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CREATIEVE BEDRIJVEN EN 
ORGANISATIES ZIJN EEN 
KATALYSATOR VOOR SOCIALE, 
ECONOMISCHE EN RUIMTELIJKE 
INNOVATIE IN DE STAD. 

ROTTERDAM bevindt zich middenin verschillende grote veranderingen waarbij 
innovatie noodzakelijk is om de stad veerkrachtig en leefbaar te houden. Dit is het 
moment waarop een sterke creatieve sector, (overig) bedrijfsleven, culturele en 
maatschappelijke organisaties en de gemeente elkaar kunnen vinden en vooruit helpen. 
Maar “de creatieve sector” is ook divers, vaak kleinschalig en los georganiseerd. De 
creatieve industrie bestaat uit vele ZZP’ers en kleine organisaties. Weinig bedrijven 
hebben meer dan 50 werknemers. Veel creatieve bedrijven komen moeilijk tot 
opschalen en breken internationaal beperkt door omdat effectieve aansluiting bij 
andere bedrijfstakken en maatschappelijke domeinen te weinig wordt gemaakt. Een 
kenmerkend verschil met andere industrieën is de cruciale rol die informele circuits 
spelen. De sociale omgeving is in de creatieve industrie meer dan een aangenaam 
bijproduct, het is de basis waarin creatieve producten ontstaan, worden geëvalueerd en 
op de markt worden gebracht. Het succes van de creatieve industrie valt of staat bij de 
mate van (vaak informele) interactie en clustering. 
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De afgelopen maanden interviewden Reina Boon, Jeroen Laven, Chantal Olffers 
en Michelle Mandos verschillende deskundigen met overzicht over creatieve 
industrie en innovatie in Rotterdam, maar ook landelijk en internationaal. We 
spraken over de Innovatie Hubs als plekken en netwerken en ook over de positie 
van geïnterviewden in de stad en in de economische structuur waar zij deel van 
uitmaken. Er is gesproken over ketens in de creatieve industrie van humuslaag 
naar talentontwikkeling naar afnemers. Aan de orde kwamen ook zaken als 
huisvesting, kruisbestuiving tussen sectoren, overheidssturing en financiële 
mechanismen.
 
Wat zijn onze sterke punten, wat moet beter? Hoe kunnen innovatiehubs (als 
plekken of netwerken) bijdragen aan het innovatieve ecosysteem van de stad in 
het bijzonder in relatie tot de belangrijkste economische sectoren? Dragen hubs 
in Rotterdam bij aan innovatieve cross overs, hoe werkt dat en kan het beter? 
Kunnen en moeten we de hubs (beter) verbinden met elkaar en/of met andere 
ontwikkelingen in de stad en zo ja, hoe: fysieke, digitaal?  Waar kan de gemeente 
bij helpen en wat kan de gemeente beter met rust laten? Wat kunnen Stipo en 
andere partijen uit het veld zelf doen?
Twaalf deskundigen hielpen ons bij deze zoektocht naar creatieve innovatie 
in Rotterdam.  Minstens evenveel andere betrokkenen reflecteerden daarna 
op wat we bespraken in de interviews. We kregen beter inzicht in formele en 
informele netwerken, activiteiten en effecten van creatieve industrie op de 
stad. We spraken over het bestaande creatieve innovatienetwerk in Rotterdam 
en over kansen die wij zien om netwerken te versterken en het creatieve 
innovatievermogen van Rotterdam beter in te zetten voor de stad. 

De interviews delen we nu met de stad als uitnodiging om mee te denken over en 
mee te werken met het creatieve innovatiepotentieel van Rotterdam.  

Chantal Olffers / Gemeente Rotterdam Maatschappelijke Ontwikkeling Sport en Cultuur -- Cultuur

Michelle Mandos /Gemeente Rotterdam Maatschappelijke Ontwikkeling Sport en Cultuur -- Cultuur 

Reina Boon / Hogeschool Rotterdam, WDKA, Stipo

Jeroen Laven / Stipo
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Na lang bij Witte de With gewerkt 
te hebben en werkzaamheden als 
freelancer, is ze op het moment 
van het interview directeur van 
Showroom Mama. Per 1 april 2015 
werkt ze als manager Beeld & Taal 
bij de SKVR. Haar interesse ligt op 
het snijpunt van beeldende kunst 
en educatie. Talentonwikkeling 
ligt bij Mama ten grondslag aan 
de organisatievorm. Men richt 
zich op nieuw, vaak jong talent. 
Daarom verkast Urlus binnenkort 
naar de SKVR, omdat de bottom 
up organisatievorm vraagt om 
een nieuwe directeur. Ook de 
voorbereidingen van de nieuwe 
kunstenplanperiode maken het 
een goed moment om ruimte te 
bieden aan een jonge persoon. 
Mama is onder haar leiding 
ontwikkeld van een redelijk 
streetwise collectief naar een 
presentatie instelling met een 
uitgesproken artistiek profiel.  
Urban art heeft weinig meer te 
maken met street art  en ziet er 
ook heel anders uit dan in het 
begin. Ook de jonge makers van nu 
werken op een heel andere manier. 
De oorspronkelijk doelstelling is 
overeind gebleven, alleen draait 
het om andere spelers en makers 
met andere resultaten. 

Urlus heeft bijgedragen aan 
het professionaliseren van de 
organisatievorm en de didactische 
ideeën die eraan ten grondslag 
liggen. Mama werkt met veel 
vrijwilligers die daar in de vorm 
van leertrajecten wat voor 
terugkrijgen. Urlus benoemt 
twee typen ‘concurrenten’, of 
zoals dat in de kunsten vaak 
genoemd wordt, concullega’s  
in de stad: aan de ene kant de 
innovatieve hubs in Rotterdam 
die tijd, geld en aandacht van 
publiek krijgen. Zowel Mama als 
zij richten zich op én de nieuwe 
makers  én het spaarzame geld in 
de stad. Aan de andere kant zijn 
andere presentatie instellingen 
hedendaagse kunst concurrenten. 
Bijvoorbeeld Witte de With, 
Tent. , Roodkapje en kleine, jonge 
kunstenaarsinitiatieven. Mama 
onderscheidt zich van de laatste 
in zijn professionaliteit en de 
continuïteit die daardoor wordt 
gewaarborgd. De inhoudelijke 
aandacht is niet zozeer 
kunsthistorisch georiënteerd, als 
wel geënt op de actualiteit en de 
toekomst. 
Urlus kiest haar curatoren en 
haar team op hun gevoel: zien zij 
interessante ontwikkelingen in de 

ARIADNE URLUS SCHUIFT AAN 
OM HAAR VISIE OP INNOVATIE EN 
CREATIVITEIT IN ROTTERDAM TE 
GEVEN. HAAR AANTEKENINGEN 
SUGGEREREN EEN GOEDE 
VOORBEREIDING, ECHTER, ZE GEEFT 
AAN DAT ZE ZICH ZELF OOK GRAAG 
LAAT VERRASSEN DOOR HET GESPREK. 
HOE KIJKT ZIJ NAAR ACTOREN 
ALS GEMEENTE, ONDERWIJS, DE 
KUNSTEN, DE MAAKINDUSTRIE, DE 
CULTURELE-  EN KUNSTENKANT 
EN PARTNERS OP HET GEBIED VAN 
STEDELIJKE ONTWIKKELINGEN? 
WAT IS DE PLAATS VAN SHOWROOM 
MAMA IN DE CULTURELE KETEN? 
VERONDERSTELD WORDT DAT URLUS 
DIE KETEN GOED KAN OVERZIEN EN 
DAAR UITSPRAKEN OVER KAN DOEN. 
ZE HEEFT ZELF ACADEMIE GEDAAN EN 
ALGEMENE CULTUURWETENSCHAPPEN 
GESTUDEERD. SHOW

ROOM 
MAMA

ARIADNE URLUS
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EEN METROPOOL ZAL ROTTERDAM 
NIET WORDEN, MAAR BUZZ IS EEN 

VLIEGWIEL. OOK KINDEREN EN HUN 
OUDERS ZIJN DAAR GEVOELIG VOOR.  

SHARE, CHANGE, CONNECT!

wereld en hun omgeving  en zijn zij in staat om buiten het 
kunsthistorisch kader te kijken naar een wat gelaagdere 
werkelijkheid. Mama schuurt dan soms aan tegen populaire 
cultuur, subculturen of andere hybride vormen van 
hedendaagse cultuur. Ze wil zich met Mama onderscheiden, 
niet hetzelfde doen als anderen. Dat is een soort DNA. Bij 
de jonge innovatieve hubs ziet Urlus deels dezelfde makers 
als bij Mama, je vist deels uit dezelfde vijver of werkt met 
dezelfde mensen samen. 

Ze is fan van ZUS, met  wie ze graag wil samenwerken.  
Als directeur moet ze alert zijn om zich te blijven 
onderscheiden. Ze richt zich bovendien veel op internet 
en projecten rond internet awareness. De mogelijkheden 
om op internet een community te vormen, om samen te 
denken, werken en te  distribueren, zijn heel spannend. In 
Nederland is dit nog niet heel ver ontwikkeld; Mama kijkt 
bijvoorbeeld naar het New Yorkse Rhizome dat al 20 jaar 
het voortouw neemt in internet aware kunst. Kunstenaars 
zijn aan de ene kant individuen, maar je merkt op het 
internet dat er rond bepaalde stromingen communitys 
ontstaan met eigen distributiekanalen.  De urban hub het 
Hip Hop Huis noemt Urlus als voorbeeld van een plek die 
in potentie nog veel meer samenwerking in de keten heeft, 
dan nu wordt ontwikkeld. Beoogde samenwerkingspartners 
zijn bovendien het reguliere en het kunstvakonderwijs. 
Urlus werkt momenteel graag samen met St. Joost (Breda) 
en de HKU (Utrecht). Mama is zowel een Rotterdams, als 
een (inter)nationaal speler. In de basis is Mama Rotterdams, 
maar vanuit de zelf gestelde doelstellingen als kleine 
organisatie overstijgt de Showroom Rotterdam. Het project 
Animated Youngsters bijvoorbeeld gaat na de pilot in 
Rotterdam onder de noemer Animated Youngsters Extended 
het land in. 

Hoe staat Rotterdam er voor? Volgens Urlus lijkt het alsof 
de stad non stop van onder af innoveert. Ze denkt dat 
Rotterdam levendiger is dan andere steden, maar ze kan 
het niet bewijzen. Ze benoemt de stad als een bijzondere 
mix van de meer gevestigde instellingen en nieuwkomers, 
waar ze tegelijkertijd een spanningsveld op institutioneel 
gebied signaleert.  Elke hub streeft toch naar continuering; 
ook Mama dat al 17 jaar bestaat en tegelijkertijd jong en fris 
wil blijven. Dat roept interessante vragen hoe, want hoe 

kun je binnen een bepaalde infrastructuur innovatie 
vasthouden? In Rotterdam is ruimte voor kleinschalige 
initiatieven, die niet per se op willen schalen. Dat hoeft 
toch ook niet altijd? Waarom zou alles altijd moeten 
beklijven? Spannend vindt Urlus, ook voor Mama. 
Je moet relevant blijven en trouw aan je doelstelling 
om bottom up jong talent te tonen. Hoe scherp ben 
je en wat als je ziet dat concurrenten hetzelfde doen? 
Hoe kun je daar overheen?   Het feit dat Mama op 
de (dure!) Witte de Withstraat is gelokaliseerd, speelt 
een belangrijke rol. Zichtbaarheid is een essentieel 
deel van talentontwikkeling. Innovatie is pas echt 
innovatie binnen de beeldcultuur als er sprake is van 
zichtbaarheid, inbedding in een bepaalde setting. 
Daarvoor is het nog een experiment. Zichtbaarheid 
is op verschillende manieren op te vatten: zichtbaar 
zijn in de fysieke wereld en zichtbaarheid op internet. 
Dan heb je het bijvoorbeeld over innovatie binnen de 
distributie van beeldende kunst door een kunstenaar 
die haar prijs mede bepaalt op basis van het aantal likes 
dat haar Youtube performances krijgen. Met Mama zou 
Urlus ook wel zo’n virtuele plek willen ontwikkelen, op 
een andere goedkope fysieke locatie. Daar zou je dan het 
denkwerk kunnen onderbrengen, mits er hele goede 
wifi is! 

Urlus formuleert zorgvuldig, wikt en weegt haar 
woorden en benadrukt dat Mama en zijzelf nu bijna 
samenvallen. Ze geniet van de jonge initiatieven in 
de stad. Ze benadrukt dat Mama al 17 jaar bestaat 
en genereus wil zijn. Mama doet het goed, heeft een 
groot netwerk en wil dit delen. Het maakt niet uit of 
de jonge makers letterlijk bij Mama betrokken zijn als 
kunstenaar of rookie. Hoe meer er beweegt, hoe beter. 
Grassroots zijn van belang voor het denken over de 
keten: dan verbreed je de basis van de innovatieve hubs 
omdat je in je denken ook de hele knullige dingetjes 
opneemt, die knullig zijn omdat er geen faciliteiten zijn, 
of geen toegang tot een professioneel netwerk. Mama is 
onderdeel van diverse clusters, waaronder Kunstblock, 
een keten van de instellingen in de Witte de Withstraat. 
Je deelt contacten en trekt samen op bij het organiseren 
van evenementen. 
De nabijheid faciliteert en vergemakkelijkt. Urlus 
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is één van de oprichtende bestuurders van de stichting 
die voortkwam uit de Wereld van Witte de With. De 
instellingen in de straat wilden het gelijknamige festival 
en de samenwerking niet verliezen, mede omdat je zonder 
stichting bijvoorbeeld de vergunningen niet rond kreeg. 
Kunstblock bestaat uit Mama, CBK, Tent. V2 en Worm. 
Samen vormen ze een redactie en er is een programmaraad 
voor het festival.  De stichting kan onafhankelijk van haar 
leden als orgaan geld aanvragen en daar een projectleider 
op zetten. Individueel kan een instelling een project 
voorstellen, er moet altijd een eigenaar zijn die zijn vinger 
opsteekt. Een simpele constructie die volgens Urlus erg 
goed werkt. 

Talentontwikkeling begint in onderwijs. Maar het begint 
pas echt met uren maken, buiten en na school. Dan kan 
volgens  Urlus via een opdrachtgever of instelling, als een 
presentatie instelling of productiehuis. Er moet niet per se 
resultaat worden verwacht. Tegelijkertijd zijn resultaten 
in de vorm van kunstwerken of prototypen gewenst. 
Zichtbaarheid immers maakt erkenning mogelijk bij een 
publiek of markt. Het werk van Mama is daar deels op 
gebaseerd. Talentontwikkeling heeft ook met risico te 
maken; je investeert maar weet nog niet zeker of het 
inderdaad lukt, of je het goed gezien hebt. Dat specifieke 
proces is kwetsbaar. Vastgoed en faciliteiten spelen daar 
altijd een rol in, want het kost veel tijd en energie voor 
jonge makers om een betaalbare plek te vinden waar je 
een tijdje kunt zitten. Jonge mensen komen graag naar 
Rotterdam, maar ze gaan ook weer weg. Het kantelpunt 
komt als ze onvoldoende publiek bereiken. Ze kunnen zich 
hier niet verder ontwikkelen en dat is best pijnlijk voor 
de stad. Er is in Rotterdam maar een klein publiek voor 
hedendaagse kunst. Redenen kunnen volgens Urlus zijn 
dat het opleidingsniveau van de stad over de hele linie niet 
hoog is en de inwoners niet draagkrachtig. Ook is het geen 
universiteitsstad. Opleidingen die de Erasmusuniversiteit 
aanbiedt, zijn  maar ten dele goed voor het culturele 
klimaat. Filosofie schrappen is dan een aderlating. 

Urlus gelooft in jong beginnen, kunsteducatie vanaf vier 
jaar. Er is meer dan taal en rekenen. In Rotterdam wordt 
nu stevig ingezet op de zogenaamde harde skills: taal en 
rekenen. Het tij van de nadruk op de cognitieve lijn zou 
ze willen keren. Een gezonde stad heeft een ziel, daar 
moet je in investeren. Hele beroemde kunstenaars kiezen 
voor metropolen, Rotterdam is klein. De stad heeft niet de 
schaal die de ‘ster’ nodig heeft. Maar waarom komt Daan 
Roosegaarde hier wel? Heeft het te maken met vastgoed? 
Urlus suggereert dat na te vragen bij kunstenaars die 
Rotterdam als uitvalsbasis gebruiken. Kunstenaars zijn in 
haar optiek relatief onafhankelijk van hun woonplaats, in 
Nederland is alles dichtbij. Het allerbelangrijkste is: blijf je 
in Rotterdam? Alleen als er interessante werkopdrachten 
zijn of als je hier binding hebt.  Echt groot talent overstijgt 
de stad.  

Hoe binden we interessante opdrachtgevers aan de stad? 
Binnen de keten van Urlus en Showroom Mama merkt 
ze op dat Rotterdam een aantal grote spelers zou moeten 
hebben die genereus zijn. Grote instellingen lijken zich 

meer te richten op financiële stakeholders en minder 
op talenten en de kunstenaars.  Ze vindt dat grote 
instellingen een verantwoording hebben om kleine 
inititatieven te ondersteunen, Boijmans is in dit opzicht 
te introvert. Buiten de keten vindt Urlus het moeilijk 
te beoordelen. Ze heeft het idee dat de belangen nogal 
uiteen kunnen lopen van bedrijfsleven versus talent. 
Daardoor worden samenwerkingen bemoeilijkt. Hoe 
verhoudt zich dat tot innovatie aan het begin van de 
keten? Tot een creatie of experiment? Mama faciliteert 
juist het idee en wil ook de kunstenaar in bescherming 
nemen tegen de eisen van het bedrijf. Dat kan aan de 
briefing liggen, de manier waarop de samenwerking is 
afgebakend, maar tot op heden heeft het bedrijfsleven 
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Urlus nog niet vaak gevonden (of andersom). Het 
maken van uren is onzichtbaar, maar essentieel 
om een aantal talenten te laten doorstromen. 
De presentatiefunctie van Mama is zichtbaar, 
daar wordt de Showroom op afgerekend. Een 
goed kennis- en ketennetwerk ondersteunt de 
kunstenaars daarbij. 

Over vijf jaar hoopt Urlus dat de economie zich 
heeft hersteld, geld is belangrijk. Ook de investering 
in de humuslaag kan dan een injectie krijgen en 
zichtbaar worden. Er komt dan meer bezieling 

van onderaf en er ontstaat een groter cultureel  
publiek in Rotterdam.  Op langere termijn wordt het 
afzetgebied groter en blijft talent misschien. Urlus 
gelooft in zichtbaarheid, zichtbaarheid van een top 
(instellingen en kunstenaars) die een aanzuigende 
werking heeft. De psychologische werking van 
rolmodellen is niet te onderschatten. Een metropool 
zal Rotterdam niet worden, maar buzz is een 
vliegwiel. Ook kinderen en hun ouders zijn daar 
gevoelig voor.  Share, change, connect!
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JOCHIES OP 
ZOLDERKAMERS 
EN VERSE PATAT

ARIE VAN TILBORG
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Veel studenten van het Grafisch 
stromen door naar de WdKA waar 
een vergelijkbare vernieuwing is 
gerealiseerd. Doel: de ‘marktfitte do 
it yourselver’ voor de arbeidsmarkt 
afleveren. Een aantrekkelijke 
woonstad voor jonge mensen 
die starten is daarbij een must. 
Per definitie ziet Van Tilborg qua 
kwantiteit de meeste kansen op 
de arbeidsmarkt voor de Mbo ’er. 
Het eindigt altijd bij werk. Nieuwe 
ontwikkelingen beginnen vaak 
op hoog niveau, maar worden als 
snel ‘gewoon werk’. Hij benoemt de 
piramide universiteit (R&D), Hbo 
(conceptueel/intellectueel) en Mbo 
(werk, productie en creativiteit). 
Eigenlijk de ketenvraag dus: wat heb 
je nodig vanuit de andere lagen om te 
ontwikkelen? Het Grafisch werkt met 
alle relevante partijen samen: 50% 
stroomt door naar het Hbo, veelal in 
Rotterdam.  De markt ziet het liefst 
afgestudeerden met een combi Mbo/
Hbo. Dit zijn mensen uit de praktijk: 
ze kunnen iets maken, ze snappen 
de productie én zijn innovatief en 
kunnen conceptueel denken. Helaas 
wordt de duur van de opleiding 
teruggebracht naar drie jaar. Van 
Tilborg vreest dat dit gevolgen heeft, 
omdat studenten o p deze leeftijd 
enorm veranderingsgevoelig zijn. 
Een jaar ouder of jonger maakt vaak 
het verschil.  

De school staat er landelijk gezien 
goed voor. Hoewel het niet echt 
Rotterdams is uitgebreid op je borst 
te trommelen, moet gezegd dat 
het Grafisch Lyceum als vakschool 
in de sector toonaangevend is. 
Waarom? De open dag is een 
fors evenement dat zo’n 10.000 
bezoekers trekt. Nieuwsgierigen  

komen aangetrokken door de goede 
naam  van de school uit de regio 
en uit de steden met vergelijkbare 
instellingen. Dit zijn Amsterdam, 
Utrecht en Eindhoven. Binnen 
Europa zijn het vaak instellingen 
op Hbo-niveau.  Ook uit de Job-
monitor (http://job-monitor2014.
nl) komt de school regelmatig als 
beste of één na beste uit de bus. 
Het Grafisch heeft innovatie en 
actueel onderwijs, kennistransfer 
en experimenteerruimte hoog in het 
vaandel staan. Een voorbeeld is het 
partnership met het kenniscentrum 
van Adobe. De organisatie is 
onderverdeeld in drie takken van 
sport: het onderwijs van nu, de 
bedrijfsvoering (personeel, facilitair 
etc) en onderwijs van de toekomst. 
Er is een innovator in dienst en 
frontrunners zijn altijd on the edge 
bezig met hun vak. 

