dingen worden gedaan met de pleinen, zoals cafés en het 
plaatsen van bomen. Het Schouwburgplein komt bij meerdere herontdekkers naar 
voren als ‘een onnozel stuk architectuur’. Volgens hen is daar niemand die op de 
stoelen en banken zit, het is veel te glad en ongezellig. 
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Sterke Schouders 
De herontdekkers vinden het heel goed dat Rotterdam inzet op het aantrekken van 
hoger opgeleiden. Zij zijn daarbij wel van mening dat, om dit te realiseren, de stad 
aantrekkelijk gemaakt moet worden voor hen. Zij ervaren nu dat er voor jonge 
hoogopgeleiden teveel mist. Volgens hen missen er voor gezinnen Montessorischolen, 
voor studenten missen er opleidingen aan de Erasmus Universiteit en voor young 
professionals missen er banen. Ook de inrichting van de stad vinden zij niet voldoende 
aansluiten voor jongere hoger opgeleiden. Evenementen zoals autoraces moeten 
worden afgeschaft: dat is volgens de herontdekkers meer voor de lager opgeleiden en 
conflicteert met de milieuaanpak die hoger opgeleiden aanspreekt. 

Populaire plekken 
Bij de herontdekkers wordt vaker het Oude Westen en de West Kruiskade aangehaald 
dan bij andere segmenten het geval is. Met name over de nieuwe initiatieven die daar 
zijn gevestigd en andere ontwikkelingen in het gebied zijn zij positief. Plekken als 
Leeszaal West en Verhalenhuis Belvedere zijn aantrekkelijk om naar toe te gaan, en 
ook de grotere faciliteiten zoals het Luxor en de Doelen worden positief bestempeld. 
De Markthal en de Meent zien de herontdekkers als aantrekkelijke plekken voor 
senioren, waarvan de kinderen uit huis zijn en die graag kleiner willen wonen. Alleen 
moet het wel betaalbaar zijn. Zo zijn de huizen in de Markthal volgens hen te duur voor 
het woonoppervlakte. 

De populaire plekken in de stad voor de herontdekkers zijn: 

- Alles op, in en naast het water 
- Kop van Zuid 
- Noord 
- Katendrecht 
- De Meent 
- De Veerhaven 

Het water 
Veel herontdekkers associëren Rotterdam met de haven, schepen, wateren en de 
verlichte Erasmusbrug in de avond, in tegenstelling tot andere segmenten die dat niet of 
veel minder doen. herontdekkers worden dan ook aangetrokken tot een plek met 
uitzicht over het water en de skyline. Het water heeft een grote aantrekkingskracht op 
hen. Ze zijn er graag bij in de buurt, kijken er graag over uit en wandelen er graag 
langs. 
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Gemiste plekken 
Herontdekkers vinden dat er meer aandacht moet komen voor de stad op ooghoogte. 
Ze vinden dat het plintniveau van Rotterdam weinig aantrekkelijk is. Niet de hoge 
gebouwen zijn belangrijk, maar dat wat er zich op straatniveau afspeelt doet er volgens 
hen toe. Het moet levend zijn met veel terrasjes. 

Wat opvalt is dat de herontdekkers veel gerichter zijn op het betrekken van Zuid bij de 
stad dan andere segmenten. Andere segmenten noemden het vooral als plekken om te 
vermijden, terwijl de herontdekkers graag zouden zien dat Rotterdam Zuid betrokken 
wordt als onderdeel van de stad, zowel door haar eigen bewoners als buitenstaanders. 
De loopbrug tussen Katendrecht en de Wilhelminapier vinden ze dan ook een goed 
initiatief. 

Boetiekjes 
Boetiekjes zijn populair bij herontdekkers. Daar heeft Rotterdam er te weinig van vinden 
ze. Ze refereren daarbij veel aan speciaalzaken, zoals in Frankrijk of Engeland veel te 
vinden zijn. 

“De Koopgoot vind ik maar saai… er zijn daar 
zo ontzettend veel standaard winkels.” 

Foto: Claire Droppert 
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5.4. Blik op Rotterdam 

Herontdekkers hebben een zeer uitgesproken mening over Rotterdam, zowel over de 
stad zelf als over de politiek en het gemeentelijk apparaat dat de stad bestuurt. 

Het bedrijfsleven 
Over het algemeen zijn de herontdekkers positief over de bedrijven in Rotterdam. 
Volgens de respondenten zijn ze niet kortzichtig, tonen zij initiatief, zijn zij bereid om 
samen te werken en staan zij open voor andere culturen wat het bedrijfsleven op haar 
beurt weer verrijkt. Het enige waar zij hun zorgen over hebben is het ethisch besef van 
bedrijven. Dit laat te wensen over. Gaan zij eerlijk en netjes om met de mensen? Deze 
zorgen worden bij de respondenten gecreëerd door krantenartikelen en de boeken die 
zij lezen. Zij zien graag een grotere inzet op maatschappelijke betrokkenheid van 
bedrijven. 

Het Rotterdamse bedrijfsleven is volgens veel herontdekkers een visie die vaak erg 
conservatief is: top-down. Er moet naar hun zeggen meer durf komen. Dit komt ook 
door de houding van de gemeenten; initiatieven worden door de bureaucratie niet 
bevorderd en er mag veel niet van de gemeente. Binnen de bedrijven wordt kritiek en 
tegenspraak niet getolereerd door de directie. Volgens hen heeft het vertrek van de 
HBO’ers naar andere steden onder meer met dit tafereel te maken. De kritische 
denkers die met oplossingen komen zijn flexibel genoeg om te vertrekken als hun 
inbreng niet getolereerd wordt, zoekend naar waar het wel wordt getolereerd. 

Showprojecten 
Volgens herontdekkers moeten we er voor waken dat het karakter van de stad 
behouden blijft. Zij hebben soms het idee dat de gemeente op de “showprojecten” tour 
is. Voorbeelden hiervan zijn de Markthal en het Collectie-gebouw. Volgens hen lijden 
andere projecten - cultuurgerelateerde projecten- onder deze showprojecten. 

Korte termijn visie 
Herontdekkers vinden de vooruitgang van de stad heel positief, echter is het volgens 
hen niet geënt op de toekomst. Futurologisch denken trekt hen aan. Herontdekkers 
vinden soms dat Rotterdam een korte termijn blik heeft. Niemand die volgens hen bezig 
is met hoe de haven er over 100 jaar uit moet zien als de olie en kolen op zijn. Niemand 
die nadenkt over het aanpakken van fijnstof in de stad met technologie: volgens hen 
levert de milieuzone in het centrum slechts een kleine bijdrage aan het geheel en dit 
had niet de eerste stap moeten zijn. 
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Investeren in beton 
Hoewel zij van mening zijn dat Rotterdam zich goed ontwikkelt op het gebied van 
architectuur, moet er volgens de herontdekkers meer geïnvesteerd worden in de 
ontwikkeling van haar bewoners. Er is nog steeds armoede en jeugdwerkloosheid. 
Grote delen van onder meer de havensector worden geautomatiseerd en ter 
compensatie zou er volgens hen geïnvesteerd moeten worden in de mens. Rotterdam 
moet meer een ‘denk stad’ worden dan een ‘doe stad’. Meer investeren in de mensen 
dan in het beton. 

Er mist lef op de Coolsingel 
In Rotterdam heerst volgens herontdekkers een onvriendelijk politiek klimaat en is er 
weinig lef en daadkracht op de Coolsingel. Politici zijn teveel gericht op hun eigen 
belang. De gemeente houdt zich niet bezig met de hoofdlijnen en grootstedelijke 
problematiek, maar met kleine relletjes en problemen. Men vindt de gemeente met haar 
ambtenarenapparaat vaak te conservatief. Echte beslissingen durven niet genomen te 
worden. Rotterdam mag in hun ogen best lef tonen. 

Deelgemeenten 
Het afschaffen van de deelgemeenten is volgens veel herontdekkers een grote blunder 
van Rotterdam. Ze zijn van mening dat veel kennis van de bevolking en bestuurders 
hierdoor verloren is gegaan, de gemeente staat hierdoor niet meer dichtbij de 
bevolking. De kloof is groter geworden. Volgens hen zit de ambtenarij op een apart 
eiland en trekken zij zich terug in plaats van het opzoeken van de burgers en de wijken. 

Het verkeerde voorbeeld 
Beleidsmakers die buiten de stad wonen: dit kan volgens veel herontdekkers echt niet. 
Hierdoor weten zij niet wat er in de straten van Rotterdam gebeurt en kunnen zij daar 
niet op inspelen. De ambtenaren kunnen volgens hen het goede voorbeeld geven waar 
het sterke schouders aankomt. 

Burgemeester Aboutaleb 
Ondanks alle kritiek die men heeft op de gemeente en de politiek, is men zeer positief 
over burgemeester Aboutaleb. Ze vinden dat hij uitstekend functioneert; een ijverige 
man die streng doch rechtvaardig is. Tegelijkertijd is hij ook beminnelijk, heeft hij zijn 
zaken goed op orde en heeft hij kennis. Hij is benaderbaar en heeft inlevingsvermogen. 
Deze man staat volgens hen ergens voor en hij neemt een standpunt in. 

“Dat we na Olivier B. Bommel (Opstelten) nu deze man krijgen, geweldig. Een 
voorbeeld in de wereld. Van mij mag hij premier worden. Moet hij niet doen, 

want het wordt hem niet gegund. Maar geweldig.” 

50
 



   

 

           
          

        
           

          
  

          
          

            

             
          
           
         

          
             

          
                

    

            
                  

  
 

 

 

Onderz
oek

 

Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

5.5. Communicatie 

Herontdekkers blijven via verschillende media op de hoogte van Rotterdam. Zij lezen 
bijvoorbeeld de Havenloods en kijken soms RTV Rijnmond. Ze begeven zich in allerlei 
lokale netwerken, politieke netwerken, businessnetwerken zoals de Rotary en sport- en 
cultuurverenigingen. Ze volgen cursussen op de Erasmus Universiteit en zetten zich in 
als vrijwilliger voor de stad. De communicatie is overal om hen heen, met name in 
persoonlijke vorm. 

Pay-offs en dergelijke slaan de plank volledig mis bij herontdekkers. Zij zien liever een 
goed inhoudelijk verhaal, dan een gemaakte pay-off. Het is propaganda en niet voor 
hen bestemd. Een Engelse slogan kan volgens hen niet in een Nederlandse stad. 

Herontdekkers zijn niet heel actief op social media. Ze hebben vooral moeite met het 
gebrek aan privacy. Als ze op Facebook actief zijn, dan is dat om contact te 
onderhouden met kleinkinderen of mensen uit hun sociale omgeving te volgen. 
Pagina’s van musea en politieke activiteiten worden soms op Facebook gevolgd. Ze 
schermen hun Facebook gebruik het liefst af voor de buitenwereld. Niemand hoeft te 
weten wat er op hun profiel staat en het risico bestaat dat er ongevraagd meer mensen 
in hun netwerk komen waar zij niets mee te maken willen hebben. Instagram en Twitter 
zijn veel te open voor hen, je kan dan niet controleren wie je volgt. Een LinkedIn profiel 
hebben de meesten wel. 

De herontdekkers maken veel gebruik van internet en Googelen wat af op hun Ipad. 
Veel genoemde websites om op de hoogte te blijven van het wel en wee in de stad zijn: 

• Rotterdamse Uitagenda 
• RTV Rijnmond 
• Centrale Bibliotheek 
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Netwerken 
Herontdekkers begeven zich in veel netwerken, welke zich met name concentreren 
rond het leveren van een bijdrage aan de stad en haar inwoners op cultureel, sportief of 
educatie vlak. 

