
FONK vroeg vijf Rotterdamse creatives en strategen uit over ‘hun stad’. Een paar 
dingen staan na ons vragenrondje vast: niet lullen maar poetsen, Aboutaleb,  
De Kunsthal IFFR en de Markthal staan over het algemeen erg hoog op de favorieten-
lijstjes. En over valse bescheidenheid hoeven we het niet te hebben, want als 
Rotterdam niet op de één of andere manier als creative capital van Nederland is,  
dan toch zeker wèl van Europa.  We zetten alle meningen en visies op een rij.

Ons Rotterdam
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Wie:  Jaco Emmen
Bureau: Teldesign
Quote: ‘Liever Nederland als ‘creative capital of Europa’

Zie jij Rotterdam als creative capital?
Creative capital van Nederland? Nederland is te klein om titels 
te claimen. Vroeger was Amsterdam reclamestad en Den Haag 
designstad. En in Rotterdam was ‘creatief niks en daar werd 
alleen geld verdiend’. Dat is allemaal minder scherp geworden. 
Gelukkig maar. Liever Nederland als ‘creative capital of 
Europa’.

Welke Rotterdammer is jouw grootste inspiratiebron?
Dertig jaar geleden liet ik me meer inspireren door vakgenoten 

en voorgangers dan tegenwoordig; niet 
specifiek door Rotterdammers trouwens. 
Vandaag de dag word ik meer 
geïnspireerd door dagelijkse 
ontmoetingen. Niet specifiek door één 
iemand.

Welke Rotterdammer is volgens jou 
het meest impactvol?
Dan noem ik toch Ahmed 
Aboutaleb, onze burgemeester. Ik 
vind hem goed voor onze stad; als 
bestuurder en inspirator. Menselijk 
zonder dat natte knuffelige. En ik 
ken weinig politici die zo 
transparant en oprecht spreken 
als hij.

Voorbeelden van Rotterdamse 
creativiteit op het gebied van kunst, 

cultuur, design & architectuur: wat is jouw Top 5?
Mag ik er een top 3 van maken? Rotterdamse creativiteit is 
vooral doen, fouten kunnen maken, niet persé 
instagramwaardig (haha) en niet elitair.
3.  Groothandelsgebouw; helemaal van deze tijd zonder 

overtrokken hipperigheid
2.  Hoogbouw; on-Nederlands de lucht in. Niet altijd mooi, 

maar wél hoog.
1.  Kunsthal; ondernemerschap gekoppeld aan kunst en zonder 

elitair gelul.

Wat betekent de aanwezigheid van jullie 
onderneming in Rotterdam en wat betekent 

Rotterdam voor jullie als vestigingsstad?
Hoewel we alweer 12 jaar vanuit 
Rotterdam werken, associeert de 
markt ons nog vaak met Den Haag, 
waar we van 1963 tot 2007 waren 
gevestigd. Ach, altijd een leuk verhaal 

te vertellen over het waarom van deze 
switch.

Teldesign is altijd gericht geweest op heel 

Nederland. Onze opdrachtgevers zitten werkelijk overal. Maar 
als vestigingsplaats is Rotterdam aantrekkelijk; we zitten in 
het mooiste kantoorgebouw van de stad 
(Groothandelsgebouw), wandelen zo het Centraal Station 
binnen en ook vinden onze ontwerpers het een fijne stad om 
te werken én te wonen.
Hoe sta je tegenover Rotterdam als gaststad van het 
Songfestival 2020?
Kom maar op! Hartstikke leuk toch? Ik vind onze stad ook het 
meest internationaal aansprekend; open, vernieuwend en 
divers. Volgens mij past dit bij een dergelijk evenement.

Wie:  Hans Maltha
Bureau: Burst
Quote:  ‘Ik heb nog nooit naar het Songfestival gekeken’

Rotterdam als creative capital? 
Voor mij schuilt de kracht van 
Rotterdam juist in de diversiteit. 
Rotterdam is niet pur sang een 
creative capital, maar juist een 
stad die kunst en techniek 
verenigd. Een stad die zowel 
nationaal, als internationaal 
van betekenis is en bekend staat 
om resultaat gedreven 
ondernemingen. Met andere 
woorden, de stad van het niet lullen, 
maar poetsen. 
 