Het Grafisch Lyceum heeft zo’n 20 
jaar terug al de koers verlegd van de 
grafische wereld naar de wereld waar 
grafische arbeid wordt verricht. Dit 
heeft tot een schaalvergroting geleid 
die de school een voorsprong heeft 
gegeven. De school maakt waar wat 
hij belooft. Helaas is het alumnibeleid 
nog niet zo georganiseerd, terwijl er 
wel veel contact met ze is. Namen 
van bekende oud-studenten: Gyz la 
Rivière (kunstenaar) en Ruben Kruit 
(haute friture). Er zijn er zo veel. 
Soms zijn ze al ‘beroemd’ terwijl ze 
nog op school zitten: recent heeft 4e 
jaars Jens Rijsdijk in Hollywood de 
internationale finale van het 48 Hour 
Film Project gewonnen! Mannen 
die symbool staan voor creativiteit 
en ondernemerschap. Innovators 
in de creatieve industrie zijn niet 

ARIE VAN TILBORG VAN HET GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM ZIT MIDDEN 
IN DE HERHUISVESTINGSPERIKELEN DIE ZOMER 2015 ACHTER DE RUG 

ZIJN. FOCUS OP VAKMANSCHAP (VANUIT HET MINISTERIE) EN HET 
EVENEENS NIEUW INGEVOERDE ONDERWIJSCONCEPT MAKEN DAT 

STUDENTEN OPDRACHTGERICHT WERKEN OP EIGEN WERKPLEKKEN IN 
MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS (MINI-BROEDPLAATSEN). HIERMEE TREKT DE 

SCHOOL EEN PARALLEL NAAR DE ONTWIKKELINGEN IN DE STAD: GEEN TOP-
DOWN INGERICHTE BROEDPLAATSEN, MAAR INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN 

WAARMEE HET MOGELIJK IS ‘BROEDPLAATSEN’ TE LATEN ONTSTAAN. DIT KAN 
ALLEEN, ZO BENADRUKT HIJ, DOOR EEN INTEGRALE AANPAK. 14000M2 RUIMTE 

ERBIJ FACILITEERT HET NIEUWE ONDERWIJS. 
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per definitie degenen die mooie dingen maken. Veel meer 
gaat het om mensen die een soort adaptiviteit hebben 
naar nieuwe ontwikkelingen. Ze ontlenen aan kleine 
kiemende trends ‘iets’ waar ze wat mee doen. Voedsel en 
voedselketens bijvoorbeeld, de circulaire economie die niet 
direct herkend wordt als creatief omdat deze zich laat zien 
in een heel ander werkveld. 

Het gewijzigde onderwijs ligt aan de basis. Daar ligt de focus 
op talentontwikkeling. Kennis is overal beschikbaar; wat is 
waar en wat niet? Hoe selecteer je? Kritisch denken is heel 
belangrijk. Cruciaal voor de toekomst is  initiatief nemen, 
altijd in beweging blijven, nieuwe netwerken ontwikkelen, 
samenwerkingsverbanden zoeken en alle eigenschappen en 
vaardigheden die te maken hebben met entrepreneurship 
zonder per se ondernemer te hoeven worden. Al 
filosoferend met de groep die zich op het onderwijs van de 
toekomst richt, stelt Van Tilborg vast dat je grosso modo 
een tweedeling in de samenleving krijgt: er moet ruimte 
zijn voor mensen die met hun netwerk en binnen hun 
vriendengroep een bestaan 
op bouwen waarin ze 
goed voor elkaar en hun 
kinderen kunnen zorgen. 
Ze hebben een moestuin, 
doen alles op de fiets, delen 
een auto. Ze kiezen voor 
het sociale aspect en de 
cohesie in de gemeenschap. 
De andere groep is altijd 
overal online, altijd bezig 
met nieuwe technologie 
en altijd gericht op het op 
een hoger niveau tillen 
van hun levensstandaard. 
Het Grafisch Lyceum 
levert beide groepen op.  
Talentontwikkeling en 
ontplooiing zijn belangrijk. 
Rotterdam en omgeving 
kent verschillende soorten 
bedrijven die zitten te 
wachten op studenten die 
snel kunnen schakelen en 
ontwikkelingen kunnen 
oppakken. Die hebben niet 
specifiek vakdeskundigen 
nodig. Voorbeeldbedrijven/
voorlopers zijn Mangrove 
in het Schieblock en Codeglue dat o.a. games maakt. 
Bedrijven die begrepen hebben dat werken op de 
traditionele manier niet meer van deze tijd is. Ze kunnen 
alles zelf. De mensen maken het verschil, ze ontwikkelen 
zich, beschikken over kennis, maken geen onderscheid 
meer tussen werk en vrije tijd. Docenten, studenten en 
bijvoorbeeld het hoofd communicatie nemen een kijkje 
bij dit soort bedrijven om kennis op te doen voor de 
opleidingen. 

Met alle grote bedrijven in de stad is contact,  van het 
havenbedrijf tot het Sophia Kinderziekenhuis. Delegaties 
zitten met elkaar om de tafel, alle afdelingsdirecteuren 
hebben een eigen  beroepenveldcommissie waar 
afwisselend 5 á 15 mensen uit het werkveld in zitten. 
Innovatie zit vaak niet in dit werkveld, meent Van Tilborg. 
Uitdrukkelijk á titre personel en vanuit zijn expertise 
met betrekking tot onderwijs van de toekomst. Grote, 
innovatieve partijen als Google halen hun innovatie uit 

het opkopen en overnemen  van kleine bedrijfjes die 
waanzinnig innovatief bezig zijn. In veel sectoren moet 
je je zorgen moet maken over jochies op zolderkamers 
die dingen zitten te bedenken die jouw hele industrie 
ondersteboven gooien.  De vernieuwingskracht zit 
dus in de kleine en middelgrote bedrijven. Hoe staat 
Rotterdam er voor? Heel tegenstrijdig, meent Van 
Tilborg. Van het belangrijke havensegment verwacht 
je bijvoorbeeld dat het vooruitstrevend is. In de praktijk 
echter vindt hij er vaak oud denken en oude macht. Dat 
heeft ook met het beeld dat er van de haven bestaat 
te maken: de mensen doen het werk. Maar straks niet 
meer. Veel arbeid wordt straks geautomatiseerd. 

De Rotterdam Media Commission (RMC) waar Van 
Tilborg deel van uitmaakte, krijgt een doorstart in 
de Creative Commission in oprichting. Daar komen 
partijen in de creatieve sector samen, zij zijn een 
aanspreekpunt, leveren subsidie, brengen projecten 
samen etc. Inherent aan de politieke cyclus is dat zaken 

die het ene moment hot 
zijn, een paar jaar later hun 
urgentie weer verliezen. 
Als je net een project in de 
steigers hebt staan, gaat 
de stekker er weer uit. 
Frustrerend vindt Van 
Tilborg. Absoluut iets wat 
verbeterd kan worden. Ook 
het prestigieuze congres 
dat Het Platform Digital 
Manufacturing.

Onderwijs speelt een cruciale 
rol: studenten van het Grafisch 
die in Rotterdam blijven, zijn 
straks opgeleid voor beroepen 
die er nu nog niet zijn. Als 
dat gelukt is, zien we steeds 
meer bottom up initiatieven, 
wordt de stad aantrekkelijker 
voor grotere doelgroepen, is 
de studentenhuisvesting op 
orde, blijven studenten na 
hun afstuderen in Rotterdam 
en produceert de gezonde 
humuslaag van de stad steeds 
nieuwe initiatieven.
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(http://www.platformdigitalmanufacturing.nl/) 
organiseerde op de nieuwe interessante hotspot 
Vierhavens noemt hij een mislukking. Hij wijt dit 
aan de top-down benadering van de gemeente. Het 
programma was echt tof, maar mensen kunnen 
de locaties in het buitengebied niet vinden. Het 
event was eigenlijk te vroeg of de plek te jong, om 
het te laten slagen. En dat is jammer als je zoveel 
uit de kast haalt. Waar liggen de zaadjes voor de 
vernieuwing in Rotterdam? Op focus, meent Van 
Tilborg. Niet van de ene hot-spot naar de andere 
bewegen, maar de tijd nemen om die zaadjes 
te laten ontkiemen. Dus niet overal dezelfde 
procedure starten, loslaten en verder bewegen. 
Dat werkt niet. Dertig jaar heb je zo nodig, terwijl 
de focus van beleid en politiek steeds minder op 
elkaar aansluiten. Wie moet er focussen? In ZOHO 
komt de organisatie van het gebied van onderaf, 
in Stadshavens  zijn het de gemeente en het 
Havenbedrijf zelf die aan het gebied trekken. 

De ideeënseks, gedachtenwolken en Petrischaaltjes 
van hoogleraar veranderkunde Thijs Homan 
spreken Van Tilborg aan. Hij geeft vanuit zijn visie 
op verandermanagement aan dat je verandering 
niet top-down kunt regelen. Je kunt proberen 
invloed te hebben op de gedachtenwolken van 
mensen, iets wat niet grijpbaar of tastbaar is. Dat 
doe je vooral door te besmetten, door virussen 
te planten die je vervolgens opmerkt, stimuleert 
en promoot. Niet iets bedenken en dat opleggen, 
maar de kracht zit hem in de bestaande dingen. 
De Petrischaaltjes omdat je één idee (virus) plant, 
dat voor je het weet van het ene schaaltje naar het 
andere beweegt. Ideeënseks die zich voornamelijk 
bij het koffieapparaat afspeelt. De vraag is dus of 
je dat wel kunt sturen. Heb je misschien mensen 
nodig die dit zien ontstaan, die het monitoren? Dit 

sluit aan bij de visie op onderwijs van het Grafisch: zo 
sturen en faciliteren dat je aansluit bij wat de voorlopers 
in het werkveld doen. Eigenbelang speelt vaak een rol. 
Moet de van oorsprong terughoudende en traditionele 
overheid dit ook uit eigenbelang doen en werkt het 
dan? Van Tilborg gelooft er niet in. Hij gelooft in 
initiatieven als Gers! , De Buik van Rotterdam en weR van 
trompettist André Heuvelman.  In zijn optiek hebben 
die projecten een slagkracht die enthousiasmeert, 
waar  creatieven aanhaken en op doorborduren. De 
gemeente zou in contact kunnen treden met dit soort 
mensen en hen vragen wat ze tegenhoudt. Personen die 
voelsprieten hebben voor de stad die goede initiatieven 
door alle lagen heen kunnen herkennen, zijn nodig om 
Rotterdam op allerlei manieren beter te maken. Zulke 
mensen zijn er, veel zelfs. We moeten eerder dan dat 
we weer een organisatie optuigen, op zoek naar nieuwe 
modellen om initiatieven te ondersteunen. Of, om met 
Homan te spreken, de Petrischaaltjes vullen aan het 
stedelijk koffiezetapparaat!  De verbinding maken door 
middel van stepping stones gebaseerd op netwerken van 
mensen. Onderwijs speelt een cruciale rol: studenten 
van het Grafisch die in Rotterdam blijven, zijn straks 
opgeleid voor beroepen die er nu nog niet zijn. Als dat 
gelukt is, zien we steeds meer bottom up initiatieven, 
wordt de stad aantrekkelijker voor grotere doelgroepen, 
is de studentenhuisvesting op orde, blijven studenten na 
hun afstuderen in Rotterdam en produceert de gezonde 
humuslaag van de stad steeds nieuwe initiatieven. Van 
Tilborg: de dwaas zoekt het geluk in de verte, de wijze 
kweekt het onder zijn voeten! 
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ZUS
ELMA VAN BOXEL
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DE KETEN VAN SAMENWERKENDE BEDRIJVEN ZORGT VOOR  BEWEGING IN 
DE STAD OP HET GEBIED VAN DE CREATIEVE INDUSTRIE IN DE BREDE ZIN 

VAN HET WOORD. GEÏNSTIGEERD DOOR DE DIENST CULTUUR ONDERSTEUND 
DOOR DE AFDELING ECONOMIE, WORDT  GEZOCHT NAAR HET BELANG VAN 

INNOVATIE (HUBS). ELMA VAN BOXEL IS GEVRAAGD MEE TE PRATEN VANUIT 
HAAR BETROKKENHEID BIJ STEDELIJKE ONTWIKKELING. DE LUCHTSINGEL EN 
DE ONTWIKKELING VAN HET SCHIEBLOCK ZIJN TWEE VAN DE BELANGRIJKSTE 

INITIATIEVEN VAN ZUS. ZE ONTPOPT ZICH IN HET GESPREK TOT EEN 
UITGESPROKEN VISIONAIR. 

Wat is de vernieuwing die in 
Rotterdam plaatsvindt in architectuur 
en stedelijke ontwikkeling en hoe 
zou deze versterkt kunnen worden? 
ZUS is een bureau waar zo’n 30 
projecten tegelijkertijd behandeld 
worden, variërend van architectuur 
tot stedenbouw en landschap. De 
afgelopen jaren is ZUS veel met 
realisatie bezig, in tegenstelling 
tot in het begin toen 50% van de 
werkzaamheden uit ongevraagd 
advies bestond. Het Schieblock en 
de ontwikkeling daarvan, is één van 
de ongevraagde adviezen. Werken 
zonder opdrachtgever dus. In 2007 
signaleerde ZUS dat er plannen 
werden gepresenteerd die destijds 
al ver aflagen van de realiteit die 
zich onttrok. Veel leegstaande 
kantoren en een naderende crisis 
die gerelateerd aan de realisatie van 
het bouwvolume op bijvoorbeeld de 
Kop van Zuid die zomaar 25 jaar kan 
duren, is niet het moment om een 
plan te bedenken dat je daarna de 
openbare ruimte gaat aanpakken. In 
het ambitiedocument waren de glocal 
city en de mixed zone speerpunt. ZUS 
heeft dit toen naar voren gehaald. Al 
in 2003 waren ze programmamaker 
voor AIR waarin een aantal 
stedelijke problemen in Rotterdam 
op het snijvlak privaat/publiek met 
de gemeente, een aantal private 
instellingen en ontwerpbureaus op de 
kaart werden gezet. Dit raamwerk is 
op verschillende platforms herhaald. 
Bij het NAi bijvoorbeeld in een 
meer internationale context in My 
Public Space en vervolgens tijdens de 

IABR in 2009 en in 2012 als curator 
van Making City in het Schieblock.  
Hoe zorg je dat de private partij, de 
publieke partij en de innovators met 
elkaar in contact worden gebracht? 
Het gaat allemaal over leefbaarheid, 
ambities waar niemand iets op 
tegen kan hebben. Doordat ZUS het 
Stadsinitiatief heeft gewonnen, kon 
er ook echt bewezen/gerealiseerd 
worden. Anno 2015 is de Luchtsingel 
een feit en is de gemeente blij met het 
Schieblock. Destijds was ZUS de enige 
in het gebied die zich bemoeide met 
de ontwikkeling ervan. Samen met 
Codum, beheerder, is het Schieblock 
het eerste bedrijfsverzamelgebouw dat 
het hele financiële risico naar zichzelf 
toetrok en herontwikkelde. Er is 
bewezen dat zo’n multi-tenant kantoor 
heel interessant kan zijn. Inmiddels 
zijn er in heel Nederland behoorlijk 
wat spin-offs. Wat Van Boxel betreft 
is dit voor het Schieblock absoluut 
plekspecifiek; dicht bij het centrum, 
dicht bij het centraal station. Omdat 
het bureau er gevestigd was en is, zit je 
boven op de ontwikkelingen; je houdt 
de stukken bij, kijkt naar buiten en ziet 
wat er gebeurt. Een dergelijk project 
heeft geen haast. Je observeert en 
grijpt in als het genoeg is. 

In een opiniestuk voor Open dat 
ging over de ‘Culturele liquidatie’ 
in Rotterdam (L/V verdween naar 
de Wilhelminapier, de Unie werd 
verbouwd, Academie van Bouwkunst 
naar RDM),waarschuwde Van Boxel 
voor de uitholling van de stad. Als 
student was Van Boxel destijds ook 
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fel tegenstander  van de verhuizing van de Academie voor 
Bouwkunst naar de RDM-campus. Studenten willen geen 
reistijd, die willen midden in de stad zitten. Op de boot er naar 
toe ervaar je weliswaar een vakantiegevoel, maar daarmee is 
alles gezegd. Terwijl tegelijkertijd de ambities van de stukken 
spraken over Rotterdam Central District als expositieruimte of 
toonkamer van alle cultuur van de stad.  ZUS zat toen met vijf 
huurders antikraak in het Schieblock, de hele plint stond leeg. 
Toen is de Dependance voor stadscultuur gestart. Daar wilde 
de Academie gebruik van maken en i.s.m. Bureau Binnenstad 
is die samenwerking tot stand gekomen. Bureau ZUS heeft een 
onderzoekend karakter maar dat is wat men ook leuk aan de 
Test Site vindt: wat er nu speelt, de niche, onderzoeken door er 
een best practice van te maken. 

Wat is de rol als huisvester? Vanuit de ambitie van het gebied 
moest er diversiteit in de m2 prijs zitten. De verhouding 
tussen (semi)publiek en kantoren is belangrijk en er werd 
belang gehecht aan een publieke structuur in het Schieblock, 
er moesten culturele instellingen zijn en daarnaast een 
hele hoge diversiteit van huurders met als fascinatie het 
stadslabaratorium. Door middel van het organiseren van space 
dates is het gebouw gevuld; er is continue af- en aanwas. De 
partners beneden zijn gescout. ZUS is één van de voorlopers 
in de stad. Van Boxel ziet dat veel organisaties deze werkwijze 
nu oppikken, door alle schalen heen. Maar het blijft een niche. 
Voorwaarde is voor haar een goede economie van de stad, want 
je mag deze groep pioniers ook niet overschatten. Impliciet 
spreekt Van Boxel hiermee de onderzoeksvraag van dit traject 
bij Stipo uit: hoe kun je ondersteuning bieden? In het onderzoek 
waar ze nu mee bezig is, ziet ze dat als je de leegstand van de 
retail aanschouwt, nu 10% oplopend naar 16% over zes jaar, dan 
staat er in Rotterdam centrum straks 30 % leeg. Teveel om met 
deze sector te vullen. Je moet echt op zoek naar een nieuwe 
industrie. Als case study is ze nu bezig met te kijken wat er zou 
gebeuren als je echt oude industrie terug zou halen naar de 
stad. Industrie die verdwenen is vanwege milieudoelstellingen 
en inmiddels absoluut schoon geworden. Wat voor impact 
zou dat hebben? Van Boxel vindt het goed dat Rotterdam op 
allerlei lijstjes staat, maar op de keper beschouwd noemt ze het 

flinterdunne marketing. Het tij van de economie is gekeerd, 
maar termen als glocal city en mixed zone die aan de basis 
liggen van de ontwikkelingen waar ZUS voor staat, zijn 
ijzersterk. Daar kun je wat mee. Zo’n verhaal zou je voor 
de hele stad willen hebben, zodat je weer partijen als die 
van Markthal naar de stad kunt halen.  Fascinerend noemt 
Van Boxel het gegeven dat de wisselingen van de wacht 
steeds zorgen dat documenten waar je mee aan de slag gaat, 
hun geldigheid verliezen zodra de mensen er achter zijn 
vervangen. Eigenlijk blijft alleen duurzaamheid dan nog 
overeind. 

Groepen die zich aangetrokken voelen tot bedrijfsver-
zamelgebouwen, zijn zwaan-kleeft-aan groepen; mensen 
die vanuit dezelfde energie werken, die continue op zoek 
zijn naar nieuwe prikkels. Leegstand in een gebied is dan 
fijn: denk aan het Shellgebouw en het postkantoor. Als het 
in het begin een beetje ruig is, net als in Zoho, kun je een 
scene op laten groeien. Je houdt ze niet vast. Maar een 
soort cyclus kun je wel vasthouden. In de Biergarten zie je 
het fenomeen ook. Het eerste jaar zie je alleen de hipsters, 
een jaar later komt er een soort mix en afgelopen jaar trok 
het een heel breed publiek. Maar het zijn wel gebruikers en 
voor het stuk stad maakt dat niets uit. Spaces bijvoorbeeld 
trekt vanwege  de branding net een hoger segment, maar 
het zijn wel bedrijfjes die nog een rauw imago willen. Ze 
zijn al veel commerciëler. Groepen die zelf een ideologie 
hebben, gaan niet voor de goedkoopste prijzen, meent 
Van Boxel. Ze gaan voor de community. Dat kun je niet 
oppakken en wegzetten, of kopiëren. Dat bepalen ze zelf. 
Er zijn nu veel varianten van bedrijfsverzamelgebouwen, 
ook opgezet door particulieren. Vaak gaat het over het luxe 

Ze noemt Rotterdam als stad 
een voorloper waar je het ziet 
borrelen,  mede omdat banken en 
de gemeente aan het afwaarderen 
zijn, maar ze vraagt zich af of 
het hier allemaal zo geregeld 
moet worden. Ze gelooft vooral 
in dialoog. Met ontwikkelaars, 
private partijen en de gemeente. 
De onderliggende vraag is hoe je 
als stad kunt blijven innoveren en 
groeien.
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segment, zoals op de Westzeedijk Het nieuwe 
Kantoor. Er is dus geen aanbod tekort, maar 
maakt het de mensen uit of ze bij elkaar zitten? 
Is er een gemeenschappelijke deler? In het 
Schieblock en in Zoho is dat wel het geval. Dit 
kan alleen als er een dialoog is met de gemeente 
en private partijen. Je bent niet enkel huurder, 
maar ook eigenaar  van het (stedelijk) vraagstuk 
en het concept. Attitude is belangrijk. Daarmee 
is het expliciet dat er iets van je verwacht wordt. 

Economisch gezien constateert Van Boxel nog 
een aantal weeffouten in de stad. Als stad zou je 
het toch interessant moeten vinden om net af-
gestudeerden meer in je binnenstad te hebben? 
Zij zijn een groep om vast te pakken. Dus vanuit 
een broedplaatsachtig idee  zorgen dat er genoeg 
rauwe ruimte beschikbaar is. Je ziet nu dat er 
rondom het Schieblock, dat marktconform is, 
verbouwd gaat worden in het hogere segment. 
Het ondersegment verdwijnt een beetje. De 
gelaagdheid in een gebied houdt het interessant. 
Gebruikers in de Fabrique Urbaine bijvoor-
beeld zitten gratis, maar ze sparen uren die ze 
gebruiken in de openbare ruimte. Dit soort ini-
tiatieven dreigt door de gentrification toch wel 
te verdwijnen. Je zou dus door accommodatie 
te reserveren voor zeer specifieke huurders 
kunnen zorgen dat die integrale verwevenheid 
blijft bestaan. In het oorspronkelijke plan van de 
gemeente voor die mixed zone is dan ook geen 
vierkante meter prijs gehangen. In het Schie-
block variëren de prijzen van 65-95 euro per 
vierkante meter exclusief servicekosten. 

