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stadse 
alleseters

brede (culturele) smaak,
memorabele ervaringen opdoen

Wie zijn de Stadse Alleseters?

 De Stadse Alleseters zijn tussen de 25 en 45 jaar oud, van wie het merendeel tussen de 

25 en 35. Over het algemeen zijn ze alleenstaand of anders samenwonend, maar kinderen 

zijn er meestal (nog) niet. Thuis is voor hen de plek om tot rust te komen na een dag hard 

werken, maar het is ook de uitvalsbasis voor een avondje stappen, een middagje winkelen 

of een bezoek aan de sportschool. De Stadse Alleseters zijn hoog opgeleid, zowel op hbo- 

als universitair niveau. De meesten onder hen zijn een mooie carrière aan het opbouwen 

en werken fulltime. Een deel van deze groep is nog aan het studeren of werkt parttime, 

waardoor de inkomens binnen deze groep verschillen. Stadse Alleseters hebben geen auto, 

maar maken veel gebruik van de fiets en het openbaar vervoer zoals trein en tram, want 

deze stoppen praktisch voor de deur. 

In Rotterdam is deze doelgroep voor 15% aanwezig, in de regio Rijnmond voor 7%.

“De stad gaan we zeker niet uit! Ook mijn vriendin is
gehecht aan het centrum. We houden van de energie en 
mogelijkheden van Rotterdam. Het wordt hier steeds 
toffer en interessanter.”  

Even voorstellen: Reza Afshin
Reza Afshin is 28 jaar en geboren in Rotterdam. Hij woont nu nog alleen, maar dat zal 

niet lang meer duren, want zijn vriendin en hij hebben vergevorderde plannen om te 

gaan samenwonen. Reza werkt als accountant bij een middelgroot kantoor, gaat graag 

naar de film, concerten en een goed theaterstuk op zijn tijd. Daarbij is hij een fanatiek 

hardloper en zwemmer. We spreken hem bij hem thuis. Hij woont in het CalypSO, midden 

in de stad. Wat een geweldig uitzicht!  

Maar volgend jaar gaan hij en zijn vriendin op zoek naar een koophuis, waar eventueel 

een kindje geboren kan worden. 
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“Mijn vader komt uit Iran en vestigde zich begin jaren tachtig 

in Rotterdam waar hij als arts kon werken in Erasmus MC (dat 

toen nog Dijkzigt heette). Daar ontmoette hij mijn Surinaamse 

moeder. Ik beschouw mezelf niet als allochtoon, hoewel ik daar 

volgens de statistieken wel toe behoor. Ik ben Rotterdammer, 

Nederlander, Europeaan, wereldburger, in die volgorde, en heb, 

toevallig, Iraanse en Surinaamse wortels.”

Waar wonen de Stadse Alleseters?
Stadse Alleseters wonen in (kleine) huurappartementen 
in een duurder segment. De kans is groot dat zij verhuizen  
wanneer ze gaan samenwonen.

Wat is de levensstijl van Stadse Alleseters?
De Stadse Alleseters staan vrij in het leven en houden van 
hun onafhankelijkheid. Vrije tijd is voor hen een belangrijk 
begrip. Ze willen niet alleen maar hard werken, genieten 
van het leven is ook belangrijk. Stadse Alleseters onder-
nemen leuke dingen met vrienden, sporten, gaan naar 
een kroeg of discotheek of maken een cultureel uitstapje. 
Ze genieten van alles wat het goede stadsleven te bieden 
heeft, alle voor zieningen zijn dichtbij hun huis.

Hoeveel vrije tijd hebben Stadse Alleseters?
Stadse Alleseters hebben een gemiddelde hoeveelheid 
vrije tijd, soms nog wat meer, als startende professionals. 
Ze hebben minder vrije tijd dan een paar jaar geleden, 
wat voor de meesten een logisch gevolg is van het feit 
dat ze het werkende leven zijn ingestapt. Wel zijn ze zich 
ervan bewust dat ze nu van het leven moeten genieten. 

Gemiddeld aantal activiteiten van de Rotterdammer

 29

Aantal activiteiten Stadse Alleseters
 27

Wat doen Stadse Alleseters in hun vrije tijd?
Stadse Alleseters moeten in hun vrije tijd een keuze ma-
ken tussen verschillende opties zoals uit eten gaan, naar 
de kroeg of een theater of museum bezoeken. 
Ze gaan daarvoor ook naar Amsterdam, Den Haag, Delft 
of Utrecht. Daarnaast gaat er ook tijd naar hun eigen 
kunstbeoefening. Op vakantie kiezen Stadse Alleseters 
vooral voor avontuurlijke en culturele reizen in bijvoor-
beeld Zuidoost-Azië en Zuid-Afrika.

vrije tijd

1 Winkelen
2 Uit eten
3 Terras

4 bioscoop
5 Wandelen

Top 
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“Mijn vriendin en ik gaan regelmatig naar concerten, 

bijvoorbeeld in Annabel, maar ook naar Paradiso.  

Als we naar de film gaan, gaan we meestal naar Cinerama. 

Of KINO, die hebben vaak een aparte programmering,  

én een goede keuken! Elke week eten we wel ergens 

met vrienden en belanden dan meestal wel in een leuke 

kroeg.”

Wat doen Stadse Allesters aan sport?

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

Fitness

hardlopen

wielrennen

zwemmen

skiëen

yoga/pilatus

Waar winkelen Stadse Alleseters?
Aan het einde van de dag rennen Stadse Alleseters nog 
even de Albert Heijn of een biologische winkel in. Of ze 
bestellen een pasta of pizza voor thuis of gaan uit eten.
Op koopavond gaan ze graag de stad in. Elektronische 
artikelen kopen ze het liefst via bol.com of anders bij de 
Mediamarkt of Coolblue. Ook kopen ze kleding via  
Zalando of tweedehands op Marktplaats. 

“Ik draag graag sneakers. Inmiddels heb ik een aardige collectie. 

In de stad weet ik een paar goed zaakjes, maar ook op internet vind 

ik af en toe weer een nieuw paar. Voor kleding heb ik zo m’n vaste 

adresjes en merken.”

culturele
hotspots

Veel en gevarieerd:  
Dansateliers, Kunsthal,  

Arminius, Theater Rotterdam,  
Nederlands Fotomuseum,  

Hotel Modern,  
rotown, Worm

Favoriete
festivals

Duizel in het Park,  
AFFR,  
IFFR,  

Let’s go Sunday,  
Route du Nord,  
Motel Mozaique

Welke media gebruiken Stadse Alleseters?
Dagbladen zoals de Volkskrant, Parool en NRC Next worden goed gelezen. Hetzelfde geldt 
voor Men’s Health, Psychologie Magazine en LINDA. De gratis op stations verkrijgbare 
Metro doet het ook goed bij de Stadse Alleseters. Ook bekijken ze de buitenreclame op 

stations en in het openbaar vervoer. Stadse Alleseters maken veel gebruik van internet. 
Televisie en radio gebruiken ze nauwelijks, ze gebruiken hier liever Netflix en Spotify voor. 
Ze nemen de Allerhande bij de supermarkt mee voor leuke en gemakkelijke recepten.  
Op de deur zit een NEE/NEE-sticker, aan onnodig drukwerk in de brievenbus hebben ze 
namelijk een hekel.
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wat doen stadse alleseters aan amateurkunst

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

zingen

toneel en dans

fotografie

het bespelen van muziekinstrumenten 

tekenen en schilderen 

Wat doen Stadse Alleseters aan cultuur?
Voor Stadse Alleseters is het bezoeken van kunst en  
cultuur een vanzelfsprekende manier om hun vrije tijd 
mee te vullen en zij leggen daarbij een brede culturele 
interesse aan de dag. Zo gaan zij naar toneel- en dans-
voorstellingen in de grote theaters, waaronder Theater 
Rotterdam, maar ook naar kleine theaters als Studio 
de Bakkerij. Daarnaast bezoeken ze ook weleens een 
tentoonstelling, een popconcert, arthousefilm of een 
cabaretvoorstelling. Bij festivals, evenementen en grote 
feesten met optredens van muzikanten en dj’s kom je 
ze ook veel tegen. Kortom, de Stadse Alleseters kom je 
overal tegen, behalve bij jeugdvoorstellingen. Ze hebben 
tenslotte (nog) geen kinderen.  

“Zeker iedere week bezoek ik een film met vrienden, meestal op donderdag- of 

vrijdagavond. We gaan dan naar Cinerama of LantarenVenster of ook wel gewoon naar 

Pathé hier om de hoek. Vorige week ben ik met mijn vriendin naar de schouwburg 

geweest, dat was al weer veel te lang geleden. Zij houdt erg van moderne dans. Zelf ga 

ik graag naar lekker rauw theater. En ik ben laatst met een paar collega’s naar BIRD 

geweest, naar Lee Fields & The Expressions, een fantastisch funk- en soulconcert!”
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Culturele informatievoorziening
Stadse Alleseters hebben grote belangstelling voor kunst 
en cultuur en letten daarbij sterk op allerlei buitenreclame 
als posters, affiches en driehoeksborden. Ze bekijken 
brochures, folders en flyers van de Rotterdamse culturele 
instellingen. Uitagenda Rotterdam checken ze vooral  
online. Om een keuze te maken uit het aanbod aan  
culturele activiteiten hechten de Stadse Alleseters veel 
waarde aan de mening van hun vrienden en maken ze 
graag gebruik van tips die via social media worden  
verspreid.

Hoe digitaal zijn stadse alleseters?

digitaal

Percentage beoefening

gemiddeld

Instagram

Linkedin

video

nieuws

online shoppen
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Hoe bereik je de Stadse Alleseters?
Stadse Alleseters krijgen veel informatie over zich heen, ze 
zijn hier dus erg selectief in. Alleen interessante content 
wordt gelezen en eventueel gedeeld met hun netwerk. 
Daarom is het voor culturele instellingen van belang 
om de aandacht van deze groep te trekken en vast te 
houden. Maak bijvoorbeeld in je social mediabeleid een 
onderscheid tussen verschillende doelgroepen en zet 
voor de Stadse Alleseters peer-to-peer en user-generated 
content in. 

Door samen te werken met influencers/ambassadeurs 
en BN’ers kunnen culturele instellingen wellicht meer 
Stadse Alleseters trekken. Speel hierbij in op het Fear Of 
Missing Out-gevoel (FOMO) dat deze doelgroep kan  
hebben. Vertel wel een eerlijk, geloofwaardig verhaal,  
authenticiteit is key!  Zo organiseerde Museum Voorlinden 
een Instameet voor Instagrammers met veel volgers en 
affiniteit met kunst. En ook de spiegelkamer, ofwel  
‘Infinity Mirror Room - Phalli’s Field’ van de Japanse 
kunstenaar Yayoi Kusama in Boijmans Van Beuningen, 
is populair als decor voor foto’s met de duizenden rode 
stippen en eindeloze spiegelingen. 

Maak het Stadse Alleseters makkelijk; geen Jip-en- 
Janneke taal natuurlijk, maar wel toegankelijk. Deze doel-
groep houdt er niet van ellenlange teksten te lezen in het 
museum. Leg de nadruk dan ook op het visuele; beeld is 
belangrijker dan tekst. Een intro-video in plaats van een 
tekst in het museum. Extra verdieping is wel mogelijk, 
bijvoorbeeld via QR-code en een speciale App of via  
internet van tevoren of erna. 

Van must-see blockbusters of voorstellingen met gro-
te namen, feesten tot bijzondere randprogrammering, 
samenwerken met ambassadeurs tot instagrammabele 
plekken. Er zijn genoeg mogelijkheden voor culturele  
instellingen om Stadse Alleseters te interesseren. Ze zijn 
op zoek naar memorabele ervaringen om (online) te delen  
met anderen. Hier kun je op in spelen door verrassende 

elementen aan je programma toe te voegen. Zo lanceert 
Moco een interactieve app waarmee bezoekers bijzondere  
foto’s kunnen maken. Naast een uitgebreide rand-
programmering richtte het Tropenmuseum bij de tentoon-
stelling Cool Japan een speciale kamer in voor selfies. 

Verras in locatie: musea op festivals en pop up  
evenementen, of juist een theatervoorstelling in het  
museum of een festival-sfeer in het museum. 
Wees flexibeler met openingstijden en entreeprijzen, 
bijvoorbeeld door een ‘bring-a-friend-actie’, Stadse  
Allesters bezoeken namelijk niet graag een theater,  
podium of museum in hun eentje.

Stadse Alleseters zijn culturele omnivoren, ze houden van 
alle vormen van kunst en cultuur door elkaar heen. 

“Ik laat me graag leiden door wat er 

toevallig op mijn pad komt en wat mijn 

vrienden me aanraden. Soms zie ik een 

poster op straat, soms lees ik een 

recensie in de krant of de Uitagenda 

ergens. Ook via Instagram kom ik een 

hoop te weten, dat is toch een beetje 

de nieuwe mond-tot-mond reclame 

geworden hé.” motieven
Sociale binding 
Cultureel genot 

Culturele recreatie 
Sociale verplichting 

Sociale attractie 
Culturele transmissie

Hoe sluit je aan bij de interesses van Stadse 
Alleseters?
Stadse Alleseters hebben grote belangstelling voor kunst 
en cultuur, ze willen graag genieten in het leven, door 
leuke dingen te ondernemen met hun vrienden.  
Als culturele instelling moet je wel concurreren met  
andere dingen zoals de kroeg, discotheek, de sportclub  
of het restaurant. En daarnaast ook nog met cultureel 
aanbod in andere steden. Deze groep doet graag dingen 
die nieuw zijn, verrassend en anders.
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Wat hebben Stadse Alleseters nodig?
Goede koffie, dat is belangrijk voor een Stadse Alleseter. 
Het zijn groot horeca-verbruikers: even een latte halen, 
lunchen, naar een restaurant met hun vrienden. Het is de 
gewoonste zaak van de wereld voor hen.  

Een groot deel van de Stadse Alleseters heeft interesse 
in fair trade, biologisch en vleesvervangende maaltijden, 
hier kunnen horecagelegenheden in culturele instellingen  
op inspelen. Wat denk je van een weed-burger of een 
kipsaté van de Vegetarische Slager op de kaart?  
En vergeet de foodtrends niet! Zet de horeca ook in als 
ontmoetingsplaats en flexwerkplek. In de winkel is het 
belangrijk dat er divers assortiment aanwezig is. 