• Vrijwilligersnetwerken 
✦ Culturele instellingen 
✦ Educatieve instellingen 
✦ Religieuze netwerken 
✦ Sportverenigingen 

• Zakelijke netwerken 
✦ De Lions 
✦ MKB Rotterdam 
✦ Nijverheid & Handel 
✦ PROBUS 
✦ De Rotary 
✦ Het Rotterdams Lunchgezelschap 
✦ De Soroptimisten 
✦ VNO-NCW 
✦ Vrijmetselarij 
✦ Zonta aan de Maas 

Foto: Bas Czerwinski 
Rotterdam Festivals 
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	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 
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	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 
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	1.2. Onderzoeksmethode 
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	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. 
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	FOCUSGROEP 
	Het duiden van de sociale dynamiek rond de binding met Rotterdam in de sociale netwerken van de doelgroepen. 
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	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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	2. Studenten. 
	2. Studenten. 
	2.1. De doelgroep 
	2.1. De doelgroep 
	Wanneer men over een ‘student’ praat, denkt men vaak aan veel stappen, veel slapen en weinig aan school doen. De meeste respondenten binnen dit segment zien zichzelf wel als een echte student. Ze gaan elke week wel op stap, slapen inderdaad veel, maar doen ook veel aan school wanneer dit nodig is. Veel van hen zijn erg serieus met studeren bezig. Toekomst opbouwen is belangrijk, goede cijfers horen daarbij. Met daarnaast een bijbaan om geld te verdienen is het een druk bestaan. 
	Studenten hebben soms een verdeelde kijk op hun huidige levensfase als student. Ze vinden de vrijheid die ze nog hebben heerlijk, maar beseffen zich ook goed dat dit binnenkort voorbij is en ze zichzelf moeten gaan onderhouden. Ze zien zichzelf nu op de drempel staan van het makkelijkere leven naar het serieuze leven. Ze kijken daarom soms teleurgesteld terug op het feit dat de leuke tijd bijna voorbij is, maar ook kijken ze met veel zin naar de toekomst. Wonen in de stad betekent voor de doelgroep vaak mee
	Geld en materiaal is voor nu nog onbelangrijk. Veel geld verdienen kun je namelijk de rest van je leven na school nog doen. Het belangrijkste zijn familie en vrienden. 
	Kernwaarden 
	• 
	• 
	• 
	Genieten 

	• 
	• 
	Onafhankelijk 

	• 
	• 
	Vrij zijn 

	• 
	• 
	Plezier hebben 

	• 
	• 
	Carpe diem 

	• 
	• 
	Ervaren 

	• 
	• 
	Delen 

	• 
	• 
	Jezelf ontwikkelen 
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	Subsegmenten
	Binnen het segment ‘studenten’ zijn verschillende subsegmenten te definiëren die ander gedrag vertonen of andere drijfveren en behoeften hebben. Binnen dit onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen deze segmenten en wordt overkoepelend vanuit de levensfase en leefstijl gekeken. Wel kan het van belang zijn om hier in de toekomst op in te spelen waar het marketing aankomt. 
	• Opleidingsniveau 
	WO studenten kiezen vaak bewust voor een stad waar zij gaan studeren en wonen. Zij kiezen voor de universiteit die daar gevestigd is: het vak wat je doet bepaalt wat je gaat studeren. Bij de HBO studenten bepaalt de stad meer wat je gaat studeren. In iedere grote stad is een hogeschool te vinden met gelijksoortige studies. 
	• Generatie hoogopgeleid 
	Met name op het HBO zien we een grote groep studenten die eerste generatie hoogopgeleiden zijn van het gezin. Hun ouders hebben geen of een lage opleiding en stimuleren hun kinderen om te streven naar een hoge opleiding. Dit zien we dominant voorkomen bij studenten met allochtone ouders, maar ook bij Nederlandse ouders komt dit voor. Deze studenten zijn te onderscheiden als een aparte groep qua gedrag. Zij ervaren zaken anders dan studenten die uit een hoog opgeleid nest komen en kijken anders tegen zaken a
	• Woonsituatie 
	Veel HBO studenten wonen nog thuis bij hun ouders, hetzij in wijken aan de rand van Rotterdam, hetzij in dorpen in de Randstad. Zij ervaren de stad zeer minimaal: ze reizen ’s ochtends vroeg naar school met OV, stappen het gebouw in en reizen ’s middags direct terug naar huis. Opvallend weinig vierdejaars studenten uit deze groep heeft binding met Rotterdam als stad, simpelweg omdat ze de stad nooit goed ervaren. Hun familie, hun sport, de bijbanen en het uitgaan vinden in deze gevallen overwegend buiten Ro
	Het gedragsdoel voor de op zichzelf wonende student is het settelen in Rotterdam na de studie, terwijl het gedragsdoel voor de thuiswonende studenten het zetten van de stap naar zelfstandigheid is. Ondanks dat ze het thuis bij hun ouders nog heel fijn hebben, lijkt het hen ook wel erg fijn om echt zelfstandig te zijn en om geen verantwoording meer te hoeven afleggen. Met name tijdens het stappen. Als ze in Rotterdam zouden wonen, kunnen ze makkelijk op de fiets of lopend uitgaan. 
	8. 
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	Dit lijkt hen erg prettig. Ook zien ze in een stad veel mogelijkheden om te kunnen werken. Naast deze voordelen kleven er ook nadelen aan het zetten van de stap, die meer emotioneel geladen is dan alleen de toename in kosten. Een belangrijk punt voor de thuiswonende studenten is dat ze de mensen in hun omgeving niet achter willen laten om alleen in Rotterdam te gaan wonen. Als ze geen vriend/vriendin hebben waar ze mee kunnen samenwonen, zou dat betekenen dat ze alleen moeten wonen. Dat willen ze echt niet.
	• Culturele achtergrond 
	Studenten hebben verschillende culturele achtergronden. Op het eerste oog levert dit geen significant verschil in gedrag op. Wanneer er dieper gekeken wordt is er wel degelijk verschil te bemerken in houding en opvatting rondom wonen, werken en leven. Normen en verwachtingen over de volgende levensfase als young professional verschillen soms erg, ook gerelateerd aan religie. Binnen dit onderzoek is hier niet op ingegaan en wordt er overkoepelend vanuit levensfase en leefstijl gekeken. Wel is er een korte bl
	Familie is erg belangrijk bij deze groep en velen van hen wonen nog thuis. Enerzijds is het fijn om dicht bij familie te zijn en anderzijds scheelt het kosten. Verder heeft thuis wonen nog andere redenen. Vanuit de islamitische ethiek is het ongehuwd samenwonen, dus zonder dat de islamitische huwelijksbevestiging is uitgesproken, niet toegestaan. Samenwonen is dus vaak geen optie. Trouwen en verantwoording nemen voor elkaar en vervolgens het huis uit gaan is het pad volgens de islam en dit heeft invloed op 
	Islamitische studenten merken vaak op dat ze minder geluk hebben in het vinden van een baan. Ze wijten dit aan discriminatie. Dit levert veel frustratie op. 
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	• Internationale studenten 
	Internationale studenten vormen een apart segment. Het zijn meestal studenten die zelf uit grote steden komen of al veel gereisd hebben. Zij vinden Rotterdam niet zo boeiend en zouden hier niet zo snel blijven, omdat de sociale kant van de stad niet zo ontwikkeld is in vergelijking met de plekken die zij gewend zijn. De internationale studenten zijn vaak ook wat beweeglijker. Zij hebben er al voor gekozen om in het buitenland te gaan reizen, dus zij zullen zich ook weer sneller naar het buitenland bewegen d
	Internationale studenten wonen vaker in grote en mooie appartementen. Dit komt omdat het in het buitenland allemaal vaak duurder is en ze gewend zijn om 1000 euro huur te betalen. Dit doen ze vervolgens in Rotterdam ook, waardoor ze in een mooi appartement kunnen gaan wonen. internationale studenten zijn hier makkelijker in, net als hun ouders: “doe maar lekker.” 
	Internationale studenten hebben vaak nare ervaringen met de gemeente gehad. De wachttijden zijn erg lang, er is niet duidelijk welke documenten je mee moet nemen, dus als je dan eindelijk aan de beurt bent, heb je niet de goede spullen bij je. En bijna niemand spreekt Engels. Ze vinden het een log systeem met onvriendelijke mensen. 
	Foto: Eric Fecken 
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	2.2. Wonen 
	2.2. Wonen 
	Sociale dynamiek
	Studenten zijn zeer vatbaar voor invloeden van buitenaf: ouders, vrienden, een grote sociale kring. Ze ervaren een enorme sociale invloed waar het op wonen aankomt. Studenten begeven zich in veel netwerken zoals sportverenigingen, vriendenclubs, studentenverenigingen en studieverenigingen. Uit het onderzoek blijkt dat de WO studenten een drukker leven lijken te hebben met tientallen netwerken, in tegenstelling tot de HBO studenten. Vooral netwerken om zichzelf te ontplooien zijn populair. Religieuze instell
	Het is in de marketing essentieel om in te spelen op niet geldelijke kosten die studenten ervaren rondom het woongedrag, en dan voornamelijk gericht op negatieve gevoelens en emoties van de studenten. Het betrekken van de ouders is belangrijk om er voor te zorgen dat de student naar Rotterdam wil komen. De ouders hebben een grote sociale invloed op het kind met betrekking tot een nieuwe woning en de verhuizing. Ook vrienden en vriendinnen spelen een cruciale rol. 
	Ouders 
	Uit resultaten blijkt dat ouders een grote sociale invloed uitoefenen bij het aanschaffen van een huis, met name de vader. Ouders zijn op dit punt in het leven essentieel voor de student in het maken van een dergelijke keuze. Aangezien ze nog nooit op zichzelf zijn gaan wonen, zullen ze alle tips van hen willen krijgen en de hulp bij hen zoeken bij het kiezen van een huis. Zowel de vader als moeder zien ze hierin als autoriteit, waarbij zij de vader meer als autoriteit op de technische gebieden zien en de m
	Respondenten geven aan dat hun vader veel ervaring heeft met betrekking tot de woningmarkt en welke wijken wel en niet geschikt zijn. Vaders worden vaak geraadpleegd waar het op het huren of kopen van een huis aankomt. Ze beschouwen hun vader vaak als een ervaren persoon op het gebied van wonen. Zij overleggen daarom in veel gevallen met hem. Om hier succesvol gebruik van te maken zal er ruimte moeten zijn om de ouders te betrekken in de woonbeslissing van de student. 
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	Vrienden 
	Een grote reden om thuis te blijven wonen zijn de kosten. Belangrijk voor studenten is dat er iemand is met wie ze samen kunnen gaan wonen. Een studentenhuis met meerdere mensen in één huis -waar het volgens veel respondenten altijd een zooitje is met vieze keukens en gezamenlijke badkamers- is voor veel studenten een afknapper, met name voor de studenten die nog thuis wonen. Hun huis moet netjes zijn en er ook mooi uitzien. Daarbij moet het betaalbaar zijn. In trek bij hen zijn appartementen en studio’s, e
	Voor de studenten die niet in een studentenhuis willen wonen is het drempelverlagend om met een vriend of vriendin samen te gaan wonen. Als zij samen de stap zetten wordt de stap vanuit de bekende sociale kring overbrugd. Tevens is het een belangrijke constructie om de kosten te dekken. In dit geval is het dus belangrijk om in te spelen op twee vrienden of vriendinnen die samen de stap gaan zetten. Zij zullen met elkaar overleggen en met elkaar een afweging maken. 
	Studenten zoeken bij hun woningkeuze de mening op van vrienden die al op zichzelf wonen. Zij hechten veel waarde aan de mening van deze vrienden en aan handige tips. Zij weten tenslotte meer, aangezien ze al op zichzelf wonen (“de expert zal het wel weten”). Andere vrienden spelen ook een rol, aangezien zij bijvoorbeeld al in Rotterdam wonen (“dan kan ik bij hen in de buurt gaan wonen”) of juist niet (“de overweging om hen minder te zien”). 
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	2.3. De drijfveren 
	2.3. De drijfveren 
	Life events zijn grote gebeurtenissen in het leven van een student, die in meer of mindere mate psychologische aanpassing vereisen en invloed uitoefenen op de binding met de stad. Het zijn als het ware nieuwe hoofdstukken in een leven met andere behoeften, waar men in de marketing op kan inspelen. De life events voor studenten zijn te categoriseren als: 
	• 
	• 
	• 
	Het gaan studeren 