Hoe ziet de binnenstad er over vijf jaar uit? 
Uiteindelijk wil Van Boxel naar een gezond eco-
systeem in de stad. Genoeg ouderen op straat, 
genoeg jongeren op straat. Het begint een beetje 
te komen door de toevoeging van nieuwbouw 
en de kluswoningen. Er gaat best veel goed, het 
borrelt. Partijen spelen ook wel in op ontwikke-
lingen, maar je ziet ook wel een beetje het ver-
dringingseffect wat ook in Amsterdam speelt, 
meent Jeroen Laven. Van Boxel is daar niet zo 
bang voor, Rotterdam is immers geen rijke stad. 
De gemeente moet opnieuw reorganiseren, de 
zorg moeten we zelf gaan regelen, de lucht is 
supervuil, dus voor het aanbod van ruimte is ze 
niet zo bang. Het grote verhaal van de gemeente 
is enorm belangrijk. Stedelijke kwaliteit blijvend 
verbeteren door bomen te planten en de auto uit 
de stad te halen, daar moet je aan blijven werk-
en. De ruimtes moeten als  de lucht zo slecht 
blijft, worden aangepakt. Alle waarde, ook de 
grondprijs, hangt volgens Van Boxel samen met 
het verhaal van de stad. Dat mist ze. Het korte 
termijn denken overheerst. De lijntjes in de stad 
zijn echter superkort te maken, dat zit juist wel 
goed. Iedereen is vrij direct benaderbaar, dus 
daar liggen kansen. In het vak stedelijke ontwik-
keling gaat het eigenlijk nooit over geld, maar 
over de kwaliteit die je wilt maken. Het is geen 
commercieel product. Het mixed zone model 
zou je volgens Laven over de hele stad kunnen 

leggen. Van Boxel vindt het een moeilijke  vraag.  
Ze noemt Rotterdam als stad een voorloper 
waar je het ziet borrelen,  mede omdat banken 
en de gemeente aan het afwaarderen zijn, maar 
ze vraagt zich af of het hier allemaal zo geregeld 
moet worden. Ze gelooft vooral in dialoog. Met 
ontwikkelaars, private partijen en de gemeente. 
De onderliggende vraag is hoe je als stad kunt 
blijven innoveren en groeien. Ondanks de min-
punten die  de stad kent: vervuiling en opleid-
ingsniveau. Tegelijkertijd zijn dit natuurlijk 
uitdagingen omdat je hier juist in kunt groeien. 
Vanuit het vakgebied mist Van Boxel het oude 
NAi; als vakgroep werd ze goed bediend. Het 
Nieuwe Instituut spreekt nu een andere taal, 
wel interessant maar minder bruikbaar voor 
ZUS. Een belangrijke rol om de dialoog weer 
op gang te brengen zou bij AIR kunnen liggen, 
TENT doet dat goed voor de kunstenaars, Vers 
Beton is goed bezig. Wat er ook wordt opgepakt, 
het zou vast moeten hangen aan een visie op 
de stad. De gemeente moet een toekomstvisie 
op de stad hebben. Dat helpt om te debatteren 
over het verhaal, dan krijg je een inhoudeli-
jk verhaal. De stad gaat sowieso door meent 
Chantal Olffers van de gemeente. Zij vraagt zich 
af of het niet steeds meer de taak is van andere 
partijen om de politiek scherp te houden? Van 
Boxel op haar beurt herkent de vraag wel, maar 
in haar optiek is de faciliterende overheid geen 
bank. Er moet een lange termijn visie zijn waar-
door je juist de korte termijn kunt sturen. Instel-
lingen en bedrijven kunnen zich vasthouden 
aan de inhoudelijke pijlers, net als burgers die 
willen participeren of iets ondernemen. Je sluit 
groepen uit als je het aan marktontwikkelaars 
over laat. Hoe je het ook wendt of keert, de 
gemeente is één van de belangrijkste partners, 
dus dan is het ook wel lekker als je weet waar 
de  gemeente voor gaat. Nu Van Boxel een tijdje 
heeft geprobeerd de gemeente goed in beeld te 
krijgen en te begrijpen, moet ze constateren dat 
de organisatie te veelomvattend is  om alles naar 
terug te leiden. Toch vindt ze dat de gemeente 
een toekomstvisie moet formuleren door eerst 
een aantal experts te raadplegen. Een visie vraa-
gt om uitdaging, bedrijven kunnen participeren,  
je ambassadeurs worden die je visie uitdragen. 
Het kan je exportproduct zijn. 
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HENDRIK HALBE SPREKEN WE OP DE 11E VERDIEPING VAN DE 
SCIENCE TOWER, HET UITZICHT IS GRIJS, MAAR  ROTTERDAMS. 
SCHOMMELS, EEN GLIJBAAN EN CREATIEF GEPLAATSTE HOUTEN 
EN GLAZEN WANDEN VORMEN DE SETTING VAN HET ECOSYSTEEM 
DAT HALBE IN OPDRACHT VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT BOUWT. 
HIJ DOET MEER INTERVIEWS DAN HEM LIEF IS, GELUKKIG MAAKTE 
HIJ OOK VOOR ONS TIJD VRIJ. HALBE SPREEKT SNEL, HIJ WEET WAT 
HIJ TE ZEGGEN HEEFT, WAT ZIJN DRIVE IS. TERMINOLOGIE STELT HIJ 
CONSEQUENT AAN DE KAAK, NIET OM TE MUGGENZIFTEN, MAAR OM 
IN TE TUNEN OP WAAR WE HET OVER HEBBEN. WANNEER IS IETS 
EEN HUB? WANNEER IS HET EEN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW?

Community = ondernemerschap, stelt 
Halbe. Hoe bouw je ecosystemen? Als 
de hoge heren initiatieven met elkaar 
afkaarten die bottom up niet worden 
ondersteund, dan komen ze niet van 
de grond. De Science Tower  was op 
papier natuurlijk een leuk idee, maar 
uiteindelijk gebeurde er nog te weinig 
om tot een hotspot voor innovatie te 
komen. Totdat het Erasmus Centre for 
Entrepreneurship (ECE), aanvankelijk 
anti-kraak, de 10de verdieping inrichtte 
en reuring creëerde door dag en nacht te 
werken met een enthousiast team. Halbe 
heeft meer aanvragen qua huurders 
dan plaats, ondanks het feit dat de 10e 
verdieping er bij komt en de 12e tijdelijk 
gevuld is omdat de aantrekkingskracht 
community-based heel groot is. De toren 
heeft een magneetfunctie en nu dient 
zich dus een no- one’s problem aan. Er 
ontstaan grijze gebieden die niemands 
probleem zijn, terwijl ze wel voor stagnatie 
zorgen: hoever gaat de maatschappelijke 
rol van de Erasmus universiteit als 
expertise centrum voor ondernemerschap? 
Onderwijs is zijn core business, er om 
heen zitten start ups, maar de Erasmus 
universiteit is geen vastgoedontwikkelaar. 
Halbe kan derhalve de aanvragen niet 
faciliteren. De vastgoedbeheerder wil 
alleen marktconform (halve) verdiepingen 
verhuren, banken zijn huiverig om te 
investeren, dus de gemeente zou kunnen 
ondersteunen met budget of bijvoorbeeld 
een lening. 

De ECE campus is niet per se voor iedereen 
een vaste werkplek, deelnemers werken 
bijvoorbeeld ook in Amsterdam, maar 
gebruiken de campus als hun Rotterdamse 
uitvalsbasis. Halbe wil een hot spot creëren 
voor verschillende gremia, die zo tot 
uitwisseling komen. Wat is de kern van de 

groep die verzameld is in de Science Tower? 
De focus ligt op groei en innovatie. Niet op 
sectoren, maar op bedrijven die schaalbaar 
innovatief zijn. Geen consultancy bureaus, 
maar wel graag een kunstenaar die wil 
opschalen naar wereld niveau. Voor hem 
ligt een startersprogramma klaar, genaamd 
Get Started, waarin gekeken wordt hoe 
hij zijn impact landelijk en/of wereldwijd 
kan vergroten. Bijzonder is de combinatie 
tussen onderwijs, onderzoek en starters. 
Clustering van like minded people die 
allemaal met innovatie bezig zijn levert een 
mengelmoes van mensen op die dezelfde 
ambities hebben waardoor dingen ontstaan 
beyond co-creatie. Halbe streeft naar 
serendipity, toevallige ontmoetingen over 
de grenzen van eigen kennis, connecties en 
speerpunten heen. 

Halbe heeft de afgelopen jaren Get 
Started opgezet, één startersprogramma 
in Rotterdam voor innovatief 
ondernemerschap. Daartoe werkt hij 
samen binnen het Rotterdamse onderwijs 
met o.a. Inholland, Hogeschool Rotterdam, 
Albeda en de WdKA. De ECE faciliteert 
de ontmoeting, de hoop is gericht op de 
interactie. Starters die afhaken met ideeën 
die niet van de grond komen zijn vaak niet 
de goede ondernemers. Zo’n 30% van de 
Get Started deelnemers, schat hij, haalt het 
niet. Dat is ook een goed resultaat, want 
ze komen er op tijd achter: ‘If you fail, fail 
fast’. Niet pamperen is zijn motto, maar 
mensen de mogelijkheid geven om actie te 
ondernemen. ECE biedt een infrastructuur 
waar startende ondernemers gebruik van 
kunnen maken maar ze moeten zelf sturen 
en gas geven! 

ECE heeft een partnership met APM 
terminals, ze geven niet zomaar geld, ze 
willen iets maatschappelijks doen voor 
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Rotterdam en ondernemerschap binnen hun bedrijf 
versterken. Dat kan door wereldwijd start ups te 
koppelen aan APM terminals. Halbe zorgt voor het 
aanvullen van competenties door het geven van 
trainingen binnen ondernemingen én studenten 
kijken naar mogelijke innovaties. Bij elkaar levert dat 
een mooi pakket op om in beweging te komen, alleen 
het vinden en overtuigen van corporates kost tijd. Hij 
werkt hierbij samen met Rotterdam Partners; Halbe 
haakt de corporates wel weer aan. 

Vergelijkbare plekken kan Halbe eigenlijk niet 
direct noemen; de universiteit vindt hij een mooi  
belangeloos platform dat hij graag wil laten kantelen 
naar het bedrijfsleven. Hij wil dat er gespard en 
gediscussieerd wordt. Hoogleraren en professoren 
moeten wat hem betreft uit hun ivoren toren aan 
de andere kant van de stad naar de Science Tower. 
Hotspot B.Amsterdam is misschien vergelijkbaar, 
maar zonder direct verbonden universiteit. Yes!Delft 
is geslotener dan de filosofie die Halbe uitdraagt 
en bovendien spelen patenten een belangrijke rol. 
De RDM campus heeft een belangrijke rol m.b.t. 
prototyping. De ECE campus daarentegen is een 
fysieke ontmoetingsplek. Misschien moet het wel 
een centrale ontmoetingsplaats worden in een 
gebied waar ook Daan Roosegaarde en allerlei 
andere bedrijven deel van uitmaken, meent Halbe. 
Hoe? Door bijvoorbeeld exposities in de Tower te 
organiseren, zodat de kunstenaar in aanraking 
komt met meer op zaken gerichte mensen. Door 
onderwijsactiviteiten in het gebouw te stimuleren 
die leiden tot nieuwe bedrijvigheid. Halbe wil 
van idee naar innovatie. Mkb’ers moeten ook 
vernieuwen, stelt hij. Ze kunnen geïnspireerd raken 
door jonge ondernemers die met gekke ideeën bezig 
zijn, hun tips en tricks voegen waarde toe. 

ECE bundelt de kennis en kunde van verschillende 
faculteiten van de universiteit in één Expertise 

Centrum. Het doel is dat ECE genoeg waarde 
(commercieel én maatschappelijk) toevoegt om geld 
binnen te halen waarmee onderzoek en onderwijs op 
het gebied van ondernemerschap gefinancierd kan 
worden. Ook de vernieuwing van de universiteit van de 
toekomst is een speerpunt. In de Tower als testing locatie 
kun je de ruimte immers makkelijker naar je hand zetten 
dan in reguliere universiteitsgebouwen. De kennis die 
wordt opgebouwd, wordt wereldwijd vermarkt. Alle 
kennis over ondernemerschap wordt nu al geëxporteerd 
naar onder meer Dubai en Saoedi Arabië. Het Expertise 
Centrum is Rotterdam based, niet footlose. Alle 
betrokken ondernemers en alumni hebben een binding 
met de universiteit en met Rotterdam. Rotterdam 
heeft een koppositie is ondernemerschap, die de 
business school kan uitdragen. Harald Swinkels, Marcel 
Broersma en Pieter Zwart (Coolblue) zijn Rotterdamse 
ondernemers die graag in de Tower komen. Rotterdam 
is volgens Halbe een broedplaats voor ondernemend 
talent. Hij noemt Start Up Delta waar zeven bedrijven 
naar de ‘unicorn status’ zijn gegroeid: drie daarvan zijn 
gestart in Rotterdam. Echter, Eindhoven of Twente 
worden eerder genoemd, terwijl de resultaten aantonen 
dat veel Rotterdamse jongens en meisjes aan de wieg 
staan van grote successen. De Erasmus Universiteit 
kan gezien worden als een soort incubator voor 
ondernemend talent. Doet Rotterdam wat verkeerd dan? 
Halbe suggereert dat het aan de marketing ligt: we doen 
het al, maar we schreeuwen het niet van de daken. Of 
niet met eenduidige bewoordingen in ieder geval en dan 
is het niet algemeen bekend. 

Het Get Started programma dat Halbe draait, is gericht 
op het ontwikkelen van verdienmodellen waarmee 
starters hun producten kunnen vermarkten. Die laatste 
stap naar professionaliteit ontbreekt bij veel startende 
ondernemers en  Halbe geeft aan dat ECE deze kan 
faciliteren. Iedereen die bedrijfsmatig de ambitie heeft 
een verdienmodel te maken, kan in de Science Tower 
terecht. De sector maakt niet uit, want iedereen loopt 
tegen de zelfde problemen op: je moet een business 
model hebben, klanten, cash flow etc.  Hoe verloopt het 
traject? Je stroomt in het programma in en werkt tien 
weken in een groep van like minded people. Het aantal 
mensen dat begeleid wordt, kan worden opgeschaald. 
Nu zijn het er 30, maar 50 is makkelijk haalbaar. Halbe 
gelooft in peer-to-peer learning. Natuurlijk worden 
kandidaten geholpen als ze vastlopen, modellen genoeg, 
maar het van elkaar leren met mensen uit verschillende 
sectoren werkt. De infrastructuur ligt er, opschalen kan. 

Stuck in the middle is het terugkerende thema 
van dit gesprek. Aan de ene kant is Halbe met 
gebiedsontwikkeling en innovatie bezig, aan de andere 
kant met arbeidsontwikkeling en onderwijs. Feitelijk 
weet hij niet tot welke wethouder hij zich zou moeten 
richten. Dat deert hem niet werkelijk, omdat hij een 
maatschappelijke bijdrage wil leveren. Hij wil juist 
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dingen doen die multi purpose zijn, want dan voeg 
je waarde toe. Hij denkt niet in sectoren en in fte’s; 
in de Science Tower worden gave dingen gedaan die 
bijdragen. Gekke dingen die in het gebied ontwikkeld 
worden, moet je niet in hokjes plaatsen. Daar loop 
je in de gemeente tegen aan, stelt Halbe. Individuen 
willen van alles, maar of het past in het ecosysteem 
en of het werkt? No clue! Halbe realiseert zich dat hij 
het zwart-wit stelt, maar hij voelt zich belemmerd 
door het gebrek aan lange termijn denken. Elk nieuw 
college van de gemeente brengt nieuwe mensen 
mee die weer opnieuw beginnen. Ook de indeling in 
thema’s hindert hem. Inmiddels komt een paar duizend 
bezoekers per maand naar de Science Tower, pas nog 
uit South Africa, Pakistan en Saoedi Arabië. Halbe 
wil er ruimte bij, meer waarde toevoegen. Maar voor 
wie? Hoe komt er exposure voor wat ECE doet en wie 
gaat ondersteunen? Een mix van hoopopgeleiden en 
kunstenaars is belangrijk om het gebied en de andere 
twee torens te bevolken. Leegstand is niet goed. De 
markt zit vast, want de gebouweigenaar is technisch 
failliet. De bank is in control en het oude business model 
werkt niet. Wie komt er over de brug? Is de gemeente 
daarvoor verantwoordelijk? Halbe weet niet met wie 
hij moet praten. Frustrerend is dat sinds de opening op 
1 maart 2014 de groei enorm is en Halbe ondernemers 
teleur moet stellen, terwijl hij  nu juist wil doorpakken. 
Het verbaast Jeroen Laven (Stipo) dat Halbe niet heeft 
gehoord van Med Care Campus, waar de Erasmus 
universiteit, Arcadis en Philips met de gemeente 
stakeholder zijn. Die link had toch door iemand gelegd 
moeten worden? De suggestie van een accounthouder 
of stafambtenaar verwerpt Halbe. Liever ziet hij de al 
eerder genoemde langetermijnstrategie. 

Halbe heeft contact met IQ (Innovation Quarter), 
Tweede Kamerleden komen graag langs. Premier 
Rutte heeft het gebouw geopend. Halbe is van het 
“wij bouwen en laten daarmee zien dat het werkt”. Hij 
heeft geen tienjarenplan, het moet ontstaan en groeien 
vanuit de community. Op een gegeven moment moet 
zijn project gezien worden, daar hoeft wat hem betreft 
geen harde lobby op. Halbe is niet erg op de hoogte van 
andere hubs in de stad. Hij ziet graag hot spots met elk 
hun eigen karakter. Qua innovatief ondernemerschap 
ziet hij niet veel andere dingen gebeuren in Rotterdam. 
High growth en innovatief zijn in zijn optiek 
verschillende dingen: er is heel veel innovatie, maar 
high growth is zeldzaam. 

De kennisinstellingen heeft Halbe op een kaartje gezet. 
Als we landelijk en internationaal Rotterdam willen 
profileren, zijn we hoogopgeleid, is er veel talent en 
hebben we heel veel potentiele customers, meent hij. 
Denk aan het Havenbedrijf en de hele achterban. 
Laven merkt op dat het woordje potentieel wel erg 
goed gekozen is. Halbe bevestigt dit. Hij wijt dit aan het 
gegeven dat iedereen in elke stad en regio op thema’s 

gaat zitten als Cleantech of de haven. Bedrijven doen 
dit niet: als ze willen groeien, hebben ze mensen 
nodig en klanten. Daar moet een propositie op komen: 
de regio heeft veel hoopgeleide studenten, er zijn veel 
potentiele klanten. Een heel andere marketing dus. 
Inhoudelijk bezig zijn en een heldere programmering 
zijn de basis ingrediënten voor een hub. Willekeurige 
bedrijfjes die in een verzamelgebouw zitten vanwege 
bijvoorbeeld de goedkope huur, vindt hij goed, maar 
geen hubs. De kenniscomponent, de inhoudelijke 
keuzes vindt hij belangrijk. De stap verder moet 
echter gemaakt worden om daadwerkelijk te 
functioneren.  Hoewel het logisch is dat de bezetting 
in de gemeente steeds verandert, loopt Halbe juist 
daar tegen aan. Iedere keer opnieuw hetzelfde 
uitleggen aan overigens welwillende mensen, werkt 
vertragend. Tegelijkertijd heeft hij het gevoel dat het 
landschap door de crisis overzichtelijker is geworden. 
Nu moet er dus gebouwd worden aan verbindingen, 
aan duidelijke hot spots. Succes ligt voor tachtig 
procent aan de betrokken mensen en voor twintig 
procent aan de gemaakte plannen. 

Tot slot poneert Halbe dat hij stuurt op excellentie. 
Hij afficheert het programma met betrekking 
tot ondernemerschap als dé business school van 
Nederland waarmee waarde wordt toegevoegd. De rol 
die hij vervult, is gericht op onderwijs en innovatie. 
De sprankelende, uitdagende leeromgeving met 
start ups en bedrijfjes, maakt het onderwijs beter. De 
bedrijven er om heen weten de talenten te vinden. 
Geïnspireerd raken, in aanraking komen met zaken 
die je normaal niet ziet, zijn opstap naar ontwikkeling 
van bedrijven. 
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DE HAARVATEN 
VAN DE STAD: 

IMMANUEL SPOOR 
IS NIET TE STUITEN!

Achteraf ziet hij als rode 
draad in zijn activiteiten dat 
alles wat ergens ontbreekt, 
door hem werd opgericht. In 
2012 merkte hij op dat er in 
Rotterdam geen plek meer was 
voor lokale bandjes. Spoor gaf 
destijds gastlessen bij Codarts 
en werkte bij de Zadkine 
popacademie en zag daar 
superveel toffe muzikanten 
die nergens terecht konden. In 
ruil voor wat biertjes, heeft hij 
met één van de muzikanten 
optredens verzorgd in wat de 
voorloper van het nu populaire 
Eendrachtfestival is. De vijfde 
editie heeft op moment van het 
interview net plaatsgehad en 
was met zo’n 8000 bezoekers 
en een microbudget een 

groot succes. Spoor doet wat 
nodig is; met stichting De 
Nieuwe Lichting organiseert 
hij optredens dwars door de 
stad. Hij combineert lokaal 
talent met (inter)nationaal 
talent. In samenwerking met 
Londen is hij op zoek naar 
steden en organisaties die actief 
zijn in de Europese muziek 
scene. Dit resulteerde in een 
festival in Rotterdam, dit jaar 
trekken ze naar Londen en 
zo willen ze met elkaar het 
steden netwerk uitbreiden. 
Betrokken podia waren onder 
andere: Vibes, Rotown, Stalles, 
Parket en Boudewijn. Verder 
is er een groot professioneel 
buitenpodium. Opdrachtgever 
is de ondernemersvereniging 

EAGER TO TALK SCHUIFT IMMANUEL SPOOR AAN. MUZIEK IS ZIJN PASSIE, 
ALLES REGELEN VAN JONGS AF AAN IS HEM EIGEN. MAZZEL IS HEM OOK 
NIET VREEMD, BENADRUKT HIJ: ALTIJD IS HIJ OMRINGD DOOR GOEDE 
MUZIKANTEN (GEWEEST). GEBOREN EN GETOGEN IN ROTTERDAM WERD 
HIJ ZO MANAGER VAN DIVERSE GROEPEN, OOK BUITEN DE STAD. TIJDENS 
ZIJN AFSTUDEREN IN TILBURG BIJ DE STUDIE INTERNATIONAL EVENTS, 
MUSIC AND ENTERTAINMENT STUDIES HEEFT HIJ ALS EEN SOORT LOGISCH 
GEVOLG OP ZIJN BEZIGHEDEN ZIJN EIGEN BEDRIJF OPGERICHT. MET 
ZIJN EENMANSZAAK ON TRACK AGENCY (MANAGEMENT EN BOEKINGEN 
VOOR ARTIESTEN), ZETELT HIJ INMIDDELS IN DE DELFTSESTRAAT, EERST 
ALLEEN, NU MET MEERDERE WERKNEMERS. HIJ VOELT ZICH  VERBONDEN 
AAN DE ROTTERDAMSE SCENE, HEEFT OOK HET PROMOTIEPLATFORM DE 
MUZIEKDIVISIE (2007) OPGERICHT.