Wat zijn de drempels van Stadse Alleseters en hoe 
neem je die weg?

Praktische drempels: bereikbaarheid
Ze genieten van alles wat het goede stadsleven te bieden 
heeft, alle voorzieningen zijn dichtbij huis. Maar als ze een 
bepaald concert willen zien, reizen ze er ook voor naar 
andere steden. Bereikbaarheid is voor hen dus  
nauwelijks een drempel.
 
Tijd en prijs
De beschikbare tijd is misschien nog de grootste drempel. 
Ze ondernemen al veel, maar zouden nog meer willen. 
Keuzes maken is iets dat zij dagelijks moeten doen.  
Opvallen met jouw aanbod is dus van groot belang om 
de aandacht van de Alleseter te trekken. Laat zien dat 
jouw aanbod hun tijd waard is! Voor een deel van de 
groep, die bijvoorbeeld nog studeert en geen hoog  
inkomen heeft, zal prijs een factor zijn.  
Korting voor studenten kan deze drempel verlagen.  
Maar gezien hun brede interesse en het vele aanbod, is er 
voor elk in deze groep wat wils.

Partners in de stad
De eerdergenoemde culturele hotspots en festivals in de 
stad zouden een interessante samenwerkingspartner zijn 

voor culturele instellingen die de groep Stadse Alleseters 
(nog) meer willen bereiken. En ook voor elkaar kunnen ze 
interessante partners zijn, bijvoorbeeld als het gaat om  
marketing.F
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elitaire 
cultuurminnaars

Culturele 
vanzelfsprekendheid met comfort 

Wie zijn de Elitaire Cultuurminnaars 

De Elitaire Cultuurminnaars vormen een welvarende groep en zijn over het algemeen  

45 jaar en ouder. Ze zijn getrouwd en wonen samen met hun kinderen in luxe woningen. 

Bij de oudere Cultuurminnaars zijn de kinderen al het huis uit. De groep is hoogopgeleid, 

de meesten hebben een universitaire studie afgerond. Op dit moment werkt een deel van 

de Elitaire Cultuurminnaars nog fulltime in hun eigen bedrijf of heeft een leidinggevende 

functie. Een ander deel van hen geniet al van een welverdiend (pre)pensioen. De inkomens 

zijn, vanwege hun hoge functies, twee keer of meer dan twee keer modaal.  

In Rotterdam is deze doelgroep voor 4% aanwezig, in de regio Rijnmond 7%.

“Mijn vrouw en ik zijn gedreven en werken allebei
hard. Maar dat is niet erg, want we houden van een 
comfortabel leven waarbij we onze kinderen alles 
kunnen bieden. En zelf genieten we natuurlijk ook 
graag van de goede dingen des levens.” 

Even voorstellen: Robert van Eekeren
Robert is 49 jaar en eigenaar van Van Eekeren Advies BV. Samen met zijn vrouw en  

3 kinderen woont hij in Kralingen. Na zijn studie aan de TU Delft richtte hij met een 

groep vrienden een computerbedrijf op. IT stond eind jaren tachtig echt nog in de 

kinderschoenen, een prachtige tijd volgens de energieke zelfstandig ondernemer.  

Sinds ze het bedrijf verkochten, adviseert hij internet-startups in hun bedrijfsvoering. 

Zijn eigen kinderen zijn daarbij een belangrijke gids: “Zij weten beter dan ik wat  

er in digitale ontwikkelingen allemaal speelt.” Robert verzamelt kunst, wandelt graag 

met de hond in het Kralingse Bos en gaat met zijn gezin elk jaar wel een paar  

weken op vakantie. 

4
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Waar wonen de Elitaire Cultuurminnaars
Elitaire Cultuurminnaars wonen in luxe vrijstaande koopwoningen of in een 
twee-onder- één-kap-huis. Voor de deur staan twee auto’s van merken als 
Audi, BMW en Mercedes en de meeste Elitaire Cultuurminnaars maken  
gebruik van een auto van de (eigen) zaak. 

Wat is de levensstijl van Elitaire Cultuurminnaars?
Elitaire Cultuurminnaars staan boven aan de sociale  
ladder en dragen dat ook uit.  
Ze zijn zich er echter ook van bewust dat het daar in het 
leven niet uitsluitend om draait. Deze groep werkt veel, 
maar heeft meer dan voldoende financiële middelen om 
naast hun werk volop te genieten van het leven. In de 
zomer gaan ze op vakantie naar bestemmingen binnen 
en buiten Europa en in de winter skiën ze graag.
Om hun vermogen zo goed mogelijk te beheren, houden 
Elitaire Cultuurminnaars zich intensief bezig met financiën, 
de beurs en beleggen. Ze zetten geld opzij voor de studie 
van hun kinderen, hun pensioen én om eventueel eerder 
te kunnen stoppen met werken. Ook geven ze geregeld 
grote bedragen aan goede doelen.

De groep is ambitieus en wil alles uit het leven halen wat 
erin zit. In hun geval is dat een leven vol met werk, sport, 
hobby’s en andere activiteiten. Ze willen zichzelf en hun 
kinderen kwaliteit bieden en dat bereiken ze door zich 
te focussen hun carrière. Elitaire Cultuurminnaars vinden 
het belangrijk om effectief bezig te zijn en samen met het 
gezin te genieten van alles wat het leven te bieden heeft. 

Hoeveel vrije tijd hebben Elitaire Cultuurminnaars?
Elitaire Cultuurminnaars ondernemen meer dan gemiddeld 
en besteden daarbij ook het meest. Circa een of twee keer 
in de twee weken gaan zij op stap, waarbij ze behalve in 
Rotterdam ook cultureel uitgaan in andere steden als Den 
Haag, Amsterdam en Utrecht. 

Gemiddeld aantal activiteiten van de Rotterdammer

 29

Aantal activiteiten Elitaire Cultuurminnaars
 36

vrije tijd

1 Winkelen
2 Uit eten

3 bioscoop
4 terras

5 wandelen

Top 
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“We wonen hier heerlijk naar ons zin. In de loop van de  

jaren heb ik ook redelijk veel geld geïnvesteerd in het interieur: alles is op maat 

gemaakt. Van de kasten in de slaapkamer tot het kookeiland in onze open keuken.  

En dan is er de kunst natuurlijk.”
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gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

fitness

hardlopen

wielrennen

skiën/snowboarden

tennis

zwemmen

golf/hockey

tekenen/schilderen

zingen (pop+)

instrument bespelen 

fotografie/film

dans

“We hebben een vakantiewoning in Italië en gaan daar een paar keer jaar naartoe.  

Dan neem ik wel altijd mijn laptop mee, want de zaken lopen tijdens de vakantie 

natuurlijk gewoon door.”

Wat doen Elitaire Cultuurminnaars in hun vrije 
tijd?
Voor de Elitaire Cultuurminnaars is uit eten gaan of lun-
chen een belangrijke vrijetijdsactiviteit en ze vinden het 
niet erg om daar veel geld aan uit te geven.  
Ze hebben sterke interesse in zaken als ontwikkelings-
hulp, literatuur, psychologie, antiek en duurzaamheid.  
Op veel manieren en plekken laten zij zich inspireren.  
Zo bezoeken ze de VT Wonen & Design Beurs of een  
klassiek concert. Ze houden van kunst kijken in een  
galerie, een goed glas champagne, cognac of wijn en een 
middag netwerken op de golfclub. Ze hebben vaak een 
vakantiewoning. En als ze er nog geen een hebben, dan 
wordt daarover nagedacht! Het kan een interessante 
belegging zijn; ook iets waarin ze zeer geïnteresseerd zijn. 

Wat doen Elitaire Cultuurminnaars aan sport?
Op de sportclub vindt ook een deel van het sociale leven 
van deze groep plaats.

Waar winkelen Elitaire Cultuurminnaars?
De dagelijkse boodschappen doen Elitaire Cultuurminnaars 
het liefst bij Albert Heijn, maar meestal laten ze die thuis-
bezorgen. Ze geven graag geld uit aan luxeartikelen.  
Zo besteden ze veel aan persoonlijke verzorging en merk-
kleding. Elitaire Cultuurminnaars houden van winkelen, 
ook in andere steden. Dan wordt geregeld de creditcard 
getrokken om goed voor de dag te komen. Populaire  
kledingmerken zijn Levi’s, Mc Gregor, Tommy Hilfiger af en 
toe eens aankoop bij de Esprit. Bij de Bijenkorf kopen ze 
naast kleding ook nieuwe accessoires voor in huis, zoals 
kussens en kaarsen. Daarnaast shoppen ze graag online. 
De plaatselijke delicatessenzaak is ook een winkel waar 
de Elitaire Cultuurminnaar te vinden is, om zichzelf te 
verwennen met tapas, een lekker kaasje, een gezond 
groentesapje of bijzondere wijn. Verder kopen en  
verkopen deze cultuurminnaars graag kunst en antiek 
tijdens (online) veilingen.

“Ik geef het maar toe, we houden van mooie spullen. We winkelen graag in 

andere steden, ook in het buitenland. Ik kom dan graag in antiekzaakjes en 

designwinkels. Mijn vrouw is gek op schoenen. Haha, beetje cliché, toch?

Amateurkunst Elitaire Cultuurminnaars
Elitaire Cultuurminnaars bespelen vaak een muziekin-
strument, volgen zangles of tekenen en schilderen in hun 
vrije tijd, terwijl de kinderen toneel- of balletlessen bij de 
SKVR of Theater Hofplein volgen.

Hoe digitaal zijn Elitaire Cultuurminnaars?

digitaal

Percentage beoefening

gemiddeld

Nieuws

Social Media

online boodschappen

overige aankopen
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Culturele
hotspots

De Doelen, Theater Rotterdam, 
LantarenVenster, Theater Walhalla, 
Sinfonia, Urland, Laurenscantorij, 

Doelenensemble

Favoriete
festivals

Poetry International, 
Gergiev Festival, Operadagen, 

Art Rotterdam Week, IFFR, 
North Sea Round Town

wat doen elitaire cultuurminnaars aan cultuur
Elitaire Cultuurminnaars hebben grote belangstelling 
voor kunst en cultuur en zij brengen vaak een bezoek 
aan allerhande culturele instellingen. Zo gaan zij met 
enige regelmaat naar een concert in De Doelen of naar 
een theatervoorstelling in de Rotterdamse Schouwburg, 
ongeacht het genre. Ze zijn bekend met het repertoire 
van Conny Janssen Danst en het Scapino Ballet en zodra 
deze dansgezelschappen in Rotterdam optreden, gaan ze 
ernaartoe. Vooral als het een optreden op een bijzondere 
locatie betreft zoals in een tramremise of oude loods, dat 
is een uniek ervaring dat ze niet willen missen. 
Met kinderen of kleinkinderen hebben gaan ze bij de 
bibliotheek of bij Jeugdtheater Hofplein graag naar een 
voorstelling. Ze vinden het belangrijk om hen kunst en 
cultuur in alle breedte mee te geven. In een filmhuis als 
LantarenVenster of de Pathé bioscoop op het Schouw-
burgplein zijn Elitaire Cultuurminnaars ook te vinden. 
Soms bezoeken ze een wijkcentrum als hier een leuke 
voorstelling geprogrammeerd staat, maar omdat dit 
volgens hen ‘minder ambiance’ heeft, gaan ze hier liever 
voor naar een groot theater in de het centrum.  
Onze cultuurminnaars bezoeken graag musea en galeries. 
Daarnaast kom je deze groep ook geregeld tegen bij  
verschillende festivals als Poetry Internaional en  
GergievFestival.
Kortom, ze bezoeken veel klassieke kunstuitingen, maar 
zijn ook te vinden bij de moderne en populaire genres. Ze 
zijn met recht culturele omnivoren te noemen. Voor hen is 
het bezoeken van cultuur echt vanzelfsprekend. 

Welke media gebruiken Elitaire Cultuurminnaars?
De Elitaire Cultuurminnaar slaat ’s ochtends meerdere 
kranten open. Zij houden de actualiteit graag bij en  
hebben een abonnement op De Volkskrant,  
Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, NRC Next  
of Trouw. Van financieel-informatief tot een motor-
magazine, een golfblad of een tijdschrift over tuinieren, 
Elitaire Cultuurminnaars hebben een brede interesse.  
Ze lezen de Elsevier, Nouveau, Residence, Quote, Vrij  
Nederland, HP/De Tijd, Seasons, Eigen Huis & Interieur  
en de Waterkampioen. Naar de radio luisteren Elitaire 
Cultuurminnaars niet veel, voor hun favoriete muziek  
zetten ze liever Spotify aan. Als de radio wel aanstaat 
dan is dit vaak Radio 1, Radio 4, Classic FM of BNR 
Nieuwsradio. Hun favoriete muziekstijlen zijn licht  
klassiek, popclassics/gouwe ouwe en Top 40. Televisie 
kijken de Elitaire Cultuurminaars minder, slechts af en toe 
naar programma’s van de publieke omroep (NPO 1, 2 en 
3). Af en toe een serie of film op Netflix. Op internet zit 
deze groep veel. 

“We doen best veel, als ik erover nadenk. Het is een beetje een vaste gewoonte geworden, 

dat we elke maand een keer naar de Schouwburg én naar de Doelen gaan. Wat er dan te 

zien of te horen is, is minder relevant. Ik vind veel interessant: toneel, opera en zelfs 

hele moderne muziek op zijn tijd. Ook bezoek ik regelmatig een galerie, niet alleen in 

Rotterdam overigens. Samen met mijn vrouw probeer ik jonge kunstenaars in een vroeg 

stadium te spotten. Niet om hun kunst na tien jaar weer voor veel geld te verkopen (we 

zitten er wat dat betreft regelmatig goed naast!), maar omdat we het belangrijk vinden 

ze op die manier op weg te helpen.“ F
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Culturele informatievoorziening
Om zich te informeren over culturele activiteiten in de stad Rotterdam hechten de 
Elitaire Cultuurminnaars veruit de meeste waarde aan de mening van hun vrienden en 
familie. Als zij iets aanraden dan is dat zeker een bezoek waard. Andere informatie-
bronnen voor cultuur informatie zijn landelijke dagbladen en de culturele bijlages, maar 
ook het AD/Rotterdams Dagblad. Websites van culturele organisaties, brochures en 
flyers met informatie over voorstellingen en concerten en Uitagenda Rotterdam  
worden ook bekeken. Huis-aan-huisbladen bekijken Elitaire Cultuurminnaars niet veel 
en er zit een drukwerksticker op de brievenbus. 

