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Bjorn Stolte, Managing Director bij IN10, een 
creatief digitaal bureau dat zich profileert 
rondom digital hospitality, ziet in Rotterdam 
veel start-ups en grote partijen die met 
digitale ideeën bezig zijn: ‘Maar ja dat 
gebeurt ook in andere steden. Wat je wel ziet 
is dat Rotterdam als stad erg innovatief en 
avontuurlijk is ingesteld. Die cultuur van 
experimenteren werkt door in wat er hier 
gemaakt wordt. Een mooi voorbeeld daarvan 
vind ik hoe de gemeente Rotterdam hier nu in 
gesprek gaat met inwoners over de stad van 
2037. Het project 'Gesprek met de Stad' wordt 
helemaal online opgezet, met een digitaal 
platform dat ook echt invloed gaat hebben op 
het beleid. Niet alleen wordt input opgehaald 
bij burgers, maar er wordt ook echt continu 
online teruggekoppeld. Of neem bijvoorbeeld 
Port XL, opgestart door Port of Rotterdam, een 
accelerator om havengerelateerde start-ups 
wereldwijd een boost te geven. In welke 
andere Nederlandse stad zie je een overheid 
die zo consequent verbindingen legt tussen 
digitale innovatie en andere, meer traditionele 
sectoren?
Rutger Mackenbach van het Rotterdamse 
mediabureau Stroom wil eerst even iets 
corrigeren. Stroom is namelijk geen pure 
digital speler. ‘Wij zijn primair een integraal 
en full service mediabureau, online en offline, 

altijd al geweest ook. Alle concurrerende 
bureaus zitten in Amsterdam. Misschien 
omdat de bulk aan reclamebureaus daar ook 
zit.  In Rotterdam waren er vroeger wel meer 
mediabureaus, maar die zijn allemaal 
opgehouden of naar Amsterdam verhuisd.’  
Mackenbach vindt de fysieke locatie 
Rotterdam overigens niet superbelangrijk: ‘We 
zien dat opdrachtgevers niet meer per se naar 

Amsterdam willen voor een digitaal bureau. 
Rotterdamse bureaus als Mangrove, IN10 en 
DPDK hebben landelijk een goede naam 
waardoor klanten naar Rotterdam komen.  
Onze klanten maakt het geloof ik niet zoveel 
uit of we de A4 of de A10 afrijden. Het is 
vooral voor onszelf prettig dat we in 

Rotterdam zitten, dat past goed bij de 
'Rotterdams mentaliteit' van ons bureau: 
nuchter, resultaatgericht. – maar wij werken 
net zo vaak met Amsterdamse 
reclamebureaus als met Rotterdamse. Onze 
open houding is, als het erop aankomt, 
misschien nog wel het meest relevante en 
typisch Rotterdamse trekje.’

het Rottterdamse randje
Wat onderscheidt Rotterdam van ‘de rest’ van 
Nederland? Met andere woorden: wat maakt 
werken in Rotterdam bijzonder?
Stolte: “Make it Happen” is de pay off van de 
stad Rotterdam. En je ziet dat dit ook echt 
werkt. Als je kijkt hoe Rotterdam hele 
gebieden radicaal aan het herontwikkelen is, 
bijvoorbeeld het Merwe-Vierhavensgebied, 
dan is dat echt indrukwekkend. De stad vindt 
zichzelf steeds opnieuw uit. En toch blijft het 
ook heel rauw. Het Rotterdams Randje blijft.’
Ook Guy Grimmelt, Marketing & Business 
Development directeur van Exterion Media, 
merkt op dat gemeentelijk beleid in Rotterdam 
voorop loopt als het gaat om digital marketing 
in de openbare ruimte. Grimmelt: ‘De 
gemeente heeft destijds een heel Beacon en 
Wifi netwerk uitgerold in de hele binnenstad. 
Goed, dat is vanwege geldgebrek gestopt. 
Maar ze durven het hier wel aan om iets te 

digitale metropool 
met een randje

r Bjorn Stolte

Rotterdam timmert flink aan de weg als (digitale) hotspot. Maar wat maakt Rotterdam nu zo bijzonder? Wij vroegen 
een aantal  Rotterdamse professionals om hun mening. ‘In Rotterdam durft de gemeente te kijken naar nieuwe 
initiatieven en ik heb het gevoel dat men hier iets tech-gevoeliger is dan in de rest van Nederland.’