IMMANUEL SPOOR
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Nieuwe Binnenweg. Ze zijn blij met Spoor en het festival, 
want veel van de bezoekers weten de deelnemende 
kroegen en podia daarna te vinden. Meedoen kost 
minimaal 100 euro, maar de meeste deelnemers betalen 
wat meer. Echt verdienen doet Spoor nog niet met dit 
festival, de investering betaalt zich hopelijk later uit.

Spoor is gehuisvest in een pand van SKAR. Hij heeft hen 
benaderd om de hele verdieping te kunnen huren, om 
gelijkgestemden via onderhuur te kunnen faciliteren. Dit 
werkt bijzonder goed: het grootste Nederlandse hiphop 
platform Hip Hop in je smoel zit er, evenals Cloudhead 
Bookings, Pop works, Beatmakers Union en anderen. 
Deze partijen kenden elkaar niet, maar werken nu op 
een vernieuwende manier samen. Soms heeft Spoor de 
indruk alsof er gedacht wordt dat er in Rotterdam niets 
mogelijk is. Echter, zijn eigen ervaring wijst uit dat het 
tegendeel het geval is. Rotterdam is een voedingsbodem 
voor talent. Nergens is Nederland ervaart hij een 
interessantere broedplaats voor creativiteit. Dankzij 
de hoge graad van diversiteit van de stad en het hoge 
percentage jongeren, denkt hij. Initiatieven die voor 
bizarre prikkels zorgden, zijn niet goed voor de stad. 
Culturele Hoofdstad en Jongerenjaar zijn groot en top 
down en leveren niets op voor de stad. Misschien is het 
zijn gebrek aan visie, oppert Spoor, maar toen er daarna 
niets meer van hogerhand werd geïnitieerd, kwamen er 
allerlei bottom up initiatieven op vanuit verschillende 
achterbannen. Positief dat het gebeurt, wat minder 
positief omdat het vaak om gesloten cirkels draait. Lange 
termijn financiële verankering ontbreekt vaak, wat 
een stille aftocht tot gevolg heeft. Nu is de vraag hoe 
bestaande initiatieven zich ontwikkelen. Hoe ontwikkelt 
het Eendrachtfestival zich bijvoorbeeld?  Elke scene heeft 
zijn eigen host die de vrijheid heeft die scene te etaleren. 
Autonomie en verbinding zijn de sleutelwoorden. Spoor 
beoogt een 2.0 stap te zetten: of dat lukt is de vraag. De 
rol of het uitblijven van de rol van de gemeente is daarin 
een belangrijke. Het lijkt er op dat er iets aan de hand is 
met betrekking tot de poppodia. Er komen ruimtes en 
(deels gestuurd) aanbieders bij, er verschuift wat (het 
initiatief van de gemeente om een nieuw podium op te 
tuigen is op het moment van schrijven net gestrand), 
maar kantelt er iets? Allebei zou waar kunnen zijn, 
meent Spoor. Wie weet komt er een match tussen de 
partijen die de afgelopen jaren professioneel bezig zijn. Er 
groeit echt wat in de stad, de zorg is nu dat niet met een 
tegenbeweging vervroegd om zeep te helpen. Dus geen 
concurrentievervalsing, geen zakken geld die organisaties 
uit hun kracht halen. Aanhaken op bestaande 
initiatieven juicht Spoor wel toe. Naar de volgende 
stap begeleiden vindt hij ook prima, maar niet met geld 
doelen  van organisaties veranderen. In het overleg met 
de RRKC voert hij de discussie met grote partijen als de 
Rotterdamse Schouwburg en De Doelen dat het niet zo 
is dat hun investering zorgt voor een trickle down effect 
naar een klein partij als hij. De doelstellingen die zij af 
moeten vinken, laten geen ruimte voor innovatie van 
onderaf. Ze kómen wel naar hem toe, maar hij moet het 
volle pond huur en schoonmaak betalen,  terwijl hem 
het gevoel bekruipt hún doelstellingen te vervullen. 

Hier ligt dus een belangrijke uitdaging voor de sector. 
In zijn optiek kunnen de twee werelden elkaar juist 
versterken; de expertise in de grote instellingen zou 
van  belang kunnen zijn bij de ontwikkeling van de 
poppodia. De lat bij de Cultuurnota leggend, is Spoor 
van mening dat er een verantwoordelijkheid naar de 
stad moet zijn, in een andere zin dan naar het publiek. 

BoomDox  (Spoor is één van de oprichters in 
2011) wordt bijvoorbeeld benaderd om iets op het 
Schouwburgplein te organiseren. Hij heeft de indruk 
dat ze gevraagd worden omdat ze een bepaald publiek 
trekken, maar hij voelt zich niet ondersteund. Laven 
vult aan dat de instellingen aan het Schouwburgplein 
de stad naar binnen moeten halen terwijl ze zelf naar 
buiten moeten. Hoe doe je dat? Half zurig klinken 
wil Spoor absoluut niet, het zit hem dwars dat er, 
veel meer dan nu lukt, mogelijk zou kunnen zijn. De 
positieve intenties zijn er aan allebei de kanten, terwijl 
de financiële verdeelsleutel van de gemeente als het 
ware de schotten versterkt. Bovendien merkt Spoor dat 
hij te klein is voor het tafelkleed terwijl hij het servet 
ontgroeid is. Voor allerlei potjes wordt hij afgewezen 
omdat hij te professioneel wordt bevonden. Overdracht 
naar elkaar binnen de systematiek van de gemeente is 
er kennelijk niet. Hotel Mozaïque heeft inmiddels een 
aardige infrastructuur op poten, net als de jazz sector 
waaromheen van alles gecentreerd is. Zonder zich met 
hen te willen meten, is dat wel waar Spoor naar streeft. 
Onderlinge samenwerking is nu louter incidenteel. 

Spoor heeft verschillende doelstellingen met zijn 
stichting. Ten eerste  wil hij het klimaat voor de 
kunstenaars en creatievelingen verbeteren. Zijn 
benadering start altijd met de ‘scene-gedachte’: de 
focus primair op de muziek, want die speelt eigenlijk 
meestal een rol. Ten tweede wil hij de levendigheid 
in Rotterdam bevorderen. Van belang is dat de 
systematiek om door te groeien verbetert, niet doordat 
de gemeente zich er mee gaat bemoeien, maar door 
de bestaande hubs en innovaties te erkennen. Is de 
huisvestingsvraag van muzikanten die thuis willen 
repeteren een legitieme vraag?  Spoor herkent die 
vraag niet, hij kan zijn artiesten altijd kwijt. Lokale 
talenten klagen volgens hem ook niet, maar hij weet 
niet of hij wel de juiste persoon is om het aan te vragen. 
Oefenruimtes daarentegen zijn moeilijker te vinden, 
hoewel ze als dringende noodzaak niet op het top tien 
lijstje van Spoor staan.  Om ze stand alone  als business 
model rendabel te krijgen, vraagt een behoorlijke 
investering. Oefenruimtes vragen om beheer, een 
backline en een geluidssysteem. De jonge muzikant 
heeft gewoonweg het budget niet om zelf iets op te 
zetten. Soundport aan de Keilestraat, ook van SKAR, 
biedt volgens Spoor interessante mogelijkheden. Het 
gebouw kan door mensen zelf ingericht en gebruikt 
worden. Elk idee dat Spoor heeft, voorziet hij standaard 
van een begroting: als iets meer kost dan het oplevert, 
gaat hij niet tot uitvoer over. Wel in zijn top tien staat: 
een lange termijn visie op de scenes, niet in de laatste 
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plaats op plekken waar kunstenaars kunnen laten 
zien waar ze mee bezig zijn. De visie moet afkomstig 
zijn van de sector, de gemeente en bijvoorbeeld een 
corporatie. Heeft de RRKC zo’n visie? Ja, beaamt Spoor, 
maar die visie is gebaseerd op het gremium wat al 
bekostigd wordt, niet op wat zich ontwikkelt.  Een 
poppodium is nooit rendabel, dat zie je als je in andere 
steden kijkt hoe dat verloopt. Spoor vindt dus dat de 
gemeente duidelijkere kaders moet scheppen en beter 
na moet denken over de langere termijn commitment. 
En tegelijkertijd moet ze ruimte geven aan datgene wat 
buiten die kaders ontstaat.    

Het zou te gek zijn, zegt Spoor, als de gemeente hem 
de ruimte zou geven meer zijn gang te gaan. Hij barst 
van de ideeën, heeft een groot netwerk, houdt van 
de stad en heeft veel ervaring. Gebeurt dat al niet 
een beetje? Spoor is geneigd ‘nee’ te zeggen, terwijl 
het tegelijkertijd al een beetje gebeurt. Hij krijgt wel 
degelijk financiële injecties, maar het lastige aan 
dé gemeente is dat dé gemeente niet bestaat. Met 
Ruud Breteler, directeur Bureau Binnenstad, kan 
hij marchanderen, Breteler begrijpt wat Spoor wil. 
Echter, de nieuwe gebiedscommissies  vindt hij niet 
te volgen. Je moet pitchen, je moet iets grootstedelijks 
ondernemen (het tafellakenverhaal) en de helft van de 
tijd gaat het over het feit dat de gebiedscommissies nog 
niet weten wat er tot hun taken behoort. Natuurlijk 
leiden veranderingen tot verwarring, maar degenen 

die de dupe zijn van de veranderingen,  kunnen zo 
niet verder. Half maart 2015 gaat Spoor in gesprek 
met vertegenwoordigers om te kijken of ze de nieuwe 
editie van het Eendrachtfestival toch met hun hulp tot 
stand kunnen brengen. Spoor zet door, desnoods door 
in zijn levensonderhoud te voorzien met bijbaantjes. 
Toch wringt dit soms; is het een hobby of een 
beroepspraktijk? 

Hoe ziet de keten waar Spoor werkt er uit? Wie zijn 
de afnemers? Bij het Eendrachtfestival zijn het de 
ondernemers en de ondernemersvereniging van de 
Nieuwe Binnenweg en voor een serie evenementen 
in het wijkpark aan de Kruiskade de Alliantie West 
Kruiskade. In Rotterdam krijg je alleen mensen op 
de been als je headliners neerzet. Scenes bouw je 
daarentegen stapsgewijs op, die moeten hun publiek 
langzamerhand vinden. Rotterdam is écht een bottom 
up stad waar je je moet bewijzen. Hoe krijg je meer 
kapitaalkrachtige partijen in je kamp en hoe laat je ze 
geld uitgeven? De ondernemersvereniging centrum 
is Spoor niet onbekend. Met Rotterdam Laat Open  
heeft hij concerten voor ze georganiseerd, maar er 
wordt niet meebetaald. Veel projecten worden wel 
gesponsord, maar dan gaat het om exposure, indirect 
doet Woonstad mee. 

Vriend Dave Vanderheijden, inititatiefnemer van 
het Rewriters project, wil een gemeentelijk beleid 
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voor straatkunst. Hij is ook in gesprek met het Havenbedrijf, daar kijkt Spoor geïnteresseerd 
mee.  Kapitaalkrachtige partijen die bij kunnen dragen aan de bloei van de muzieksector, kent hij 
eigenlijk niet. Clone records is een Rotterdams label dat het wereldwijd goed doet, Suzanna Lubrano 
(genoemd door Laven) is een internationaal bekende zouk zangeres van Kaapverdische afkomst 
die Spoor niet kent, Aziz Yagoub  doet het natuurlijk goed. Met Ducos loopt een beginnend contact 
om samen iets op te bouwen. Kleine labeltjes zijn er genoeg, maar die komen juist naar Spoor voor 
advies. Toch, Spoor wil blijven. Hij wordt gelukkig van wat hij doet: zijn hondje moet eten, hij moet 
zelf eten en hij moet zijn huur betalen. Op types als hij valt geen beleid te maken. Natuurlijk zou hij 
wel meer willen verdienen, maar soit, wat niet is, is niet. Dat anderen afhaken of naar Amsterdam 
verhuizen, waar meer mogelijkheden zijn, snapt hij wel.  De creatieve sector is daar veel groter, 
aanhaken is makkelijker. Wat hier vrijwillig gebeurt, wordt in Amsterdam betaald. Gelukkig dat hij 
met De Nieuwe Lichting marktconform wordt betaald; met drie van die projecten zou hij een jaar 
kunnen leven. Spoor echter investeert het geld dat hij daarmee verdient in bijvoorbeeld speakers 
of zijn team. Herinvestering is nodig om verder te komen, voor de makers en voor de stad. Op de 
korte termijn levert het niet op. Met deze uitspraak sluit Spoor aan op de andere geïnterviewden. 
De doorlooptijd van de gemeente is te kort, stelt ook hij, om beleid voor de langere termijn te 
formuleren en uit te voeren. Buiten de kunst- en cultuursector kent hij niemand bij de gemeente. 
Laven suggereert dat hij baat zou hebben bij de afdeling economie  van de gemeente. Spoor 
onderkent dit, geld verdienen met kunst is hem niet vreemd. Op de Zadkine popacademie geeft hij 
marketing en management en is hij domeincoördinator ondernemerschap. 

Spoor zit in de haarvaten van de stad. De huidige tijd, stelt hij, drukt een behoorlijk stempel op de 
mogelijkheden. Zonder doelstelling zal hij nooit een traject van de grond trekken. Je businessplan 
moet kloppen, je moet scoren. Als je bezoekersaantallen niet kloppen, is er geen vraag. Trouw aan 
zijn eigen manier van werken, analyseert hij wat de concurrent doet om telkens opnieuw met 
creatieve ideeën aan de slag te gaan. Zijn pak dat hij droeg toen hij nog bij Robeco werkte, hangt al 
vijf jaar aan de wilgen.    

ROTTERDAM IS ÉCHT EEN 
BOTTOM UP STAD WAAR 
JE JE MOET BEWIJZEN. 
HOE KRIJG JE MEER 
KAPITAALKRACHTIGE 
PARTIJEN IN JE KAMP EN HOE 
LAAT JE ZE GELD UITGEVEN?
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INTERVIEW KARIN CANTERS 
(CREATIVE FACTORY) EN 
ASHLEY NIJLAND (RAAF 
ROTTERDAM)
KARIN CANTERS IS SINDS NOVEMBER 2014 WERKZAAM ALS FLOORMANAGER IN 
DE VOORMALIGE  CREATIVE FACTORY. 
INMIDDELS IS DE CREATIVE FACTORY OVERGEGAAN NAAR DE NIEUWE NAAM EN 
BRANDING: DESIGN SILO. 
SAMEN MET ASHLEY NIJLAND VAN RAAF (ROTTERDAM ART ADVENTURE 
FOOD) WERKEN ZIJ AAN HET OPBOUWEN VAN DESIGN SILO, EEN UNIEK 
BEDRIJFSVERZAMELPAND VOOR DE CREATIEVE ONDERNEMER. NAAST DE 
SAMENWERKING MET RAAF SPEELT OOK STICHTING DIT IS ZUID EEN GROTE 
ROL, HÉT INFORMATIEPUNT VAN ROTTERDAM ZUID, ONTSTAAN VANUIT RAAF. 
DEZE DRIE PARTIJEN VORMEN HET KERNTEAM VAN DESIGN SILO EN WERKEN 
VANUIT HUN EIGEN IDENTITEIT SAMEN OM ELKAAR EN HET TOTAALCONCEPT TE 
VERSTERKEN.

KARIN CANTERS
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Ten grondslag aan het niet behalen van de gestelde 
doelstellingen lag het ontbreken van de connectie tussen 
de voormalige Creative Factory en de omliggende wijken. 
De connectie tussen de beheerder en de huurders was 
minimaal. De gemeentesteun viel destijds weg. Onder een 
nieuwe beheerder (VasteState Vastgoedmanagement) en 
in samenwerking met de gevestigde bedrijven binnen 
de silo is een nieuw concept tot stand gekomen: Design 
Silo. Een nieuwe naam en branding die van binnenuit is 
ontstaan en verder wordt ontwikkeld. Ter versterking 
van dit concept is gekeken welke partners aangetrokken 
konden worden om zo samen door te groeien. RAAF is 
hierbij een sterke aanwinst. Het kernteam werkt nu o.a. 
samen met de volgende bedrijven aan de totstandkoming 
van zowel de nieuwe huisstijl als de communicatie (intern 
en extern):
Machiel Oskam – Online Department
Lindsey Tates en Mario Kerkhof – Studio Maker
Karen v. Gilst – Karen v. Gilst fotografie
Mitchell Daamen – De Rotterdammert
Design Silo verbouwt in 2015 de entree, het plein aan de 
voorzijde, de vergaderzalen op de 7e etage worden in een 
nieuw jasje gestoken en er worden nieuwe parkeervakken 
voor huurders ingericht. Kantoorruimtes worden 
opgefrist met de nieuwe huisstijl, oude ruimtes worden 
gesloopt om meer ruimte te creëren. Alle basisfaciliteiten 
worden dit jaar geoptimaliseerd en zodoende kan 
Design Silo zich meten aan gevestigde concurrenten als 
bijvoorbeeld  ‘Van Nelle Fabriek’.

WHY
• Design is Business
Wat drijft ons? De nieuwe ontwerper is een collaboratieve 
entrepreneur: door (cross-disciplinair)
met elkaar samen te werken ontwerpen we producten en 
diensten die het leven van mensen
beter maken én van waarde zijn voor de markt.

HOW
• A collaborative community
Design Silo is een dynamische ontmoetingsplaats voor 
vakinhoudelijke inspiratie. Hier worden
creatieve ideeën omgezet in nieuwe producten of betere 
diensten. Het hart van de design
community is te vinden in het 6 etages tellende 
historische verzamelpand, verschillende unieke
vergaderruimtes, een bar en een restaurant.

WHAT
• Offices, events & Design Challenges
Naast de verhuur van werkplekken en vergaderruimtes is 
Design Silo actief met het organiseren
van events. De wekelijkse DoMiBo is het maandelijkse 
Design Café, maar ook grotere events met
internationale sprekers die autoriteit hebben op het 
gebied van design thinking, creative
business en entrepreneurship.
Een derde belangrijke activiteit is het organiseren van 
design- en innovatie challenges. Een
Challenge is een workshop — vaak verspreid over 
meerdere dagen — waarbij designers uit
verschillende disciplines worden uitgedaagd om een 
actueel ‘innovatie probleem’ voor een
bedrijf op te lossen. De uitkomst van de workshop is 
praktisch en direct inzetbaar. De vragende
partij betaalt voor de Challenge of koopt het prototype dat 
is ontwikkeld tijdens de workshop.

DOELGROEPEN:
• design & creative entrepreneurs
• bedrijfsleven
• culturele- en kennisinstellingen
• inwoners en bezoekers

RAAF is als kunstenplatform en galerie in de 
Afrikaanderwijk begonnen. Daar was alle ruimte 
en medewerking voor. Mensen kennen Zuid niet of 
onvoldoende terwijl het toch een groot deel van de stad 
uitmaakt. Vanuit die lacune is het informatiepunt voort 
gekomen. Je kunt je eigen stad nog ontdekken en dat 
is best spannend. Hoe? Door mensen mee de wijken in 
te nemen, tours te organiseren en te laten zien we er 
wonen en wat er gebeurt. Op Zuid ligt immers ook de 
haven, daar is het rauwe randje, daar is bewegingsruimte.  
Inmiddels heeft RAAF een groot netwerk opgebouwd van 
kunstenaars, stichtingen, muzikanten, creatievelingen en 
vrijwilligers. Een grote sterkte van RAAF is hun passie en 
vermogen om te verenigen door belangrijke partijen aan 
elkaar te verbinden. Ashley Nijland, bruisend van energie 
is regelmatig te vinden bij netwerkevenementen, haar 
wederhelft Elke Donders is actief achter de schermen 
bezig om alle activiteiten en leads in goede banen te 
leiden. 

27



Informatiepunt van Rotterdam Zuid: Dit Is Zuid is ook binnen 
de silo gehuisvest. Het gebouw Maassilo is nog steeds een 
mysterieuze plek in Rotterdam en velen weten nog niet hoe 
deze eruit ziet en wat hier gebeurt. Dit Is Zuid biedt zoals 
voorheen tours aan over de mooiste stukken van Zuid en 
heeft inmiddels al een succesvolle nieuwe tour toegevoegd 
binnen de silo. Gestart tijdens Museumnacht 2015, volledig 
uitverkocht met vraag naar meer is deze een welkome 
nieuwe tour binnen in het aanbod.
Design Silo is een bedrijfsverzamelpand voor creatieve 
starters, maar ook voor gevestigde ondernemers. 
Kantoorruimten geschikt voor zzp’ers én kantoorunits én 
volledige verdiepingen voor grotere bedrijfsvesting worden 
aangeboden. De silo is een Design Community waarin 
seminars en workshops worden aangeboden, interne en 

DE RAUWE UITSTRALING 
MET DE ‘HIPHEID’ VAN 
BERLIJN IN ROTTERDAM, 
EEN NIEUW ICOON WAAR 
DE ZAKENWERELD GRAAG 
IN DE RIJ AANSLUIT OM 
ONDERDEEL VAN DE 
DESIGN COMMUNITY TE 
WORDEN.
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externe events worden georganiseerd, waar in formele 
sfeer vergaderd kan worden in vergaderzalen voorzien 
van optimale faciliteiten (denk aan koffie automaat, 
koelkast, beamer en scherm) maar ook informeel 
ontmoeten en borrelen in de nieuwe lunchroom van 
RAAF behoort tot de mogelijkheden. 