“De culturele instellingen weten ons inmiddels prima te vinden met hun brochures, 

nieuwsbrieven en exclusieve aanbiedingen! Ik ga ook vaak af op de recensies in NRC of 

Elsevier. Mijn vrouw houdt dat trouwens beter in de gaten dan ik, en meestal kan ik me 

goed vinden in haar keuze.”

Hoe bereik je Elitaire Cultuurminnaars?
Elitaire Cultuurminnaars kiezen cultuur die bij hen past 
of hun status en netwerk vergroot. Aansluiting bij hun 
leefwereld is dan ook essentieel. Dat biedt veel mogelijk-
heden, omdat zij zo’n brede interesse hebben! De context 
waarin cultuur wordt aangeboden blijkt hierbij van groot 
belang - zoals de locatie. Cultuurdeelname is voor deze 
groep een uitdrukking en keuze die past bij hun leefstijl. 

Wil je deze doelgroep bereiken? Houd bij uitingen 
rekening met het volgende: 
• Elitaire Cultuurminnaars kun je bereiken via brochures, 

flyers en e-mailnieuwsbrieven. Ook lezen ze dagbla-
den en tijdschriften, genoeg keuze voor free publicity 
of advertenties.

• Elitaire Cultuurminnaars zijn gericht op kwaliteit, bij  
zichzelf en hun omgeving, maar ook als het gaat om 
hun vrijetijdsbesteding. Hun tijd is schaars genoeg.  
Promotie moet dan ook ‘kwaliteit’, ‘comfort’ en voor 
sommigen zelfs ‘exclusiviteit’ uitstralen. Ze houden 
van bijzondere dingen. 

• Ze vinden het belangrijk om zichzelf te blijven uitdagen 
en ontwikkelen, dat zou een andere boodschap in de  
promotie kunnen zijn. 

• De mening van vrienden en familie, daar hechten 
Elitaire Cultuurminnaars het meest waarde aan als het 
gaat om een keuze in cultureel aanbod. Hier kun je als 
instelling op in spelen door bezoekers dingen te laten 
delen op social media. 

• Elitaire Cultuurminnaars vinden het belangrijk om te  
netwerken. Gebruik je locatie als zakelijke netwerk- 
plek en bied een arrangement aan. Ook zijn ze  
geïnteresseerd in bestuursfuncties en goede doelen - 
hiermee kun je hen ook aan je instelling binden.

• Promoot naast de inhoud ook je winkel, zoals Tate  
Modern die rond de kerstperiode speciale mailings 
eruit stuurt met hun meest bijzondere producten uit 
de shop. 

Programmering
Elitaire Cultuurminnaars zijn op zoek naar een bijzondere 
ervaring en intensieve belevenis. Hieraan kun je 
tegemoet komen door te programmeren op bijzondere 
locaties, te werken met storytelling en met diverse 
vormen van randprogrammering.. Door in te haken op 
hun voorliefde voor uit eten gaan, kunnen instellingen 
het programma combineren met een diner, high tea of 
wijnproeverij in de juiste ambiance. Dit sluit bovendien 
aan bij het tijdsgebrek en de drang naar efficiëntie van 
deze doelgroep. De behoefte aan een totaalbeleving 
zorgt dat Elitaire Cultuurminnaars ook geïnteresseerd zijn 
in een VIP-arrangement met meer comfort en luxe. 

“Vorig jaar hebben we een picknickmand gereserveerd tijdens de Dag van de Romantische 

Muziek, met daarin uiteraard goede producten als kaas, wijn en vers brood. Dat maakte de 

middag echt wel heel speciaal. We houden ervan om dat soort extra’s te doen.”
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motieven

Sociale distinctie 
Cultureel genot
Sociale binding

Culturele transmissie
Culturele stimulatie

Hoe sluit je aan bij de interesses van Elitaire 
Cultuurminnaars?
Deze groep heeft interesse in financiën, luxe, woonideeën, 
eten, sport. Dat betekent dat er veel verschillende ingangen 
zijn. Ze staan open voor nieuwe dingen en laten zich graag 
inspireren. Wel gaat het hen om kwaliteit en moet het 
bijzonder zijn.

Wat hebben Elitaire Cultuurminnaars nodig?
Culinaire hoogstandjes, dat is aan Elitaire Cultuurminnaars 
wel besteed. Ze stellen hoge eisen aan de kwaliteit van 
hun bezoek, dus ook aan het eten, drinken en het kopen 
van een leuk aandenken. Een broodje kroket of kaas  
volstaat niet meer. Ze willen goede koffie, bijzondere wijn 
en lekker eten. Dus de horeca in moet hierop ingericht 
zijn. Musea gaan ook steeds vaker op de culinaire tour, 
zoals het restaurant van het Rijksmuseum.  
Elitaire Cultuurminnaars geven ook de voorkeur aan  
arrangementen, bijvoorbeeld een theatermenu vooraf-
gaand aan de voorstelling, zoals het Luxor Theater bij 
Joelia. Dezelfde hoge eisen worden gesteld aan de on en 
offlinewinkel van een museum, gezelschap of theater, die 
ook bij de totaalervaring hoort. 

Wat zijn de drempels van Elitaire Cultuurminnaars  
en hoe neem je die weg?
Praktische drempels: bereikbaarheid 
Elitaire Cultuurminnaars hebben door hun drukke leven 
weinig tijd. Een bezoek of een activiteit moet dan ook zo 
efficiënt mogelijk verlopen, er is geen tijd te verliezen aan 
bijvoorbeeld iets als slechte bereikbaarheid. Zij willen hun 
ticket vooraf kunnen kopen, zodat ze ter plekke dan niet 
meer in de rij hoeven te wachten. 

Partners in de stad
Elitaire Cultuurminnaars hebben grote belangstelling 
voor kunst en cultuur en zij brengen vaak een bezoek aan 
allerhande culturele instellingen zoals eerdergenoemde 
instellingen en hospots. Vanwege de brede smaalinte-
resse zouden verschillende type instellingen interessante 
partners voor elkaar kunnen zijn, bijvoorbeeld als het gaat 
om publieksuitwisseling of samenwerking in marketing.  
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klassieke 
kunstliefhebbers

Traditioneel met culturele interesse

Wie zijn de klassieke kunstliefhebbers?

Over het algemeen zijn dit getrouwde 60-plussers. Ze hebben een middelbare tot hogere 

opleiding genoten, maar nu zijn ze gepensioneerd of lopen tegen hun pensioen aan na een 

leven van hard werken. klassieke kunstliefhebbers hebben een goed leven. Hun inkomen of 

pensioen is anderhalf tot twee keer modaal.  

In Rotterdam is deze doelgroep voor 3% aanwezig, in de regio Rijnmond bijna drie zo 

veel; 11%.

“Zoals het leven nu gaat, is het goed. We gaan op
vakantie, doen altijd ergens een kop koffie met 
appelgebak als we een stuk gaan fietsen en eten een 
lekker broodje in het museumrestaurant. We hebben 
niets te klagen!” 

Even voorstellen: Charlotte van der Linde 
Charlotte van der Linde (69 jaar) is meer dan 40 jaar getrouwd met Karel. Ze hebben twee 

kinderen en drie kleinkinderen. Charlotte werkte als sociologisch onderzoeker. Sinds 

haar pensioen zwemt ze tweemaal per week en wandelt veel. Ze wonen in Ommoord, waar veel 

ouderen wonen. Het is een rustige woonwijk met veel groen. Het liefst zit Charlotte in de 

tuin of serre lekker een boek te lezen en te luisteren naar het gekwetter van de vogels. 

Charlotte werkt als vrijwilliger bij het Wereldmuseum en Vluchtelingenwerk. Eén dag per 

week passen ze op de kleinkinderen. 

3
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Waar wonen de Klassieke Kunstliefhebbers?
Klassieke Kunstliefhebbers wonen met z’n tweeën in een 
koopwoning - een twee-onder-een kap huis, hoekwoning 
en in sommige gevallen een vrijstaand huis. Hier wonen 
ze al vele jaren. Hun kinderen zijn er opgegroeid, maar 
deze zijn al lang het huis uit en hebben nu zelf kinderen. 
Voor de deur staan één en soms ook twee auto’s en in 
sommige gevallen staat er ook nog een camper of een 
caravan naast. 

Wat is de levensstijl van Klassieke 
Kunstliefhebbers?
Klassieke Kunstliefhebbers staan nog volop in het leven 
en willen dat ook blijven doen.  
Zo lang ze nog gezond zijn, zijn ze echt niet achter de ge-
raniums terug te vinden. Zij bekijken het leven niet vanaf 
de zijlijn, maar participeren actief in alle facetten van het 
leven. De tijd van hard werken mag dan voorbij zijn, maar 
dat betekent niet dat ze hun intellect verwaarlozen.  
Ze houden nog steeds van een goed gesprek en een  
interessante lezing. 

Hoeveel vrije tijd hebben Klassieke 
Kunstliefhebbers?
Aangezien de Klassieke Kunstliefhebbers net of al lang 
gepensioneerd zijn, hebben zij veel vrije tijd. Dat zien we 
niet terug in het aantal activiteiten dat ze ondernemen.

Gemiddeld aantal activiteiten van de Rotterdammer

 29

Aantal activiteiten Klassieke Kunstliefhebbers
 23

vrije tijd

1 Winkelen
2 Uit eten

3 Bioscoop
4 Terras

5 Wandelen

Top 
5

Wat doen Klassieke Kunstliefhebbers in hun vrije 
tijd?
Ondanks dat zij nog genoeg ondernemen, houden  
Klassieke Kunstliefhebbers ervan om thuis rustig te  
puzzelen, lezen of tuinieren. Ze zijn geïnteresseerd in 
planten, bloemen en vogels. Ze gaan er ook graag op uit, 
dan maken ze lange wandelingen of fietstochten,  
bezoeken een beurs of gaan met de caravan weg voor 
een langere vakantie, in bijvoorbeeld Frankrijk of  
Duitsland. Ook zijn Klassieke Kunstliefhebbers  
geïnteresseerd in goede doelen waarvan zij er meerdere 
steunen, en zijn ze actief in het vrijwilligerswerk. 

“Mijn dochter zegt weleens 

dat wij het, nu we met 

pensioen zijn, drukker 

hebben dan zij. Haha! Ja, we 

doen veel leuke dingen.  

Heerlijk dat we daar nu 

alle tijd voor hebben. Wij 

vervelen ons niet hoor.”

Maar naast alle vrije tijd zijn er ook verplichtingen, veel 
Klassieke Kunstliefhebbers passen regelmatig op de 
kleinkinderen. En vanwege hun betrokkenheid bij de 
maatschappij tonen ze zich zorgzaam voor de mensen 
in hun omgeving. Ze halen het geluk uit de kleine dingen 
van het leven: een shawl breien voor de klein kinderen, 
viooltjes halen bij het tuincentrum voor zichzelf en de 
oudere buurvrouw. Ze geven niet om enorme luxe – met 
een caravan of vouwwagen op vakantie is prima – maar 
houden wel van kwaliteitsproducten. Daarover laten ze 
zich graag informeren. 
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gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

golf

wandelen

fitness

tennis

wielrennen

zwemmen

Tekenen/schilderen

fotografie/film/video

Textiel bewerken

verhalen schrijven

het bespelen van een muziekinstrument

Wat doen Klassieke Kunstliefhebbers aan sport?

“We houden van lekker eten en koken. Vooral Karel. Hij weet precies waar hij 

moet zijn voor het lekkerste vlees. Daarvoor fietst hij naar een slager een 

stuk verderop. Maar het is dan ook wel echt lekker.”

Waar winkelen Klassieke Kunstliefhebbers?
De dagelijkse boodschappen doet deze groep bij Albert 
Heijn, Jumbo, Plus of de Lidl. Ze rijden ook gerust om voor 
een goed adresje, bijvoorbeeld een slager, vishandel of 
groenteboer.
Voor kleding gaan zij naar Claudia Sträter, WE, Esprit, 
Peek & Cloppenburg. Als het gaat om verzorging kopen 
zij wel het liefst een merkartikel. Online shoppen doen ze 
steeds vaker. Met name Bol.com en Wehkamp worden 
bezocht. Maar ze houden er ook van om bij de lokale  
kleinere zaakjes te gaan snuffelen. Het persoonlijke  
contact vinden ze prettig en ze daarbij steunen ze graag 
de lokale middenstand. 

Culturele
hotspots

De Doelen, Sinfonia,  
Chabot Museum, Laurenskerk,  
Doelenensemble, Operadagen,  

Jazz International

Favoriete
festivals

Wereldhavendagen
Gergiev festival, Citylounge

Rotterdam Architectuur Maand

North Sea Round Town 

Amateurkunst Klassieke Kunstliefhebbers
Waar vroeger met het pensioen de fase aanbrak waarin 
mensen zich gingen terugtrekken uit de samenleving, 
breekt voor nieuwe senioren een periode aan met tijd 
voor tal van bezigheden. Klassieke Kunstliefhebbers zijn 
daarom wel op zoek naar zinvolle en maatschappelijk 
betrokken manier om het leven invulling te geven,  
bijvoorbeeld door middel van een nieuwe cursus op  
creatief of cultureel gebied.
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Wat doen Klassieke Kunstliefhebbers aan cultuur?
Zoals de naam al aangeeft, zijn Klassieke Kunstlief-
hebbers het meest geïnteresseerd in traditionele  
(podium)kunst. Ze gaan bijvoorbeeld graag naar een 
klassiek concert in De Doelen. Hiervoor hebben Klassieke 
Kunstliefhebbers vaak een abonnement.  
Daarnaast bezoeken zij regelmatig een kooruitvoering en 
ondernemen ze uitstapjes naar musea, zoals het Chabot  
Museum of het Wereldmuseum. De grotere en meer 
klassiek getinte festivals bezoeken ze ook, bijvoorbeeld 
Operadagen Rotterdam of De Dag van de Romantische 
Muziek. Alles wat de Klassieke Kunstliefhebbers bezoeken, 
doen zij samen met hun partner. Ze maken daarbij vaak 
gebruik van de Rotterdampas of de Museumkaart. 

“De wereld verandert 

zo snel! Kunst is voor 

mij een soort houvast: 

kunst verdwijnt niet, 

maar blijft er altijd, 

om van te genieten, om 

over na te denken.”