Welke Rotterdammer is jouw grootste inspiratiebron?
De Rotterdammer die mij inspireert is Rem Koolhaas. Een van 
de oprichters van het wereldberoemde architectenbureau 
OMA. Hij ontwierp onder andere de Kunsthal, de CCTV-toren 
in Peking en De Rotterdam, oftewel de verticale stad. 
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Hij weet op een uitzonderlijk niveau de gebruikerswensen, 
techniek en esthetiek te combineren tot iets unieks en 
bruikbaars. Dit is iets waar wij ook dagelijks mee bezig zijn 
binnen ons bureau, juist op het snijvlak van de gebruiker, 
creativiteit en techniek zit de beste oplossing. 
 

Welke Rotterdammer is volgens jou het meest impactvol?
De meeste zullen hem niet kennen, maar ik denk dat Henry 
van ‘t Hoff de meest impactvolle Rotterdammer was. Als je 
praat over nalatenschap, dan heeft deze Rotterdamse 
scheikundige rond de vorige eeuwwisseling, belangrijke 
ontdekkingen gedaan voor de scheikunde, die we vandaag de 
dag nog toepassen. Hij won daarmee zelfs de eerste Nobelprijs 
voor Scheikunde in 1901.
 
Voorbeelden van Rotterdamse creativiteit op het gebied van 
kunst, cultuur, design & architectuur: wat is jouw Top 5? 
1. IFFR: International Film Festival Rotterdam
2. De Rotterdam
3. Rotterdam Centraal Station 
4. Markthal
5.  Santa Claus, in de volksmond beter bekend als kabouter 

Buttplug 

Wat betekent de aanwezigheid van jullie onderneming in 
Rotterdam en wat betekent Rotterdam voor jullie als 
vestigingsstad?
Wij maken dankbaar gebruik van de internationale uitstraling, 
goede opleidingen en de culturele diversiteit van Rotterdam. 
Wij kunnen hierdoor nationaal en internationaal talent aan 
ons binden. Met name onze internationale klanten geven aan 
ons terug dat Amsterdam een mooi dorp is, maar Rotterdam 
toch echt de metropool van Nederland. 
 
Hoe sta je tegenover Rotterdam als gaststad van het 
Songfestival 2020?
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik nog nooit naar het 
Songfestival heb gekeken. Ik denk wel dat Rotterdam een 
geweldige gaststad zou zijn voor dit internationale event; het 
is goed bereikbaar en de stad heeft veel ervaring met 
grootschalige events. Burgemeester Ahmed Aboutaleb 
kennende, zal hij ook alles op alles zetten om dit spektakel 
naar de havenstad te halen. 

Wie: Jasper Verbunt
Bureau: Redkiwi
Quote:  ‘De Rotterdampas heeft veel culturele instellingen 

een gezicht gegeven’

Rotterdam als creative capital? 
Tja, het is typisch Rotterdam om te zeggen dat het wel mee 
valt. Maar op het gebied van architectuur is het toch écht wel 
de hoofdstad. Elke dag fiets ik met plezier dwars door de stad. 
Genieten. Zelf ben ik 
werkzaam in het digitale 
creatieve domein. Goed om te 
zien dat er steeds meer 
grotere digitale bureaus in de 
stad zijn. Samen maken we 
behoorlijk wat digitale 
impact in heel Nederland.  

Welke Rotterdammer is 
jouw grootste 
inspiratiebron?
De eigenzinnigheid van 
Jules Deelder spreekt me 
enorm aan. Heerlijk zijn 
eigen pad gekozen en 
stiekem prachtige 
gedichten in de stad 
achtergelaten. 

Welke Rotterdammer is 
volgens jou het meest 
impactvol?
Sander de Kramer is degene die me direct te binnen schiet. Hij 
beïnvloedt de maatschappelijke discussies over onder andere 
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‘Met name onze internationale klanten 
geven aan ons terug dat Amsterdam een 

mooi dorp is, maar Rotterdam toch echt de 
metropool van Nederland’

de Markthal

Jules Deelder



daklozen en kinderarbeid op een 
positieve wijze. Vaak nog 
doorspekt met een goede dosis 
humor. Zijn boek ‘SOS 
Rotterdam’ is overigens echt 
een aanrader voor elke 
Rotterdammer en het boek 

‘Chief Ouwe Dibbes’ over 
Sander de Kramer raad ik 

iedereen aan. 