Design Silo zoekt actief mee naar de raakvlakken tussen 
de gehuisveste bedrijven, dit stimuleert innovatieve 
samenwerkingen. Waarom zoeken naar partners 
buiten de silo als er voldoende aanbod op eigen terrein 
is? Design Silo onderscheidt zich door ‘Rotterdams’ te 
denken en aanpakken: 
Hoe verdient de ondernemer meer? Hoe kun je goed 
pitchen? Groei van netwerk genereren, hoe creeër je 

kruisbestuivingen binnen de gevestigde bedrijven en 
hoe kan de eindgebruiker optimale kwaliteit genieten?

De nieuwe entree kenmerkt zich door een glazen pui 
waar men binnen komt bij de bemande receptie, met 
daarachter (voorheen De Nieuwe Oogst) het nieuwe 
RAAF. 
RAAF start hier in 2016. RAAF gaat hier een podium 
programmering verzorgen, de catering wordt verzorgd 
door de Wijkkeuken van Zuid. Aan de voorzijde van 
het pand komt een terras en ook liggen er plannen 
klaar om dit terras door te trekken naar de elevatoren 
aan de waterkant. 

Hoe ziet het er over 10 jaar uit? Vanuit RAAF stelt 
Nijland dat de vraag naar meer ruimte inmiddels 
wordt aangepakt door de huidige verhuizing. Hier kan 
RAAF professionaliseren, denk aan  bijvoorbeeld vast 
personeel. Het informatiepunt moet een gevestigd 
begrip worden op Zuid. Het moet geen VVV worden, 
het informatiepunt moet worden gevoed door Zuid, er 
moet actief samengewerkt worden met de bewoners 
en organisaties op Zuid. Het podium van RAAF zal 
gelegenheid creëren om grote artiesten naar deze kant 
van de brug te krijgen, maar ook lokaal talent blijft 
hier welkom. De laagdrempeligheid blijft, evenals de 
veelzijdigheid aan programmering. Van theater tot 
kunst en livemuziek, tot bingo’s en comedynights.

Design Silo streeft binnen 10 jaar een internationale 
erkenning opgebouwd te hebben. De rauwe uitstraling 
met de ‘hipheid’ van Berlijn in Rotterdam, een nieuw 
icoon waar de zakenwereld graag in de rij aansluit om 
onderdeel van de Design Community te worden. Een 
volle evenementenagenda en een volledige bezetting 
van alle verhuurbare ruimte leiden tot een levendige 
community waar de gevestigde bedrijven actief 
samenwerken. 
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LUCAS HENDRICKS SCHILDERT MET GROTE STREKEN. VANUIT ZIJN EXPERTISE EN BETROKKENHEID 
BIJ DIVERSE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN DE CREATIEVE INDUSTRIE IS DAT NIET 
VERWONDERLIJK. VOOR HEM GEEN PENTEKENING OP DE VIERKANTE CENTIMETER, MAAR 
EEN GROOT DOEK. HET INTERVIEW GAAT EXPLICIET OVER DE STAD ROTTERDAM, MAAR IN HET 
VERLENGDE DAARVAN OOK STEEDS OVER NEDERLAND EN DE WERELD. MOET ROTTERDAM 
IN NAVOLGING VAN AMSTERDAM HET FYSIEK GESTUURDE VERHAAL VERTELLEN, DUS EEN 
BROEDPLAATSENBELEID NASTREVEN? IS DAT DE OPGAVE VOOR DE STAD? OF ZIJN WE OP ZOEK 
NAAR NIEUWE VERBINDINGEN?  IN DE WOORDEN VAN HENDRICKS: “HET IS DE SOFTWARE STUPID, 
MET ALLE RESPECT VOOR DE STENEN, MAAR HET GAAT OVER WAT ER BINNEN EN TUSSEN DE 
FYSIEKE RUIMTE(S) GEBEURT. HOE KRIJG JE DE INTERACTIE OP GANG? DAT IS DE KEY ISSUE.”

CREATIEVE INDUSTRIE EN ECONOMIE

Wat is nou wat? De creatieve industrie is een slechte 
vertaling van creative industries, stelt Hendricks. 
Creatieve industrie is een verzamelbak van alles en nog 
wat. Divers en bijzonder kleinschalig. Dat is tegelijkertijd 
ook het issue: kleinschaligheid en diversiteit is niet 
voorbehouden aan de creatieven alleen. Interessant wel 
omdat die creatieve industrie onbedoeld en onbewust 
het prototype van de netwerkeconomie van de toekomst 
is. Hij constateert  dat veel klassiek creatieven helaas 
wars zijn van wat er in de buitenwereld gebeurt. Er is 
een cultuuromslag nodig die de zoektocht naar nieuwe 
businessmodellen,nieuwe cross-overs, naar de grenzen 
van het onbekende langzaam oprekt. Dat is in het begin 
ongemakkelijk, maar wil je als creatieve industrie verder 
komen, dan moet je de veel grotere potentie benutten. 
Kunst en cultuur vallen ook binnen de creatieve 
industrie. In het verleden konden veel kunstenaars zich 
maximaal conceptueel ontwikkelen. Afgestudeerden 
van  de Design Academy Eindhoven behoren dankzij die 
enorme vrijheid bij de wereldtop. Echter, ook kunst en 
cultuur hebben een economische functie. Dus hoe houd 
je je broek op als je niet tot de wereldtop hoort maar wel 

MENSEN, 
GEEN 
STENEN

LUCAS HENDRICKS
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afstudeert op de Willem de Kooning 
Academie? Of je nu de horizontale of 
de verticale definitie van de creatieve 
industrie hanteert, het gaat nooit over 
de inhoud. Dus op de definitie moet 
het accent niet liggen. Het gaat vooral 
om de verbindingen en de mogelijke 
verbindingen.

Practice what you preach. Dit geldt voor 
alle stakeholders, ook voor de gemeente. 
Er is ruimte voor experimenten, 
zowel tussen kleinschalige bedrijven 
onderling als tussen grote bedrijven 
en kleinschalige bedrijven. De EU en 
de creatieve industrie zijn al bezig 
met grand challenges. Hoe zet je die 
in om tot cross-overs te komen die 
van waarde zijn? Maar ook hoe zorg 
je  dat de creatieve industrie zelf ook 
sterker kan worden, ook economisch? 
Er is niet alleen een enorm gebrek aan 
ondernemerschap, maar ook een gebrek 
aan durf en een ander netwerk. Durf 
te delen, durf uit die culturele kokers 
te stappen. Bij het onderwijs ligt een 
belangrijke taak, meent Hendricks.  Bij 
de Erasmusuniversiteit, de TU Delft 
en bijvoorbeeld de WdKA. Zet breed 
in, want het gaat over álle opleidingen. 
Als je een opleiding volgt en je wilt 
ergens bij horen, moet je met andere 
mensen die over andere competenties 
beschikken aan de slag. Dit gebeurt 
onvoldoende en daar zit wat Hendricks 
betreft  de eerste weeffout. 

INNOVATIE EN 
ONDERNEMERSCHAP

Welke clusters sterke clusters zijn, 
interesseert Hendricks feitelijk 
helemaal niet. Wat hem betreft gaat 
het bij innovatie over datgene wat we 
nog niet kennen, nog niet weten. Hij 
probeert altijd op een andere manier te 
kijken,  rekening te houden met de lege 
ruimte. Hendricks heeft bij zijn eigen 
opdracht voor Rotterdam Partners om 
te beginnen naar de  acht  pillars van 
het World Economic Forum gekeken 
(2013), zoals daar zijn onderwijs, 
kapitaal, toegang tot de markt en 
culturele ondersteuning.  Hij benadrukt 
dat het  dan alleen nog over de tools 
en juiste verbinders gaat die nodig zijn 
om innovatie en ondernemerschap 

verder op gang te brengen. Daarmee 
leg  je als het ware de onderliggende 
kwaliteiten bloot. Innovatie lijkt een 
toverwoord, we bedenken steeds 
iets nieuws. Alle grote corporates 
houden zich daar mee bezig; Philips 
bijvoorbeeld geeft enorme bedragen 
uit aan R&D, maar vervolgens blijft 
alles op de plank liggen. Niets wordt 
echter naar de markt gebracht. En daar 
zit de bottleneck: hoe kan een bedrijf 
innoveren op zo’n manier dat het leidt 
tot volgende bedrijvigheid? DSM doet 
dat in de optiek van Hendricks beter. 
De voormalige steenkoolreus heeft zich 
langzamerhand ontwikkeld via chemie 
naar specials in chemicals naar life 
science. Feike Sijbesma, CEO DSM, heeft 
op tijd gezien dat de markt verandert. 
Hij is op zoek gegaan naar externen 
die hem konden helpen het tij te keren. 
Dus hij is uit die klassieke naar binnen 
gerichte innovatiekoker gestapt en kijkt 
nadrukkelijk naar de vernieuwingen 
van de kleine innovatieve bedrijven. 

ROTTERDAM 

Het onderscheidende aan Rotterdam is 
de rauwheid van de stad. Het verhaal 
gaat dat hier meer mogelijk is dan 
elders, en dat beaamt Hendricks. De 
stad heeft een aanzuigende werking 
op kunstenaars wat interessant is 
voor anderen omdat dit een quality 
of life genereert voor talenten van 
pakweg 24-35 jaar die op een heel 
ander vlak opereren. De architectuur 
is uitermate sterk, die kracht zou 
misschien nog meer kunnen worden 
uitgebuit. Ook hier geldt weer dat er 
verbindingen moeten komen met wat 
er al is. Hendricks maakt zich hard 
voor platforms die partijen bij elkaar 
krijgen. Daarbij gaat hij uit van de 
kracht van mensen en pas daarna 
van de industrie. Rotterdam is van 
origine havengeconcentreerd, maar 
Hendricks meent  dat een innovatief 
entrepreneurial ecosysteem in zijn 
geheel niet regio gebonden hoeft te 
zijn. Sleutelfiguren die daarbij een rol 
zouden kunnen spelen, durft Hendricks 
eigenlijk niet te noemen. Voorzichtig  
oppert hij Daan Roosegaarde; hij 
heeft als kunstenaar een aansprekend 
verhaal. Bovendien legt hij de 
verbinding naar de grotere waarden 
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ook de corporates en dat heb je nodig om dat verhaal 
goed voor het voetlicht te brengen. Enthousiaster 
gaat Hendricks in op de vraag met welke instanties 
verbindingen tot stand zouden moeten komen: 
de TU Delft, TNO en het Erasmuscentrum voor 
Entrepreneurship. TU Delft beschikt bijvoorbeeld 
in de persoon van Duke Urbanik over een ‘serial 
entrepreneur in residence’ die belangeloos ondernemers 
aan elkaar koppelt. Arnold Stokking van TNO 
bijvoorbeeld richt zich specifiek op innovatie en de 
valorisatie naar de markt en ook Hendrik Halbe 
van ECE tenslotte heeft al enorm veel voor elkaar 
gebokst.  Goede partijen en vooral de juiste mensen 
die volgens Hendricks in staat zijn verbindingen te 
leggen met wat er al is. Hoe kan er gezamenlijk aan 
ondernemerschap worden gewerkt? Clusters scoren 
vaak zwak op ondernemerschap, op de toegang tot de 
(inter)nationale markt en op kapitaal. Als je dat al weet, 
hoef je geen uitspraken te doen over kwaliteiten, stelt 
Hendricks. Hij adviseert Rotterdam programmering, 
de software, voorop te zetten. 
Een perpetuum mobile bestaat niet, dat kost steeds 
weer nieuwe energie dus geld, maar het levert 
uiteindelijk een breder business model en nieuwe 
waarden op.  In Amsterdam zie je dat de vliedende 
kracht van succesvolle partijen zo groot wordt dat 
andere meer vooruitstrevende initiatieven worden 
weggedrukt. Met als gevolg dat de stad minder 
aantrekkelijk wordt voor de vernieuwers. Rotterdam 
moet dus interventies plegen, zorgen dat er altijd 
ruimte blijft voor kleinere innovatieve bedrijven, 
voor de creatieven. In het geval CIC naar Rotterdam 
komt, zal dit een belangrijke opgave blijken. In het 
kielzog van CIC komen er waarschijnlijk andere 
partijen uit binnen- en buitenland naar de stad, 
waardoor een zwaan-kleef-aan effect ontstaat. Dan is 
programmering in de optiek van Hendricks essentieel 
om de markt te betreden. ECE kan daar middels een 
goed lopend onderwijsprogramma een belangrijke 
rol vervullen, net als bijvoorbeeld goede verbinders 
als Bart van de Zande van Rotterdamse Nieuwe. De 
integrale benadering moet centraal staan. Inzetten 
op curatorschap kan voor Rotterdam een goede optie 
zijn. Ruimte is geen probleem, wel op aantrekkelijke 
plekken, maar hoe zorg je dat je de sleutel van die 
ruimte krijgt en vervolgens dat die ruimte via de 
mensen die er werken verbonden raakt? 

VAN ZOHO NAAR CIC

Huisvesting van creatieven gebeurt in Rotterdam 
in goedkope gebieden. Met de mogelijke komst van 
CIC hebben we het ineens over de top  van de markt. 
Hoe dicht je het gat van ZOHO naar CIC? En het 
kannibalisme effect van CIC waar komen andere 

plekken leeg? De komst van zo’n grote speler is immers 
niet alleen een toevoeging van buiten, het dient vooral 
ook goed verbonden te zijn met de infrastructuur en 
al bestaande goede verbinders.Hendricks bevestigt 
dit. Elk bedrijf wil winst maken, dus je zoekt de plaats 
waar je als bedrijf beter van wordt. Dat is je ambitie: 
de start up, stand up and scale up gedachte. CIC zal 
een verzamelgebouw zijn voor witte en blauwe 
boorden, de overalls zitten in de haven en de RDM 
campus  is een tussenvorm in verhouding met TU 
Delft. Wederom zijn de verbindingen die tussen 
partijen tot stand kunnen komen via de juiste mensen 
van doorslaggevend belang. In het kielzog van CIC 
zullen interessante launching customers meekomen. 
Kansen dus om bijvoorbeeld gezamenlijk aan een 
prototype te bouwen, nieuwe business modellenop 
te zetten, interessante cross-overs te realiseren en 
zelfstandige diensten te generen.  Als dat lukt met 
de partijen die al in Rotterdam zitten, dan gaan we 
vooruit. CIC fungeert dan als accelerator, de cultuur 
zal ontegenzeggelijk veranderen. Maar CIC zal niet 
moeten bepalen, dan sla je de bestaande energie 
en goede initiatieven dood.  Urgente vragen zijn: 
waar is het interessant om te investeren en waarom 
blijven de havenbaronnen op hun geld zitten? Laat ze 
bijvoorbeeld gezamenlijke kapitaalfondsen opzetten 
en/of ben meer actief als launching customer aldus 
Hendricks. Zorg voor een centraal punt om vanuit te 
werken. De huidige versplintering zit in de weg. 

SAMENWERKEN EN VERBINDEN

Wie pakt het handelingsinitiatief op? Heeft de 
gemeente een taak, moet Economische Zaken er in 
stappen? Hendricks is daar duidelijk over. Rotterdam 
moet vooral een hele vitale, aantrekkelijke stad zijn. 
Een stad waar veel jonge bedrijvigheid ontstaat die 
verder opgeschaald kan worden. De ambitie om een 
echt bedrijf te bouwen vanuit een ondernemende 
houding, dus de stand up gedachte van het onderwijs, 
moet postvatten. Je moet ondernemend kunnen 
denken en met veel verschillende partijen kunnen 
samenwerken. En vervolgens moet je veel meer dan 
nu het geval is, ondernemingen starten. Clustering, 
ketenvorming en uitdagende programma’s als die 
van de ECE kunnen een power hebben die bepalend 
is voor de kracht van de maatschappij van de 
toekomst. Rotterdam, zo stelt hij, is een stad van 
wederopbouw en ondernemerschap. Die kwaliteiten 
moet de stad handhaven. De gemeente heeft er 
weliswaar belang bij dat de creatieve industrie 
volwassen wordt, maar zij speelt geen actieve rol 
anders dan zelf ook als launching customer op te 
treden middels haar inkoopbeleid. De markt moet 
zijn werk doen. Ondernemers zelf zijn aan zet, 
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geen ambtenaren of wetenschappers. Wel kan de 
gemeente zodanig faciliteren dat die rollen worden 
opgepakt. Sleutelwoorden daarbij zijn continuïteit, 
juiste mensen en geheugen. Nieuwe netwerken 
ontsluiten gaat immers over veel meer dan koffie 
drinken. Actieve programmeringen het aanstellen 
van verbinders kan er voor zorgen dat er wordt 
doorgepakt; scholing op ondernemerschap, jezelf 
steeds opnieuw blijven uitvinden en aan het wiel van 
vernieuwing blijven draaien. En niet te vergeten: 
de havenbaronnen moeten zich koppelen aan het 
internationale geld zodat partijen wortel kunnen 
schieten in de stad. Nu gebeurt het nog te vaak 

dat talent wordt weggekocht. Mensen moeten zich 
in Rotterdam in vrijheid kunnen ontwikkelen. 
Hendricks geeft aan dat het verstandig is met een 
beperkt aantal partijen te beginnen en daar de actoren 
uit het nachtleven niet bij te vergeten. Role models als 
Hendrik Halbe, Duke Urbanik en Daan Roosegaarde 
kunnen een rol spelen,  met als doel de juiste ketens 
bij elkaar te laten komen, zowel de economische en de 
maatschappelijke. Maar Hendricks hamert vooral op 
de economische. Zodat je in gezamenlijkheid eerst je 
boterham verdient en vervolgens opschaalt. 

CREATIEVE INDUSTRIE IS EEN VERZAMELBAK 
VAN ALLES EN NOG WAT. DIVERS EN BIJZONDER 
KLEINSCHALIG. DAT IS TEGELIJKERTIJD OOK HET 
ISSUE: KLEINSCHALIGHEID EN DIVERSITEIT IS NIET 
VOORBEHOUDEN AAN DE CREATIEVEN ALLEEN.
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Rosier ziet met name ook veel kansen in  de vorming van 
partnerships van de cultuurscouts met onderwijs. Binnen 
een dergelijke samenwerking kan het onderwijs helpen 
bij het vastleggen en delen van de kennis die hij en andere 
scouts hebben over de wijken van Rotterdam.   In het 
centrum werkt hij bijvoorbeeld al veel samen met Creating 
010, het lectoraat van de WdKA/Hogeschool Rotterdam  
op het vlak van creatieve industrie.

De verbindingen die Rosier nu legt op het vlak van 
creatieve industrie,  zijn er in de loop van de tijd bij 
gekomen maar hebben nog geen prioriteit in zijn werk. 
Het onderhouden van de netwerken en ketenvorming 
binnen de creatieve industrieën behoren niet tot zijn 
kern als scout. Die  bestaat namelijk uit het ondersteunen 

en  adviseren van kunst en cultuurinitiatieven, met 
name van actieve en creatieve Rotterdammers . Kunst 
en cultuur worden dan als  middel ingezet in een gebied. 
Daarbij kunnen verschillende doelen worden gediend 
zoals het verbeteren van  cohesie, participatie maar ook 
de wijkeconomie. Zo speelt Rosier af en toe  wel  een rol  
binnen de creatieve industrie. Er zijn op dit moment echter 
geen tijd en middelen  om zich exclusief toe te leggen op 
kunst- en cultuur en de verbinding met deze sector . 

De cultuurscouts van Cultuur Concreet ontvangen een 
deel van hun subsidie uit het Rotterdamse Cultuurplan. 
Momenteel zijn thema’s als ondernemerschap en 
talentontwikkeling aandachtspunten. Rosier neemt deze  
mee in zijn werk in het centrum. Hij zet zijn kennis  over 

MENNO ROSIER BOUWT DOOR ZIJN WERK ALS CULTUURSCOUT, WAARBIJ HIJ 
MENSEN EN ORGANISATIES DIE ACTIEF (WILLEN) ZIJN OP HET VLAK VAN KUNST 
EN CULTUUR IN DE WIJKEN VAN HET CENTRUM ONDERSTEUNT, EEN BREED EN 
GEVARIEERD NETWERK EN BIJBEHORENDE KENNIS OP. DIT GELDT OOK VOOR DE 
ANDERE CULTUURSCOUTS VAN CULTUUR CONCREET. VANDAAR DAT HIJ MET HEN 
IN GESPREK IS OVER HOE DE MEERWAARDE VAN DIE KENNIS  EN HET NETWERK 
BETER BENUT KAN WORDEN IN DE STAD. BINNEN CULTUUR CONCREET ZAL STRAKS 
IEDERE CULTUURSCOUT ZOWEL GEBIEDSGERICHT WERKEN ALS AAN DE HAND VAN 
ACTUELE THEMA’S, GEBIEDSOVERSTIJGEND OF -VERBINDEND. 

CULTUURSCOUT 
ALS VERBINDER?
MENNO ROSIER
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lokaal talent in voor bewoners die stappen  maken  
richting ondernemend denken.  Hij bundelt een deel  van 
die beweging onder de noemer doelgroepenproductie. 
Dan gaat het over groepen bewoners die technieken 
beheersen en soms al actief zijn op het vlak van de 
productie van creatieve producten. Zij proberen daar 
meer en meer  wat  mee te verdienen. Voor zichzelf 
maar vaak ook voor de groep waar zij bij horen. Stedelijk 
ziet hij sowieso  een hernieuwde aandacht voor de 
ambachten en oude technieken die bewoners van de 
stad bezitten. Internationaal gebeurt dit ook binnen de 
makersmovement. In Rotterdam is naast Creating010 
Museum Rotterdam bezig om de makers in de stad in 
kaart te brengen. Als scout ken je de lokale mensen en 
groepen die met creatieve technieken werken en ook 
personen en partijen uit de creatieve industrie. Je  levert  
een bijdrage  door  het in kaart brengen van  de lokale 
maakactiviteiten en gebieden waar dit voornamelijk 
plaatsvindt.  De cultuurscouts richten zich hoofdzakelijk 
op kunst en cultuur. De scheiding tussen kunstenaars 
en creatieve ondernemers is  inmiddels steeds minder 
hard. Het is niet meer not done  als kunstenaar geld te 
verdienen met opdrachten. 