Welke media gebruiken Klassieke Kunstliefhebbers?
Leesvoer, dat ligt altijd binnen handbereik. Klassieke Kunstliefhebbers vinden het heerlijk 
om ongestoord te kunnen lezen. Dagbladen zoals Trouw, of magazines zoals Libelle, 
Kampeer & Caravan Kampioen, FietsActief, Zin, Plus Magazine en HP/De Tijd liggen 
in de tijdschriften mand. Als ze naar de radio luisteren dan is dat meestal naar Classic 
FM en op televisie kijken ze naar NPO 1 en 2. Internet is aan de oudere Klassieke Kunst-
liefhebbers minder besteed, de jongere groep weet er wel goed raad mee. 

“Elke dag maken we de kruiswoordpuzzel uit de krant. 

Goede hersengymnastiek! En in de culturele bijlage van 

de krant word ik vaak op ideeën gebracht over nieuwe 

tentoonstellingen of voorstellingen in het theater. In 

andere tijdschriften vind ik dan weer leuke fietstochten of 

weekendjes weg. Er is gewoon te veel te doen!”

“Ik heb echt wat moeten overwinnen om de stap nog te 

zetten, maar inmiddels weet ik aardig de weg op internet. 

Zo heb ik me laatst nog aangemeld voor de nieuwsbrief 

van de Doelen. Heel handig dat ik die informatie nu direct 

via de e-mail ontvang!”

digitaal

Percentage beoefening

gemiddeld

Mail

nieuwsbrieven

online bankieren

Hoe digitaal zijn Klassieke Kunstliefhebbers 
Internet is aan de wat oudere Klassieke Kunstliefhebbers 
wat minder goed besteed, dan de jongere groep.  
Wel sturen ze e-mails en regelen online hun financiën. 

Hoe is de culturele informatievoorziening richting 
Klassieke Kunstliefhebbers?
Als Klassieke Kunstliefhebbers zich informeren over kunst 
en cultuur in de stad, dan maken zij vooral gebruik van 
het huis-aan-huisbladen en regionale kranten als het AD/
Rotterdams Dagblad. Ook lezen zij in de landelijke dagbla-
den aankondigingen en recensies van concerten of komen 
ze advertenties tegen van tentoonstellingen. Daarnaast 
gebruiken de Klassieke Kunst liefhebbers ook de seizoens-
brochures, folders en flyers van culturele instellingen. 
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Hoe bereik je Klassieke Kunstliefhebbers?
Klassieke Kunstliefhebbers hebben veel tijd en veel  
interesses. Ze staan open voor informatie over een breed, 
maar vrij traditioneel aanbod. Aanbod met een  
experimen teel of uitgesproken karakter spreekt hen  
minder aan. Deze groep is een fantastisch (potentieel) 
publiek: zij hebben veel vrije tijd, budget én aandacht voor 
kunst en cultuur. De kunst is om bij hen op te vallen, want 
zij hebben veel verschillende vrijetijdsbestedingen. 

Wil je deze doelgroep bereiken? Houd bij uitingen 
rekening met het volgende: 
Alhoewel Klassieke Kunstliefhebbers best kritisch ten  
opzichte van reclame staan, hebben ze er wel degelijk 
aandacht voor. Belangrijk hierbij is dat ze zichzelf erin kun-
nen herkennen.  
• Maak je een flyer, zorg dan dat deze niet te druk is, 

gestructureerd en zet er duidelijk op wat de locatie, 
tijd en prijs is. Vermeld ook waar men meer informatie 
kan vinden. Op de website zijn ook praktische zaken 
van belang: is alles rolstoelvriendelijk. En hoe ver is het 
lopen vanaf het station, of is er een parkeergarage of 
een bus- of tramhalte in de buurt?

• Zorg ervoor dat mensen zich kunnen herkennen in het 
promotiemateriaal. Maar let op, alhoewel Klassieke 
Kunstliefhebbers graag willen weten of een activiteit 
geschikt voor hen is, vinden ze het niet fijn om aan-
gesproken te worden met ‘senioren’ of ‘ouderen’.  
Ook het gebruik van afbeeldingen van mensen die 
even oud of ouder zijn, spreekt ze niet aan.

• Spreek Klassieke Kunstliefhebbers het liefst persoonlijk 
aan, een uitnodiging via de e-mail of post op naam. 

• Verspreid flyers en posters op plekken waar veel  
Klassieke Kunstliefhebbers komen, zoals andere  
culturele instellingen, verzorgingshuizen, revalidatie-
centra, huisartsen, verenigingen, bibliotheken, 
sport- en hobbyclubs, vrijwilligersorganisaties, ouden-
organisaties en ouderenbonden. 

• Verschillende onderzoeken wijzen uit dat actieve  
cultuurparticipatie kan leiden tot positieve effecten 
op de mentale en fysieke gezondheid en het sociale 
functioneren van ouderen. Promoot dit eens naar de 
Klassieke Kunstliefhebbers, die graag actief mee  
blijven doen. 

• Je kunt Klassieke Kunstliefhebbers ook bereiken via hun 
kleinkinderen (en andersom). Ouders hebben tegen-
woordig steeds minder tijd om met hun kinderen op 
pad te gaan, hier is een educatieve functie voor opa en 
oma weggelegd. Spreek ze aan met gerichte  
advertenties, acties en door bijvoorbeeld inter-
generationele events aan te bieden.

• De verwachting is dat het percentage vrijwilligers de 
komende jaren nog verder zal stijgen, een welkome 
ontwikkeling voor culturele organisaties. Met deze 
extra krachten, kunnen ze de totaalbeleving versterken.  
Zaken waar normaliter geen tijd voor is, bijvoorbeeld 
op het gebied van gastvrijheid, kunnen door vrijwilligers 
als de Klassieke Kunstliefhebbers worden opgepakt. 
Ook fungeren ze op deze manier als ambassadeurs 
voor hun groep.

• Een prettig bezoek betekent tevreden Klassieke Kunst-
liefhebbers die misschien wel vaker willen komen of 
voor mond-op-mondreclame zorgen. Dit laatste is een 
belangrijke manier om deze groep te bereiken. 

• Omdat oudere volwassenen minder goed worden in 
abstract denken, relateren ze nieuwe informatie graag 
aan alledaagse dingen die ze (her)kennen. Het gebruik 
van abstracte termen (over bijvoorbeeld kunst) is dan 
ook niet raadzaam. 

• Rekening houden met de ouder wordende mens kan 
in bijvoorbeeld het ontwerp van de tentoonstelling of 
voorstelling, maar ook door educatieve programma’s 
voor deze doelgroep te ontwikkelen. Hierbij is  
aandacht voor (levens)ervaring en herinneringen  
belangrijk. 

• Tekstbordjes moeten op de juiste hoogte hangen, dat 
wil zeggen: ook leesbaar voor bezoekers in een rolstoel, 
en bij een lange tekst een bankje. 

• Arrangementen aanbieden van activiteiten met een 
sociaal aspect (bijvoorbeeld een bezoek aan een voor-
stelling vooraf laten gaan door een etentje met alle 
deelnemers).

• Culturele instellingen werken veel samen met actieve 
ouderen. Zij weten de weg naar geïsoleerde, eenzame 
ouderen veel beter te vinden. Zoek verbindingen met 
andere beleidssectoren vanuit specifieke thema’s, 
zoals dementie, zelfredzaamheid of vrijwilligersbeleid. 

 

Wat zijn de motieven van Klassieke 
Kunstliefhebbers?
In een nieuwe levensfase, met meer vrije tijd en minder 
verantwoordelijkheden zoeken, vooral Klassieke  
Kunstliefhebbers die al met pensioen zijn naar een  
zinvolle invulling van hun vrije tijd, ontspanning en naar 
nieuwe manieren om iets te leren. 

motieven

Cultureel genot
Culturele transmissie 
Culturele stimulatie 

Sociale binding 
Sociale attractie
Sociale distinctie
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Hoe sluit je aan bij de interesses van Klassieke 
Kunstliefhebbers?
Als het gaat om kunst en cultuur dan is deze groep zoals 
de naam al aangeeft, het meest geïnteresseerd in  
traditionele (podium)kunst, die zij ook regelmatig  
bezoeken. Klassieke Kunstliefhebbers zijn bereid om voor 
bijzondere voorstellingen en tentoonstellingen ook buiten 
de stad een theater of museum te bezoeken. Zij houden 
dus niet alleen het lokale aanbod bij, maar ook landelijk. 
Verder zijn ze vaak geïnteresseerd in tuinieren en wandelen 
of fietsen in de natuur. Als zij activiteiten ondernemen 
met hun kleinkinderen zoeken ze vaak iets educatiefs.

Wat hebben Klassieke Kunstliefhebbers nodig? 
Vooral bij oudere Klassieke Kunstliefhebbers spelen  
lichamelijke ongemakken een rol, zoals verminderd zicht 
en gehoor, vermoeide benen en een zwakkere blaas. 
Culturele instellingen kunnen hier op eenvoudige manier 
rekening mee houden: groter lettertype van museum-
teksten, hand-outs, een audiotour of introductiefilm in 
plaats van tekst. Meer zitgelegenheid voor snel vermoeide 
benen, meer toiletten en betere bewegwijzering dragen 
allemaal bij aan een comfortabeler museumbezoek.  
Het zijn relatief kleine ingrepen met een groot effect.  
Bij theater en podia is vooral de akoestiek van belang, 
met daarnaast het zitcomfort en het zicht op het podium. 
En ook bij festivals valt te denken aan verbeteringen op 
het gebied van comfort voor Klassieke Kunstliefhebbers, 
bijvoorbeeld in de vorm van VIP-arrangementen.

Wat zijn de drempels van Klassieke Kunstliefhebbers 
en hoe neem je die weg?
Klassieke Kunstliefhebbers haken eerder af bij een  
onduidelijke website en druk promotiemateriaal dan 
andere groepen. Bovendien worden ze niet graag  
aangesproken als ‘senior’ of ‘oudere’. 
Bij Klassieke Kunstliefhebbers kunnen ook de gezondheid 
of fysieke beperkingen opspelen. Niet alle culturele  
instellingen zijn even toegankelijk.  
Klassieke Kunstliefhebbers kunnen ook drempels ervaren 
door bepaalde aspecten van culturele instellingen die zij 
als negatief bestempelen, die vaak de eerste indruk  
vormen zoals: moeilijk zittende stoelen, lawaaierige 
lounges, pauzes met lange rijen, avondvoorstellingen of 
-activiteiten die te laat starten.

Inspiratie?
Onvergetelijk Boijmans
Vanuit de overtuiging dat musea voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn – ongeacht leeftijd, achtergrond, 
overtuiging en/of beperking, in welke vorm dan ook 
– ontwikkelden het Stedelijk Museum Amsterdam 
en het in Eindhoven gevestigde Van Abbemuseum in 
2013 Onvergetelijk: een programma voor mensen met 
dementie en hun dierbaren. 
Speciaal voor blinden en slechtzienden is het 
programma Ongezien Boijmans ontwikkeld. Voor dove en 
slechthorende bezoekers is er Ongehoord Boijmans. 

De Museum Plus Bus is een bijzonder initiatief voor 
ouderen in Nederland. Hier kan de oudere Klassieke 
Kunstliefhebber, die niet meer in staat is om zelfstandig 
een museum te bezoeken, goed gebruik van maken.

Partners in de stad
Klassieke Kunstliefhebbers houden van klassieke 
kunst(vormen). Een idee zou kunnen zijn dat een minder 
traditionele instelling zichzelf promoot bij een activiteit 
van een instelling dat deze groep al beter bereikt. Dit kan 
zijn met flyers en posters, kortingsacties of een kort  
programma.
Samenwerking met de eerdergenoemde culturele  
hotspots en festivals kan een start zijn voor kruis-
bestuiving. Bijvoorbeeld ook op het gebied van marketing.
Daarnaast helpt cultuur om gezond en gelukkig oud te 
worden, daarom is een samenwerking tussen cultuur en 
zorginstellingen in de stad bij Klassieke Kunstliefhebbers 
ook een idee, variërend van promotie tot meer  
inhoudelijk. 
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actieve 
families

Druk, gezin & werk, weinig vrije tijd

Wie zijn de Actieve Families?

Actieve Families zijn tussen de 25 en 55 jaar oud en leiden een druk leven, samen met 

hun kinderen, die qua leeftijd variëren van baby tot bijna stemgerechtigd. Trouwen is 

voor Actieve Families niet meer vanzelfsprekend, een groot deel van hen heeft alleen een 

samenlevingscontract. Ze hebben middelbare tot hogere beroepsopleidingen gevolgd. Op 

dit moment zijn beide ouders hard aan het werk om de hoge woonlasten te bekostigen. 

Zo sprokkelen ze samen een inkomen van modaal tot twee keer modaal binnen. Het is niet 

overal een vetpot, maar Actieve Families leiden over het algemeen een comfortabel leven.  

In Rotterdam is deze doelgroep voor 6% aanwezig, in de regio Rijnmond twee keer zoveel 

met 13%.

“Ik word volledig geleefd door mijn werk en kinderen!
Maar dat is niet erg hoor. Tijd voor mezelf komt wel 
weer als de kinderen het huis uit zijn, haha.” 

Even voorstellen: Esther Hofman
Esther Hofman (36) woont samen met Johan en hun twee dochters (3 & 5 jaar) in een 

rustige straat in Nesselande. In de buurt wonen veel andere jonge gezinnen, dus dat is 

gezellig. De dikke buik van Esther valt direct op, ze is in verwachting van hun derde 

kindje. Drie dagen per week werkt ze als officemanager op een advocatenkantoor, maar 

nu gaat ze bijna met zwangerschapsverlof. Parttime werken bevalt Esther goed, zo kan 

ze de drukte van haar jonge gezin in goede banen leiden. 

Haar man Johan werkt 4 x 9 uur als teammanager bij de gemeente. Op woensdag heeft hij 

een dagje met zijn dochters. En omdat opa en oma ook elke week een vaste dag oppassen, 

hoeven de kinderen niet naar een kinderopvang of BSO. Dat is wel zo fijn. Esther en 

Johan woonden tot ze kinderen kregen in het centrum van de stad. Ze missen het weleens 

hoor, maar zijn vooral blij dat de kinderen alle ruimte hebben om buiten te spelen en 

fijn op te groeien.