	• 
	• 
	Het gaan stage lopen 

	• 
	• 
	Het gaan afstuderen 

	• 
	• 
	Het krijgen van een baan 

	• 
	• 
	Het gaan samenwonen 

	• 
	• 
	Het gaan trouwen 

	• 
	• 
	Het krijgen van kinderen 


	Op het eerste oog heeft de student een aantal oppervlakkige behoeften waar het op woongedrag aankomt: leuke uitgaansgelegenheden, goed openbaar vervoer en uitzicht op werk. Daaronder liggen echter drie belangrijke waarden, die veel twijfel geven bij een eventuele beslissing om in Rotterdam te (gaan) wonen: identiteit, capaciteit en perspectief. 
	Identiteit 
	Het gevoel van eigenwaarde is bij studenten afhankelijk van hoe de omgeving reageert op hen. De veiligheid van de thuisomgeving is daarbij erg belangrijk: ouders en gezinsleden die hem of haar de veiligheid geven. In een buurt wonen waar mensen wonen die je kent, waarvan je weet wat je van hen kunt verwachten, is daarbij een belangrijk aspect. Het blijkt dat studenten ongemerkt erg letten op de bekendheid van iets in hun omgeving, zowel in zijn/haar directe sociale omgeving als op social media, wanneer zij 
	Het is essentieel dat wonen in Rotterdam zichtbaar gemaakt wordt in de sociale omgeving van de student. Dit betekent dat er een sterk partnernetwerk ingeschakeld moet worden om een eenduidige boodschap uit te zenden. Meer hierover is te lezen in paragraaf 2.6 
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	Capaciteit 
	Studenten geven aan dat zij de volgende levensfase (young professional) het liefst willen gebruiken om zich te ontwikkelen. Daarbij zien we verschil in de onbewuste oriëntatie die men heeft. De mannelijke studenten zijn voornamelijk georiënteerd op een goede baan en het stichten van een gezin. Zij willen een goede indruk maken op de buitenwereld en zoeken hun zekerheid in een baan. De vrouwelijke studenten lijken meer gericht op ontwikkeling van zelfstandigheid en het creëren van de eigen verantwoordelijkhe
	Daarbij ervaren de vrouwelijke studenten sociale druk, wat ze laten meewegen in hun beslissing: ‘als ik dit doe, wat vinden mijn ouders daar van?’ ‘Als ik dit doe, wat vinden mijn vrienden daarvan?’ Persoonlijke aandacht en relaties zijn extreem belangrijk. 
	Veel studenten kennen de stad niet en ervaren er ook geen binding mee. Zij komen naar de stad voor de colleges en vertrekken ’s middags weer naar huis. Aan de andere kant zien we in het onderzoek het verschijnsel terugkomen dat studenten zich graag persoonlijk en professioneel willen ontwikkelen, maar de netwerkmogelijkheden blijken volgens hen onvoldoende. Vanuit school wordt er weinig aandacht besteedt aan ‘netwerken in de stad’ en de bedrijfsopdrachten die men voor school moet doen worden gekenmerkt door
	Projecten waaraan studenten kunnen deelnemen aan de verbetering van de stad zijn belangrijk om de binding met de stad te vergroten. Daarbij is het essentieel om projecten te selecteren waarin studenten hun professionele netwerk kunnen opbouwen en die voldoen aan het beeld van hun ideale stad. Projecten in achterstandswijken of projecten om bepaalde doelgroepen vooruit te helpen in de stad kunnen op sommigen van hen een averechts effect hebben omdat dit niet aansluit bij hun ideale stad, waardoor hun beeld v
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	Perspectief 
	Studenten verkeren in tweestrijd: enerzijds de drang om zich te ontwikkelen, de wereld en zichzelf te gaan ontdekken; anderzijds de behoefte aan zekerheid en veiligheid. Dit is een belangrijk punt om op in te grijpen waar het binding met de stad betreft. Het perspectief dat studenten hebben is nog vrij wazig. Veel studenten hebben de houding “eerst afstuderen, dan zien we wel”. Sommige studenten vinden de verhalen die zij steeds horen over het belang van carrière maken vervelend. Ze hebben dan het gevoel da
	Studenten ervaren daarbij dat de wereld aan hun voeten ligt. Na hun studie lonkt een verre reis, een baan in het buitenland, een leuke partner of een groot avontuur. Waar ze gaan wonen, dat zien ze dan wel weer. Het draait om het hier en nu, studenten wegen niet zozeer af waar ze in de toekomst het beste kunnen wonen, maar stellen zichzelf voornamelijk de vraag: tijdens mijn studie, waar woon ik dan het fijnst? Zij zien het als een tijdelijk iets. 
	Uit het onderzoek blijkt dat de vrouwelijke studenten -waar het op hun perspectief aankomt- meer vanuit hun hart redeneren en de mannelijke studenten meer vanuit hun hoofd. De mannelijke student zoekt voor de toekomst een goede baan om voor zijn gezin te kunnen zorgen, terwijl de vrouwelijke student meer een ideaalbeeld schetst. Een baan die ze leuk vindt, is belangrijker dan het geld. Een baan waar ze gewaardeerd wordt, waar ze het naar haar zin heeft en waar ze een verschil kan maken. In de levensfase daa
	Het romantiseren van het toekomstbeeld is een onbewust proces en geeft een goed aanhaakpunt voor de marketing. Droomstraten zijn populair bij studenten: niet voor nu, maar voor later. Wanneer dit getest wordt in het associatieve gedeelte van het onderzoek worden de studenten hier enthousiast over. Droomstraten bieden studenten een aantrekkelijk perspectief, een mogelijkheid om na de studie ook daadwerkelijk in Rotterdam te blijven wonen en zich daar te settelen met kinderen. Voor mannelijke studenten biedt 
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	Minder reizen 
	Wonen in Rotterdam betekent minder reizen, waardoor er meer tijd over is voor de leuke dingen. Uitslapen wordt door respondenten als motivatie genoemd. Bij een drukke periode van school kan deze tijd goed gebruikt worden door direct na school thuis aan het werk te gaan. Na een lange stapavond ben je dichtbij huis, dus snel thuis en kan je langer slapen, omdat je in Rotterdam bent en de afspraak van de volgende dag hoogstwaarschijnlijk ook in Rotterdam zal plaatsvinden. 
	Niks missen 
	Studenten vinden het vervelend om dingen te missen. In de grote stad hebben ze het gevoel altijd in de buurt te zijn van waar de actie is. Dit is aantrekkelijk voor ze. Het gebied rondom Annabel en Biergarten vinden ze leuk en daar zijn ze graag. Het bruisende van de grote stad is een motivatie voor hen. 
	Spanning 
	De eerste keer op jezelf gaan wonen brengt allerlei spanning met zich mee. De levensfase kenmerkt zich door lastige beslissingen en studenten twijfelen veel. Een nieuwe woonsituatie kan ingewikkeld zijn en is omhuld met allerlei onzekerheden en twijfels op financieel en emotioneel vlak. Dit kan studenten tegenhouden om de stap te zetten tijdens de studie. Op een dergelijk moment stellen ze het liever uit en blijven ze veilig thuis wonen, in veel gevallen buiten Rotterdam. Het is belangrijk om de stap te ver
	Een click-and-go principe is aan te raden waar het studenten en hun beslissing om op zichzelf te wonen aankomt: zo min mogelijk regelgevend en weinig stappen om te zetten. 
	Foto: Eric Fecken 
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	2.4. De ideale stad 
	2.4. De ideale stad 
	De ideale stad voor studenten is een stad met veel dynamiek en sociaal gebeuren. Het is een stad waar veel gebeurt en veel te beleven is. Het is van belang dat er genoeg dingen te doen zijn die binnen een klein budget passen, maar ook dingen voor een groot budget. Als mensen zich verder willen ontwikkelen dan moet het wel in deze stad gebeuren. Het moet de stad van de wereld zijn, waar iedereen over praat en waar iedereen wil wonen. Een stad met belangrijkste mensen, gebouwen en scholen. Doordat de ideale s
	Wanneer gevraagd wordt om de ideale stad voor zichzelf in te richten romantiseren meisjes het beeld. Zij schetsen een ideaalbeeld. Jongens denken veel praktischer. Belangrijk in het geschetste beeld van de student is dat studenten niet plek-gebonden willen zijn en niet te veel inspanning willen hoeven te verrichten om iets te doen. Faciliteiten, zoals sport, zullen daarom uit moeten gaan van het aanwaai-principe: het moet onder de aandacht van studenten gebracht worden en makkelijk bereikbaar zijn. 
	Wonen 
	-dichtbij het centrum -met een bruisende kern -goede verbinding met het openbaar vervoer -genoeg groen en water -vrienden in dezelfde wijk -muziek mogen draaien tot 3 uur ’s nachts -een supermarkt, McDonald’s en sportschool in de buurt -betaalbare woningen in een veilige buurt -fijne types in de buurt (‘niet zoals op Zuid of Stadhuisplein’) 
	Werk 
	Studenten worden het gelukkigst van een baan die aansluit op hun opleiding. Dat lijkt een logisch gegeven, echter ervaren veel studenten het perspectief dat dit niet mogelijk is. Er is schaarste in banen die aansluiten op hun opleidingen. Daarnaast is een belangrijke factor die studenten ervaren het feit dat bedrijven iemand zoeken met veel ervaring. En dat is simpelweg niet te bieden wanneer je net van school komt. 
	Het vinden van een baan is uiteraard van grote invloed op het woongedrag. Studenten blijken daarin over het algemeen vrij passief te zijn. Ze zijn niet zelf nadrukkelijk al op zoek naar een baan in de stad. 
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	Ze redeneren vooral vanuit het principe ‘als ik een baan krijg, dan…’. Dit is een andere insteek dan wanneer zij zouden redenen vanuit het feit ‘wanneer ik een baan vind, dan…’. De studenten hebben op dit moment opvallend weinig binding met het bedrijfsleven in Rotterdam. Ze komen niet echt met potentiële werkgevers in aanraking, tenzij ze hier zelf actie op ondernemen. Dit gebeurt vaak door jonge ondernemers (die student zijn) of ambitieuze studenten (uit het onderzoek blijkt dat dit veelal WO studenten zi
	Ook hier zien we duidelijk het aanwaai-principe terugkomen. Studenten gaan niet actief zelf op zoek naar een baan in de stad. Als we succesvol studenten willen binden aan de stad, zullen we moeten zorgen dat de banen de studenten op gaan zoeken. 
	WiFi 
	Studenten zijn opgegroeid met technologie en internet is een basisbehoefte in hun leven geworden. Bij observaties blijkt duidelijk dat het tot grote irritaties leidt als er geen gratis WiFi is, of als de verbinding heel slecht is. Een voorbeeld hiervan is volgens hen de WiFi bij de NS: men biedt wel WiFi aan in de trein, echter doet de verbinding het vaak niet of is deze heel traag. Dit is voor studenten een teken van incompetentie. 
	Een ideale stad heeft voor studenten overal gratis en goede WiFi. 
	Uitgaansgelegenheden 
	Studenten missen meer uitgaansmogelijkheden in de stad, voornamelijk in de avond. Rotterdam is een wereldstad, maar lijkt volgens velen vaak na 18.00 uur weer dood te zijn. Openingstijden kunnen volgens studenten verlengd worden en meer activiteiten of gelegenheden kunnen de stad bruisender maken dan het al is. Kleinschalige evenementen zien de studenten graag in horecagelegenheden en ook gewoon op pleinen in diverse wijken, waar het gezellig is en mensen met elkaar kunnen ‘meeten’. En plekken die verbonden
	Meer festivals, exclusieve feesten en evenementen lijken noodzakelijk, maar dan wel kleinschalig. “We zijn geen Amsterdam” is een gehoorde quote in het onderzoek. 
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	Openbaar vervoer 
	Goed en bereikbaar OV is essentieel. Niet alleen om de uitgaansgelegenheden te bereiken, maar juist ook om snel bij familie en vrienden te kunnen zijn. Studenten zien graag dat de metro’s en trams ’s nachts blijven rijden. De BOB bus vinden veel studenten erg onveilig omdat daar veel dronken mensen op elkaar gepakt zitten. Het is volgens hen een bekend gegeven dat mensen door alcohol dingen doen, die ze in nuchtere staat niet zouden doen, zoals ruzies en vernieling. Het schept een onveilige situatie voor he
	Metro’s en trams die ’s nachts rijden, in plaats van de BOB bussen, is voor studenten aantrekkelijk. 
	Foto: Claire Droppert 
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	2.5. Communicatie 
	2.5. Communicatie 
	Studenten zijn zeer kinesthetisch ingesteld waar het communicatie aankomt. Ze moeten een gevoel krijgen, iets uitvoeren en ervaren om er een goed oordeel over te kunnen vellen. Studenten vinden het bezoeken van open huizen handig. Hier zie je pas echt hoe het huis eruit ziet en ze geven aan dat ze dit een voordeel vinden. Zo kunnen ze samen met familie of vrienden een bezoek brengen. Leuke filmpjes waarmee ze op de hoogte blijven van wat vrienden in Rotterdam doen en welke leuke feesten en uitgaansgelegenhe
	Digitaal 
	Studenten maken doorlopend gebruik van hun iPhone waarmee ze eigenlijk continu op WhatsApp, Facebook en Snapchat zitten. Hier zijn geen vaste tijdstippen voor, dit doen ze wanneer ze even tijd hebben. WhatsApp vinden ze een makkelijk middel om met naasten te communiceren. Digitale communicatie heeft absoluut de voorkeur boven schriftelijke communicatie. Brieven vinden ze vervelend. Dat duurt te lang en ze raken ze kwijt. Onbelangrijke post wordt vaak meteen ongeopend weggegooid. 
	Facebook gebruiken ze niet zozeer om te communiceren, meer om anderen te volgen. Ze zijn vaak lid van groepen waar ze de updates van volgen. Ze zien social media als een belangrijke deel van het maatschappelijk leven en niemand kan zich er volgens hen meer van buiten sluiten. Ze worden liever niet persoonlijk benaderd door bedrijven via social media, ze vinden dat social media daar niet voor is. Als bedrijven innovatief genoeg zijn komen zij vanzelf in hun tijdlijn terecht, is hun stelling. Facebook vinden 
	De hoge mate van conformiteit zorgt ervoor dat studenten onbewust letten op zaken die een grote zichtbaarheid hebben. Social media is hierbij een perfecte graadmeter voor hen. Wanneer zaken weinig zichtbaar zijn op social media is het voor studenten een onderwerp dat niet leeft en niet populair is. Wanneer er een hoge mate van zichtbaarheid is, stijgt het onderwerp in belangrijkheid en urgentie. 
	“Nu moet je zelf op zoek gaan naar waar het leuk is. Het zou leuk zijn als de gemeente een. Facebookpagina of uitgaansapplicatie ontwikkelt waar je precies kunt zien waar de. feesten zijn en belangrijker: welke mensen en hoeveel mensen daar komen.. Nu zijn er drie websites en die werken alledrie niet.. Het is onoverzichtelijk en niet up-to-date.” .
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	Communicatiestijl 
	De meeste beslissingen maken studenten snel en digitaal. Bij lastige beslissingen die men niet alledaags neemt hebben ze echter juist behoefte aan persoonlijk contact. Face to face geeft hen meer zekerheid. 
	Doordat de doelgroep hogerop wil komen gedurende deze levensfase -hetzij met studie, hetzij met hun toekomst-, heeft dit invloed op de communicatie. Voornamelijk de focus op tone of voice: zij willen een meer professionele en zakelijke benadering. Dit is van belang om te voldoen aan de waarden van de doelgroep. Zij willen uiteindelijk belangrijk gevonden worden, en zo zullen zij ook benaderd dienen te worden vanuit organisaties. 
	Studenten willen liever geen ‘politiek gezeur’. Ze snappen dat politiek belangrijk is, maar vinden het maar al te vaak een poppenkast. Ze irriteren zich er aan. Het is daarom raadzaam dit zo min mogelijk te koppelen aan het aantrekken van de studenten naar Rotterdam. 
	Het is essentieel om zowel digitaal als face-to-face met studenten te communiceren, op een professionele en zakelijke toon. 
	Foto: Eric Fecken 
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	2.6. Intermediairs 
	2.6. Intermediairs 
	Verhalen van gelijken zijn essentieel. Om deze verhalen goed over te brengen zijn de volgende intermediairs zeer kansrijk: 
	Studie- en studentenverenigingen 
	Verenigingen waar studenten samen komen zijn een zeer belangrijke schakel in de marketing. Studenten die de stap al hebben gezet, die eerst ook vrijwel onbekend waren op hun nieuwe plek, zijn voor studenten geloofwaardige bronnen. Ook wordt er zo ingespeeld op het vergroten van de sociale omgeving. Het zou studenten ook motiveren om bijvoorbeeld feestavonden te hebben met mensen die naar Rotterdam willen verhuizen of hier al wonen. Dan leer je nieuwe mensen kennen, kun je ervaringen uitwisselen en zie je oo
	Rotterdamse horeca 
	Wonen in Rotterdam moet een sociaal topic worden om geloofwaardig te zijn voor studenten. Een gezellige en sociale stad is daarnaast een belangrijke kernwaarde voor hen in een vestigingsplaats. Het is daarom belangrijk dat het niet alleen via de formele kanalen onder de aandacht gebracht wordt van de studenten, echter juist ook via de informele kanalen: in de kroeg, op terrassen en in de bioscoop. De verhalen die studenten tijdens een biertje onderling delen zijn van veel waarde voor het stellen van de soci
	Onderwijsinstellingen 
	De onderwijsinstelling waaraan men studeert wordt gezien als een betrouwbare bron. Volgens veel respondenten wordt er echter vanuit hun onderwijsinstelling niet gecommuniceerd over de mogelijkheden om in Rotterdam te komen wonen. De onderwijsinstelling is een uitstekende communicatiepartner om in te zetten op de verschillende doelgroepen vanuit het segmentatiemodel, met verschillende boodschappen. De administratie van de onderwijsinstelling kan filteren wie er in Rotterdam woont en wie niet. 
	-