De organisatie van cultuurscouts, Cultuur Concreet 
onderzoekt, mede  in de voorbereiding op  de nieuwe 
cultuurplanperiode, wat zij  kunnen  betekenen in de 
verbinding tussen  creatieve industrie en  lokale mensen 
en partners in  de wijken.

Projecten en initiatieven die  van buiten naar een 
gebied trekken, denken  volgens Rosier soms te  laat aan 
het betrekken van de lokale cultuurscouts om hen te 
informeren over wat er speelt in de wijk en met wie of 
wat het project verbonden kan worden. Rosier wil dat 
lokale partijen vroeg in processen kunnen aanhaken, 
bij initiatieven betrokken worden maar nog beter mede 
initiator kunnen zijn.   Zo wordt een project ook echt 
gedragen door de mensen  in de wijk of het gebied en 
is de kans op inbedding of toe-eigenen ook groter. Echt 
met de wijk verbonden creatieve en/of maakplekken in 
het centrum en daarbuiten ziet hij nog te weinig. Een 
goed voorbeeld in centrum is Leeszaal Rotterdam West 
aan het Rijnhoutplein. De cultuurscouts zien kansen 
om dergelijke plekken te stimuleren in de verschillende 
gebieden. Zij kunnen daar ook aan bijdragen mits zij 
vroeg in het proces betrokken worden zoals bij  het 
ontstaan van de zogenaamde fab labs in de stad. Scouts 
kunnen meedenken over de inhoud van de labs en 
zorgen voor de aansluiting van lokale partijen.

Is er in Rotterdam vraag naar een broedplaatsenbeleid? 
Volgens Rosier zijn gebiedsontwikkelingen vaak niet 
duurzaam als je deze  te veel duwt of trekt. Nog niet zo 
lang geleden  ging het vooral om top-down  ingrepen 
waar (veel) geld  bij beschikbaar was en die  gericht 
waren op vooraf vastgestelde uitkomsten  Nu is er meer  
ruimte om gestager, flexibeler en meer bottom-up  op 
te bouwen en wordt ook meer belang gehecht aan de 
actieve betrokkenheid van bewoners. Dat komt voor een 
deel omdat er minder geld beschikbaar is voor dergelijke 

ontwikkelingen. Daarnaast hebben   partijen niet 
meer de financiële armslag  om zelf te ontwikkelen, 
dit leidt tot  meer samenwerking met anderen bij het 
ontwikkelen van gebieden.  De overheid richt zich in 
de breedte meer op het ondersteunen van trekkers 
en zinvolle initiatieven. Zo werken de scouts ook 
al jaren. Zij zijn geen eigenaar van de projecten, ze 
kunnen de trekkers  hoogstens ondersteunen om een 
zo goed mogelijk resultaat te behalen. Dit zou in zijn 
ogen ook uitgangspunt moeten zijn bij een eventueel 
broedplaatsenbeleid. Ten eerste heb je dan vooral 
organisaties en mensen nodig die actief en betrokken 
zijn bij een gebied en die daarom belang hebben bij een 
goede ontwikkeling van hun omgeving en bereid zijn 
een ondernemersrisico te nemen. In zo’n situatie wordt 
een ontwikkeling interessanter en kun je rekenen 
op meer draagvlak  dan wanneer je alleen te maken 
hebt met ontwikkelingen die vanuit  de overheid 
ingezet worden. Commitment vanuit de overheid blijft 
natuurlijk altijd onmisbaar.

Wat zijn interessante gebieden in centrum zoals 
innovatie hubs / broedplaatsen waar de cultuurscout bij 
betrokken is? Met het vizier op de doelgroepenproductie 
en het maken in de breedte  ligt voor Rosier de focus op 
het Oude Westen, waar bewoners en ondernemers al 
bezig waren dergelijke initiatieven te ontplooien.  Dat 
is het resultaat van  gesprekken met Hugo Bongers 
over de vrijwillige inzet die deze  in het centrum wilde 
verrichten, gevoed vanuit  zijn interesse bij de creatieve 
industrie (voorheen vanuit Creating010) en zijn eerdere 
betrokkenheid bij het initiatief RotterdamModestad. 
Bongers liep al langer rond met een idee de kracht van 
Rotterdam op modevlak (goede ontwerpers gekoppeld 
aan lokale makers)  zichtbaar te maken in een gebied. 
Hierbij werkte hij samen met Jeroen Deckers van 
Design Platform Rotterdam. Het idee ontstond om dit 
model in het Oude Westen te laten zien . Hoe zou die 
wijk er dan uitzien? Vooraf hebben zij vastgesteld wat 
het  Oude Westen zo bijzonder geschikt maakt als een 
mode- en maakgebied. De wijk grenst aan het centrum, 
bij het station, heeft twee grote winkelstraten met 
een eigen imago en nog voldoende leegstand om in te 
vullen met nieuwe partijen. In de zijstraatjes is ruimte 
voor werkplaatsen, een combinatie van atelier/verkoop  

 OVER DE HELE BREEDTE VAN DE 
INZET VAN DE CULTUURSCOUTS 
WORDT ZOALS IN HET BEGIN 
GEZEGD DUIDELIJK DAT DE 
LOKALE KENNIS EN NETWERKEN 
VAN DE SCOUTS OOK OP ANDERE 
GEBIEDEN DAN ALLEEN KUNST 
EN CULTUUR VAN MEERWAARDE 
ZIJN VOOR DE STAD.
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en maakplekken. Ook  Woonstad 
zag  het model van een mode- en 
maakgebied  zitten door een stijging  
van maakpartijen die zich bij hen 
meldden om zich in het gebied te  
vestigen. Een mooi voorbeeld is 
Joline Jolink die haar winkel op de 
Nieuwe Binnenweg heeft , met  in 
de Gouvernestraat een werkatelier. 
Zij heeft zich volledig op eigen 
initiatief in het gebied gevestigd. 
Zij is daarbij niet gestimuleerd of  
geholpen met subsidies. Zo zijn er 
gestaag meer nieuwe ondernemers 
en makers te vinden die zich als van 
zelf in het gebied vestigen. Je ziet 
dus beweging ontstaan. Zowel van 
de creatieven die zich in het gebied 
vestigen als een beweging vanuit 
de wijk zelf bij de verschillende 
bewonersgroepen. In het bijzonder 
de groepen De Krachtvrouwen 
en De Wereldvrouwen, die zich 
meer en meer richten op het 
maken en verkopen van eigen 
creatieve producten. Toko 51 is 
een nieuwe winkel die op initiatief 
van Radar WMO op de West-
Kruiskade is geopend. De winkel 
verkoopt een mix van producten 
uit de wijk en producten  die 
door meer gevestigde namen zijn 
gemaakt. De Wereldvrouwen zijn 

inmiddels bij Toko51 ingetrokken 
om daar creatieve workshops te 
volgen en producten te maken. 
Jeroen Laven (Stipo) trekt in 
twijfel of het zal lukken om dit 
initiatief in het Oude Westen 
goed op de rails te zetten. Het is 
een leuke wijk, heel ingewikkeld 
door de grote tegenstelling tussen 
de Breitnerstraat en de sociale 
woningbouw van Woonstad en 
door de soort bebouwing minder 
flexibel dan je zou willen om 
iets met makers en de omgeving 
te doen. Rosier bevestigt deze 
tegenstelling wel, maar ziet kansen 
in het feit dat veel grote panden 
van Stadsontwikkeling leegstaan. 
Panden  in het hele centrum zijn 
gemiddeld duurder dan in de rest 
van Rotterdam, de huren blijven 
ook in het Oude Westen  hoog. 
Maar het is wel een mooi gebied 
als je je wilt laten zien als maker, 
zeker door de sterke winkelstraten. 
Rosier ziet  een stijgende vraag naar 
werkplaatsen, er beweegt iets. Hij 
ziet in het Oude westen maar ook 
centrum breed mogelijkheden voor 
innovatieve vormen van invulling 
van leegstand. Programma’s als 
Future of Retail  en Retail2020 van 
Creating010 zijn hier ook mee 

bezig : Rosier ziet mogelijkheden 
voor een combinatie van 
verschillende functies in winkels 
en kantoorpanden. Verkoop 
door meerdere ondernemers, 
daghoreca, werkplekken maar ook 
ontmoetingsplekken voor de wijk, 
afhaalpunt van regionale groenten 
(zoals Rechtsreex) en sociale 
functies.  Een andere ontwikkeling 
in de wijk is   de start van een 
makersmarkt,  een creatieve markt 
die in 2015 in o.a. de Josephlaan 
start. Het Oude Westen heeft een 
bonte  mix van bewoners qua 
culturele achtergrond maar ook 
in economische status. In de wijk 
kennen de verschillende groepen 
elkaar echter wel en heerst er een 
sterk gevoel van verbondenheid.

In de rest van het centrum is  
er  veel minder  cohesie.  Alleen 
Cool-Zuid kent nog een sterke 
binding tussen de bewoners 
van oudsher. Aan dat gebied 
grenst het Baankwartier waar 
Rosier al drie jaar actief is en 
losse initiatieven aan elkaar 
heeft gekoppeld. Daardoor  is er 
een vaste werkgroep van een 
aantal bewoners, ondernemers 
en organisaties ontstaan die het 
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gebied op de kaart wil zetten. Ze willen aandacht 
voor de kernkwaliteiten van het gebied. Nu, maar 
ook binnen de ontwikkelingen die op stapel staan. 
Belangrijke aandachtspunten  zijn de cohesie in  het 
gebied, erfgoed en ruimte voor zorg. De intentie  is 
om  de huidige gebruikers, bewoners en organisaties 
ingangen te geven in de gebiedsontwikkeling. 

Het Hoogkwartier is een totaal ander gebied  
waar Rosier actief is en waar van alles broedt. 
Daar is het begonnen met het starten van een 
ondernemingsvereniging voor het gebied door 
MarcoStout en Frank Kramer (Bureau Stout-
Kramer). Via het voormalige opbouwwerk werden 
actieve bewoners ondersteund en het kwartier 
kende wat kleinschalige kunstinitiatieven gestart 
door dezelfde bewoners. Rosier heeft een koppeling 
tot stand gebracht tussen de bewoners en de 
ondernemers. Belangrijke samenwerkingspartner bij 
de ondersteuning van bottom-up initiatieven is voor 
Rosier in dit gebied en in de rest van het Centrum 
in zijn functie als cultuurscout  RadarWMO, de 
welzijnsaanbieder. Ze werken aanvullend op elkaar 
en door de goede samenwerking, afstemming van 
inzet en snelheid van handelen worden bewoners en 
initiatiefnemers in brede zin in staat gesteld meer te 
bereiken met hun inzet. 

Hoe zien de ketens in de genoemde gebieden er uit 
en wat zijn de sterktes en zwaktes van de gebieden? 
In het Baankwartier zie je nu door de inzet van de 
werkgroep In de Ban van de Baan ‘iets’ van een keten 
met zorg ontstaan, maar voor het Oude Westen en 
het Hoogkwartier  ijn de ketens moeilijker te duiden. 
Het Oude Westen wordt gekenmerkt door sterke en 
eigenzinnige types die het niet altijd goed met elkaar 
kunnen vinden. Samen met Hugo Bongers en Jeroen 
Deckers heeft Rosier vastgesteld dat om de wijk meer 
een mode- en maakgebied te laten zijn er goed zicht 
moet zijn op beschikbaar bedrijfsmatig vastgoed. Via 
stagiaires die via RadarWMO ingezet worden, zal een 
vastgoedinventarisatie in het Oude Westen gemaakt 
worden . Tussen de afdelingen bedrijfsvastgoed 
en sociaal vastgoed ervaart Rosier overigens een 
groot  gat, het lijken twee gescheiden afdelingen 
bij Woonstad met geheel eigen doelen. In het 
Baankwartier loopt e.e.a. al makkelijker wat betreft 
inzet van vastgoed door de rol van Contemporary en 
in het Hoogkwartier, zoals eerder weer moeizaam. 
Op het moment dat je meer coördinatie en toegang 
tot vastgoed in een gebied hebt, verlopen bottom-up 
gebiedsontwikkelingen beter.

Welke perspectieven zijn er nu in de drie 
bovengenoemde gebieden? Het Baankwartier is in 
the picture als medisch-creatief cluster als aanslaat 
wat nu in de humuslaag in ontwikkeling is, een kans 
dus voor de buurt, de medische en de creatieve sector.  
Voor het Oude Westen lonkt een ontwikkeling 
als maakgebied. Voor het Hoogkwartier, waar de 
ontwikkelingen pas gestart zijn,  kan het perspectief 
nog niet helder geformuleerd worden.  Al lijken 

mogelijkheden als verbindend gebied tussen een 
Studentenkwartier in het hart van de stad, studenten 
activiteiten rond het Oostplein en de Erasmus in 
het verschiet te liggen. Het is evident dat Rosier 
vanuit zijn huidige brede opdracht in het centrum 
nu onvoldoende  zelf als trekker/organisator aan de 
slag kan gaan. Een samenwerking en ondersteuning 
van een organisatie als Stipo zou mogelijk op korte 
termijn al meer op kunnen leveren. Toegang tot 
en coördinatie van vastgoed lijkt een sleutelwoord, 
zeker voor het Oude Westen. Transformatie van het 
Hoogkwartier staat op de politieke agenda. Rosier 
benadrukt dat inspraak en betrokkenheid van de 
huidige gebruikers en bewoners hierbij belangrijk 
is. Hij ziet ruimte voor een vergelijkbare aanpak 
als in het Baankwartier: het betrekken van de 
omgeving bij gebiedsontwikkeling door het starten 
van een platform waarin de gebruikers van het 
gebied vertegenwoordigd zijn. In het Baankwartier is 
momenteel niet één trekker die dominant is. Al speelt 
Bart van Beurden door zijn inzet als risicodragend 
ondernemer op het vlak van leegstandsinvulling een 
belangrijke rol. Net zoals Marcus Fernhout eerder is 
begonnen in het CS Gebied. De aansluiting via AIR 
bij het Stadsmakerscongres levert hopelijk de kans 
om met meer partijen en deskundigen in gesprek te 
gaan en te bepalen wat er nodig is om de bottom-up 
gebiedsontwikkeling in de buurt verder te brengen. 
Kortom, er is veel potentie voor ontwikkeling in het 
centrum. Een schaalsprong maken is nu echter nog te 
moeilijk voor veel van de kleine partijen. 

Wie zijn de grote partijen in de gebieden? In het 
Hoogkwartier en het Oude Westen zijn ze niet 
makkelijk te vinden, in het Baankwartier wat 
makkelijker. Daar ligt nu een belangrijke opgave. Een 
dergelijke opgave ligt nu maar ten dele binnen de 
huidige opdracht van Rosier. Overige gebiedsgerichte 
ontwikkelingen in het centrum zijn het Maritiem 
district en het Studentenkwartier. Rosier is ook hier 
als cultuurscout zijdelings bij betrokken, maar de 
kennis die hij opdoet als scout en de netwerken die 
hij heeft, zijn waardevol. Over de hele breedte van de 
inzet van de cultuurscouts wordt zoals in het begin 
gezegd duidelijk dat de lokale kennis en netwerken 
van de scouts ook op andere gebieden dan alleen 
kunst en cultuur van meerwaarde zijn voor de stad. 
De vraag voor extra inzet van deze kennis neemt toe.  
Intern wordt nu onderzocht welke ruimte (tijd, geld) 
scouts  kunnen creëren  om op deze nieuwe actuele  
vragen in te gaan en als cultuurscouts ondersteuning 
met kwaliteit te blijven bieden? Rosier stelt dat 
cohesie een voorwaarde is om  gebieden  goed en 
duurzaam te kunnen ontwikkelen. In het centrum is 
die ontwikkeling  van creatieve industrie en ontstaan 
van ketens nog te weinig verbonden en daardoor  
kwetsbaar. Je kunt dan ook nog niet echt spreken 
van het ontstaan van concrete broedplaatsen maar 
de contouren ervan komen  langzamerhand wel in 
beeld .
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SERIOUS GAMING 
IS FOOTLOSE EN 
ROTTERDAM LAAT 
KANSEN LIGGEN

MICHAEL BAS IS CHIEF EXECUTIVE OFFICER VAN &RANJ  SERIOUS 
GAMES. OPGELEID TOT AUTONOOM KUNSTENAAR AAN DE WDKA 

(1987), VOLGDE HIJ DE OPLEIDING BEELD- EN MEDIATECHNOLOGIE 
AAN DE HKU HILVERSUM. PROGRAMMAMAKERS THEO WESSELO  

EN MAXIM HARTMAN WAREN KLASGENOTEN OP DE ACADEMIE; ZIJ 
MAAKTEN VOOR DE VPRO ONDER ANDERE HET PROGRAMMA REMBO 

EN REMBO.  SAMEN MET MARCUS VLAAR EN HANS WESSELS HIELD 
BAS ZICH VEEL BEZIG MET COMPUTERS. 

MICHAEL BAS
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SERIOUS GAMING 
IS FOOTLOSE EN 
ROTTERDAM LAAT 
KANSEN LIGGEN

Ze stonden garant voor de eerste 
geanimeerde online spelletjes 
met hun bedrijf Hootchie Cootchie 
Cartoons en sinds 1999 gooiden 
ze het roer om naar het creëren 
van spellen met een ander doel 
dan entertaining: serious gaming, 
wat toen nog accidental learning 
heette was een feit. Uitvalsbasis 
was aanvankelijk een kraakpand 
in Kralingen. Toen op de Lloyd 
Pier een broedplaats voor de media 
werd gerealiseerd, verhuisden ze 
daarheen. In de begintijd leverde 
het profijt op daar met zijn allen 
te zitten: de directe nabijheid 
van andere bedrijven maakte het 
mogelijk snel te animeren, anders 
was het onbetaalbaar. Omroep 
Llink zat er, ook voor hen werkte 
Bas. In de omroepwereld zit echter 
geen geld; de niche markt zit in 
serious gaming en op het gebied van 
behavioral change. In Rotterdam is 
wel sprake van relaties op dit gebied, 
maar Bas geeft aan niet met iedereen 
te maken te hebben. Waar komen de 
klanten van Ranj vandaan? Bas schat 
dat 70% van zijn afnemers uit het 
buitenland komt; Price Waterhouse 
Cooper, Johnson & Johnson, de 
farmaceutische industrie. Hoewel 
hij  graag voor Erasmus MC of het 
havenbedrijf zou werken, is het daar 
nog niet van gekomen.  Volgens 
hem ligt het centrum van de gaming 
in Utrecht, mede door de HKU en 
het feit dat veel stimuleringsclubs 
zwaar hebben ingezet op het gebied. 
Marinka Copier, directeur van de 
HKU, Mark Overmars en een aantal 
bedrijven vormden de basis voor de 
Dutch Games Association in Utrecht.

 Na Utrecht is Amsterdam de stad 
met de meeste entertainbedrijven. 
Pas daarna komt Rotterdam, dat in 
het gebouw in het Lloyd kwartier 
nog Radio TV Rijnmond en FunX 
huisvest. De ontwikkeling ging van 
film, naar media naar creatieve 
sector. Jan Hoogestijn (sinds kort 
weer actief bij de Rotterdam 
Media Commission), fungeerde 
zo’n beetje als kwartiermaker, 
maar nu ontbreekt elke vorm van 
clustering. Game makers zitten in de 
Maassilo, in De fabriek, in het Lloyd 
kwartier en in Zoho. Huisvesting in 
Rotterdam is niet zo duur, maar ieder 
werkt voor zichzelf. Bovendien is de 

industrie nationaal en internationaal 
georiënteerd, anders is het niet 
haalbaar. Een incubators plek kent 
Rotterdam niet; hooguit nemen meer 
gevestigde clubs starters onder de 
vleugels. Ondersteuning prevaleert 
als je net van de Academie komt 
boven ruimte. Begeleiden en trainen 
kost tijd en geld. Als je mensen in 
dienst kunt nemen om dat te doen, 
wordt het ook interessant goedkope 
ruimte aan te bieden. De Dutch 
game Garden, gevestigd in Utrecht 
en Hilversum, is daar mee bezig 
en heeft als missie de Nederlandse 
game industrie aan te jagen en zo 
meer werkgelegenheid te creëren. Zij 
starten ondertussen meerdere hubs 
in verschillende steden.

Nationale game events zijn dé  
plekken voor ontmoeting, de 
Dutch Game Awards bijvoorbeeld 
zijn in 2014 voor de zevende keer 
gehouden. Verdeeld over veertien 
categorieën worden de prijzen 
uitgereikt; serious gaming is één 
van de categorieën. Jurriaan van 
Rijswijk, tot voor kort organisator 
van Stichting Games health for 
Europe,  heeft onlangs in Amsterdam 
de deuren geopend van een pand 
waar de hele keten van serious 
gaming te vinden is. Growing 
Games is een meerjarig ( 2013 -2016) 
stimuleringsprogramma om de 
duurzame groei van de Nederlandse 
applied game-sector te bevorderen 
(http://growinggames.nl). De beste 
opleidingen zitten volgens Bas in 
Utrecht en Breda, de technische 
mensen komen uit Delft of van de 
Computer Scienceopleidingen. Talent 
op het gebied van vormgeving voor 
beeld komt ook van de WdKA. 

Rotterdam zou zich meer en beter 
moeten inzetten voor de creatieve 
industrie. Gaming blijft niet voor 
eeuwig, meent Bas. Innovatie moet 
uit de maatschappij zelf komen, 
diverse partijen uit de creatieve 
sector kunnen met problemen aan 
de slag, bijvoorbeeld met het grootste 
probleem dat Rotterdam heeft, de 
achterstand van Zuid. Wat is daar 
het probleem en waarom lost dat 
niet vanzelf op? Wat is de oorzaak? 
Bas stelt voor de creatieve sector als 
breekijzer te gebruiken, niet alleen 
de kunstenaars. In Charlois lijkt nu 

een behoorlijk heelal te ontstaan 
met pop ups en dergelijke, maar 
zodra het aanbod van goedkope 
ruimtes stopt, dreigt er een terugval. 
Kruisbestuiving is een sleutelwoord. 
Een ander probleem dat Bas 
aankaart, is het instituut haven dat 
geen onderdeel van de stad is of lijkt 
te worden. Is er een noodzaak voor 
de haven om te veranderen? En 
een ander ballonnetje dat hij oplaat: 
hoe kunnen we nu een creatieve 
gamesector ontwikkelen met hulp 
van gerenommeerde instituten 
als het Erasmus MC als we de link 
met Delft Industrial Design niet 
claimen? Gecombineerd met een 
architect van OMA, iemand van 
Unilever en vertegenwoordigers 
uit maatschappelijk georiënteerde 
bedrijven (zorgverzekeraars), 
kunnen we toch de Zuid-case 
aanpakken? Nu duurt het te 
lang en dat komt eigenlijk omdat 
er geen probleemeigenaar is. 
Een interessante case vindt 
Bas Generation R dat de groei, 
ontwikkeling en gezondheid van 
10.000 opgroeiende kinderen in 
Rotterdam onderzoekt die allemaal 
geboren zijn tussen 2002 en 2006. 
Deze kinderen worden  vanaf de 
vroege zwangerschap gevolgd 
tot aan hun jong volwassenheid. 
Centraal staat de vraag waarom het 
ene kind zich optimaal ontwikkelt 
en het andere kind niet of minder. 
Hij stelt:  je moet je niche bepalen, als 
je de eerste bent, komen er vanzelf 
volgers.