Voorbeelden van Rotterdamse creativiteit op het gebied van 
kunst, cultuur, design & architectuur: wat is  
jouw Top 5?  
Op 1 staat wat er nog komen gaat: ‘Het Depot’ van Boijmans 
van Beuningen. Langzaam krijgt het steeds meer zijn vorm en 
uitstraling. Deze megagrote 'vaas' wordt echt de nieuwe 
markthal. 
2.  De Kunsthal blijft mij verbazen met waanzinnig mooie 

creatieve tentoonstellingen. 
3.  De Erasmusbrug. Ik blijf het heerlijk vinden om bij 

Prachtig op het terras half onder de brug te zitten. 
4.  De Rotterdampas. Dit initiatief heeft veel culturele 

instellingen een gezicht gegeven. De pas geeft een positieve 
stimulans om meer creativiteit te ontdekken.

5.  Nederlands Fotomuseum. Heerlijk om door die ruimtes met 
die fantastische foto's te dwalen. 

Wat betekent de aanwezigheid van jullie onderneming in 
Rotterdam en wat betekent Rotterdam voor jullie als 
vestigingsstad?
Er werken zo'n 50 kiwi's bij ons dus we zorgen in ieder geval 
voor wat werkgelegenheid En we zorgen voor wat omzet bij 
omliggende horeca. ;) We zijn al sinds onze start 15 jaar 
geleden in Rotterdam gevestigd met Redkiwi en daar hebben 
we nooit spijt van gehad. Rotterdammers zijn aanpakkers en 
daarbij voelen wij ons thuis. 

Hoe sta je tegenover Rotterdam als gaststad van het 
Songfestival 2020?
Heel eerlijk maakt mij dat niet zo heel veel uit. Ben geen 
Songfestival fan, maar voor de stad vind ik het wel tof als het lukt. 

Wie: Edwin Veekens
Onderneming: Veenman+
Quote:  ‘Als je aan Rotterdam denkt dan denk je aan  

de haven’

Rotterdam als creative capital?
Het is mooi om naar dit doel 
te streven, maar de stad is 
het zeker nog niet. Nog 
steeds zitten de echte 
grote Internationale 
bureaus in Amsterdam. 
Daarbij is Amsterdam 
gewoon de creatieve 
hoofdstad van Nederland. 
Ik heb wel het gevoel dat de 
achterstand op Amsterdam 
kleiner aan het worden is, 
niettemin is het verschil nog groot.

Welke Rotterdammer is jouw grootste inspiratiebron en 
waarom?
Voor mij persoonlijk is dat burgemeester Aboutaleb. Ik vind 
het knap hoe iemand die zo weinig steun kreeg bij zijn 
benoeming inmiddels zo populair is geworden in de stad (en 
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de Erasmusbrug

‘Als het goed gaat met Rotterdam dan  
gaat het goed met mij als inwoner maar 

ook als ondernemer’



ver daarbuiten). In een moeilijke periode heeft hij de 
Rotterdammers dichter bij elkaar gebracht en heeft de stad 
onder zijn burgemeesterschap economisch en op sociaal vlak 
stappen gemaakt. Hij is een burgemeester die er voor iedereen 
is en die snel beslissingen durft te nemen. Los daarvan 
onderschatten mensen de hoeveelheid werk en uren die 
burgemeester Aboutaleb aan zijn werk besteed. Een 
burgermeester die weet wat er speelt en een doel voor ogen 
heeft waar hij naartoe wilt. 

Welke Rotterdammer is volgens jou het meest impactvol?
Als je kijkt wat Pieter Zwart (Coolblue) voor elkaar heeft 
gekregen met Coolblue dan maakt hij als ondernemer impact in 
de stad. Het is een schitterend bedrijf dat echt verbonden is met 
de stad. Los van het merk Coolblue zit dit impact hem dan ook 
in de hoeveelheid werknemers die Coolblue in dienst heeft. Het 
zijn dan veelal jonge mensen die in Rotterdam komen wonen en 
daar ook hun vrijetijd  besteden.
We weten dat Coolblue nog steeds door blijft ontwikkelen en 
dat het belangrijk is om een ondernemer als Pieter Zwart aan je 
stad te verbinden. Stel je eens voor dat Coolblue naar 
Eindhoven gaat. Dan ben je direct zoveel inwoners kwijt. 