‘Rotterdam is eigenlijk zeer 
vooruitstrevend in 

experimenteren met 
digital marketing in de 

openbare ruimte’

r Pim van Helten, foto:  Bastiaan Woudtr Hans Malta r Guy Grimmelt



doen met de publieke dienst en digitalisering.’ 
Omdat Exterion Media een grote internationale 
speler is in digitale reclameborden, ziet 
Grimmelt duidelijk verschillen tussen 
Rotterdam en bijvoorbeeld Amsterdam. 
Grimmelt: ‘Goed, er loopt momenteel wel een 
procedure tegen de digitale reclameschermen 
in de binnenstad van onze concurrent 
JCDecaux, maar Rotterdam is eigenlijk zeer 
vooruitstrevend in experimenteren met digital 
marketing in de openbare ruimte. Je hebt hier 
al een paar grote digitale schermen, 
bijvoorbeeld dat van Ngage in de hal van 
Rotterdam Centraal Station – die worden zelfs 
volledig gebruikt voor Rotterdamse 
Citymarketing – en je hebt in de binnenstad 
diverse schermen van Citylands op Coolsingel. 
Het bureau IN10 is bij een aantal van die 

schermen nauw betrokken geweest trouwens. 
In Amsterdam is nauwelijks iets mogelijk. Ja, 
op het Rembrandtplein heb je wel een groot 
scherm, maar dat hing er al en dat konden ze 
dus niet meer weghalen. In Amsterdam willen 
ze de historische binnenstad bewaren. En ja, 
dat snap ik ook wel weer. Digitale schermen in 
de buitenruimte worden al snel druk. Toch is 
dat niet wat we willen bewerkstelligen. In 
onderzoek komt naar voren dat intensiteit en 
drukte juist slecht werken omdat het menselijk 
brein automatisch blockmechanismes aanzet 
bij extreme overprikkeling, dus dat werkt zelfs 
commercieel gezien niet. Gelukkig kan de 
lichtintensiteit heel makkelijk aangepast 
worden evenals het tempo waarin beelden te 
zien zijn.’ 
Bij Exterion Media zijn ze de afgelopen weken 

begonnen met het uitrollen van digitale 
schermen bij Rotterdam Centraal, zes 
schermen om precies te zijn. Grimmelt: ‘Er 
komen als het goed is nog meer schermen op 
het perron en in de hal. We hangen ook al in 
de woonboulevard Alexandrium en in 
winkelcentrum Zuidplein – alles bij elkaar 
bijna 40 schermen. Dat kan allemaal omdat 
dit geen openbare ruimte is, of slechts 
gedeeltelijk. De Winkelcentrum eigenaar en 
de NS gaan er over, niet de gemeente.’

digital
Hoe de toekomst eruit zal gaan zien in 
hotspot Rotterdam, is volgens Grimmelt wel 
duidelijk: ‘Digital, absoluut! En dat gaat ook 
impact hebben op tal van niveaus in 
communicatie en marketing.’
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Pim van Helten, CEO en oprichter van het 
snelgroeiende digital agency DPDK zegt 
hierover desgevraagd: ‘Rotterdam staat bekend 
omdat ze graag anders naar uitdagingen kijkt. 
Dit zie je voornamelijk terug in vernieuwende 
architectuur met internationale allure, maar 
merk je in de gehele vibe in de stad. 
Vernieuwen en anders dan andere zijn zit in 
het DNA van de Rotterdammer. In de digital 
scene zie je dit DNA ook terug in het 
vernieuwende werk dat wordt gemaakt, waar 
de bureaus met een eigen approach ook op het 
internationale podium opvallen. Authentiek 
zijn en continue willen vernieuwen werkt 
aanzuigend voor internationaal talent en 
bedrijven die willen vernieuwen; precies dat 
zijn de kern-ingrediënten van de creatieve 
energie die ontstaan is in de stad.’

talentontwikkeling en verloop
Hoe doet Rotterdam het als hotspot voor digital 
talent? 
Grimmelt: ‘De echte grote reclamebureaus 
zitten nog steeds in Amsterdam en omgeving, 
maar wat heel leuk is: het grafisch 
opleidingsinstituut Willem de Kooning is wel 
echt top als het aankomt op digitale innovatie. 
Zelfs als ik in Amsterdam kom hoor ik dat men 
veel creatief en digital talent hier vandaan 
haalt. Nadeel is wel weer dat het talent daar 
naartoe gaat waar de bulk aan het werk is – en 
dat is nog steeds Amsterdam.’
Mackenbach: ‘Wat ik wel eens hoor is dat het 
verloop van personeel in Amsterdam vrij hoog 
is. Professionals in ad operations, social media 
mensen, SEA, ze wisselen daar sneller van 
baan. Buiten Amsterdam blijft men iets langer 
zitten op zijn plek. Dat heeft wel een voordeel, 
omdat professionals zich dan duurzaam 
ontwikkelen binnen een bedrijf. Nadeel is wel 
dat de spoeling hier dunner is. Wat wij met 
Stroom daarom veel doen is onze mensen zelf 
opleiden.” 
Ook volgens Hans Maltha, CEO van digitaal 
bureau Burst hangt het digital hotspot zijn 