Bas hoopt dat het onderzoekstraject 
waar dit interview deel van 
uitmaakt, leidt tot de aanpak 
van innovatie op het gebied van 
onderwijs. Dit zou een kans zijn 
voor Rotterdam om als stad van 
laagopgeleiden te kunnen scoren. 
Zelf is hij wat dit onderwerp 
betreft  tegen muren opgelopen; hij 
suggereert dat je multinationals in 
moet zetten die de kar gaan trekken. 
Het gaat niet altijd om ruimte, maar 
ook om ideeën. Stadslabaratorium 
Rotterdam werkt, Joep van Lieshout 
zit in Rotterdam, Daan Roosegaarde 
komt hier naar toe, pop up stores 
doen het goed, maar uiteindelijk 
heeft Amsterdam het beter voor 
elkaar dan wij.

ROTTERDAM ZOU ZICH MEER EN BETER MOETEN INZETTEN 
VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE.
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VERGROTE 
ZICHTBAARHEID 
VOOR V2_

MICHEL VAN DARTEL
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V2_ houdt zich op vier manieren 
bezig met vraagstukken:

1. Archief: nieuwe kunstenaars 
zien wat de geschiedenis 
leert

2. Publicatie label: V2_ geeft 
boeken uit met betrekking 
tot bijvoorbeeld theorie 
of het werk van een 
kunstenaar. De boeken zijn 
van belang voor het eigen 
onderzoek en voor educatie 
doeleinden. 

3. Evenementen die variëren 
van kleine workshops 
tot grote,  internationale 
exposities.

4. V2_ lab: het kloppende 
hart van de organisatie. 
Technische kunstenaars en 
curatoren komen samen om 
aan vraagstukken te werken. 
Projecten die als rode draad 
de invloed van techniek 
hebben. 

Samenwerkingspartners 
komen van dichtbij , zoals uit 
het Kunstblock, een stichting 
die bestaat uit de culturele 
organisaties in en rondom de 
Witte de Withstraat, waaronder 
V2_, maar ook van verder 
weg: TU Delft, universiteit 
Wageningen of een industriële 
partner als Philips. In het laatste 
geval is dan een bescheiden 
R&D-rol voor V2 _weggelegd. 
De zgn. open source manier van 
werken van V2_ is met grote 
partners haast onmogelijk, zo is 
gebleken. Vandaar de voorkeur 
voor het werken met grote 
en betrouwbare mediakunst 
instellingen en festivals van over 
heel de wereld. Ars Electronica, 
Transmediale en de International 

Triennial of New media Art in 
Beijing zijn voorbeelden. 

Michel van Dartel werkt 
als curator bij V2_. Met zijn 
academische achtergrond 
belandde hij er aanvankelijk 
als projectmanager die direct 
medieerde tussen kunstenaars 
en wetenschap. V2_praat met 
verschillende stakeholders 
in de stad: RDM, WdKA en 
het Piet Zwart Instituut. Het 
Nieuwe Instituut en zijn 
voorganger het Nai is een 
samenwerkingspartner, net als 
heel veel individuele makers. 
Van Dartel beschouwt V2_ 
echt als schakel tussen het 
internationale netwerk. Zo 
ontstaan (internationale) spin 
offs, maar kon ook iemand 
als Daan Roosegaarde zich 
ontwikkelen. V2_ is een plek 
waar je als kunstenaar hele 
gekke dingen kunt uitproberen, 
alleen wil de industrie daar niet 
graag in investeren. Het mooie 
van Roosegaarde noemt Van 
Dartel dat hij zo’n brand heeft 
gecreëerd dat alleen die associatie 
al volstaat. Het zou mooi zijn als 
V2_ een vergelijkbare associatie 
zou oproepen. Nu is de positie 
van V2_ vooral voorhoede 
gevechten voeren vóór het 
succes van de kunstenaar. 
Hoewel Roosegaarde niet 
schroomt om te benadrukken 
dat hij support heeft gehad van 
V2_ in zijn eerste jaar, vliegt het 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken hem liever als mascotte 
van de creatieve industrie over 
de wereld.  Makers moeten wel 
in de spotlight staan, meent Van 
Dartel, maar het is ook belangrijk 
de infrastructuur die eronder ligt 

V2_ IS DÉ PIONIER OP HET GEBIED VAN KUNST, MEDIA EN TECHNOLOGIE. 
AL 33 JAAR RICHT DE ORGANISATIE ZICH OP DIE COMBI IN RELATIE TOT 
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN. DOOR DE LANGE GESCHIEDENIS IS 
V2_ STEVIG VERANKERD IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT. ONDANKS VEEL 
VERSCHUIVINGEN EN ALLERLEI NIEUWE PARTNERS DOOR DE JAREN HEEN, IS 
V2_ ALS ONTWIKKELAAR EN KNOOPPUNT VAN NETWERKEN BEPALEND. 
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te laten zien. Expliciet in de contracten met de kunstenaar 
staat nu dat de kunstwerken van de kunstenaar zijn. V2_ 
is een belangrijke ontmoetingsplaats voor kunstenaars; op 
een andere locatie zou dat veel moeilijker worden. De lokale 
scene komt nu eenmaal eerder als ze daarna ook direct om 
de hoek bij partners als Worm of TENT terecht kunnen, of 
nog een drankje in de stad kunnen doen. 

In de keten waar V2_ onderdeel van uitmaakt, is de 
relatie met het Piet Zwart Instituut belangrijk. Dit is een 
gerenommeerde media design opleiding die internationale 
studenten aantrekt. De WdKA levert eveneens 
goede kunstenaars op, meent Van Dartel. Belangrijke 
overige partijen zijn de Gemeente Rotterdam en het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ook de Stichting 
Doen! levert een financiële bijdrage. Een tegenvaller is 
dat V2_ niet meer in de basisinfrastructuur van het Rijk 
is opgenomen. Dit betekent dat de landelijke focus nu 
verlegd is naar de Rotterdamse, noodgedwongen lokaal dus. 
Niet alleen negatief, maar zo langzamerhand ontglippen 
de internationale banden V2_. Het behoeft geen betoog 
dat dit op langere termijn ook  voor Rotterdam negatieve 
consequenties heeft. Contacten met belangrijke medialabs 
gaan nu verloren, omdat de resources ontbreken je op die 
plekken te bevinden waar je hoort te zijn. 

Veel nationale en internationale mensen blijven vanwege 
het gunstige werkklimaat wel een tijdje plakken in 
Rotterdam. Hetzelfde geldt overigens voor Showroom 
Mama en Tent. Die lokale kunstenaars echt een kans geven. 
Als projectorganisatie is het lastig om structurele kosten 
gedekt te krijgen. Ondanks het gegeven dat de huisbaas 
van V2_  ‘sociaal entrepreneur’ schijnt te zijn, is de huur 
voor V2_ haast niet meer op te brengen. Kunstenaars als  
Edwin van der Heide, Joep van Lieshout en de Makers van 
Rotterdam zitten in grote, goedkope werkruimtes waar 
veel mensen samenkomen. Het zijn ook netwerkplekken, 
industriepanden waar je het ziet gebeuren en waar hubjes 
ontstaan. Kunstenaars ontmoeten elkaar natuurlijk ook op 
plekken als BAR, al zul je daar niet zo snel dealtjes sluiten. 
De uitdaging voor V2_ is altijd wisselend: de ene keer 
stel je met een partner een prototype samen, de andere 
keer ga je op zoek naar een bruikbaar team rondom een 
conceptuele uitdaging. Van Dartel beschouwt V2_ eigenlijk 
als producent. De innovatie vouchers  zijn voor makers een 
belangrijk element geweest om een experimenteel project 
te doen bij kennispartners. Veel kunstenaars met relatief 
kleine budgets kwamen die vouchers bij V2_ verzilveren. 
Tot opdrachtgevers heeft dit traject niet geleid. Toch is 
Rotterdam een stad van makers, stelt Van Dartel. Mensen 
komen hier ook naar toe omdat ze een werkersmentaliteit 
hebben. Dat zou je als gemeente kunnen ondersteunen, 
bijvoorbeeld door geld aan kunstenaarsinitiatieven te 
besteden.  V2_ heeft zich al lang bewezen; in China zijn ze 
enorm bekend vanwege hun grote exposities en bekende 
kunstenaars die ze hebben afgeleverd. Dat die keten in 
de stad niet zo goed ontwikkeld is, heeft ongetwijfeld 
met de eigen agenda’s van instellingen te maken, meent 
Van Dartel. En met het feit dat mensen in het buitenland 
meer risico’s durven te nemen. Wat steekt is dat V2_ als 
oudgediende een sterk media lab vertegenwoordigt, maar 
omdat iedereen zijn eigen succes wil claimen, wordt er 
liever iets nieuws opgetuigd. Dat V2_ jarenlang niet goed 
zichtbaar is geweest in Rotterdam, heeft vooral te maken 
met de plek in een zijstraat van de Witte de Withstraat en 
de gesloten, grijze gevel. In aantallen bezoekers doet V2_ 
het eigenlijk altijd prima, zeker voor een instelling die niet 
in de eerste plaats draait om tentoonstellen. Een eerste 

stap om die zichtbaarheid te vergroten is het van glas 
voorzien van de voorgevel van V2_ . Ook het nieuwe 
logo, een kunstwerk van Lars Spuybroek, heeft daar 
een plaats.

V2_ is een culturele organisatie. Dat maakt dat je 
als onderhandelingspartner bij fondsen een slechte 
positie hebt op de langere termijn. Voor jou zijn er 
altijd anderen. Begonnen in Den Bosch is V2_ ooit naar 
Rotterdam gelokt met de belofte van een mooi pand, dat 
nu eigenlijk te duur is. Het belang van het vasthouden 
van culturele instellingen in de binnenstad echter, kan 
door Van Dartel niet voldoende benadrukt worden. 
Een binnenstad die alleen een shopwalhalla is, doet 
de reputatie geen goed.  V2_ hoort in de binnenstad, 
daarom vinden internationale studenten V2_ ook nog 
steeds. Bovendien maakt de gemeente graag goede sier 
met V2_. Waarom dan toch die korting op mensen in de 
organisatie? Van Dartel steekt graag de hand in eigen 
boezem, maar constateert tegelijkertijd  dat partners als 
Het Nieuwe Instituut en het IABR vooruitgeschoven 
posities hebben. Terwijl V2_ nog altijd gevonden wordt 
door de belangrijke spelers in het veld. Daar liggen 
uiteindelijk toch de kansen? 



HET BELANG VAN HET VASTHOUDEN 
VAN CULTURELE INSTELLINGEN IN DE 

BINNENSTAD ECHTER, KAN DOOR VAN 
DARTEL NIET VOLDOENDE BENADRUKT 

WORDEN. EEN BINNENSTAD DIE ALLEEN EEN 
SHOPWALHALLA IS, DOET DE REPUTATIE 

GEEN GOED. 
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HANS SCHEEPMAKER IS DE LAATST GEÏNTERVIEWDE. 
BEWUST ALS HEKKENSLUITER GEPLAND, IN DE HOOP 
DE GAATJES TE VULLEN DIE OVERBLIJVEN NA DE 
GESPREKKEN MET VERTEGENWOORDIGERS UIT HET 
CREATIEVE LANDSCHAP IN ROTTERDAM. HOE VERSTERK 
JE  DE KETEN IN EEN  CREATIEVE SETTING? WAAR ZITTEN 
DE INNOVATIE HUBS? WIE MOET ER WAT AAN DOEN? WAT 
IS DE ROL VAN DE GEMEENTE? WAAR LIGGEN DE KANSEN?

HET VERHAAL 
VAN DE STAD: 
ALLE KIKKERS 
IN DEZELFDE 
DOOS!

HANS SCHEEPMAKER 
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Hans Scheepmaker is de laatst geïnterviewde. 
Bewust als hekkensluiter gepland, in de hoop de 
gaatjes te vullen die overblijven na de gesprekken 
met vertegenwoordigers uit het creatieve landschap 
in Rotterdam. Hoe versterk je  de keten in een  
creatieve setting? Waar zitten de innovatie hubs? 
Wie moet er wat aan doen? Wat is de rol van de 
gemeente? Waar liggen de kansen? 

Scheepmaker is bij Stadsontwikkeling 
verantwoordelijk voor de innovatie agenda en 
daaraan gekoppeld de ‘next economy’, de economie 
neerzetten als een learning principle voor het fysieke 
cluster. De aanname is dat het uiteindelijk gaat om de 
concurrentiekracht en de toekomstbestendigheid van 
de economie door enerzijds innovatie te bevorderen, 
dus de verbinding tussen de stad, de industrie en 
de haven. Dat is het DNA van de stad.  Lab010 is in 
het leven geroepen en door het college inmiddels 
omarmd om projecten aan te jagen. Tegelijkertijd 
loopt het spoor van de roadmap next economy, 
een programma waarin alle ontwikkelingen in de 
stad gemonitord worden. Denk bijvoorbeeld aan 
robotisering, internet of things of urban metabolism. 
Wat is de impact op langere termijn op de economie 
van Rotterdam? Welk handelingsperspectief 
zou je vervolgens kunnen schetsen gegeven het 
economische DNA? Parallel aan de roadmap loopt 
het traject internationale validering. Jeremy 
Rifkin is in november 2014 in Rotterdam op 
bezoek geweest en heeft met vertegenwoordigers 
van het college gesproken en gekeken naar een 
mogelijkheid tot samenwerking vanuit het idee 
dat als je vanuit de concrete innovatiekracht die 
er is en die verder wordt versterkt met de komst 
van een Cambridge Innovation Centre (CIC) een 
internationaal tot de verbeelding sprekende aanjager 
hebt om investeerders aan te trekken, je vanuit 
Rifkin een parapluverhaal kunt vertellen waar 
een zekere wervingskracht  van uit zou kunnen 
gaan.  In Noord Frankrijk is een traject met Rifkin 
doorlopen en daar heeft het een katalyserende 
werking gehad. Zeg maar: alle kikkers uit de regio 
in dezelfde doos. Hoe je het ook wendt of keert, stelt 
Scheepmaker, er gebeurt in Rotterdam van alles 
maar de versnippering is niet te missen. Of het nou 
Rotterdam Partners is, Metropool Regio, Innovation 
Quarter of het Havenbedrijf, iedereen heeft zijn 
eigen verhaal. Op het moment dat je een boegbeeld 
als Rifkin aan je bindt, gaan er allerlei deuren open. 
De Fransen bestempelen hem als hun haute parleur, 
hun roeptoeter die het  gebundelde verhaal overal 
neerlegt. Het behoeft geen betoog dat het werkt, 
meent Scheepmaker. Het zal effect hebben op de 
aantrekkelijkheid van de regio. CIC gecombineerd 
met het grote verhaal (complementair aan wat 
Hendrik Halbe doet) kan veel innovatiekracht 
mobiliseren. 

Wat mist Rotterdam dat we externe partijen nodig 
hebben? Scheepmaker denkt nauwelijks na en 
noemt twee woorden: leiderschap en verbinding. 
Het pas verschenen boekwerk Connecting Industries 
(http://connectingindustries.nl) bevestigt dat de regio 
innovatiekracht bezit óndanks regionale stimulering 
en regulering, niet dankzij. Op het moment dat je 
meer samenhang en verbinding creëert, is er meer 
ontwikkelkracht uit te halen.  Volgens Scheepmaker 
gaat het om de trits van innoverend vermogen 
naar organiserend naar investerend vermogen. Het 
begint met innoverend vermogen. Dat is aanwezig 
in de regio. Heel veel zelfs. Als je dat innoverend 
vermogen goed weet te organiseren door goede 
netwerken te faciliteren zodat de juiste personen 
snel de juiste toegang vinden, versterk je de 
innovatiekracht en dus het investerend vermogen. 
Dit ecosysteem moet je op een efficiënte manier bij 
elkaar brengen. Zolang er versnippering is, haal je 
het maximale er niet uit. Is het innoverend vermogen 
aan de next generation bedrijven in Rotterdam 
zoals we dat veel in de andere interviews hebben 
gehoord? Over de grote bedrijven wordt namelijk 
veel geklaagd. Scheepmaker bevestigt dat dit de 
hamvraag is. Juist in de nieuwe economie waarin 
digitalisering een driver is, zie je de jonge generaties 
terug. Kleinschaligheid biedt mogelijkheden 
voor (netwerken van) start ups. Technologie is 
het sleutelwoord. Bekeken vanuit de bestaande 
netwerken, waaronder het havenindustriecomplex, 
is er weinig innovatie. Het ene bedrijf nuanceert 
meer dan het andere, maar zolang er nog geld 
te verdienen valt as usual verandert er niets. 
Verschuivingen gaan langzaam. Ontegenzeggelijk 
ziet de wereld er over 20 jaar anders uit. Fossiele 
brandstoffen raken op. Waarom zetten we hier twee 
nieuwe kolenbrandstofcentrales neer terwijl partijen 
in de industrie, zoals e-on in Duitsland, zelf al 
terugtrekkende bewegingen maken? Dat is moeilijk 
uit te leggen. Hij noemt het fenomeen reshoring 
dat wellicht doorzet: terugkeer van productie uit 
lagelonenlanden naar eigen stad en regio. Het 
huidige verdienmodel zal in de toekomst niet meer 
werken, maar tegelijkertijd wordt gekoesterd wat 
er is. Deze dubbele boodschap komt op de nieuwe 
generatie innovatieve starters natuurlijk niet echt 
wervend over. Het risico bestaat dus dat je de 
vernieuwing buiten de deur houdt. 

Hoe betrek je in Rotterdam de afnemers, de kop 
van de keten? Veel kunstenaars en creatieven 
ontplooien initiatieven om die afnemers binnen 
te halen. Ze doen dit omdat ze van Rotterdam 
houden en hier willen wonen en werken. Kunnen 
zij bediend worden door bijvoorbeeld het schip 
van de toekomst te bouwen waar Peter Troxler 
het over had? Wat vindt Scheepmaker? Hij heeft 
niet direct een antwoord, maar pakt het eerder 



DE BRUG NAAR DE 
TOEPASSING ONTBREEKT 
VAAK. IEDEREEN DIE HET 
BELANGRIJK VINDT OM 
IN TE GRIJPEN, KAN DE 
VERSCHILLENDE PARTIJEN 
UIT DE KETEN DUS BIJ 
ELKAAR ZETTEN, OOK DE 
GEMEENTE.
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genoemde road map traject op: vreemde ogen dwingen, 
misschien helpt dat. Tegelijkertijd constateert hij dat er 
geen leiderschapsvacuüm zou moeten zijn, zeker niet 
in het openbare bestuur. Aboutaleb heeft verscheidene 
gesprekken met Rifkin gevoerd, hij staat achter dit 
verhaal en heeft een onbetwist leiderschap. Ook de 
burgemeester van Den Haag zou erin betrokken 
kunnen worden, net als de Raden van Bestuur van 
TU Delft en Erasmus Universiteit. De volgende stap 
is het bedrijfsleven: het lastige hier in tegenstelling 
tot in Noord Frankrijk is dat het leiderschap nog niet 
georganiseerd is. De Kamer van Koophandel heeft 
de slagkracht niet, het Havenbedrijf heeft de rol 
niet: wie dan wel? Wie zijn de leiders in de business 
community die over hun eigen schaduw heen kunnen 
stappen en zo’n rol kunnen spelen? Aan namedropping 
doet Scheepmaker liever niet, wel vindt hij gezien 
de ontwikkeling rondom smart industry dat de 
werkgeversorganisaties. FME en VNO-NCW:  
(http://www.fme.nl/Beleidsthema_s/Technologie_
Innovatie/Content/Smart_Industry) een programma voor 
de regio op kunnen zetten. De maakindustrie is hier 
goed  vertegenwoordigd. Hoe ga je daar mee om? Wat als 
de trend van reshoring doorzet? Hoe zorgen we er voor 
dat die bedrijven zich in onze regio vestigen? Dit levert 
kansen op. Maar de types die als boegbeeld kunnen 
functioneren, die het bedrijfsleven in die transitie mee 
kunnen nemen, hebben we hier eigenlijk niet.  

 Zoho en de Science Tower worden wel als 
knuffelprojecten gezien en ervaren: ze doen het goed en 
worden als voorbeeld gesteld. Maar wat is de visie van 
de gemeente op dit soort plekken? De vooroplopers, de 
stadmakers, moeten nog veel bevechten. Omgekeerd: 
stellen ze wel vragen aan diezelfde gemeente? En ook: 
zitten de partijen in de regio elkaar niet in de weg? 
Scheepmaker meldt dat er juist meer samenwerking 
is vanaf het moment dat Smit-Kroes in Amsterdam is 
aangesteld als trekker van de StartupDelta. CIC heeft 
volgens Scheepmaker een goede analyse van de regio 
gemaakt. Ze hebben daarbij veel bouwstenen van het 
ecosysteem inzichtelijk gemaakt. Mede door die analyse 
beseft de gemeente dat het samenhangende innovatie 

ecosysteem het doel is waar alle partijen in samen 
komen. Faciliterend is te passief, liever benoemt 
Scheepmaker de initiërende en regisserende rol 
van de gemeente om alle partijen in hun kracht te 
zetten. Wederom vallen de termen leiderschap en 
organisatie, maar wíe een leidende rol speelt wordt 
niet benoemd. Jeroen Laven merkt op dat iedereen 
dan impliciet altijd naar de gemeente kijkt, al dan niet 
terecht. Het gaat om de balans tussen aan de ene kant 
de kunst van het loslaten en aan de andere kant op de 
cruciale punten zorgen dat je die keten beetpakt. Van 
EUR tot CIC tot YES DELFT. Organiserend vermogen 
is met de capaciteiten van Rotterdam op het netvlies 
logische ingangen benutten. Met Stadsontwikkeling 
Rotterdam tracht Scheepmaker dit nu te organiseren. 
Hij vindt overigens niet dat deze partij altijd de meest 
voor de hand liggende partij is, maar met de economie 
als leading principe kom je via hen wel altijd verder. 