6
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Waar wonen de Actieve Families?
Actieve Families bezitten een kleine tot middelgrote 
koopwoning, bijvoorbeeld een rijtjeshuis of hoekhuis, en 
in sommige gevallen zelfs een twee-onder-één-kap- 
woning, met een eigen tuin waar de kinderen in kunnen 
spelen. Er staan vaak twee (lease)auto’s voor de deur.  
Dit geeft ze alle vrijheid met werk en kleine kinderen.

Wat is de levensstijl van de Actieve Families?
Een groot deel van de Actieve Families zit nog volop in hun ‘tropenjaren’, alles staat in het 
teken van de kinderen. Als ze ’s ochtend opstaan begint de drukte van jewelste al. Als 
iedereen aan het einde van de dag weer thuis is, duikt een van de ouders de keuken in. De 
ander speelt nog even met de kleintjes in de woonkamer. Soms schiet het koken er door 
tijdgebrek bij in en dan halen ze wat. Er is wel altijd tijd om een verhaal voor te lezen als 
het bedtijd is. In het weekend doen Actieve Families boodschappen en gaan ze mee naar 
de sportvereniging van hun kinderen. In de zomer barbecueën ze graag met de buren en 
gaan ze geregeld met de kleintjes naar de speeltuin achter het huis. In de winter genieten 
Actieve Families van het binnen-leven en maken ze het daar gezellig. 
De eerste gezinsjaren ligt de focus op het zelfredzaam maken van de kinderen en het 
opbouwen van een goed functionerend gezin. Hier hebben Actieve Families gelukkig alle 
mogelijkheden en middelen toe. Een deel van de ouders binnen de groep komt al wat 
meer aan zichzelf toe, wanneer de kinderen wat groter zijn. 

Wat doen Actieve Families in hun vrije tijd?
Actieve Families hebben vanwege hun drukke gezinsleven 
weinig vrije tijd. Na schooltijd spelen de kinderen buiten, 
in de speeltuin in de buurt, of binnen met een spel-
computer. De families maken geregeld uitstapjes naar 
de dierentuin, een pretpark of een voetbalwedstrijd. Ze 
maken veel foto’s met hun telefoon om al die leuke her-
inneren voor later vast te leggen. De vrouwen bezoeken 
graag samen met vriendinnen beurzen zoals de Ouders 
Natuurlijk Beurs en NegenMaandenbeurs. Actieve Fami-
lies gaan het liefst op een sportieve vakantie met de auto 
en hun eigen tent of naar een bungalowpark.

Gemiddeld aantal activiteiten van de Rotterdammer

 29

Aantal activiteiten Actieve Families
 26

Hoeveel vrije tijd hebben Actieve Families?
Actieve Families hebben vanwege hun drukke  
gezinsleven weinig vrije tijd. 

vrije tijd

1 Winkelen
2 Uit eten

3 Bioscoop
4 terras

5 Wandelen

Top 
5

“We hebben een gezinsabonnement van 

Diergaarde Blijdorp, waarmee we ook 

vriendjes van de kinderen kunnen 

meenemen, heel handig. Heb je trouwens 

het gerestaureerde verblijf van de 

Ethiopische apen al gezien? Dat is echt 

prachtig geworden!”
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gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

hardlopen

fitness

zwemmen

wielrennen

voetbal

skeeleren/skaten

Waar winkelen Actieve Families?
De dagelijkse boodschappen worden gedaan bij de  
Albert Heijn, Jumbo en Lidl. Aan alle spaaractie wordt 
meegedaan. Dierenplaatjes, bakvormpjes noem maar 
op. De ouders doen altijd actief mee om de verzameling 
compleet te maken. Tijdens het winkelen ligt de focus 
ook op hun kinderen, zo wordt er regelmatig een speel-
goedwinkel bezocht of online speelgoed gekocht.  
Ook de Prénatal en de Hema zijn typisch winkels waar 
jonge ouders shoppen. In sportwinkels zoals de Decathlon 
of Aktiesport komen ze ook voor hun eigen sportieve  
hobby’s. Andere winkels waar Actieve Families veel  
komen zijn de Mediamarkt, Ikea, Xenos, Action en Karwei.    
Actieve Families hechten veel waarde aan verzorging 
en gezondheid. Zo besteden ze veel geld aan duurdere 
verzorgingsproducten, bijvoorbeeld van de ICI Paris en 
Rituals. Ook slikken ze voor de gezondheid een vitamine-
preparaat, zoals Supradyn. 

Wat doen Actieve Families aan sport?

“Als de kinderbijslag gestort is, gaan we 

naar de stad voor nieuwe kleding voor onze 

meiden. Als ik tussendoor iets leuks voor 

Wat doen Actieve Families op het gebied van cultuur?
Kunst en cultuur staat niet hoog op de agenda bij Actieve 
Families, dit komt omdat ze veel tijd kwijt zijn aan hun 
werk en het drukke gezinsleven. In de vakantie kiezen 
ze eerder voor een bezoek aan een attractiepark of het 
circus dan een culturele instelling. Toch staat af en toe 
ook een bezoek aan een kindvriendelijk museum op het 
programma. 
Ook in jeugdvoorstellingen zijn Actieve Families  
geïnteresseerd, als dit in hun schema past. Wekelijks  
worden er boeken geleend bij Bibliotheek Rotterdam.  
Vader en zoons gaan samen graag naar voetbal-
wedstrijden, en met het hele gezin pakken ze af en toe 

een filmpje in Pathé de Kuip. Als er een oppas is voor 
de kinderen, gaan de ouders zelf ook nog weleens een 
avond uit naar een popconcert of cabaretvoorstelling 
in het Nieuwe Luxor. Of ze gaan naar festivals als Plein-
bioscoop, het Circusstad Festival en Cameretten. 
Actieve Families komen voor het bezoeken van culturele 
activiteiten niet snel buiten de stad Rotterdam, terwijl 
zij het niet erg vinden om voor een attractiepark ver te 
rijden. Actieve Families geven meer uit aan uitjes dan 
andere doelgroepen omdat zij als gezin voor drie of meer 
personen entree moeten betalen - maar dat hebben ze er 
wel voor over als ze zeker weten dat de kinderen het leuk 
gaan vinden. 

“Als ik eerlijk ben, schiet cultuur er vaak bij in. Maar twee 

weken geleden ben ik met de meiden naar Professor Plons in 

het Maritiem Museum geweest, superleuk was dat! Maar meestal 

blijft het bij een snel bezoekje aan de bieb.  

’s Avonds als de kinderen op bed liggen, komen mijn man en ik 

eindelijk aan onszelf toe. Dan kijken we vaak een film of serie 

via Netflix. Even lekker ontspannen!”  

ze tegenkom, neem ik het eigenlijk altijd wel mee. Fijn dat dat kan, toch?”
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culturele
hotspots

Villa Zebra, HofpleinTheater,  
MAAS, LuxorTheater,  
Studio de Bakkerij,  

Natuur Historisch Museum,  
Maritiem Museum, Bibliotheek,  

Theater Zuidplein

Favoriete
festivals

Nationale Kindervuurwerk,  
Metropolis, North Sea Round Town, 

Ronde van Katendrecht,  
Wereldhavendagen,  

Rotterdamse Museumnacht,  
Circusstad Festival

Wat doen Actieve Families aan amateurkunst?
Kinderen van Actieve Families zijn veelal lid van de 
bibliotheek en/of actief bij SKVR of HofpleinTheater. 

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

Tekenen & schilderen 

fotografie/film 

instrument bespelen 

dansen

zingen

“Onze dochter zit op musicalles bij de SKVR, zelf ben ik fanatiek met fotografie en 

video. Zo heb ik ons eigen familie YouTube-kanaal gezet. Hier maak ik een soort foto- en 

filmverslag van hoe onze kinderen opgroeien. Ze vinden het nu al leuk om terug te  

kijken naar filmpjes van twee jaar geleden...” 

Welke media gebruiken Actieve Families?
Dagbladen zijn aan de Actieve Families nauwelijks  
besteed. Ze lezen ’s avonds als de kinderen naar bed zijn 
liever een tijdschrift. Voor moeder zijn dat bladen als Kek 
Mama, Ouders van Nu, Linda of Flair, terwijl vader liever 
de Autoweek of Voetbal International leest. Voor de  
kinderen is er een abonnement op de Donald Duck, Wild 
van Freek of de Tina. Actieve Families die met de trein 
forensen naar hun werk lezen graag onderweg de Metro.  
 
Af en toe mogen de kinderen televisiekijken, naar  
programma’s op Nickelodeon of Disney XD, of een filmpje 
op Netflix of YouTube. Maar veel televisie wordt er niet 
gekeken. Zijn de Actieve Families onderweg in de auto dan 
wordt er kindermuziek aangezet. Op weg naar het werk 
staat Radio 538, Veronica of Qmusic aan. Van internet 
maken ze veelvuldig gebruik op telefoon en tablet.  
 
’s Avonds gaat de televisie aan voor het nieuws, een 
familieprogramma of een dramaserie. Zenders die  
bekeken worden zijn onder andere RTL4, RTL5 of NPO1. 
De (jonge) ouders houden er ook van, om nieuwe films of 
series op Netflix te kijken. Even tijd voor zichzelf!

Hoe digitaal zijn Actieve Families?

Hoe is de culturele informatievoorziening richting Actieve 
Families?
Actieve Families informeren zich niet zo uitgebreid over culturele 
activiteiten in Rotterdam. Wanneer ze informatie willen over cul-

turele uitstapjes met het gezin dan gebruiken ze voornamelijk 
huis-aan-huisbladen of ze gaan af op de mening van vrienden en 
collega’s. Informatie over cultureel aanbod voor kinderen vinden de 
Actieve Families online, via social media, Google of via websites als 
Uitagenda Rotterdam, Kidsproof.nl en Museumkids.

digitaal

Percentage beoefening

gemiddeld

Nieuws

Facebook

Instagram

online shoppen
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Hoe bereik je Actieve Families?
Actieve Families kiezen het aanbod dat bij hen past,  
aansluiting bij hun leefwereld is daarom essentieel.

Wil je deze doelgroep bereiken? Houd bij uitingen  
rekening met het volgende:  
•  Actieve Families hebben oog voor reclamefolders,  

waarbij het belangrijk is dat ze snel kunnen beoorde-
len of iets de moeite waard – en vooral familievrien-
delijk – is.

 •  Gebruik veel beeld, dat aanspreekt, van bijvoorbeeld 
families die iets leuks aan het doen zijn. 

 •  Wees kort en bondig qua tekst, maar zorg wel dat 
prangende vragen over locatie, bereikbaarheid en prijs 
beantwoord zijn. Verwijs door naar de website waar je 
praktische vragen kunt beantwoorden die voor gezin-
nen relevant zijn.  

 •  ‘Gebruik termen als ‘voor het hele gezin’ en ‘bekend 
van tv’. 

 •  Gebruik geen termen die insinueren dat iets ‘moeilijk’ 
of ‘experimenteel’ zou kunnen zijn. 

 •  Bied aantrekkelijk geprijsde gezinspakketten aan,  
afgestemd op de doelgroep.  

 •  Verspreid posters en flyers op de plaatsen waar 
Actieve Families vooral komen: sportclubs, scholen, 
super markten of de bibliotheek.

 •  Deze groep laat zich online informeren over leuke  
activiteiten, promotie via Facebook en Instagram of  
banners op websites die ze regelmatig bezoeken, is 
dus zeker aan te raden. 

•  Actieve Families zijn gevoelig voor mond-tot-mond-
reclame, zorg voor ambassadeurs en goede recensies 
van andere gezinnen. Dat stelt hen gerust. 

 •  E-mailnieuwsbrieven worden door Actieve Families  
gemiddeld goed gelezen. Zorg wel voor een aanspre-
kende, prikkelende onderwerpregel en leuke winac-
ties!

•  Gezinnen concentreren zich vooral in specifieke wij-
ken en hebben behoefte aan specifieke voorzienin-
gen, maak hier gebruik van in zowel de programme-

ring als de marketing.  
 •  Voor kinderen tot en met 18 jaar zijn veel kunstmusea 

gratis, maar dit weet niet iedereen – een campagne  
hierover zou een idee kunnen zijn.

•  Denk aan flexibele inloop-programma’s, vooral met 
jonge kinderen weet je nooit of je ergens op tijd zult 
aankomen. 

•  In de regio komen meer Actieve Families voor dan in 
de stad, en in de stad ook meer in de buitenwijken, 
hier kun je met je communicatie rekening mee hou-
den.

 
Moeders of vaders?
Uit het Jongeren Merkenonderzoek van Hendrik Beerda 
Brand Consultancy blijkt dat moeders maar liefst drie 
keer vaker het initiatief nemen dan vaders bij het  
bezoeken van een museum, theater of andere culturele 
instelling. Goed om te weten!

Inspiratie?
Stichting Museumkaart verstuurt elke maand verschil-
lende mailingen naar hun Museumkaarthouders. De 
doelgroep ‘met Kinderen’ ontvangt exclusieve korting- en 
winacties gericht op Actieve Families. 

Wat zijn de motieven van Actieve Families
Actieve Families hebben een brede interesse en zijn  
vooral op zoek naar een manier om samen actief bezig  
te zijn. Ze hebben kunst en cultuur niet altijd op hun  
netvlies staan. Het is voor hen zeker een serieuze optie 
als vrijetijdsbesteding, maar veel gaat aan hen voorbij of 
ze maken toch andere keuzes. Als de kinderen onder  
begeleiding actief iets kunnen doen, spelend leren,  
bijvoorbeeld tijdens een workshop, is dat vaak wel  
aantrekkelijk voor deze gezinnen. 
Actieve Families bezoeken ook graag toegankelijke  
evenementen die zij spontaan tegenkomen, zoals de  
citylounge programmering op de pleinen in de stad en 
North Sea Round Town.