	Stagebedrijven 
	Bedrijven waar studenten stage lopen hebben een grote impact op studenten zelf. Stagebegeleiders kunnen een belangrijke rol spelen in het wegwijs maken in de stad van studenten die niet in Rotterdam wonen, maar wel hier studeren of gaan werken. Zonder dat studenten het als een invloed voelen op hun binding met Rotterdam, blijkt de houding van de stagebegeleider een grote factor in het creëren van deze binding. 
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	3. Young professionals. 
	3. Young professionals. 
	3.1. De doelgroep 
	3.1. De doelgroep 
	Voor young professionals ligt de toekomst nog open. Een baan in het buitenland, een gezin met kinderen, het kan nog alle kanten op gaan voor hen. In het geval zij denken aan een gezin met kinderen zouden ze maar al te vaak niet zo snel in Rotterdam blijven wonen. Dit omdat zij de opvoeding in Rotterdam niet geschikt vinden: de onveiligheid, het is te hard voor kinderen en er is te weinig groen. Wat dat betreft zouden ze wel graag in Kralingen willen wonen, maar dat kost teveel. Park Zestienhoven, Nieuw Terb
	‘Young professional’ is de levensfase die na de levensfase student komt. Hierbij zien we een verschil tussen uitwonende studenten die naar de volgende levensfase overgaan en thuiswonende studenten in overgang van studenten naar young professional. Young professionals die ten tijde van het afstuderen nog thuis wonen kunnen geld sparen en kopen sneller een woning, terwijl young professionals ‘op kamers’ sneller huren, omdat zij nog geen grote spaarpot hebben. Wonen in de stad is voor hen heel duur, omdat er i
	Kernwaarden 
	• 
	• 
	• 
	Niet vastzitten 

	• 
	• 
	Open toekomst 

	• 
	• 
	Genieten van nu 

	• 
	• 
	Work-life balance 

	• 
	• 
	Vrienden 


	Subsegmenten 
	Zagen we bij studenten een aantal subsegmenten gebaseerd op omstandigheden die invloed uitoefenen op hun binding met de stad, bij young professionals zien we dat de subsegmenten met name bestaan uit de diepere drijfveren die zij hebben in het leven. Alle conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op de algemene groep young professionals, echter waar het communicatie aankomt is het belangrijk om rekening te houden met de differentiatie, om herkenning te realiseren. 
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	• Zekerheid 
	Deze groep heeft een duidelijke need for closure (NfC). Need for closure wil zeggen dat men een grote behoefte heeft aan duidelijkheid, structuur en zekerheid. Zij houden niet van vaagheid of termen die hen moeten doen raden naar wat er bedoeld wordt. Ze kunnen van slag raken als iets anders gaat dan gepland. Deze young professionals denken goed na over de consequenties van hun acties: ze denken vier stappen vooruit. 
	• Variatie 
	Voor deze young professionals is persoonlijke vooruitgang belangrijker dan de zekerheid die ze zouden kunnen hebben. Zij hebben dan ook een lage NfC en nemen eerder risico dan de vorige groep. Persoonlijke vooruitgang kan voor hen zowel op persoonlijk als materieel vlak zijn. Zij zoeken naar manieren om zich te kunnen blijven ontwikkelen, ongeacht dat dit wat risico’s kan kosten. Variatie is heel belangrijk voor deze doelgroep, ze moeten continu geprikkeld worden door nieuwe dingen die op hun pad komen. 
	• Eigenzinnigheid 
	Voor young professionals die deze behoefte als dominante behoefte hebben is het belangrijk dat zij zichzelf kunnen uiten en kunnen zijn wie ze (willen) zijn. Dit zijn de vrijere geesten, de creatievelingen, die vaak een diepe betrokkenheid hebben in en bij de stad. Ze zijn meestal op zoek naar zichzelf en naar een manier om positief te kunnen veranderen. Het vormen van hun karakter staat voorop en daar kan de stad in bijdragen. 
	Foto: Willem de Kam Willem de Kooning Academie 
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	3.2. Gemak 
	3.2. Gemak 
	De levensfase van young professionals kenmerkt zich door een combinatie van vrijheid en gebondenheid. Aan de ene kant ervaren ze veel vrijheid, omdat ze nog geen gezin hebben. Aan de andere kant is de overstap van studie naar bedrijfsleven voor hen best hard, omdat studeren een stuk veiliger voelt en er nu ineens veel van hen verwacht wordt in het bedrijfsleven. Ze hebben het druk en dat is vrij lastig. Gemak speelt een belangrijke rol voor hen in het dagelijks leven. Ze werken hard, ze hebben een huishoude
	Lifehacking 
	De clou voor young professionals is om dingen eenvoudiger en handiger te maken. Dit kan soms betekenen dat zaken versimpeld moeten worden of juist vernuftiger in elkaar moeten steken. Al met al draait het om het slimmer maken van dagelijkse taken, zodat de hoogopgeleide meer tijd voor zaken overhoudt die er in zijn of haar ogen toe doen. Technologie speelt hier een belangrijke rol in. Zelfscan kassa’s, Dropbox, AH to Go… young professionals maken er veelvuldig gebruik van. De young professionals houden van 
	Fast & heathy food 
	Als er weinig tijd en zin is om boodschappen te doen en te koken in de drukte van alledag, dan biedt afhaaleten uitkomst. De young professionals geven aan dat er in Rotterdam op elke hoek van de straat ongezond fast food te krijgen is bij ketens zoals KFC en McDonalds. Wil je een snelle, lekkere, gezonde maaltijd, dan is er weinig keuze en ben je volgens hen veroordeeld tot veel te dure winkels. Dit is voor hen een groot gemis. 
	“Hoe ﬁjn als je onderweg naar werk een gezond ontbijtje kunt oppikken,.of na werk op weg naar huis even ergens gezond kan eten..Snel, kant en klaar, betaalbaar, gezond..Fast healthy food!”. 
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	Platforms 
	Innovatieve technologie is voor young professionals zeer interessant. Ze zijn overwegend zeer positief over de deeleconomie en maken dan ook volop gebruik van platforms als AirBnB, Peerby en Snappcar. Young professionals zijn er een voorstander van dat het leven vergemakkelijkt wordt door de technologie en vinden het daarom ook storend dat er mensen zijn die niet met die veranderingen mee willen gaan. De young professionals omarmen de deeleconomie, niet zozeer vanuit milieubewustzijn, altruïsme of kostenbes
	“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?” 
	De meest voorkomende voorbeelden die genoemd zijn bij de Young Professionals zijn Airbnb en Uber. Daarnaast gebruiken sommigen af en toe Snappcar of Greenwheels, al vindt men het bij de laatstgenoemde vervelend dat je met reclame van Greenwheels op de auto rijdt. Als je er voor betaald zou je niet met hún reclame op de auto moeten rijden, beargumenteerd men. Andere deelplatforms als Peerby en Thuisafgehaald kent men, maar daar wordt veel minder gebruik van gemaakt. Wel is men hier enthousiast over. 
	Uber is erg populair onder young professionals. Ze snappen niet dat er zoveel weerstand is. De young professionals hebben het over de betuttelende ouderwetse regels die de overheid op sommige vlakken hanteert. Het is voor hen een teken van een oud regime. Zij zien graag dat de regels worden versoepelt, zodat ze gewoon gebruik kunnen maken van UberPop en hun huis kunnen verhuren via AirBnb zonder problemen. Volgens hen is er niets idealer om te genieten van de vrijheid en mogelijkheden in de stad, dan bezitt
	Bedrijven zoals Uber zijn een uitstekende partner om young professionals te binden aan de stad. Uber is constant aan het innoveren en voegt allerlei services toe aan haar dienstverlening, die nauw aansluiten op de wensen van de young professional. Zo is er UberEats, een bezorgapp, waarmee men ieder gewenst gerecht van de favoriete horecagelegenheden in de stad thuis kan laten bezorgen en heeft Uber een fruitbezorgservice voor op het werk. 
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	3.3. Wonen 
	3.3. Wonen 
	Bij de young professionals heerst de overtuiging dat iedereen naar Amsterdam trekt. Dat is hip en daar gaat het leven altijd door; het stopt er nooit. Je hebt theaters, evenementen, drukte op straat. Daar is waar het gebeurt, er is altijd wat te doen. Young professionals ervaren dat niet in Rotterdam. Als je op een doordeweekse avond een kroeg in stapt dan kan het makkelijk zijn dat je er met z’n tweeën zit, volgens hen. Daarbij komt dat de online wereld in Amsterdam gevestigd is: grote bedrijven, hippe sta
	Een minpunt van Amsterdam, wat Rotterdam niet heeft, zijn de massale hoeveelheden toeristen. Toeristen in een stad geeft volgens hen iets bruisend, ze fleuren de boel op en maken het levendig, maar teveel toeristen in een stad is vervelend. Ze kunnen niet fietsen, dus er gebeuren veel ongelukken. Ook wordt het door toeristen overvol. Amsterdam gaat volgens sommige respondenten al bijna een toegangsprijs vragen omdat het er altijd zo druk is. Dit vinden de young professionals positief aan Rotterdam, dat het 
	Life events 
	• 
	• 
	• 
	Het krijgen van een baan 