Voorbeelden van Rotterdamse creativiteit op het gebied van 
kunst, cultuur, design & architectuur: wat is jouw Top 5? 
Een top 5 vind ik altijd lastig, wie zet je op nummer 1 en dan 
weer op nummer 2? Wat mij betreft hoeven de noteringen er 
niet echt bij te staan. Dit zijn in ieder geval mijn favorieten. 

De architect Winy Maas. Los van de Markthal is hij ook de 
architect van het Depotgebouw van Boijmans (dat in 2020 zal 
worden opgeleverd). Het is een schitterend architectonisch 
gebouw wat tal van bezoekers van buiten de stad zal 
aantrekken. Daarbij geeft Winy Maas het voorbeeld om in 
Rotterdam meer met de daken te doen. Het leven gaat zich 
straks ook veel meer op de daken plaatsvinden. 

Het IFFR is het grootste Film Festival van Nederland. 
Gedurende het IFFR staat Rotterdam volledig in het teken van 
films. Los van het kijken van films zijn er tal van side-events in 
de stad te vinden die het festival aantrekkelijk maken.

Mothership deze kunstproducent heeft bij tal van grote 
kunstprojecten het verschil weten te maken. Denk aan het 
kunstwerk in de Markthal, het dobberend bos maar ook de 
beurspassage in Amsterdam. 

Now and Wow: Waar nationaal steeds meer clubs dicht zijn 
gegaan omdat de wereld van clubs zich steeds meer afspeelt op 
festivals heeft Ted Langebach weer zijn Now&Wow feesten in 
de Maassilo. Terug van weggeweest en direct een succes..

RDM Campus: als je aan Rotterdam denkt dan denk je aan de 
haven. Ooit waren we de grootste haven van de wereld. Dat zal 

ons niet meer lukken. Wel zijn we hard 
bezig om de meest innovatieve en duurzame haven 
van de wereld te worden. Vanuit de RDM campus worden tal 
van ideeën bedacht die helpen om dit doel te verwezenlijken. 

Wat betekent de aanwezigheid van jullie onderneming in 
Rotterdam en wat betekent Rotterdam voor jullie als 
vestigingsstad?
Wij zijn een echt Rotterdams bedrijf met Rotterdamse 
mentaliteit. Een groot gedeelte van onze klanten zit ook in 
Rotterdam. Niet voor niets is het juist Rotterdam waar wij bij 
enkele grote initiatieven betrokken zijn zoals Gers! en 
Rotterdam Running Crew. Als het goed gaat met Rotterdam 
dan gaat het goed met mij als inwoner van de stad maar ook 
als ondernemer in deze stad. Overigens merken wij ook dat de 
Rotterdamse mentaliteit ook tot ver buiten de stad- en 
landsgrenzen voor klanten zorgt. Doe maar gewoon, en ‘zeg 
wat je doet en doe wat je zegt’ is een mentaliteit die werkt. 

Hoe sta je tegenover Rotterdam als gaststad van het 
Songfestival 2020?
Persoonlijk heb ik niet zoveel met het Songfestival. Niettemin 
vind ik het wel belangrijk als het naar Rotterdam komt. Het 
zorgt voor veel Internationale publiciteit en dat is goed voor 
Rotterdam. Los daarvan komen er zoveel bezoekers naar het 
festival en die spenderen hun geld in de stad.
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Wie: Coen Doolaard
Bureau: Havana Harbor
Quote:  ‘We zien creativiteit als middel in plaats van doel’

Rotterdam als creative capital? Ja/nee en waarom
Rotterdam is zeker weten een erg creatieve stad, maar we 
schreeuwen niet meteen dat we een creative capital zijn. Ik 
denk dat we iets te nuchter zijn om zulke ambities te hebben. 
We vinden hard werken veel belangrijker. De praktische 
havenarbeidersmentaliteit zorgt ervoor dat we creativiteit als 
middel in plaats van doel zien en dit zo effectief mogelijk 
inzetten. Rotterdammers combineren dan ook hun praktische 
resultaatgedrevenheid met creativiteit. Dat is ideaal voor de 
digitale tak van sport, waar we consumenten in het hart én 
hoofd willen raken. 