Inspiratie
De Kunsthal organiseert minimaal één keer per jaar een 
familietentoonstelling of een presentatie gericht op 
kinderen. Dit zijn ‘instaptentoonstellingen’ bestemd voor 
het hele gezin, met veel ‘hands-on’ in plaats van ‘don’t 
touch’ objecten. De Rotterdampas, Museumkaart of de 
Kunsthal Familie Vriendenkaart én speciale tarieven voor 
kinderen en jongeren maken het extra aantrekkelijk voor 
gezinnen. 

motieven

Culturele recreatie
Sociale binding

Culturele transmissie
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Hoe sluit je aan bij de interesses van Actieve 
Families?
Actieve Families hebben een brede interesse. Niet alleen 
hebben de ouders hun eigen interesses, de belevings-
wereld van hun kinderen telt ook echt mee in de vrijetijds-
besteding. Familievriendelijk aanbod als films en voor-
stellingen voor de kinderen, een bezoek aan een  
binnenspeeltuin of kinderboerderij hebben vaak voorrang 
op ‘volwassen’ uitjes. De ouders zelf zijn voor zichzelf 
vooral geïnteresseerd in opvoeding, films, (pop)concerten, 
theatervoorstellingen. Je kunt deze groep benaderen als 
gezin, maar je kunt je ook alleen op de ouders richten. 
Voor als zij er samen een avondje op uit gaan. 

Wat hebben Actieve Families nodig?
Duidelijkheid en goede bewegwijzering, dát is voor  
Actieve Families erg belangrijk, vooral als ze jonge  
kinderen hebben. Als je met een peuter een museum  
bezoekt, wil je niet te veel tijd kwijt zijn aan het zoeken 
naar een garderobe, toilet met verschoonplek of de lift. 
Dit gaat namelijk allemaal van de kostbare tijd af die je 
hebt met elkaar als gezin, en bovendien staan jonge  
kinderen niet bekend om hun lange concentratieboog.  

Actieve Families willen graag van tevoren weten of ze hun 
eigen eten en drinken mee mogen nemen, en zo ja, is hier 
een prettige ruimte voor? Als het gaat om horeca, dan is 
het voor hen fijn als deze kindvriendelijk is, zijn er kinder-
stoelen, is er een kindermenu of speelhoek?  
Ook iets leuks kopen in de shop hoort bij een dagje uit, is 
het assortiment ook gericht op families? Kunnen kinderen 
bij jullie winkel voor een kleine prijs een leuk souvenir 
uitzoeken?

Wat zijn de drempels van Actieve Families en hoe 
neem je die weg?
Praktische drempels: tijd, prijs, bereikbaarheid,  
informatievoorziening 
Sociale drempels: gezinsvriendelijkheid
Omdat Actieve Families geen financiële zorgen hebben, is 
de prijs in eerste instantie geen drempel. Maar vanwege 
tijdgebrek willen ze wel graag weten of iets het bezoeken 
‘waard is’. Voorafgaand aan het bezoek hebben Actieve  
Families dus duidelijke informatie nodig. Misschien zelfs  
testimonials van andere gezinnen of enthousiaste 
mond-tot-mondreclame uit hun vrienden- en kennissen-
kring. Ook krijgen ze graag praktische vragen beantwoord 
zoals: is er een parkeergarage in de buurt? 

Partners in de stad
Wat opvalt aan de instellingen en evenementen die al 
vaak bezocht worden door deze groep, is dat zij duidelijk 
drempels wegnemen. Dat zijn soms drempels in kosten 
en een andere keer juist sociale drempels (“dit is voor 
iedereen!”). Programmering voor kinderen is een goede 
manier om ook de volwassen bezoekers te trekken.  
De eerder genoemde festivals en hotspots zoals Maritiem 
Museum, Villa Zebra, Luxor Theater en Hofplein Theater 
bereiken bovengemiddeld veel Actieve Families. Ook zijn 
er veel mensen uit deze groep lid van de bibliotheek.  
Dat maakt dat deze instellingen een interessante samen-
werkingspartner zijn voor de vele culturele instellingen bij 
wie de groep Actieve Families nog ondervertegenwoordigd 
is. En ook voor elkaar kunnen ze interessante partners 
zijn, bijvoorbeeld als het gaat om marketing. 
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Randstedelijke 
Gemakzoekers 

Leuke dingen ondernemen met het gezin

Wie zijn de Randstedelijke Gemakzoekers?

Dit zijn gezinnen waarvan de ouders maximaal 65 jaar oud zijn. Kinderen zijn minimaal 

6 jaar oud en in sommige gevallen ouder of zelfs het huis al uit. Randstedelijke 

Gemakzoekers zijn middelbaar tot hoogopgeleid en werken fulltime, waarmee zij een modaal 

tot twee keer modaal inkomen verdienen. Ze hebben dus genoeg te besteden, maar hebben 

naast alle dagelijkse verplichtingen van henzelf en hun gezin, niet heel veel vrije tijd. 

Met 5% is het niet de grootste groep in Rotterdam, toch hoort maar liefst 16 % van alle 

huishoudens in regio Rijnmond bij de Randstedelijke Gemakzoekers.

“De kinderen worden steeds groter en zelfstandiger,
de oudste heeft inmiddels ook een weekendbaantje. 
Maar ze vinden het gelukkig nog steeds leuk om iets 
met z’n allen te doen. Er komen ook vaak vriendjes 
en vriendinnetjes over de vloer. Onze weekenden zijn 
vaak al lang van tevoren vol gepland. Met sporten en 
verjaardagen. Maar we vinden het wel belangrijk om ook 
als gezin dingen te doen, dus daar maken we tijd voor.”

Even voorstellen: Michael Mckenzie 
Michael McKenzie (44) is al twintig jaar samen met zijn vrouw Cynthia. Ze hebben twee 

kinderen van 12 en 16 en wonen in een nieuwbouwwoning in Overschie.

Michael werkt als leraar economie op een grote middelbare school in Rotterdam-

Alexander. Cynthia werkt drie dagen in de week in een kledingwinkel. Ondanks hun volle 

agenda probeert het gezin er regelmatig samen op uit te gaan, naar de bioscoop, een 

pretpark of een dagje shoppen. In het weekend zijn ze druk op de sportclub  

van de kinderen, doen ze klusjes in en om het huis en bezoeken ze  

verjaardagfeestjes in hun vrienden- en kennissenkring. 

5
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“Cynthia en ik hebben het druk met ons werk, maar daardoor komen we ook niets tekort. We hebben de kinderen genoeg 

te bieden en doen ook zelf regelmatig leuke dingen. Dan gaan we samen eens een avondje weg. De kinderen logeren dan bij 

familie of vriendjes. Ik ga ook weleens met m’n vrienden op de motor weg. Heerlijk, lekker rijden, na afloop een biertje 

drinken en vooral heel veel lol.” 

Waar wonen de Randstedelijke Gemakzoekers?
De Randstedelijke Gemakzoekers vinden we aan de rand en rondom Rotterdam, waar 
ze over het algemeen in nieuwbouwwijken wonen. Ze hebben een koopwoning, vaak 
een rijtjeshuis of een twee-onder-een-kapwoning, met een tuin waar de kinderen  
kunnen spelen. Voor de deur staan vaak een of twee auto’s. 

Wat is de levensstijl van Randstedelijke Gemakzoekers?
Randstedelijke Gemakzoekers leiden een prima leven. Ze werken fulltime zodat hun financiële  
situatie stabiel blijft. Het meest genieten ze van de kleine dingen in het leven, al is een luxe  
uitspatting op z’n tijd ook leuk. Toch is voor hen het gezinsleven en een rijk sociaal netwerk het 
meest van belang. Er zijn verschillende spaarpotjes: voor de studie van de kinderen en voor de 
verbouwing van hun keuken. Goede doelen steunen ze ook. Zo geven ze altijd als er aan de deur 
gecollecteerd wordt. Ze spelen ook graag mee met de Nationale Postcode Loterij. Randstedelijke 
Gemakzoekers houden het schilderwerk van hun woning bij, zijn regelmatig in de tuin bezig en 
zorgen dat binnen alles redelijk opgeruimd is. Ze klussen graag zelf in huis, niet per se een grote 
verbouwing, maar doe-het-zelven wel. Dat is niet alleen leuk, maar scheelt toch ook weer geld. 
Iedere dag eet het gezin op hetzelfde tijdstip met elkaar. 

Wat doen Randstedelijke Gemakzoekers in hun vrije 
tijd?
Naast hun werk zijn Randstedelijke Gemakszoekers veel 
tijd bezig aan klussen in en rond het huis. Ze bezoeken elk 
jaar wel een pretpark en dierentuin met het gezin.  
De ouders gaan ook samen op stap, bijvoorbeeld naar 
een concert of film, terwijl de kinderen thuis blijven. In de 
schoolvakanties gaan ze graag met de auto op reis, waarbij 
ze de tent of de caravan meenemen, of een vakantiehuisje 
boeken. Een duur hotel is voor Randstedelijke Gemak-
zoekers niet nodig; zij genieten van een vakantie met de 
caravan en een weekendhuisje is hartstikke leuk.

Gemiddeld aantal activiteiten van de Rotterdammer
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Aantal activiteiten Randstedelijke Gemakszoekers
 35

vrije tijd

1 Winkelen
2 Uit eten

3 (thuis)Bioscoop 
4 Wandelen
5 Tennis

Top 
5

Hoeveel vrije tijd hebben 
Randstedelijke Gemakszoekers?
Ondanks hun werkende en drukke 
gezinsleven leven hebben de 
Randstedelijke Gemakszoekers een 
redelijk gemiddelde hoeveelheid vrije 
tijd. Ze ondernemen activiteiten met 
het gezin, maar ook geregeld met hun 
partner.

“We zijn een echt gezin, en houden ervan 

om met elkaar op pad te gaan. Dat kan een 

dagtrip naar een attractiepark zijn, maar 

we bezoeken ook soms de bioscoop of het 

theater.”
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“De zomervakantie vinden we elk jaar weer een 

hoogtepunt. Samen met de kinderen bedenken we 

waar we naartoe gaan. Ik ben blij dat onze oudste 

nog met ons mee op vakantie wil, over een paar 

jaar willen ze vast allebei liever met vrienden 

weg. Dus we genieten er nog maar even van.” 

Waar winkelen Randstedelijke Gemakzoekers?
De dagelijkse boodschappen doen Randstedelijke  
Gemakzoekers naast de Albert Heijn, relatief vaak t.o.v. 
andere doelgroepen bij de Coop, Deen of de Hoogvliet.  
In het weekend wordt er patat bij de snackbar gehaald.  
Coolblue is populair voor de aanschaf van elektronische 
producten. Kleding wordt gekocht bij Steps, We,  
The Sting/Lady Sting of de H&M. Ook online wordt er 
geshopt, vooral bij Zalando en Bol.com.  

Wat doen Randstedelijke Gemakzoekers aan 
amateurkunst?
Randstedelijke Gemakzoekers hebben hobby’s als  
fotograferen en muziek maken, ondanks hun drukke  
bestaan zijn ze bovengemiddeld actief.

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

Fitness

Hardlopen

Zwemmen

Wandelen

Voetbal

Wielrennen

Fotografie

Muziekinstrument bespelen

Tekenen/schilderen/grafisch werk 

Dansen

Wat doen Randstedelijke Gemakzoekers aan sport?

“Mijn zoon zit op voetbal, dus die moedig ik ieder 

weekend aan. Zelf sport ik niet zo vaak als ik zou 

willen. Af en toe ga ik hardlopen, da’s dan wel 

lekker. Sport kijken doe ik wel. Ik volg voetbal 

en Formule 1 en elk jaar kijk ik naar de Tour de 

France.”

Wat doen Randstedelijke Gemakzoekers aan cultuur?
Wanneer het aankomt op het bezoeken van kunst en  
cultuur gaan de Randstedelijke Gemakszoekers vooral 
naar het meer toegankelijke repertoire, soms samen met 
het gezin, soms alleen. Zij kiezen voor een bezoek aan 
Pathé op Zuid of een musical in het Nieuwe Luxor. 

“Als ik iets interessants zie, check ik meestal de website van de 

instelling zelf voor meer info. Ik zou wel vaker een museum willen 

bezoeken, maar ik heb er nu te weinig tijd voor. Misschien komt het 

er later weer van...”
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Hoe digitaal zijn de Randstedelijke Gemakszoekers?

digitaal

Percentage beoefening

gemiddeld

Nieuws

Social media

Youtube

Spotify

online shoppen & overige 

aankopen“We gaan een paar keer jaar met het 

gezin naar de bioscoop of een leuke 

voorstelling. Winkelen doen we vaker, 

dan krijgen de kinderen bijvoorbeeld 

weer nieuwe kleding.”
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Culturele
hotspots

Hofplein, LuxorTheater, 
LantarenVenster, 

Museum Rotterdam, 
Maritiem Museum 

Favoriete
festivals

Metropolis, Nationale Vuurwerk, 
Let’s go Sunday, 

Rotterdam Unlimited, 
Rotterdamse Museumnacht

Welke media gebruiken Randstedelijke Gemakzoekers
Randstedelijke Gemakzoekers hebben het eigenlijk te druk 
met werk, gezin en hobby’s om kranten en tijdschriften te 
lezen. Op zondagochtend bladeren ze tijdens het ontbijt 
het AD/Rotterdam Dagblad door, voor het lokale nieuws, 
maar ook voor aankondigingen wat er te doen is in de 
stad. Voor de kinderen valt de Donald Duck, Wild van 
Freek en de Tina op de mat. Spotify staat op de achter-
grond aan, met een lijst vol favorieten van het hele gezin. 
Als ze ’s avonds op de bank zitten wordt er meestal  
gekeken naar het nieuws, een familieprogramma of een 
dramaserie. Meestal op commerciële zenders zoals RTL4, 
SBS6 en 24Kitchen. Ook vinden ze het heerlijk om samen 
nieuwe series op Netflix te bingewatchen. Dit is ook  
favoriet bij de kinderen, daarnaast kijken die graag  
filmpjes van hun favoriete vloggers op YouTube.

“Op m’n telefoon lees ik overdag het AD en Nu.nl. Maar ook alle informatie over de 

Formule 1 lees ik online. Ik heb ook een abonnement op Motoplus en we hebben nog 

steeds een abonnement op de Donald Duck. Die lezen we allemaal!”

Culturele informatievoorziening
Als het gaat om informatie over culturele 
activiteiten dan vinden Randstedelijke 
Gemakzoekers daar snel informatie over 
op het internet. Daarnaast gebruiken 
ze ook het AD/Rotterdams Dagblad of 
andere regionale dagbladen voor het 
vinden van culturele uitgaansinformatie. 
Van de televisie en de radio maken zij 
hiervoor meer gebruik dan gemiddeld. 