sterk samen met het talent dat je aan je kunt 
binden: ‘Om die reden hebben wij ook bewust 
ons hoofdkantoor in Rotterdam zitten. Hier 
kun je gemakkelijker digitaal talent aantrekken 
als het gaat om design en development. Er zijn 
hier minder start-ups en scale-ups zoals in 
Amsterdam en ook iets minder bureaus dan in 
Amsterdam, dus wij kunnen hier makkelijker 
de juiste mensen vinden. De concurrentie is 
hier simpelweg minder. Bij Burst is het verloop 
in personeel heel erg klein en talent leiden we 
deels zelf op door les te geven op de 
verschillende onderwijsinstellingen. Bij 
Rotterdamse opleidingen weten ze heel goed 
wat de markt nodig heeft.’
Pim van Helten: ‘Wat wij bij DPDK de laatste 

jaren zien is dat veel internationaal digital 
talent naar Rotterdam trekt. Dat merken wij 
bijvoorbeeld in onze aanvragen voor 
stageplekken. Veel aanvragen komen van 
buiten Nederland. Als bureau hebben wij dan 
ook een sterk internationaal profiel: we hebben 
een developer uit Duitsland, een QA tester uit 
Spanje, een producer uit Australië. En toch 
zien we ook veel mensen die in Rotterdam zijn 
geboren, een aantal jaren ergens anders 
hebben gewoond, maar in hun sollicitatie 
expliciet aangegeven dat ze graag terug willen. 
Ik herken dat ook bij klanten. Toen wij 10 jaar 
geleden begonnen in Rotterdam waren klanten 
lastiger te porren om hierheen te komen, maar 
nu rijden ze echt graag hiernaartoe. Maar 

goed, dat kan ook komen omdat wij als bedrijf 
gegroeid zijn.’

Rotterdam Metropool
Hoe kijkt men in het buitenland eigenlijk naar 
Rotterdam als digital hotspot? 
Maltha: ‘Als ik kijk naar de creatieve en 
digital opleidingen hier en de mensen die het 
echte innovatieve werk doen, dan zie ik wel 
dat Rotterdam een unieke positie inneemt. 
Bovendien zijn wij hier gezegend met een 
ontzettend goede Citymarketing. Maar als ik 
kijk naar de klanten die wij bedienen, veelal 
internationaal, die maakt het echt niet zoveel 
uit of ze nu in Rotterdam of Amsterdam 
zitten. Ja, de keiharde creatieven en 
reclamebureaus vind je wel meer in 
Amsterdam, maar als je kijkt naar digital, dan 
is er eigenlijk nauwelijks verschil.
De aantrekkingskracht van Rotterdam voor 
klanten uit het buitenland neemt bovendien toe. 
Onze internationale klanten komen 
tegenwoordig vaker binnen via ons Rotterdamse 
kantoor dan via Amsterdam. Misschien heeft 
Amsterdam voor veel buitenlandse bedrijven 
ook een beetje een toeristisch grachten imago, 
terwijl Rotterdam zich primair profileert als een 
internationale metropool. Wat dat betreft doet 
Citymarketing het hier heel goed.’
Guy Grimmelt ziet voor Metropool Rotterdam 
vooral nog een aantal kansen liggen, en in het 
bijzonder als het om digital out of home gaat: 
‘We zijn hier nog niet waar het zou kunnen 
zijn, maar met Digital out of home lopen we 
hier echt voorop in Nederland. In Rotterdam 
durft de gemeente te kijken naar nieuwe 
initiatieven en ik heb het gevoel dat men hier 
iets tech-gevoeliger is dan in de rest van 
Nederland. Rotterdam zou Amsterdam de loef 
kunnen afsteken door mee te investeren in 
betaalbare huisvesting voor digitaal en creatief 
talent. Ook een nieuwe interessante 
binnenstad kan de stad die allure geven 
waarmee je jonge digitals en bedrijven 
aantrekt.’
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‘Rotterdam profileert zich 
primair als een internationale 

metropool. Wat dat betreft 
doet citymarketing het hier 

heel goed werk’
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