	• 
	• 
	Het kwijtraken van een baan 

	• 
	• 
	Het krijgen van een relatie 

	• 
	• 
	Het gaan samenwonen 

	• 
	• 
	Het gaan trouwen 

	• 
	• 
	Het verbreken van een relatie 

	• 
	• 
	Het krijgen van kinderen 


	De ideale woonomgeving 
	Young professionals zouden het liefste willen dat er één centraal punt komt in Rotterdam waar het altijd bruisend en gezellig is, met veel mensen op één plek. Het liefst een plein waarvan je weet dat het daar gebeurt, of het nu maandagavond of zaterdagmiddag is. Een plek waar gelijkgestemden in hun vrije tijd naar toe gaan. 
	Young professionals wonen graag op een plek waar het leeft, een bruisende straat, maar zonder al teveel overlast. Dus wel in of rond het centrum, maar niet per se midden in de drukte. Rust is belangrijk na een drukke werkdag. Studenten en gezinnen in de buurt zijn prima, maar ze mogen niet de overhand hebben. 
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	Er moeten veel leuke eettentjes zijn en voldoende faciliteiten in de buurt, en het moet dichtbij de tram of metro liggen, zodat je met het OV snel in het centrum of op het Centraal Station bent. En een mooi stadspark in de buurt, om hard te lopen, behoort zeker ook tot de wensen. 
	Woning 
	Een echt huis en geen veredelde studentenkamer, voor een fatsoenlijke prijs in een straat met gelijke mensen, dat is wat young professionals aantrekt. Ze worstelen met de huidige huizenprijzen: als je niet wilt of kunt kopen kom je al snel in hele dure huurprijzen terecht. Of je moet genoegen nemen met een piepklein appartementje. Dit vinden ze erg jammer. Ze willen het liefst een stijlvol appartement in een straat met mooie bomen. Het appartement moet toegerust zijn voor hun wensen: een aansluiting voor ee
	Kluswoningen kunnen haaks staan op wat young professionals aantrekt. Omdat ze in een drukke levensfase verkeren waar ze worstelen met tijd zoeken ze juist kant en klare zaken op, ook waar het wonen aankomt. Plug-and-play appartementen trekken hen aan, kant en klaar opgeleverd met de juiste aansluitingen voor WiFi. 
	Vervoer 
	Young professionals vinden de bereikbaarheid van plaatsen in Rotterdam aantrekkelijk. Menigeen heeft geen auto. Ze doen voornamelijk alles op de fiets of met het OV. Over het OV in de stad zijn ze zeer te spreken. Wat fietsen betreft kan er nog flink wat verbeterd worden, met name waar het fietsbeugels en -trommels aankomt. Het aanvragen van trommels duurt volgens hen maanden, dus laten ze dat maar zitten. Een mooie fiets kun je volgens hen eigenlijk niet in de stad hebben, tenzij je je fiets in je huis sta
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	3.4. Werken in Rotterdam 
	3.4. Werken in Rotterdam 
	Young professionals vinden Rotterdam ondernemend en geven aan dat Rotterdam een breed bedrijfsleven heeft. Er zijn veel soorten bedrijven en wanneer je eenmaal in de netwerken zit, kun je een groot netwerk opbouwen in de stad. Als student is het volgens hen echter wel lastig om in de netwerken te komen, zo hebben zij ervaren. Tijdens hun studie hebben ze wel opdrachten moeten doen voor echte bedrijven, maar het blijft volgens hen toch altijd een ‘schoolding’. De young professionals ervaren wel dat er kansen
	Framing 
	Young professionals vinden het hard werken in Rotterdam, maar vinden ook dat er veel loyaliteit is. Als je presteert, krijg je ook wat. Wel geven ze aan dat er meer te halen is in Amsterdam. Dit werkt als een sneeuwbaleffect: iedereen gaat naar Amsterdam voor werk waardoor iedereen ook voor elkaar naar Amsterdam gaat. Opvallend is dat blijkt dat respondenten in alle sectoren dit aangeven, niet alleen bijvoorbeeld de online sector. Niemand ziet een duidelijk sector in Rotterdam en hier blijkt een belangrijk 
	Zo wordt l’Oreal als voorbeeld bij de opleiding Communicatie genoemd, Bol.com als voorbeeld bij de opleiding Economie en het ICC in Den Haag bij de juridische opleidingen. Op alle vlakken wordt door young professionals en oudere studenten aangegeven dat hun beroep niet in Rotterdam te vinden is: bedrijfskunde, de financiële sector, IT, rechten, marketing, et cetera. Onderwijsopleidingen framen op deze manier onbedoeld het beeld bij toekomstige young professionals dat hún professie buiten Rotterdam ligt. You
	Een belangrijk punt om op in te gaan zetten met onderwijsinstellingen in de stad is de framing van het Rotterdamse bedrijfsleven. Door in de studie al te laten zien dat de grote kansen in Rotterdam liggen en het vakgebied in Rotterdam te identiﬁceren voor de studenten, ontstaat een grotere binding. 
	Foto: Jan Bijl Rotterdam Marketing 
	Figure
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	Buitenshuis thuiswerken 
	Buitenshuis thuiswerken is een onderwerp dat met grote regelmaat terugkomt bij young professionals. Zij 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 deze generatie 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 de hele dag 
	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 heel duur en vaak verloopt de WiF
	Door andere respondenten binnen overige segmenten wordt dit ook aangehaald en daar wordt tevens een link gelegd met de gebouwen van de gemeente. De gemeente neemt haar intrek in prachtige gebouwen die ideaal zijn voor flexplekken. Volgens respondenten is het een logische stap als daar 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. 
	“Het Timmerhuis is natuurlijk práchtig, maar ook wel het bevestigende beeld van een ivoren toren waar de gemeente in zit. Daar binnen komen is bijna nog moeilijker dan door de douane op Schiphol. Waarom dit ook niet beschikbaar maken voor de Rotterdammers die willen ﬂexwerken? Ik zie dat helemaal voor me.” 
	Figure
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	3.5. Communicatie 
	3.5. Communicatie 
	Young professionals zijn lastiger te bereiken dan gedacht. Hun netwerk bestaat vaak uit werk en vrienden en omdat ze in een overgangsfase verkeren worstelen ze met time management. Hun werkgever is een belangrijke factor om hen te kunnen bereiken en om wonen in Rotterdam zichtbaar te maken. Hier kan het segment ‘ondernemers’ uit het Sterke Schouders segmentatiemodel bij worden betrokken. 
	Visueel 
	Young professionals zijn te prikkelen met gebruik van visuele communicatie. Veel van hen lezen geen lappen tekst en zoeken de interactiviteit op. Zij kunnen in een seconde informatie uit een beeld halen die dieper de emotie raakt. 
	Het is aan te raden om met korte ﬁlms en beeld te werken om young professionals te bereiken. 
	Me centric 
	Young professionals vinden het belangrijk om betekenisvol te kunnen zijn in wat ze doen. De communicatie rondom de binding aan Rotterdam moet daarom worden verschoven naar het creëren van dit gevoel. Ze prikken zo door een opgezette marketingcampagne heen. 
	Zet in de marketing in op authenticiteit, transparantie en content die gebaseerd is op hun persoonlijke gedrag. Vermijd grote campagnes en de inzet van bekende mensen. 
	Online en phone 
	De young professionals liken vooral de individuele pagina’s van verschillende uitgaansgelegenheden waar ze graag komen. Zo blijven ze op de hoogte van wat er is. Rotterdampagina’s op Facebook zijn populair bij young professionals die hier wonen. Een interactieve communicatiestijl met social media én persoonlijk contact is belangrijk voor ze. E-mail is onmisbaar, ze controleren iedere dag hun Postvak IN. Daarbij bellen ze graag even. 
	Zorg voor digitale content, waarbij samengewerkt wordt met mogelijke communicatiepartners in de stad. 
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	3.6. Intermediairs 
	3.6. Intermediairs 
	Young professionals missen vaak de leuke tentjes en plekken in hun gebied. Dit zouden ze graag beter willen beleven. Een pluspunt vinden ze het horen van de verhalen over de stad, bijvoorbeeld het verhaal over het bombardement. Zo leren ze meer over de stad waar ze wonen en wordt de binding langzaam versterkt. 
	Werkgevers 
	Young professionals zijn geloofwaardig voor young professionals. Collega’s zien zij iedere dag en soms worden collega’s zelfs vrienden die zij na het werk ook zien. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen in de communicatie, omdat zij op een informele manier met elkaar communiceren over het wonen in de stad, of daarbuiten. De werkgever kan een centrale partner vormen voor het verstevigen van de binding van young professionals met de stad. Niet alleen besteden zij veel tijd op hun werk, ook vormt deze omgev
	Rotterdamse horeca 
	Young professionals volgen vaak social media van uitgaansgelegenheden. Dit zijn goede partners in de communicatie. Horecazaken die veel genoemd zijn in het onderzoek zijn: 
	• Annabel 
	• Annabel 
	• Annabel 
	• Fenix Food Factory 