“Als ik iets interessants zie, check ik meestal de website van de 

instelling zelf voor meer info. Ik zou wel vaker een museum willen 

bezoeken, maar ik heb er nu te weinig tijd voor. Misschien komt het 

er later weer van...”
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Hoe bereik je Randstedelijke Gemakzoekers?
Randstedelijke Gemakzoekers hebben veel oog voor  
reclamefolders. Een andere manier om hen te bereiken is 
via de kinderen. De tijd van Randstedelijke Gemakzoekers 
is schaars, dus het moet wel snel duidelijk zijn of het de 
moeite waard is. Ook een combinatie maken van wensen 
zou aan te raden zijn, bijvoorbeeld de combinatie van 
winkelen of eten met cultuur, scheelt weer tijd en het is 
hierdoor echt een belevenis! Als Randstedelijke Gemak-
zoekers een culturele activiteit bezoeken, willen ze vooral 
vermaakt worden en ontspannen met het gezin. Of er 
even samen op uit als ze oppas voor de kinderen hebben. 
 
Wil je deze doelgroep bereiken? Houd bij uitingen  
rekening met het volgende: 
• Gebruik veel beeld en weinig tekst 
• ‘Gebruik termen als ‘voor het hele gezin’ en ‘bekend 

van tv’ en zorg dat het materiaal ‘vermaak’ en  
‘ontspanning’ uitstraalt 

• Gebruik geen termen die insinueren dat iets ‘moeilijk’ 
of ‘experimenteel’ zou kunnen zijn. 

• Omdat Randstedelijke Gemakzoekers veel televisie-
kijken, doen bekende namen het goed.  

Welke middelen en kanalen kunnen hiervoor ingezet  
worden? 
• E-mailnieuwsbrieven worden door Randstedelijke 

Gemakzoekers goed gelezen. Zorg wel voor een  
aansprekende, prikkelende onderwerpregel 

• Reclamefolders – deze bekijken Randstedelijke  
Gemakzoekers graag

• Aankondigingen via landelijke televisie of radio-
zenders als Radio 538, Qmusic, Skyradio of NPO  
Radio 1. 

• Online promotie via bijvoorbeeld Facebook en  
Instagram of banners op specifieke websites die zij 
regelmatig bezoeken. 

• Posters en flyers bij de sportclub, bibliotheek of  
supermarkt 

• Flyeren in het winkelcentrum of bij een ander  
evenement waar veel Randstedelijke Gemakzoekers te 
vinden zijn 

• Promotie en acties via de Nationale Postcode Loterij, 
zoals korting op tickets in een bepaald postcode-
gebied. 

• KidsUitagenda Rotterdam, met focus op activiteiten 
voor het hele gezin

• Randstedelijke Gemakzoekers zijn gek op sparen en 
acties zoals Airmiles, kortingsbonnen, lezersacties, 
koopzegels en prijsvragen in de media. In de promotie 
van je evenement kun je hier gebruik van maken. 

Moeders of vaders
Uit het Jongeren Merkenonderzoek van Hendrik Beerda 
Brand Consultancy blijkt dat het initiatief voor een 
cultureel uitje met het gezin veel vaker van moeders dan 
van vaders komt. Moeders nemen drie keer vaker het 
initiatief dan vaders bij het bezoeken van een museum, 
theater of andere culturele instelling.  

Motivatie bezoek
Er is weinig tijd vanwege werk en gezinsverplichtingen, 
ofwel het aanbod moet het ‘waard’ zijn voor 
Randstedelijke Gemakzoekers om naar toe te gaan, niet  
te lang duren en het liefst ook niet te ver weg zijn.  
Voor deze groep is de motivatie naast sociale binding 
soms ook sociale verplichting; kinderen die optreden in 
het theater of een gezamenlijk uitstapje met vrienden 
naar een musical. 

motieven

Culturele recreatie 
Sociale binding 

Sociale verplichting
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Hoe sluit je aan bij de interesses van de 
Randstedelijke Gemakzoekers?
Randstedelijke Gemakzoekers zijn vooral op zoek naar 
‘vermaak’ en ‘ontspanning’ en zijn geïnteresseerd in  
onderwerpen als motoren, vakanties en het gezinsleven. 

Inspiratie?
• Het Luxor Theater profileert zich als ‘ontspannend 

avondje uit’. Zo zou de komische voorstelling 
Expeditie Eiland Randstedelijke Gemakzoekers zeker 
aanspreken, en anders hun oudere kinderen, vanwege 
de knipoog naar de tv-realitysoap Expeditie Robinson. 
En om er een echte ‘experience’ van te maken, heeft 
het Luxor Theater een samenwerking met het Spido, 
waarmee ze samen arrangementen bieden voor een 
hapje eten (diner, lunch en high-tea).

• Het aanbod van de Kunsthal is verrassend, er is 
voor elk wat wils. Minimaal één keer per jaar is in 
het programma van de Kunsthal ruimte voor een 
familietentoonstelling of een presentatie helemaal 
gericht op kinderen, met veel ‘hands-on’ in plaats 
van ‘don’t touch’ objecten. En met daarbij de 
Rotterdampas, Museumkaart of de Kunsthal Familie 
Vriendenkaart en de speciale tarieven voor kinderen 
en jongeren wordt het al helemaal extra toegankelijk 
voor gezinnen. 

“Dat was echt fantastisch. Ik las erover 

in het AD/Rotterdams Dagblad en heb me 

daarna direct aangemeld voor de run. Goed 

voor mijn conditie én leuk. Samen met 

Cynthia ben ik toen naar de voorstelling 

geweest. Echt briljant hoe het Luxor dat 

had opgezet.” (over LuxorMarathonRun)

Wat hebben Randstedelijke Gemakzoekers nodig?
Randstedelijke Gemakzoekers zitten er financieel prima 
bij. Deze groep wil tijdens een dagje uit met het gezin of 
een romantisch avondje met hun partner vooral  
ontspannen en genieten. Het hoeft niet luxe te zijn, want 
ze genieten ook van de kleine dingen in het leven.  
Maar voor de voorstelling eerst lekker eten in het theater 
of een leuk aandenken uit de museumshop spreekt hen 
zeker aan. 

Wat zijn de drempels van Randstedelijke 
Gemakzoekers en hoe neem je die weg?
Praktische drempels: Bereikbaarheid 
Sociale drempels (gedeeltelijk)
Gezinsvriendelijkheid  

Omdat Randstedelijke Gemakzoekers geen financiële 
zorgen hebben, gaat het in eerste instantie niet om de 
prijs als drempel. Maar vanwege tijdgebrek, willen ze wel 
snel weten of iets het bezoeken ‘waard is’. Voorafgaand 
aan het bezoek hebben Randstedelijke Gemakzoekers dus 
duidelijke informatie nodig. Misschien zelfs testimonials 
van anderen of enthousiaste mond-tot-mondreclame uit 
zijn vrienden- en kennissenkring. Ook wil de Randstedelijke 
Gemakzoeker weten waar hij precies moet zijn, en of er 
een parkeergarage in de buurt is. 
Duidelijke bewegwijzering in de culturele instelling is ook 
van belang. Daarnaast is het fijn als de activiteiten niet 
te lang duren of dat er verschillende aspecten gecombi-
neerd worden. Zo hebben Randstedelijke Gemakzoekers 
het gevoel dat ze ultiem genoten hebben van verschillende 
disciplines, zoals een festival in het museum of een hapje 
eten in het theater. Sowieso versterkt dit ook het dagje uit 
gevoel met het gezin. Het gaat ten slot van rekening om 
het vermaak. 

Partners in de stad
Als culturele instelling zou je partners kunnen zoeken  
die bijdragen aan het wegnemen van drempels of juist  
inspelen op de interesses. Of samenwerking opzoeken 
met instellingen die deze instellingen wel beter bereiken, 
zoals de eerder genoemde culturele hotspots en festivals.



32

digitale 
kijkers

Sociaal, online & vrij

Wie zijn de Digitale Kijkers?

Zij zijn tussen de 18 en 45 jaar oud, waarbij meest voorkomende leeftijdscategorie 

tussen de 18 en de 30 jaar is. Er zijn er bij die samenwonen en hun eerste kind hebben 

gekregen, maar de meesten zijn single en wonen alleen. Het inkomen van de Digitale Kijkers 

is beneden modaal. Dit lage inkomen heeft bij een deel te maken met het feit dat ze nog 

student zijn en een middelbare of hogere beroepsopleiding volgen. Ze zullen snel meer 

verdienen wanneer ze aan hun eerste serieuze baan beginnen. Anderen werken parttime of 

zijn tijdelijk werkloos en hebben een uitkering.  

In Rotterdam is deze doelgroep voor 9% aanwezig, in de regio Rijnmond ook voor 9%. 

“Ik kan doen wat ik wil en hoef met niemand rekening
te houden. Lekker het hele weekend Netflixen in mijn 
bed, terwijl ik op m’n telefoon app met vriendinnen of 
op Instagram zit. Niemand die vraagt wanneer ik me nou 
eens aankleed. Maar eerlijk is eerlijk: ik ben wel actief 
op Tinder, want met z’n tweeën lijkt het leven me toch 
leuker dan alleen.”

Even voorstellen: Tamara Popoviç 
Tamara Popoviç (23) is ontzettend blij met haar studentenkamer in Delfshaven.  

De ruimte is klein, maar het ziet er gezellig uit. De inrichting was geen moeilijke opgave 

voor deze twintiger, inspiratie genoeg op blogs en Instagram. Tamara volgt de opleiding 

Bedrijfsadministratie aan het Albeda College en werkt parttime als serveerster in een 

pizzeria. Ze heeft een goede band met haar ouders. 

9
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Waar wonen de Digitale Kijkers?
Digitale Kijkers wonen in sociale huurwoningen: een  
appartementje in de stad of een klein rijtjeshuis in een 
dorp onder de rook van Rotterdam. Ze verhuizen regel-
matig, vaak binnen een tot twee jaar. Als vervoersmiddel 
nemen Digitale Kijkers vaak het openbaar vervoer - tram, 
bus en metro - of ze gaan met hun fiets of scooter op 
pad. Bij sommigen staat een kleine auto voor de deur. 

“In de jaren 90 vluchtten mijn ouders 

uit Bosnië naar Nederland, waar ik 

geboren werd. Ik heb niet echt iets met 

de Bosnische cultuur. Mijn ouders 

hebben mij wel belangrijke waarden en 

normen meegeven. Als ze over de oorlog 

praten, zeggen ze altijd: het maakt niet 

uit waar je vandaan komt, iedereen is 

gelijk en verdient respect.”  

Wat is de levensstijl van Digitale Kijkers?
Digitale Kijkers genieten van relatief veel vrijheid en vrije 
tijd. Ze hebben (nog) niet heel veel geld te besteden, 
maar dat betekent niet dat ze nooit iets doen. Elke week 
uitgaan lukt financieel niet, maar dat vinden ze niet erg. 
Een deel heeft de toekomst in het vizier en weet dat ze 
over een tijdje een hoger inkomen hebben. Maar dat  
betekent natuurlijk ook dat ze dan minder vrije tijd  
hebben. Daarom nemen ze het er nog even van, nu ze 
weinig verantwoordelijkheden of stress hebben. Een ander 

Gemiddeld aantal activiteiten van de Rotterdammer
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Aantal activiteiten Digitale Kijkers
 24

vrije tijd

1 Winkelen
2 Uit eten

3 Bioscoop 
4 Terras 

5 Wandelen

Top 
5

Wat doen Digitale Kijkers in vrije tijd?
Naast studie of werk besteden Digitale Kijkers thuis hun 
vrije tijd voornamelijk online. Maar soms ook lekker  
ouderwets een avondje zappend op de bank.  
Daarnaast eten ze graag met of bij familie en vrienden 
thuis, bezoeken een restaurant of gaan naar het café of 
lekker dansen in een club. Op vakantie gaan Digitale  
Kijkers weinig, daar hebben ze geen budget voor. Als ze 
gaan dan is het vaak met de trein of de bus door Europa 
en dan het liefst zo goedkoop mogelijk. 

Hoeveel vrije tijd hebben Digitale Kijkers?
Digitale kijkers hebben net iets meer dan gemiddelde 
hoeveelheid vrije tijd, iets meer dan bijvoorbeeld de  
Stadse Alleseters. Dit komt omdat ze veelal nog studeren. 
Daarom zijn ze zich ervan bewust dat ze nu nog van het 
relaxte leven moeten genieten. 

deel leidt een eenvoudig leven en vindt dat prima zo.  
Het is wat het is. Digitale Kijkers zijn erg sociaal. Ze onder-
nemen graag activiteiten samen met vrienden en hopen 
ook nieuwe mensen te ontmoeten. 
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Waar winkelen Digitale Kijkers?
De Digitale Kijker besteedt veel tijd aan winkelen in het 
nabijgelegen winkelcentrum, in het centrum van de stad 
of online. Ze geven relatief weinig geld uit aan de  
dagelijkse boodschappen, die ze vooral bij de Albert 
Heijn, Jumbo en de Lidl halen. 
Persoonlijke verzorging vinden ze belangrijk, daarvoor 
bezoeken ze het Kruidvat of de Etos. Kleding wordt het 
meeste aangeschaft bij de Vero Moda/Only, The Sting/
Lady Sting, H&M of de C&A. Nieuwe spulletjes voor in 
huis worden gevonden bij Leen Bakker, Kwantum en Ikea. 
Maar ook online shoppen Digitale Kijkers actief. 

“Winkelen is mijn lust en mijn leven. Samen met 

vriendinnen kan ik wel uren doorbrengen in 

de Koopgoot of de Lijnbaan. Als ik eenmaal een 

echte baan heb, weet ik al waar ik mijn geld  

aan ga uitgeven!”
gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

Fitness

Wandelen

Hardlopen

Zwemmen

Wielrennen

Dansen

Wat doen Digitale Kijkers aan cultuur?
Wanneer het aankomt op het bezoeken van kunst en  
cultuur zijn de Digitale Kijkers vooral kansrijk voor het 
populaire repertoire. Zij kiezen voor een bezoek aan  
Pathé op het Schouwburgplein, een pop- of R&B-concert 
in Rotown of Annabel. Omdat Digitale Kijkers geen  
brede definitie van kunst en cultuur hebben, zien ze 
dit - en dingen die zij ondernemen en leuk vinden, zoals 
muziek, dansen en fotografie, niet als ‘iets cultureels’. 
Daarnaast vinden we hen ook bij de Museumnacht010 of 
Rotterdam Unlimited. Een klassiek concert of een toneel-
stuk bezoeken ze nauwelijks. Zij zijn meer geïnteresseerd 
in het nachtleven, uitgaan en filmbezoek in Rotterdam, 
dan in de kunsten. 

culturele 
hotspots

Bioscoop, Popunie, 
Future in Dance, 

Stichting Xclusive, Roodkapje, 
Bird, Baroeg

Favoriete
festivals

Rotterdam Unlimited,  
Rotterdamse Museumnacht,  
Metropolis, Route du Nord,  

Rotterdam Pride,  
Chinees Nieuwjaar

“Ik doe niet vaak iets cultureels. Ik ga  

liever dansen, of bijvoorbeeld naar de  

bioscoop. Soms ga ik wel met vriendinnen 

naar een leuk concert in Annabel.  