De verbinding tussen de havens, de industrie en de 
stad vertegenwoordigt de huidige verdienkracht. 
Onder de vlag van de innovatie agenda hangen de 
termen smart industry (zie boven), smart port en 
smart city. Het Havenbedrijf heeft in ieder geval 
een programma opgezet met een ex-TNO ’er als 
directeur gericht op de samenwerking om innovaties 
te stimuleren. De term smart city gekoppeld aan 
Rotterdam, kom je op Google nauwelijks tegen. Een 
omissie, vindt Scheepmaker, want dat kunnen we ons 
niet permitteren. In deze media- en soundbitecultuur 
kun je niet achterblijven, dus daar moet snel actie 
op worden ondernomen. Top down kun je er een 
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directeur opzetten, een programma aanhangen, een 
frame omheen zetten en een strik omheen doen. 
Als over drie maanden de website wordt gelanceerd, 
wordt Rotterdam door degene die zoekt op smart 
cities in ieder geval gevonden. Laven vraagt zich af 
wat dat betekent voor de partijen die er al zijn. Wat 
in ieder geval niet werkt, is een zak geld over de 
schutting gooien bij een partij die het goed doet. Uit de 
gevoerde gesprekken blijkt, dat je hiermee de markt 
verstoort. Per saldo schiet je hier niets mee op; de 
gemeente geeft geen water, maar neemt dingen (weer) 
over. Dit spel wordt wel minder gespeeld gelukkig en 
Scheepmaker bevestigt dat dit inderdaad een reflex is. 
Als het aan hem ligt, is samenhang in de versnippering 
aanbrengen door middel van framing, liefst thematisch 
zodat het iets oplevert voor het imago van de stad. 
Een beeld scheppen van Rotterdam als koploper in 
transitie naar de nieuwe, innovatieve economie, is 
volgens Scheepmaker een gedeeld verlangen, geen 
cherry picking door de gemeente.  De echte innovaties 
zitten in de crossovers, meent hij. Dat gaat niet vanzelf. 
Wie is nu degene die een omgeving creëert waar dit 
soort kruisbestuiving plaats kan vinden?  Wie brengt 
mensen op het idee dat er dwarsverbanden te maken 
zijn waar waarde uit gecreëerd wordt? Scheepmaker 
stelt zelf de vraag én geeft antwoord: de gemeente, 
omdat niemand anders het doet. Laven denkt dat het 
de stadsmakers zijn, misschien nog niet zo bewust, 
maar zij leggen de bodem. Scheepmaker geeft hem 
gelijk, maar zoekt ook naar een mechanisme om het 
op te schalen. In het oude Eon-gebouw bijvoorbeeld 
gaat nu een soort cluster ontstaan van bedrijven die 
met gerecycled plastic dingen maken. Transmare 
is een bedrijf dat zijn productielijn uit Tilburg naar 
Rotterdam haalt; afvalplastic wordt geupcycled naar 
een  grondstof voor de productie van 3D-printers. Zo’n 
cluster werkt goed omdat er focus is, bovendien is er 
kritische massa in de regio. Food als thema met het 
Westland op de achtergrond werkt ook goed, net als 
het medische cluster met het Erasmus MC. Innovaties 
trekken zich echter niets van clusters aan, die  zoeken 
markt. Ook voor de gemeente is het dus een zoektocht. 

Stel, we gaan als stad voor Rifkin. Hoe sijpelt dat dan 
door naar de volgende generaties zodat je nu al kunt 
kweken wat je nodig hebt in de stad? Laven noemt het 
voorbeeld van Ariadne Urlus van Showroom Mama 
die heel erg behoefte heeft aan educatie op jonge 
leeftijd zodat de huidige scholieren de afnemers van 
de toekomst zijn. Daar ligt toch ook een rol/kans voor 
de gemeente? Scheepmaker vertaalt de vraag direct 
naar een bijeenkomst waar hij onlangs het verhaal 
van de smart industry vertelde. Ook daar kwam naar 
voren dat je de skills die je straks nodig hebt om die 
nieuwe industrie te bedienen, moet inventariseren en 
aanbieden. Hoe komt dit vervolgens in het curriculum 
van onderwijsinstellingen terecht? Ook dit vraagt 
afstemming en is een discussie die landelijk in het 
kader van Agenda Stad wordt gevoerd met het Rijk. 
De mate waarin je als gemeente invloed hebt op de 

onderwijssector, is gering. Het moet, meent hij,  uit het 
onderwijs zelf komen.
Uit de analyse van de andere gesprekken blijkt dat de 
geïnterviewden slecht zijn ingevoerd in het gemeentelijk 
apparaat. Individuen bepalen nu, zowel binnen de gemeente 
als binnen bijvoorbeeld Stipo en het Schieblock, hoe de 
balletjes rollen. De gebiedsambtenaren zijn supergoed in 
verbindingen, stelt Laven. Ze floreren veel beter nu er 
geen deelgemeentes meer zijn.  Klopt dat? Scheepmaker 
noemt zichzelf een beetje een atypische ambtenaar. Hij 
voelt niet de neiging zich te verdedigen, sterker nog, hij 
ziet bepaalde zaken ook graag anders. Echter, het proces 
is weerbarstig. De capaciteit van Stadsontwikkeling is 
enorm teruggeschroefd, de vrije marge die je hebt om een 
beetje te experimenteren, is erg klein. Toch, geleidelijk aan 
krabbelt de stad weer op en nu moet er weer actie worden 
ondernomen. Kortom, het grotere verhaal is nodig en de 
verbindingen moeten opnieuw worden gelegd. Wie stapt in 
dat vacuüm? Zo keren we weer terug naar de beginvraag. 

Hoe kunnen we nu omgaan met hele ongerichte vragen van 
vertegenwoordigers van hun cluster? Een verdieping er bij, 
verbetering van de humuslaag, iedereen heeft het over die 
verbindingen, noem maar op. Broedplaatsen zijn niet het 
antwoord, dat weten we inmiddels wel schetst Laven. Heeft 
Scheepmaker een beeld hoe een coalitie of groep mensen die 
al wat met elkaar delen, een duwtje kan krijgen? Partijen die 
iets willen in de stad, stelt Scheepmaker, moeten ten eerste 
weten waar ze moeten zijn en ten tweede moeten ze in de 
juiste netwerken met de juiste mensen in contact komen. 
Dat is de dienstverlenende rol van de gemeente. 

Wat zou de ruimtelijke vertaling van de innovatieagenda 
moeten zijn? Je ziet steeds meer interactieve 
vestigingsmilieus ontstaan, geeft Scheepmaker aan. 
Sommigen richten zich cross sectoraal op R&D, andere 
plekken leggen de nadruk op kleinschalige maakactiviteiten 
zoals in het Merwede Vierhavensgebied aan het ontstaan 
is. Misschien dat de gemeente zich meer moet richten op 
de design, research manufacturing keten. Sectoren gaan 
in toenemende mate in elkaar overlopen. Kunstenaars als 
Daan Roosegaarde en Joep van Lieshout zitten in dat gebied, 
dus je krijgt een interessant fluïde gegeven waarin een 
soort post-industriële arts and craft achtige ontwikkelingen  
plaatsvinden die elkaar aanvullen. Voor de creatieve 
sector is dit misschien een oriëntatiepunt. Scheepmaker 
zoekt naar de aansluiting bij het grote verhaal dat hij heeft 
verteld, hij heeft het gevoel dat hij de positie van de overige 
geïnterviewden misschien niet helemaal kan overzien. 
Laven vult aan dat het vinden van de afnemer aan het 
eind van de keten vaak het probleem is. De brug naar de 
toepassing ontbreekt vaak. Iedereen die het belangrijk 
vindt om in te grijpen, kan de verschillende partijen uit 
de keten dus bij elkaar zetten, ook de gemeente. Als je dus 
het overzicht over de partijen hebt die de (nieuwe) ketens 
vormen, besluit Scheepmaker, dan kun je bouwen. Hopelijk 
draagt dit traject in opdracht van de gemeente bij tot dit 
resultaat. 



INNOVATIE STAAT HOOG OP DE AGENDA VAN DE GEMEENTE, MAAR 
TEGELIJKERTIJD MOET NOG IN KAART WORDEN GEBRACHT HOE HET NU 
EIGENLIJK ZIT MET INNOVATIE IN DE STAD.  WELKE CREATIEVE BEDRIJVEN 
ZIJN ER IN ROTTERDAM EN WAT IS HUN ROL? HOE MAKEN WE DE STAD 
STERKER?  DE URGENTIE OM MENSEN BIJ ELKAAR TE BRENGEN DIE 
WERKZAAM ZIJN IN DE CREATIEVE INDUSTRIE, LEIDT MEDE NAAR PETER 
TROXLER, LECTOR AAN DE HOGESCHOOL ROTTERDAM OP DE RDM CAMPUS. 
TECHNIEK EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN VORMEN DE RODE DRAAD 
IN ZIJN VERHAAL. DIRECT SCHETST HIJ DE OUTLINE VAN EEN STAD DIE AAN 
DE BASISVOORWAARDEN VOLDOET: DOOR EEN OMGEVING TE SCHEPPEN, 
DOOR KANSEN TE BIEDEN, VRAGEN TE STELLEN EN EEN STAD ZO IN TE 
RICHTEN DAT HET MAKKELIJK IS OM ALS INDIVIDU OF BEDRIJFJE DE 
INNOVATIE AAN TE GAAN. RANDVOORWAARDE IS DAT HET VEILIG VOELT, 
ER IS RUIMTE VOOR EXPERIMENT EN DUS VOOR FALEN. ALS JE VAN START 
KUNT, ZONDER DEFINITIEF PLAN,  ZONDER DAT JE WEET DAT JE X% OMZET 
MOET HALEN, DAN CREËER JE ALS STAD EEN SITUATIE WAAR INNOVATIE 
KAN FLOREREN. 

PETER TOXLER

INTERDISCIPLINAIRE 
SAMENWERKING 

BOVEN TECHNIEK
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Peter Troxler werkt als lector aan het thema De revolutie 
van de maakindustrie. Tijdens zijn werkzaamheden als 
senior projectmanager bij Waag Society Amsterdam (2007-
2009), was hij betrokken bij het eerste FabLab, technisch 
low tech vanuit zijn eerdere ervaring, maar de manier van 
werken was wel innovatief. De situationele insteek, het 
anarchistische raakte hem, net als de innovatieve manier 
waarop mensen de apparatuur inzetten. Moeilijker was 
het de infrastructuur financieel draaiend te krijgen. In 
2010 kreeg Troxler de opdracht in Luzern een FabLab op te 
richten. Ook in Zürich richtte hij zonder subsidie  en met 
eigen geld met anderen een FabLab in. Zwitsers vinden 
dat innovatie in Zürich plaatsvindt. Een case om aan te 
tonen dat zoiets ook kan, zonder inmenging. In 2011 wordt 
hij gevraagd op de Hogeschool Rotterdam. In Nederland 
zijn nu zo’n 40 FabLabs: waarom? Wat moeten we er mee? 
Wat is de betekenis van de makers movement? Troxler 
heeft inmiddels duidelijk wat de twee consequenties zijn: 
de eerste is dat fysieke producten maken heel dicht bij de 
mensen is gekomen. Zo dichtbij dat het nieuwe motto  van 
MIT  deploy or die is geworden, het gaat een stap verder 
dan demo’s ontwikkelen. Machines zijn voor iedereen 
beschikbaar, er rollen pasklare producten uit. De tweede 
is dat nu ook de echte grote maakindustrie wakker wordt. 
Hoewel het daar niet zo snel gaat, wordt de manier van 
werken, die aan de ene kant geïnspireerd wordt door 
craft en aan de andere kant door software ontwikkeling, 
geadapteerd. Hij noemt het voorbeeld van het ontwikkelen 
van een vliegtuig, dat traditioneel 12 jaar duurt. Airbus 
heeft nu in Toulouse een intern FabLab opgericht om 
met innovaties sneller te zijn. En het werkt! Binnen 
een paar maanden rollen technische innovaties uit de 
machines die bijvoorbeeld co2 ontwikkeling bij het taxiën 
terugdringen. Zo’n ommezwaai maakt het bedrijf vanuit 
de mensen die er werken, ze werken interdisciplinair 
samen. De schaalsprong vindt dus nu plaats. We zitten wat 
de maakindustrie betreft in een paradigmaverschuiving. 
Als je naar de Smart Industry kijkt, gaat het alleen over 
techniek. En dat werkt niet, Nederland, i.c. TNO en de 
technische universiteiten, moet wakker worden: de manier 
van (samen)werken verandert. Hoe pak je een project aan? 
Hoe combineer je digitaal ontwikkelen en fysiek bouwen? 
Hoe schakel je daarbij in snellere cycli? De veranderingen 
in de vorm van samenwerken zijn derhalve fundamenteler 
dan de ontwikkelingen in de technologie. De aanloop duurt 
lang, maar hoe snel zal het gaan? Troxler gelooft niet in de 
versnelling van de verandering. De industrie heeft altijd 
een lange aanloop nodig, de huidige mobieltjes hebben ons 
verwend. Maar als je terugdenkt aan de eerste telefoontjes, 
zie je ook een innovatietermijn van twintig jaar. 

Troxler vindt Rotterdam een spannende stad.. Als je 
vanuit de industriekant aanvliegt, zie je twee grote 
branches. De grondstoffen (Pernis), waar hij niet echt 
een visie over heeft en maritiem/off shore wat hij trage 
industrie noemt. Afwachtend, maar in gesprek met 
mensen van bijvoorbeeld Imtech die aan de R&D-kant 
zitten, merkt hij dat ze een verhaal als het FabLab van 
Airbus heel interessant vinden. Ze worden wel wakker. 
Er zit potentie in de offshore industrie. Dat is ook de 
plek waar het inzicht moet ontstaan, meent Troxler. De 
gemeente kan alleen faciliteren. Samenwerking met TU 
Delft en media instituten van de Hogeschool Rotterdam 
biedt kansen: gezamenlijk dingen ontwikkelen, 
bijvoorbeeld over het schip van de toekomst gaan 
nadenken. Dit is een lastige klus, want er zijn weinig 
spannende samenwerkingsverbanden met aantoonbaar 
resultaat. Over het Android besturingssysteem is goed 
nagedacht: hoe wordt de samenwerking, ook juridisch, 
ingericht? Of neem Dev Lab Eindhoven, elektronica 
ontwikkelaars die tien jaar geleden een R&D-traject 
met elkaar zijn gestart. Ook hier geldt weer dat het tijd 
kost om de eerste gezamenlijk ontwikkelde producten 
op te leveren. Je kunt als stad natuurlijk conferenties 
en evenementen inzetten, maar als netwerken 
onvoldoende verbonden zijn, communicatie over 
belangwekkende gebeurtenissen als de grootste boot 
die aanlegt in Rotterdam, te laat bij de juiste persoon 
terecht komt, kan er ook niet aangehaakt worden. 
Persoonlijke netwerken bieden dan kansen, het Centre 
Of Expertise RDM zit in een netwerk, dus de lijntjes 
zijn er wel. Zaak is ze uit te breiden en te onderhouden. 
Connecties tussen personen zijn echter moeilijk in een 
database te vangen. Havenbedrijf Rotterdam, Innovation 
Quarter, Cleantech, Deltalinks zijn organisaties waar 
Troxler contact mee heeft. Jouke Goslinga (RDM) is zijn 
contactpersoon. Chantal Olffers bevestigt het beeld dat 
het zeer afhankelijk is van de persoon die je spreekt of 
er toegang is tot het bedrijf. Ze komt tot de conclusie dat 
het dus cruciaal is wie bijvoorbeeld bij het Havenbedrijf 
de contactpersoon is als je innovatie op de agenda wilt 
zetten. Als je niet met de juiste personen om de tafel zit, 
zoals met de Smart Industry agenda van EZ, heb je kans 
dat je weer ván de agenda bent.
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SPELEN, MAAR 
WELKE? IS HET 

DAN VOLDOENDE 
EEN SLOGAN ALS 
MAKE IT HAPPEN 

BOVEN DE STAD 
TE HANGEN?

De maakindustrie in Rotterdam staat feitelijk nog in de 
kinderschoenen. Troxler ziet kansen in het al eerder 
genoemde schip van de toekomst. Of in ICT en media. Wat 
zit er al in Rotterdam? Hoe kun je belangrijke ingrediënten 
uit serious gaming en applicatiebouw toepassen op 
maritiem? De stad biedt de mix, dus pak de kans is zijn 
devies. Terugvertaald naar het lectoraat op de Hogeschool 
weet Troxler dat instituten als CMI hun focus op de 
stadkant hebben, gericht op interactie met consumenten 
en minder op de haven. Media en interactie met 
werknemers in een ingewikkelde omgeving als een groot 
schip, biedt ook kansen waar opleidingen over na kunnen 
denken. Hoe stuur je een scheepsdieselmotor aan? Dit 
gaat over hele andere communicatie dan onze dagelijkse 
consumenten communicatie. Onderwijs biedt kansen om 
situaties als deze te creëren,  lector Peter van Waart is 
daar mee bezig. RMC is al voorzichtig bezig geweest op dit 
vlak te ontginnen, maar Olffers geeft aan dat zij tot nu toe 
met de gemeente ook niet heeft stil gestaan bij dit soort 
mogelijkheden. Hoe zit het met de relatie onderwijs en 

haven? Staan stad en haven dan met de rug naar elkaar 
toe? Troxler meent dat we pas aan het begin van het 
benutten van de relatie staan. Niet een vrolijk stemmende 
gedachte, maar waarschijnlijk wel realistisch. 

De positie van de RDM-campus biedt absoluut potentie, 
net als de ontwikkelingen in het Vierhavengebied die meer 
de kant van de traditionele creatieve industrie op gaan. 
Spannend daar zijn de locaties die een industrieel verleden 
hebben, wat in de beleving van de locaties meespeelt. 
De ambitie is ook woningen te bouwen, het klassieke 
gentrification verhaal. Daar wordt Troxler minder vrolijk 
van. Wat dan bouw je naar zijn mening niet op de kracht 
die er ís. Waar moeten de klassieke maaksectoren uit dat 
gebied dan naar toe? Hoe versterk je die keten? Dit kan 
hij minder goed inschatten. De constructie van de RDM-
campus an sich is dan te weinig innovatief, meent hij. 
Het geheel zit te veel klem in traditionele bedrijfsmatige 
processen. Je hebt een campus en je kunt er kavels huren. 
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Troxlers hypothese is dat RDM is uitgerold vanuit de m2 gedachte. Als de vierkante meters 
zijn gevuld, werkt het. Nog los van het feit dat hij een hekel heeft aan het woord uitrollen, 
benadrukt hij dat het bij innovatie niet zo werkt. Wat is concreet de kans voor RDM? Hoe 
gecommitteerd is het Havenbedrijf daar aan het ontkiemen van het innovatiezaadje? Vanuit 
die optiek gaat het niet om de vierkante meterprijs, maar om het positioneren van die plek 
in het gebied en het verbinden. En om het aanpassen van de werkprocessen, eerder dan om 
de techniek. De betrokkenen moeten bijna verplicht worden buiten hun kavel te treden. Hoe 
faciliteer je dat? Niet top down, bewezen is dat dat niet werkt. Je hebt te maken met grote, vrij 
traditioneel ingericht organisaties als HR, Albeda en TU die misschien zichzelf ook in de weg 
zitten. Met 12 ondernemers zonder subsidies een FabLab inrichten is echt makkelijker omdat 
je NIET in aanraking komt met bestaande structuren. Het niet-weten is dan bewust onderdeel 
van de constructie. Om dat te bewerkstelligen moet je als het ware mensen in bedrijven 
losweken uit hun bedrijfsstructuur, feitelijk net zoals Dev Lab in Eindhoven dat heeft gedaan. 
Daar zijn ze begonnen met het idee kunstmatige bijen te bouwen. Zo groot moet je het ook 
aanpakken, meent Troxler. 

Het blijft lang stil als Jeroen Laven vraagt wat Troxler nodig zou hebben om dat voor elkaar 
te krijgen. Tijd, vooral tijd is het eerste antwoord. Een goed netwerk van mensen van binnen 
en buiten de hogeschool vinden, vervolgt hij, de ingang bij RDM-campus, allebei relatief 
makkelijk te regelen en dan beginnen. Geconcludeerd kan worden dat tijd een lastig weg te 
nemen belemmering is. Alle goede mensen zitten met volle agenda’s, dus is het zaak dat ze 
tijd krijgen om juist aan dit initiatief te werken. Dit is een serieuze kans voor de creatieve 
sector en de stad, dus hoe wordt dit mogelijk? Terwijl tegelijkertijd manufacturing dichterbij 
is voor iedereen. Deze tak produceert werkgelegenheid, bijvoorbeeld door de productie van 
keramiek terug te halen naar Rotterdam of door de winkelstraten te vullen met de nieuwe 
maakindustrie. Kortom, Rotterdam grossiert in belangrijke thema’s. Troxler benoemt dat 
zich dit vertaalt in zijn lectoraat: aan de ene kant de innovatie (maritiem) pur sang, aan de 
andere kant een consument gerichte maakindustrie. Het is de Rotterdamse spagaat waarvan 
de stad weliswaar constateert dat hij er is, maar niets mee doet. Olffers signaleert dat het om 
twee kanten van één medaille gaat die je voortdurend rond moet laten draaien om allebei te 
kunnen zien. De vraag is echter hoe je ze laat draaien, omdat het één doorwerkt op het ander. 
Er is geen pasklaar antwoord. De stad moet een rol spelen, maar welke? Is het dan voldoende 
een slogan als make it happen boven de stad te hangen? Nee dus. Het perspectief over vijf 
jaar is dan somber. Als we het goed doen gebeurt er én iets in de maritieme hoek én iets in 
de creatieve hoek én iets met die spagaat. Maar beide inhoudelijke onderdelen vragen apart 
aandacht en ontwikkeling. Als deze beide versterkt zijn, kunnen we ingaan op de spagaat. 
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