	• Biergarten 
	• Biergarten 
	• Markthal 

	• Bij Pierre 
	• Bij Pierre 
	• NRC 

	• Bird 
	• Bird 
	• Raaf 

	• Burgertrut 
	• Burgertrut 
	• Schieblock 

	• Hugh 
	• Hugh 
	• De Witte Aap  


	Rotterdamse blogs 
	Anders dan bij studenten volgen young professionals diverse Rotterdamse blogs. Gers!, De Buik van Rotterdam en Vers Beton zijn populair. 
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	4. Gezinnen. 
	4. Gezinnen. 
	4.1. De doelgroep 
	4.1. De doelgroep 
	De doelgroep is met de komst van hun kinderen wat minder op afwisseling gericht dan dat zij in de vorige levensfase waren. Vroeger, toen zij nog geen kinderen hadden, keken ze hoe de week verliep en was het leven vrij spontaan. Nu is alles veel meer gepland en meer gestructureerd. Dit is dan ook een grotere behoefte geworden in hun dagelijkse leven. 
	Wanneer mensen kinderen krijgen blijkt hun huidige huis vaak te klein. Ook gaan zij letten op zaken in de omgeving die een potentieel gevaar kunnen vormen voor de kinderen op komst: drukke straten, open water zonder hek(ken) en onveilige verkeerssituaties. Veiligheid en buiten spelen is voor hoogopgeleide ouders belangrijk. Daarom zijn de buitenwijken ook populair: hier kunnen de kinderen veilig buiten spelen en er is sociale controle. Daarbij is de ruimte van belang en dat de benodigde faciliteiten in de b
	Respondenten die zeggen niet in de stad te willen wonen met kinderen zeggen dit omdat zij het beter voor de kinderen vinden in een dorpachtige omgeving. Respondenten die in de stad wonen met kinderen geven juist aan dat zij het beter vinden voor de kinderen om in de stad te wonen. Zo groeien ze op met een wereldbeeld dat niet bekrompen is. Qua rust en veiligheid zien zij dat een dorpachtige omgeving wellicht beter is, echter vindt men de faciliteiten in een stad beter. Scholen, winkels en recreatie zijn van
	Life events 
	De life events concentreren zich sterk rondom de sociale dynamiek van het gezin. Verhuizen om een nieuwe baan zal veel minder snel gebeuren als bij andere segmenten, omdat dit grote implicaties heeft voor de kinderen. Life events zijn: 
	• 
	• 
	• 
	Zwanger worden & kinderen krijgen 

	• 
	• 
	Verbreken relatie & scheiding 

	• 
	• 
	Nieuwe relatie 

	• 
	• 
	Ziekte & overlijden 

	• 
	• 
	Nieuwe baan 
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	Subsegmenten 
	Binnen het segment ‘gezinnen’ zijn twee subsegmenten te definiëren die ander gedrag vertonen of andere drijfveren en behoeften rondom wonen en binding met Rotterdam. 
	• In de buitenwijk 
	Deze gezinnen wonen graag in de buitenwijken zoals Nesselande en Park Zestienhoven. Ze vinden het heerlijk om aan de rand van de stad te wonen en veel groen om zich heen te hebben. Het is voor hen de ideale combinatie van rust en de drukte dichtbij. Zo hebben ze veel ruimte en groen in de achtertuin, maar zijn ze ook snel in de bruisende stad. Ze vinden de kleinschaligere sociale voorzieningen in hun buurt fijn; ze willen niet per se dat hun kinderen nu al moet meedraaien in de ‘grote fabriek’. Ze vinden de
	• In de stad 
	Deze gezinnen wonen juist graag in de stad, zoals in Delfshaven, Noord of op Katendrecht. Ze vinden het belangrijk om hun kinderen te laten opgroeien in het echte leven, zonder hen af te schermen van de werkelijkheid. Buitenwijken vinden zij saai. 
	“Daar loopt iedereen met elkaar te kletsen over het heerlijke veilige leventje wat ze hebben. Er mag ook weleens gesproken worden over dingen die minder leuk zijn of goed gaan, dat hoort ook bij het leven.” 
	Verbondenheid 
	Respondenten in dit segment bemerken dat hun sociale netwerk inmiddels wat is uitgewaaierd. Vrienden vanuit de studietijd zitten inmiddels ook in Utrecht en Amsterdam. Ze vinden het fijn dat de verbinding tussen Rotterdam en Utrecht/ Amsterdam/Brabant heel goed is. Je bent volgens hen zo overal, zelfs in 30 minuten bij het strand van Hoek van Holland. 
	Met de komst van kinderen worden opa’s en oma’s belangrijk in de woonkeuze. Dit is makkelijk met oppassen. Kinderopvang is duur voor meerdere kinderen en het schept rust in het gezin als opa en oma oppassen. Het kan een overweging zijn voor gezinnen om te verhuizen naar de buurt waar opa en oma wonen, in sommige gevallen is dat buiten Rotterdam. Het is zeer interessant om te kijken of dit de andere kant opgetogen kan worden: opa en oma naar de buurt van de kleinkinderen halen. Zo behouden we de gezinnen in 
	34. 
	Figure
	Onderzoek Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 
	Sweet spot 
	In een grote stad leren kinderen omgaan met allerlei mensen en leren ze dat niet iedereen hetzelfde is. Voor gezinnen is dit heel belangrijk, de stad biedt een grotere sociaal-emotionele ontwikkeling dan een dorp. Kinderen krijgen een breder wereldbeeld mee, waardoor kinderen echt kunnen worden wie zij zijn. 
	Kernwaarden 
	• 
	• 
	• 
	Veiligheid 

	• 
	• 
	Ruimte 

	• 
	• 
	Voldoende rust 

	• 
	• 
	Groen en natuur 

	• 
	• 
	Respect voor elkaar 

	• 
	• 
	Schoon en heel 

	• 
	• 
	Sociale controle 

	• 
	• 
	Genoeg controle vanuit overheid 


	Foto: Plaswijckpark Unit10 Fotograﬁe 
	35. 
	Onderzoek Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

	4.2. De woonwensen 
	4.2. De woonwensen 
	Was het voor young professionals niet heel erg om veel te reizen voor werk, voor gezinnen ligt dit anders. Het is voor hen belangrijker dat hun huis dichtbij werk is, omdat zij ook de kinderen van school of de kinderopvang moeten brengen en halen. Buitenwijken zijn populair vanwege de leuke, groene buurt waar de kinderen buiten kunnen spelen, terwijl jij zelf als ouder op een paar minuten van het centrum zit. 
	Speelplekken 
	Buiten spelen is een thema dat bij alle respondenten terug komt. Ze willen dat hun kinderen veel buiten spelen, het liefst in een natuurlijke omgeving. Dit maakt buitenwijken erg aantrekkelijk. Voor het segment dat in de stad woont zijn natuurlijke speelplekken een grote behoefte. Plekken waar de kinderen veilig en natuurlijk buiten kunnen spelen. Omdat er in de stad geen ruimte is voor grote tuinen moeten de kinderen de straat op om buiten te kunnen spelen. Een discussiepunt is het plaatsen van wel of geen
	Veilige speelplekken zijn een centraal punt voor gezinnen. Dit betekent volgens hen dat sommige speelplekken in hun ogen opgeknapt moeten worden. Het gebruik van natuurlijke materialen vinden ze hierbij heel belangrijk. De kinderen moeten écht buiten kunnen spelen. 
	Groen 
	Groen in de woonomgeving is enorm belangrijk voor gezinnen. De échte natuur moet vlakbij zijn. Niet alleen kleine stadsparken, maar tevens ruwere natuur met bomen, water, verschillende vegetatie en een grazende schaapskudde om even te ontsnappen aan de betonjungle. Er zij verborgen plekjes die zij noemen zoals natuurgebied De Esch of De IJsvogel in Overschie. Daarbij maakt men direct de opmerking dat bijna niemand het kent en dat dit stiekem wel fijn is: geen schreeuwende kinderen of springende honden, maar
	Gezinnen zouden graag zien dat er veel plantenbakken geplaatst worden die goed onderhouden worden. Er is behoefte aan beplanting in de vorm van een moes-kruiden-pluktuin, bloemen- en plantenpotten in een wijktuin, geveltuinen met gele en blauwe regen, zonnebloemen en stokrozen. Daarbij is de wens van gezinnen in de stad een ‘gemeenschappelijke voortuin’: meer groen op een centraal stuk zoals een plein. 
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	Buitenverlichting 
	Buitenverlichting is sfeerbepalend volgens de respondenten. Daarbij wordt veelvuldig gerefereerd aan de volgende drie vormen van verlichting: 
	• Gezellige verlichting 
	Men fantaseert over buitenverlichting tegen de gevels of kleine lampjes in de bomen en op het water. Led lampjes vinden ze hiervoor vaak te fel en ongezellig, het licht moet warm en knus zijn. Men houdt van de kleine lampjes zoals deze nu in de bomen op de Coolsingel hangen. 
	• Experimentele verlichting 
	Slimme, experimentele verlichting is populair, zoals bijvoorbeeld verlichting van Daan Roosegaarde. De combinatie van technologie en beleving is belangrijk voor gezinnen. 
	• Retro verlichting 
	Lantaarnpalen met een retro look zijn populair bij gezinnen. De moderne lantaarnpalen vinden ze lelijk en ongezellig. 
	Perspectief 
	Respondenten die buiten Rotterdam wonen geven aan dat ze na het uit huis gaan van de kinderen terug willen keren naar Rotterdam, terwijl bij veel gezinnen die in Rotterdam wonen omgekeerd gedrag opgemerkt is. Zij geven aan uit de stad te verhuizen als de kinderen uit huis zijn. Dit omdat ze dan meer kunnen genieten van de natuur en vinden dat ze in Rotterdam veel te veel betalen voor wat ze krijgen. In een dorp is een stuk grond veel goedkoper. 
	“We gaan niet gelijk naar Drenthe of zo, wel in een straal van 20 kilometer hier in de buurt.” 
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	4.3. Mobiliteit 
	4.3. Mobiliteit 
	Fietsen 
	Men is momenteel niet tevreden over de fietsfaciliteiten in de stad. De fietsen van het hele gezin moeten vaak op straat worden vastgemaakt omdat er geen grote tuin is. Regelmatig worden de kinderfietsjes gestolen. Inpandige fietsenstallingen en fietstrommels zijn er te weinig en als ze er wel zijn, heb je een sleutel nodig om het te openen. 
	Rondslingerende fietsen in de wijk zijn een doorn in het oog. Met name studenten worden hiervan beticht: zij gooien hun fietsen tegen hekken, gevels of gebouwen zonder rekening te houden met de andere bewoners in de wijk. Men ziet graag meer fietsrekken, mogelijk te combineren met plantenbakken en bankjes. 
	Auto’s 
	Een goede verhouding tussen parkeervakken en groen is belangrijk voor gezinnen. Hun ideale situatie is direct voor de deur groen en bomen, maar wel om de hoek kunnen parkeren. Een groot irritatiepunt is het feit dat forenzen de parkeerplekken van bewoners gebruiken, waardoor men overdag niet voldoende kan parkeren. Doordat steeds meer mensen thuis werken hebben zij hier last van. 
	Men ziet graag meer parkeervakken en parkeervakken met een slimmere indeling. Daarbij wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan grotere parkeervakken voor de gezinsauto’s. Een autovrije straat vindt men over het algemeen niet handig in verband met het van en naar werk gaan. Autoluw is gewenst in verband met de kinderen die buiten willen spelen. 
	38. 
	Figure
	Onderzoek Sociale marketing ‘Binding met Rotterdam’ 

	4.4. Faciliteiten 
	4.4. Faciliteiten 
	Recreatie die de gezinnen waarderen ligt veel eerder in lijn met waar zij met de kinderen heen gaan, dan recreatiefaciliteiten voor henzelf. Sportverenigingen worden vooral beoordeeld voor de kinderen en niet zozeer voor henzelf. Speeltuinen zijn belangrijk en een hertenkamp wordt als zeer positief bestempeld. 
	Winkels 
	De respondenten vinden het belangrijk om een supermarkt in de buurt van hun woning te hebben. Ze vinden het geweldig dat de supermarkten tegenwoordig ook op zondag open zijn, echter 24/7 open is voor hen geen gewenste situatie. Dit omdat er dan ook continue aanvoer moet zijn van spullen, wat voor veel overlast in de wijken zou kunnen zorgen. Een 24/7 economie is voor dit segment te overtrokken en rustmomenten in de omgeving zijn belangrijk. 
	De ABC formule is wenselijk voor dit segment. De ABC formule komt voort uit de samenwerking die Blokker in vroegere tijden sloot met Albert Heijn en C&A, waarbij de drie bedrijven zich als één blok dichtbij elkaar in een winkelcentrum vestigden en elkaar niet zouden concurreren. Hiermee boden ze de consumenten een zo compleet mogelijk winkelaanbod: huishoudelijk, retail en kleding. Voor gezinnen blijkt het fijn om een dergelijk cluster te hebben op loopafstand, waar zij terecht kunnen voor hun dagelijkse bo
	Populaire plekken 
	Bij het segment gezinnen zien we dat de Meent populair is, terwijl dit bij andere segmenten veel minder genoemd werd. De respondenten vinden het een mooie straat, net buiten het drukke centrum. De straat heeft mooie, brede stoepen en er zijn leuke vintage zaakjes. Plekken zoals Stadhuisplein, Marconiplein en Zuid worden genoemd als plekken om te vermijden. 
	De populaire plekken in de stad voor de gezinnen zijn: 
	• 
	• 
	• 
	Katendrecht 