Welke Rotterdammer is jouw grootste inspiratiebron en 
waarom?
Ik weet niet zeker of hij technisch gezien een Rotterdammer 
is, maar zijn hoofdkantoor staat tegenover Rotterdam 
Centraal, dus ik vind dat het telt: Pieter Zwart, eindbaas van 
Coolblue. Een gedoodverfd voorbeeld van een bedrijf dat 
klantbeleving goed heeft ingericht, maar uiteindelijk is het 
begonnen bij zijn jongensdroom. Hij is een avontuurlijke 

ondernemer met een onstilbare nieuwsgierigheid en een 
geduldig begrip voor de behoeften van zijn consumenten. In 
een tijd dat fysieke winkels kapotgaan, opent hij er gewoon 
weer één uit naam der service!

Welke Rotterdammer is volgens jou het meest impactvol en 
waarom?
Inkoppertje: Rem Koolhaas, hij heeft het gezicht van de stad 
bepaald, maar om het iets actueler te houden, ik zie plotseling 
overal het werk van Marcel Labrie (Labrie was here..!). 
Rotterdam is in mijn optiek al jaren enorm goed thuis in de 
kunst, maar geeft een commercieel tintje op een succesvolle 
manier die we eigenlijk doorgaans alleen van Amerikanen 
gewend zijn: hij zet samenwerkingen met bn’ers op, profileert 
zich enorm goed als influencer en verwerkt herkenbare 
popcultuuriconen op een rauwe, Rotterdamse manier - wat 
leidt tot een onderscheidende handtekening. 

Voorbeelden van Rotterdamse 
creativiteit op het gebied van 
kunst, cultuur, design & 
architectuur: wat is jouw 
Top 5?
1.  Rotterdam Art Week: 

Juist als je het niet 
verwacht loop je tegen 
de meest inspirerende 
en creatieve werken 
aan. Daarnaast doe je 
meteen een gezellig 
rondje Rotterdam!

2.  De Rotterdam: Rem 
Koolhaas heeft onze 
stad voorzien van een 
nieuw architectonisch 
icoon. 

3.  De Kunsthal: 
uiteraard ontworpen 
door Rem Koolhaas, 
de Kunsthal zet cultuur 
en interactiviteit in de spotlights. Door onder 
meer de live talk shows met de artiesten komt kunst lekker 
dichtbij.

4.  IFFR, als liefhebber van verhalen kan ik echt genieten van 
de diversiteit van ons filmfestival!

5.  En vanaf eind dit jaar ons nieuwe kantoor aan het 
Vasteland: daar vestigen we ons met onze zusterbureaus 
binnen de Candid Group, zodat vanuit één hub nog beter en 
mooier werk kunnen maken!

Wat betekent de aanwezigheid van jullie onderneming in 
Rotterdam en wat betekent Rotterdam voor jullie als 
vestigingsstad?
Met de Candid Group hebben we een vestiging in zowel 
Amsterdam en Rotterdam, de combinatie maakt dat we best of 
both worlds kunnen combineren. In Rotterdam hebben we dan 
ook toegang tot een groot scala aan talenten, met Rotterdamse 
inslag, creativiteit zonder bullshit. Daarnaast kunnen we 
vanuit deze locatie, ook al opereren we natuurlijk als grote 
speler landelijk, ouderwets persoonlijke aandacht bieden. 

Hoe sta je tegenover Rotterdam als 
gaststad van het Songfestival 2020?
Het spannendste evenement waar we 
niet naar gaan kijken! Nee, zonder 
gekheid, Rotterdam is een stad die 
bruist van cultuur: het zou 
hartstikke tof zijn om al die 
verschillende landen te mogen 
verwelkomen - en bovenal om te 
laten zien dat hoewel Nederland 
een klein landje is, Rotterdam een 
wereldstad is!
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‘We hebben toegang tot een groot scala  
aan talenten, met Rotterdamse inslag, 

creativiteit zonder bullshit’

De Rotterdam



At digital agency Burst, our team of craftsmen is experienced in

blending business, data, creativity, and technology.  

We successfully work together with global clients from various industries

like Baderie, Davido!, Mentos, Natuurmonumenten, Rijksmuseum,

and Takeda. 

To meet your ever-changing digital demands, you’ll need today’s 

craftsmen. So let’s talk! We’d love to see how we can help your 

business grow.

burst-digital.com

+31 (0)10-8200140

We know digital.
We love business.
We take you to the 
next level.

#1 DIGITAL AGENCY