	• 
	• 
	De Kralingse Plas 

	• 
	• 
	Westersingel 

	• 
	• 
	Witte de With 

	• 
	• 
	De Meent 

	• 
	• 
	De Pannekoekstraat 
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	Poppodium 
	Gezinnen missen een groot poppodium à la Ziggodome in Rotterdam. Vroeger traden de grootheden zoals U2 en Michael Jackson op in De Kuip. Je hebt nu Annabel en Rotown, maar daar komt niet hun stijl artiesten. In Ahoy komen de grootheden ook niet meer, daar zien zij meer de Nederlandse B-artiesten. Voor de grotere, populaire artiesten moet je richting Amsterdam en als werkende met een gezin heb je daar doordeweeks geen zin in. 
	“Als er dan een concert komt, denk je: ‘leuk! we kopen een kaartje.’ Als het dan eenmaal woensdagavond is, en je komt gehaast uit je werk, moet je oppas zoeken, en hop naar Amsterdam, dan denk ik altijd: oh ja… waarom wilde ik dit ook alweer?” 
	Foto: Marco de Swart. Rotterdam Festivals. 
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	4.5. Communicatie 
	4.5. Communicatie 
	Respondenten binnen dit segment hebben een haat-liefde verhouding met social media. Aan de ene kant weren ze het, omdat ze niet helemaal snappen waarom alles met iedereen gedeeld zou moeten worden. Aan de andere kant vinden ze het fijn om op de hoogte te blijven en hebben ze het gevoel dingen te missen als ze niet in de gaten houden wat er gebeurt. Niet zozeer op de hoogte te blijven van wat vrienden doen, want die spreken ze face-to-face of via WhatsApp, maar meer om op de hoogte te blijven van de nieuwtje
	Gezinnen volgen eerder websites dan social media. Zij sprokkelen hun informatie van verschillende bronnen bij elkaar. In plaats van actief bezig te zijn met AirBnB zullen zij Blogs met een scherpe mening zijn ook veel bezocht: TripAdvisor en Iens zijn populair. 
	wellicht eerder naar www.natuurhuisje.nl gaan. 
	populair, zoals De Buik van Rotterdam en LoveThat.nl. En ratingsites worden door hen 

	Netwerken 
	Gezinnen begeven zich in veel formele en informele netwerken. Vriendenclubs worden kleiner, maar hebben nog steeds een belangrijke functie voor hen. Er zijn veel eetclubs, waarbij vrienden bijvoorbeeld maandelijks roulerend bij elkaar komen. Zelf zijn de ouders soms ook actief in politieke netwerken of vrijwilligersclubs, al is dit een selectief gedeelte van het segment. De belangrijkste netwerken waar het binding met de stad betreft doen zich voor rondom de kinderen, in de buurt en op het werk. 
	• Rondom de kinderen 
	Ouders onderling vormen een sociaal netwerk, verbonden door hun kinderen. Het worden geen vrienden voor het leven, maar ze spenderen wel veel tijd met elkaar. Ze komen op informele momenten met elkaar samen: bij de speeltuin, tijdens het brengen/halen van de kinderen en gewoon buiten op straat. Verder is de school van de kinderen een centraal punt, alsmede de sportverenigingen van de kinderen waar zij wekelijks te vinden zijn. 
	• In de buurt 
	In contrast met de voorgaande twee levensfases hebben gezinnen behoefte aan contact met hun buren. Niets verplicht, maar gewoon gezellig. Ze denken daarbij aan een eetclub, een jaarlijks cultureel uitstapje met de straat en een overlegstructuur zodat iedereen een bijdrage kan leveren. 
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	• Op het werk 
	Collega’s vormen een belangrijk sociaal netwerk tijdens werkdagen, maar ook daarbuiten. Verder verkeren de respondenten vanuit hun werk vaak in lokale businessclubs en -netwerken waar heel veel informeel geborreld wordt - met maar al te vaak Rotterdam als gespreksonderwerp. 
	Foto: Hannah Anthonysz 
	Figure
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	5. Herontdekkers. 
	5. Herontdekkers. 
	5.1. De doelgroep 
	5.1. De doelgroep 
	Herontdekkers vormen het segment met de meest hoge verwachtingen van de stad. De hogeropgeleide 55 plusser wil terug naar de basis, echter bestaat hun basis uit honderden verschillende ervaringen die zij in de loop van hun leven hebben opgedaan: sociale omgeving, cultuur, recreatie, natuur, et cetera. Herontdekkers denken vaak in uitersten als zij over verhuizen fantaseren. Ze zien zichzelf óf in de uitgestrekte natuur wonen om rust te hebben, óf in de drukke, bruisende stad om reuring te hebben. Een midden
	Met het verstrijken van de jaren is hun sociale netwerk kleiner geworden door de kinderen. Het netwerk wat zij hadden toen zij kinderen kregen maakte plaats voor een breder, oppervlakkiger netwerk. Ouders van andere kinderen bijvoorbeeld, met wie wel een wijntje gedronken werd, maar die geen vrienden voor het leven zijn geworden. Het netwerk dat zij nu hebben nu de kinderen de deur uit zijn is veel kwalitatiever van aard. Hierdoor kunnen we spreken van een klein sociaal netwerk, maar van een groot sociaal l
	Interessant is om de link in het gezin te gaan leggen. Een herontdekker heeft zelf vaak hoger opgeleide kinderen en is daarmee ouder van een student, een young professional of van een persona uit het segment gezinnen. De wederzijdse beïnvloeding wordt nu nog onvoldoende benut: de kinderen kunnen de ouders (herontdekkers) beïnvloeden in hun woonkeuze, de ouders kunnen de kinderen (studenten, young professionals of gezinnen) ondersteunen in hun woongedrag. 
	Life events 
	• 
	• 
	• 
	Uitvliegen van kinderen 

	• 
	• 
	Verbreken relatie & scheiding 

	• 
	• 
	Nieuwe relatie 

	• 
	• 
	Ziekte 

	• 
	• 
	Ziekte partner 

	• 
	• 
	Overlijden partner 
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	Sweet spot 
	Herontdekkers worden van binnen gedreven door zingeving en een betekenisvolle invulling. Ze zijn actief in allerlei vrijwilligersfuncties, besturen en clubjes. Hiermee kunnen zij gebonden worden aan de stad. Methoden om actief bij te dragen, kennis over te dragen en zichzelf verder persoonlijk te ontwikkelen zijn daarbij noodzakelijk. Kwalitatief goede cursussen en interessante lezingen voor de hoger opgeleide senior zijn er volgens hen te weinig. Publiekelijke erkenning is erg belangrijk: vrijwilligers-pri
	Subsegmenten 
	Herontdekkers zijn er in alle soorten en maten. De leeftijdsdiversificatie is groot en ook zien we herontdekkers die nog fulltime werken of herontdekkers die al met pensioen zijn. Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden om op in te spelen met marketing is de fase van herontdekking. 
	• De herontdekker-in-wording 
	De kinderen wonen nog thuis, maar zijn de 18 reeds gepasseerd. De kinderen studeren en hebben een bijbaan. Ze zijn daarom niet veel meer thuis te vinden en de ouders bemerken de eerste tekenen van de uitvliegende kinderen. Het huis is leger en stiller, de zorg voor de kinderen is niet meer een dominant punt van de dag en er is meer tijd en ruimte voor hun eigen wensen. Op dit punt zullen ze nog niet verhuizen, echter is het wel een belangrijk moment om met hen de dialoog aan te gaan, zodat voorkomen wordt d
	• De nieuwe herontdekker 
	De kinderen zijn nog niet heel lang het huis uit en het leven ziet er nu heel anders uit. Het is een groot veranderpunt in het leven. De kinderen hebben een eigen leven dat zij aan het opbouwen zijn met een eigen huis, een carrière en misschien een partner. Op dit punt in het leven veranderen de behoeften van de ouders. Zij gaan zich meer focussen op een betekenisvolle invulling van hun dag en zoeken hier maar al te vaak ook een andere wooninvulling voor. 
	• De gesettelde herontdekker 
	Deze herontdekkers hebben hun kinderen al enkele jaren geleden zien uitvliegen. Hun kinderen hebben vaak zelf ook kinderen. De reden voor hen om nog te gaan verhuizen is vaak een gezondheidsreden, waardoor ze kleiner of anders willen gaan wonen. 
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	5.2. Het woongedrag 
	5.2. Het woongedrag 
	Niet voor alle herontdekkers is het moment dat de kinderen het huis verlaten een tijdstip om te gaan verhuizen. De ene herontdekker vertrekt naar een kleiner huis in het centrum, de andere herontdekker wil niet weg uit zijn vrijstaande huis aan de rand. Dit resulteert in twee verschillende segmenten met dezelfde wensen op het gebied van de stad, maar met ander woongedrag. 
	Aangepast woongedrag 
	Aangepast woongedrag 
	Respondenten in dit segment vertrekken na het uitvliegen van de kinderen graag naar een passender huis. Dit levert wel wat problemen op. De herontdekkers hebben veel spullen waar ze moeilijk afstand van kunnen doen, dus kleiner wonen betekent herinneringen weg doen. Het opgeven van een tuin is ook niet altijd gewenst. Daar komt het probleem bij dat ze het huis niet altijd snel verkocht krijgen voor de juiste prijs. Gedurende de jaren hebben ze veel geïnvesteerd in het huis en dit willen ze niet voor de laag

	Onaangepast woongedrag 
	Onaangepast woongedrag 
	Met het uitvliegen van de kinderen willen deze herontdekkers hun huis niet uit. Wel hebben deze herontdekkers vaak het beeld dat zij over een paar jaar naar het centrum willen, echter kijken ze daar een beetje tegen op. Na de rationele antwoorden dat ze teveel spullen en boeken hebben om kwijt te kunnen in een kleiner huis, blijkt vooral dat er diepe emotionele redenen aan ten grondslag liggen. 
	Ze zijn gehecht aan het huis en de omgeving met alle kostbare herinneringen van hun opgroeiende gezin. Dat laat je niet zo maar achter. Er is daarnaast veel tijd, energie en investering gestopt in het huis; het is alsof je eens stukje van jezelf opgeeft. Het contact met mensen in de buurt is vaak een jarenlang contact en dat geeft een veilig gevoel. Als er iets zou gebeuren kun je altijd bij de buren aankloppen. ‘Vind dat nog maar eens op een andere plek.’ 
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	5.3. Faciliteiten 
	5.3. Faciliteiten 
	De meeste herontdekkers zijn content met Rotterdam. Er is veel mogelijk in de stad. Daarnaast hebben Rotterdammers volgens hen een positieve instelling: geen hekel aan werk, geen gezeur en makkelijk te benaderen. Dat is volgens hen in Amsterdam wel anders, daar ervaren zij arrogantie. 
	Rotterdam is volgens herontdekkers goed gelegen. Het is dichtbij andere steden, zoals Den Haag, Antwerpen, Amsterdam en Brussel. Daar komt bij dat er in veel voorzieningen is voorzien: apotheek, winkels, huisarts, park, eigenlijk alles is er voor de herontdekkers. Bij het verlaten van je appartement ben je direct in het centrum. Je kan dan doen wat je wilt en er is ook veel keuze. Als je wilt kan je naar de markt of juist naar de andere winkels. Dit is voor herontdekkers heerlijk. 
	Voor herontdekkers is het van belang dat er goede gezondheidsfaciliteiten in de stad zijn. Gezondheidscentra, ziekenhuizen en fysiotherapeuten dicht in de buurt. 
	Ze zijn tevreden over de variëteit aan musea, bioscopen, theaters en opera’s in Rotterdam. Qua kunst en cultuur kun je in Rotterdam alle kanten op en dat is belangrijk voor de herontdekkers. Het Scapino Ballet, Conny Jansen Danst, de top van de wereld zit in Rotterdam. Boymans, De Kunsthal, de Schouwburg, allemaal van grote toegevoegde waarde voor herontdekkers. De grote variatie aan restaurantjes en uitgaansgelegenheden spreekt hen erg aan. 
	Ze vinden dat de stad zich erg goed ontwikkeld heeft. Toch zijn zij ook van mening dat er veel fouten gemaakt zijn, wat resulteert dat de stad nu niet voldoende aantrekkelijk is voor hoger opgeleiden. Het bombardement was als het ware een kans om alles opnieuw te doen en volgens hen zijn daarin ondoordachte beslissingen gemaakt. De stad is te vol gebouwd, waardoor het ruimtelijke verdwenen is. Het cultuurmanagement is slecht: bezuinigingen op onder meer het cultuuronderwijs, de geldverdeling vanuit de gemee
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	Sterke Schouders 
	De herontdekkers vinden het heel goed dat Rotterdam inzet op het aantrekken van hoger opgeleiden. Zij zijn daarbij wel van mening dat, om dit te realiseren, de stad aantrekkelijk gemaakt moet worden voor hen. Zij ervaren nu dat er voor jonge hoogopgeleiden teveel mist. Volgens hen missen er voor gezinnen Montessorischolen, voor studenten missen er opleidingen aan de Erasmus Universiteit en voor young professionals missen er banen. Ook de inrichting van de stad vinden zij niet voldoende aansluiten voor jonge
	Populaire plekken 
	Bij de herontdekkers wordt vaker het Oude Westen en de West Kruiskade aangehaald dan bij andere segmenten het geval is. Met name over de nieuwe initiatieven die daar zijn gevestigd en andere ontwikkelingen in het gebied zijn zij positief. Plekken als Leeszaal West en Verhalenhuis Belvedere zijn aantrekkelijk om naar toe te gaan, en ook de grotere faciliteiten zoals het Luxor en de Doelen worden positief bestempeld. De Markthal en de Meent zien de herontdekkers als aantrekkelijke plekken voor senioren, waarv
	De populaire plekken in de stad voor de herontdekkers zijn: 
	-Alles op, in en naast het water -Kop van Zuid -Noord -Katendrecht -De Meent -De Veerhaven 
	Het water 
	Veel herontdekkers associëren Rotterdam met de haven, schepen, wateren en de verlichte Erasmusbrug in de avond, in tegenstelling tot andere segmenten die dat niet of veel minder doen. herontdekkers worden dan ook aangetrokken tot een plek met uitzicht over het water en de skyline. Het water heeft een grote aantrekkingskracht op hen. Ze zijn er graag bij in de buurt, kijken er graag over uit en wandelen er graag langs. 
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	Gemiste plekken 
	Herontdekkers vinden dat er meer aandacht moet komen voor de stad op ooghoogte. Ze vinden dat het plintniveau van Rotterdam weinig aantrekkelijk is. Niet de hoge gebouwen zijn belangrijk, maar dat wat er zich op straatniveau afspeelt doet er volgens hen toe. Het moet levend zijn met veel terrasjes. 
	Wat opvalt is dat de herontdekkers veel gerichter zijn op het betrekken van Zuid bij de stad dan andere segmenten. Andere segmenten noemden het vooral als plekken om te vermijden, terwijl de herontdekkers graag zouden zien dat Rotterdam Zuid betrokken wordt als onderdeel van de stad, zowel door haar eigen bewoners als buitenstaanders. De loopbrug tussen Katendrecht en de Wilhelminapier vinden ze dan ook een goed initiatief. 
	Boetiekjes 
	Boetiekjes zijn populair bij herontdekkers. Daar heeft Rotterdam er te weinig van vinden ze. Ze refereren daarbij veel aan speciaalzaken, zoals in Frankrijk of Engeland veel te vinden zijn. 
	“De Koopgoot vind ik maar saai… er zijn daar zo ontzettend veel standaard winkels.” 
	Foto: Claire Droppert 
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	5.4. Blik op Rotterdam 
	5.4. Blik op Rotterdam 
	Herontdekkers hebben een zeer uitgesproken mening over Rotterdam, zowel over de stad zelf als over de politiek en het gemeentelijk apparaat dat de stad bestuurt. 
	Het bedrijfsleven 
	Over het algemeen zijn de herontdekkers positief over de bedrijven in Rotterdam. Volgens de respondenten zijn ze niet kortzichtig, tonen zij initiatief, zijn zij bereid om samen te werken en staan zij open voor andere culturen wat het bedrijfsleven op haar beurt weer verrijkt. Het enige waar zij hun zorgen over hebben is het ethisch besef van bedrijven. Dit laat te wensen over. Gaan zij eerlijk en netjes om met de mensen? Deze zorgen worden bij de respondenten gecreëerd door krantenartikelen en de boeken di
	Het Rotterdamse bedrijfsleven is volgens veel herontdekkers een visie die vaak erg conservatief is: top-down. Er moet naar hun zeggen meer durf komen. Dit komt ook door de houding van de gemeenten; initiatieven worden door de bureaucratie niet bevorderd en er mag veel niet van de gemeente. Binnen de bedrijven wordt kritiek en tegenspraak niet getolereerd door de directie. Volgens hen heeft het vertrek van de HBO’ers naar andere steden onder meer met dit tafereel te maken. De kritische denkers die met oploss
	Showprojecten 
	Volgens herontdekkers moeten we er voor waken dat het karakter van de stad behouden blijft. Zij hebben soms het idee dat de gemeente op de “showprojecten” tour is. Voorbeelden hiervan zijn de Markthal en het Collectie-gebouw. Volgens hen lijden andere projecten - cultuurgerelateerde projecten- onder deze showprojecten. 
	Korte termijn visie 
	Herontdekkers vinden de vooruitgang van de stad heel positief, echter is het volgens hen niet geënt op de toekomst. Futurologisch denken trekt hen aan. Herontdekkers vinden soms dat Rotterdam een korte termijn blik heeft. Niemand die volgens hen bezig is met hoe de haven er over 100 jaar uit moet zien als de olie en kolen op zijn. Niemand die nadenkt over het aanpakken van fijnstof in de stad met technologie: volgens hen levert de milieuzone in het centrum slechts een kleine bijdrage aan het geheel en dit h
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	Investeren in beton 
	Hoewel zij van mening zijn dat Rotterdam zich goed ontwikkelt op het gebied van architectuur, moet er volgens de herontdekkers meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van haar bewoners. Er is nog steeds armoede en jeugdwerkloosheid. Grote delen van onder meer de havensector worden geautomatiseerd en ter compensatie zou er volgens hen geïnvesteerd moeten worden in de mens. Rotterdam moet meer een ‘denk stad’ worden dan een ‘doe stad’. Meer investeren in de mensen dan in het beton. 
	Er mist lef op de Coolsingel 
	In Rotterdam heerst volgens herontdekkers een onvriendelijk politiek klimaat en is er weinig lef en daadkracht op de Coolsingel. Politici zijn teveel gericht op hun eigen belang. De gemeente houdt zich niet bezig met de hoofdlijnen en grootstedelijke problematiek, maar met kleine relletjes en problemen. Men vindt de gemeente met haar ambtenarenapparaat vaak te conservatief. Echte beslissingen durven niet genomen te worden. Rotterdam mag in hun ogen best lef tonen. 
	Deelgemeenten 
	Het afschaffen van de deelgemeenten is volgens veel herontdekkers een grote blunder van Rotterdam. Ze zijn van mening dat veel kennis van de bevolking en bestuurders hierdoor verloren is gegaan, de gemeente staat hierdoor niet meer dichtbij de bevolking. De kloof is groter geworden. Volgens hen zit de ambtenarij op een apart eiland en trekken zij zich terug in plaats van het opzoeken van de burgers en de wijken. 
	Het verkeerde voorbeeld 
	Beleidsmakers die buiten de stad wonen: dit kan volgens veel herontdekkers echt niet. Hierdoor weten zij niet wat er in de straten van Rotterdam gebeurt en kunnen zij daar niet op inspelen. De ambtenaren kunnen volgens hen het goede voorbeeld geven waar het sterke schouders aankomt. 
	Burgemeester Aboutaleb 
	Ondanks alle kritiek die men heeft op de gemeente en de politiek, is men zeer positief over burgemeester Aboutaleb. Ze vinden dat hij uitstekend functioneert; een ijverige man die streng doch rechtvaardig is. Tegelijkertijd is hij ook beminnelijk, heeft hij zijn zaken goed op orde en heeft hij kennis. Hij is benaderbaar en heeft inlevingsvermogen. Deze man staat volgens hen ergens voor en hij neemt een standpunt in. 
	“Dat we na Olivier B. Bommel (Opstelten) nu deze man krijgen, geweldig. Een voorbeeld in de wereld. Van mij mag hij premier worden. Moet hij niet doen, want het wordt hem niet gegund. Maar geweldig.” 
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	5.5. Communicatie 
	5.5. Communicatie 
	Herontdekkers blijven via verschillende media op de hoogte van Rotterdam. Zij lezen bijvoorbeeld de Havenloods en kijken soms RTV Rijnmond. Ze begeven zich in allerlei lokale netwerken, politieke netwerken, businessnetwerken zoals de Rotary en sport- en cultuurverenigingen. Ze volgen cursussen op de Erasmus Universiteit en zetten zich in als vrijwilliger voor de stad. De communicatie is overal om hen heen, met name in persoonlijke vorm. 
	Pay-offs en dergelijke slaan de plank volledig mis bij herontdekkers. Zij zien liever een goed inhoudelijk verhaal, dan een gemaakte pay-off. Het is propaganda en niet voor hen bestemd. Een Engelse slogan kan volgens hen niet in een Nederlandse stad. 
	Herontdekkers zijn niet heel actief op social media. Ze hebben vooral moeite met het gebrek aan privacy. Als ze op Facebook actief zijn, dan is dat om contact te onderhouden met kleinkinderen of mensen uit hun sociale omgeving te volgen. Pagina’s van musea en politieke activiteiten worden soms op Facebook gevolgd. Ze schermen hun Facebook gebruik het liefst af voor de buitenwereld. Niemand hoeft te weten wat er op hun profiel staat en het risico bestaat dat er ongevraagd meer mensen in hun netwerk komen waa
	De herontdekkers maken veel gebruik van internet en Googelen wat af op hun Ipad. Veel genoemde websites om op de hoogte te blijven van het wel en wee in de stad zijn: 
	• 
	• 
	• 
	Rotterdamse Uitagenda 

	• 
	• 
	RTV Rijnmond 

	• 
	• 
	Centrale Bibliotheek 
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	Netwerken 
	Herontdekkers begeven zich in veel netwerken, welke zich met name concentreren rond het leveren van een bijdrage aan de stad en haar inwoners op cultureel, sportief of educatie vlak. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Vrijwilligersnetwerken 

	✦ 
	✦ 
	✦ 
	Culturele instellingen 

	✦ 
	✦ 
	Educatieve instellingen 

	✦ 
	✦ 
	Religieuze netwerken 

	✦ 
	✦ 
	Sportverenigingen 



	• 
	• 
	• 
	Zakelijke netwerken 

	✦ 
	✦ 
	✦ 
	De Lions 

	✦ 
	✦ 
	MKB Rotterdam 

	✦ 
	✦ 
	Nijverheid & Handel 

	✦ 
	✦ 
	PROBUS 

	✦ 
	✦ 
	De Rotary 

	✦ 
	✦ 
	Het Rotterdams Lunchgezelschap 

	✦ 
	✦ 
	De Soroptimisten 

	✦ 
	✦ 
	VNO-NCW 

	✦ 
	✦ 
	Vrijmetselarij 

	✦ 
	✦ 
	Zonta aan de Maas 
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