Is dat ook cultuur?”

“Ik dans zelf ook, streetdance met vriendinnen. 

We volgen geen lessen ofzo, maar kijken op 

Youtube naar andere dance crews en  

maken daar dan onze eigen variant van.  

Nu nog in mijn kamer, maar we willen ook 

graag gaan optreden.”

Wat doen Digitale Kijkers aan amateurkunst?
Voor Digitale Kijkers is amateurkunst soms een 
verlengstuk van hun identiteit. 

Wat doen Digitale Kijkers aan sport

Fotografie/film

Dansen (street-en breakdance)

Zingen (Pop)

Muziek maken

Poetryslam/verhalen of gedichten 

schrijven

Tekenen& schilderen

Zelf kleding maken
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Welke media gebruikt de Digitale Kijker?
Digitale Kijkers zijn opgegroeid met internet, dat ze zowel 
voor studiegebruik als voor ontspanning gebruiken.  
Kranten en huis-aan-huisbladen zijn aan Digitale Kijkers 
niet besteed, al nemen ze een Metro mee van het station.  
Ook bladeren ze weleens magazines als de Glamour, 
Vriendin, Quest, Psychologie Magazine of de Flow door. 
Als ze radio luisteren, staat vaak Radio 538 of Qmusic 
aan. En in vergelijking met andere groepen stemmen ze 
relatief veel af op SLAM en Radio Veronica. 
Op televisie kijken ze vooral naar zenders als RTL 4, 
SBS6, TLC en Comedy Central. 

Culturele informatievoorziening
Aangezien de Digitale Kijkers geen brede belangstelling 
hebben voor kunst en cultuur, maken zij ook minder  
gebruik van de door de culturele sector aangereikte  
middelen om zich daarover te informeren. Als zij  
informatie tot zich nemen over activiteiten dan is dit via 
het social mediakanaal van culturele instellingen, via 
vrienden, buitenreclame of de Metro. 

“Even kijken of ik nog een appje heb ontvangen, snel 

door mijn Insta en Facebooktimeline scrollen om te zien 

wat mijn vrienden aan het uitspoken zijn, laten zien wat 

ik doe, en ontdekken of er vanavond iets leuks te doen 

is in de stad.”

Hoe digitaal zijn de Digitale Kijkers?

Whatsapp

Instagram

Linkedin

Youtube tutorials

Spotify

Tinder

netflix

online shoppen

digitaal

Percentage beoefening

gemiddeld

Hoe bereik je de Digitale Kijkers?
Wil je meer Digitale Kijkers bereiken? Dan is het tijd om 
het huidige aanbod en communicatie van jouw instelling 
kritisch te bekijken. Aangezien de Digitale Kijkers geen 
brede belangstelling hebben voor kunst en cultuur,  
maken zij ook minder gebruik van de door de culturele 
sector aangereikte middelen om zich daarover te  
informeren. Kranten, zowel huis-aan-huis of landelijk, 
worden ook niet gelezen.  

Welke middelen en kanalen kunnen wel ingezet worden? 

Flyers
Maak een mooie flyer (met veel beeld en weinig tekst) 
waarbij je de nadruk legt op het ‘samen beleven’. Gebruik 
niet alleen foto’s van schilderijen of de theatervoorstelling, 
maar zorg ervoor dat er ook een groep met diverse, jonge 
mensen in beeld zijn - die het duidelijk gezellig hebben - 
waardoor het sociale element van meer nadruk krijgt.  
De folders kun je neerleggen op plekken waar Digitale 
Kijkers veel komen, of flyeren in het winkelcentrum. 

Digitalisering
Dankzij de digitalisering zijn er veel meer mogelijkheden 
voor culturele instellingen als het gaat om communicatie 
en interactie met het publiek (vooraf, tijdens en erna). 
Goede mobiele content is van essentieel belang bij  
Digitale Kijkers. Investeer als instelling daarom in mobiele 
websites en in mogelijkheden om online kaartjes te (ver)
kopen. Wat ook zou kunnen werken bij deze groep is een 
app met een overzichtelijk overzicht van alle (culturele) 

activiteiten in Rotterdam dat te personaliseren is.  
Maak content die bekeken wil worden en creëer awareness 
voor de organisatie. 

Influencer marketing
Deze groep leeft online. wil online zien en gezien worden. 
Daar zoeken ze naar beelden en filmpjes die aansluiten 
bij hun interesses. Ze delen wat ze zelf mee maken, en 
willen niets missen van anderen. Het gebruik van  
influencers op social media om het culturele aanbod te 
promoten, sluit hier helemaal bij aan. Geen standaard-
advertenties, maar een boodschap van iemand met wie 
je je verwant voelt, gericht aan jou. Een goed voorbeeld 
hiervan is dat bij de heropening van het Rijksmuseum  
twintig Nederlandse influencers het museum na opening-
s tijd voor zichzelf kregen. 
Zoek populaire ambassadeurs waar Digitale Kijkers  
tegenop kijken zoals een bekende danser, zanger of 
acteur om jouw activiteit online te promoten. Door 
goede foto- en videoverslagen te maken van events of 
clubavonden en die online te delen, houd je Digitale  
Kijkers langer betrokken. Ze vinden het leuk om te reageren 
en zichzelf te verbinden aan een cool event. Zij waren 
erbij! Zo kun je Digitale Kijkers ook al weer warm maken 
voor een volgende editie.

Samenwerken
Werk samen met merken die goed liggen bij Digitale  
Kijkers. Zo werkte het Van Gogh Museum bijvoorbeeld 
samen met Vans voor een nieuwe collectie geïnspireerd 
op verschillende kunstwerken.
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motieven

Culturele recreatie 
Sociale binding 

Sociale attractie 
Sociale distinctie

Korting- en winacties
Digitale Kijkers hebben niet veel budget. Korting- of  
winacties zouden hen over de streep kunnen trekken, 
zoals online share & winacties. 

Abonnement
Digitale Kijkers denken visueel en gebruiken beelden als 
belangrijke bron van informatie. Ze zijn erg ‘share minded’ 
ingericht. Dit vertaalt zich ook in de offline wereld, denk 
bijvoorbeeld eens aan een niet-persoonsgebonden pas 
waarmee meerdere mensen gebruik kunnen maken van 
een abonnement. Dit gebeurt in de sportwereld al langer 
(Basic-Fit Familiepas) en ook de SKVR past het toe met 
hun strippenkaart voor het dansprogramma in de zomer.

Presentatie
Digitalisering biedt culturele organisaties ontelbaar veel 
kansen om zich aan te sluiten bij de belevingswereld van 
deze groep. Digitale Kijkers voelen zich sneller aange-
trokken tot interessante beelden dan tot verhalen in 
tekst. Het vraagt om een andere manier van presenteren. 
Ze leggen ook niet direct de link met de eigen interesses 
en cultuuraanbod. Cultuur zien Digitale Kijkers vooral als 
iets moeilijks, of saai. Door duidelijk te laten zien dat het 
laagdrempelig en leuk is, en beelden en mensen te  
gebruiken die hen aanspreken, wek je eerder hun interesse. 

Shop-experience
Met een doelgroep die van winkelen houdt, kan de  
museumshop misschien ook wel een opknapbeurt  
gebruiken. Zowel qua uitstraling, assortiment als in de  
promotie. 

Samenwerken 
Aansluiten bij hun leefwereld werkt ook als je de Digitale 
Kijkers zelf betrekt bij jouw organisatie, bijvoorbeeld via 
stages, bijbaantjes of ambassadeurs aan te stellen.  
Of laat ze zelf programmeren, dingen maken of zet ze 
eens op het podium. 

Hoe sluit je aan bij de interesses van de Digitale 
Kijker?
Cultuur moet opboksen tegen een veelheid aan vrijetijds-
bestedingen, aansluiting zoeken bij favoriete activiteiten 
kan een goed middel zijn om Digitale Kijkers te verleiden, 
bijvoorbeeld een festival in het park, muziek tijdens het 
winkelen of een betaalbare hap bij een theaterbezoek. 
De Digitale Kijker kiest het aanbod dat bij hem of haar 
past. De context waarin cultuur wordt gepresenteerd, en 
de manier waarop dit gebeurt, is bepalend voor een  
eventuele aansluiting bij deze doelgroep.   

Digitale Kijkers bereik je met: 
• genres als muziek, dans of comedy
• populair, goedkoop en laagdrempelig aanbod
• interactie, Digitale Kijkers zijn graag actief bezig
• een gezamenlijke beleving,  Digitale Kijkers zien  

cultuur als iets dat je samen beleeft. 

Wat heeft de Digitale Kijker nodig?
Uit eten scoort relatief hoog, culturele instellingen  
kunnen hierop inspelen door eten en cultuur in één  
pakket aan te bieden: dit past bovendien bij de behoefte 
aan een totaalbeleving. Hetzelfde geldt voor winkelen – 
een shop-experience of modeshow koppelen aan  
theater/musea/festivals. Voor Digitale Kijkers is het dan 
wel weer van belang dat zo’n pakket betaalbaar is. 

“In een museum is het saai en je moet er stil zijn. Dat 

vind ik niet zo relaxed. Bovendien ken ik helemaal 

niemand die naar het museum gaat, dat is niets voor 

mijn vrienden.”

Wat zijn de drempels van de Digitale Kijkers en hoe 
neem je die weg?

Competentiedrempels
Voor Digitale Kijkers lijkt de informatie die vooraf verstrekt 
wordt over een culturele activiteit vaak te hoog of te  
serieus ingeschat. Hierdoor krijgen ze het idee dat ze  
tijdens hun bezoek iets moeten leren, in plaats van  
gewoon mogen genieten en chillen. 
In de beleving van Digitale Kijkers is cultuur vaak saai of 
moeilijk. Dingen die zij ondernemen en leuk vinden, zoals 
muziek en fotografie, zien ze niet als cultuur. 
En van huis uit zijn zij ook niet gewend vaak naar een 
voorstelling of expositie te gaan. Terwijl steeds meer  
musea en theaters ook verbinding zoeken met nieuwe 
trends en jongerencultuur, weet een groot deel van de 
doelgroep dit nog niet, omdat ze het niet van de  
traditionele culturele instellingen verwachten.

Sociale Drempels
Als het geen gebruikelijke activiteit is in de vriendenkring, 
dan is het voor Digitale Kijkers lastig om zelf de stap te 
nemen. Daarom is de inzet van ambassadeurs en  
influencers een goed middel voor deze groep.  
Mensen tegen wie op gekeken wordt, ook door vrienden, 
kunnen hen verleiden om nieuwe dingen uit te proberen.  
Bij culturele activiteiten bestaan allerlei gedragscodes, 
veelal ongeschreven regels en gebruiken. Regels waar de 
ervaren bezoeker geen moeite mee heeft, maar die voor 
een nieuweling redelijk intimiderend kunnen zijn.
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“Rotterdam Unlimited is echt een 

favoriet! Met mijn vriendinnen ga ik 

hier altijd naar toe. We houden van de 

verschillende soorten muziek, kunnen 

lekker mee dansen en we komen er heel 

veel mensen van onze leeftijd tegen. 

Oh, en ook fijn, het is gratis. Ja, wij 

gaan volgende keer weer!”

Praktische drempels
Hierbij gaat het over prijs, bereikbaarheid, informatie-
voorziening: 

Prijs
Deze groep heeft niet veel te besteden. Het gaat hen niet 
alleen om de entreekosten, maar ook om het geld dat je 
kwijt bent op de dag en avond zelf. Zorg voor betaalbare 
drankjes, gratis kraanwater of een gratis consumptie 
inbegrepen bij het ticket. Daarnaast zien Digitale Kijkers 
ook op tegen de dresscode, ze hebben het gevoel dat je in 
het theater netjes gekleed moet gaan. Hier hebben zij niet 
altijd de middelen voor. Deze drempel zou je kunnen weg-
halen door in je promotiemateriaal afbeeldingen te laten 
zien van mensen in vrijetijdskleding.

Bereikbaarheid
Digitale Kijkers komen graag in het centrum. Zij verplaatsen 
zich via het openbaar vervoer of met de fiets of scooter. 
Veel activiteiten vinden in de avond plaats, echter is het 
openbaar vervoer ‘s avonds niet optimaal en voor de 
nachtbus geldt een speciaal nachttarief. 

Informatievoorziening
Zolang je maar de juiste online kanalen gebruikt en weet 
op te vallen is er met de informatievoorziening geen enkel 
probleem. Want deze groep neemt dagelijks een enorme 
hoeveelheid informatie tot zich, in beeld en geluid.  
Om daartussen op te vallen met het eigen aanbod, moet 
je heel goed weten wat deze doelgroep trekt en hen  
verlokken tot iets nieuws.

Inspiratie?
• Combineer jouw culturele activiteit met een shop- 

experience, modeshow of dansavondje.  
• Digitale Kijkers zijn een ‘share minded’ publiek. Zorg 

voor instagrammable kunst of objecten en promoot 
deze ook. Zo organiseerde Museum Voorlinden een 
Instameet voor Instagrammers met veel volgers en 
affiniteit met kunst. 

• Voeg een digitale component toe, zoals een eigen app 
die gedownload kan worden, met goede extra’s;

• Laat je event sponsoren door een merk dat Digitale 
Kijkers aanspreekt, zodat zij zich ook aan jouw event 
of instelling willen verbinden;

• Zorg voor een focus op het sociale aspect, zodat Di-
gitale Kijkers een gezamenlijke ervaring hebben met 
hun vrienden en nieuwe mensen kunnen ontmoeten;

• Verbindt een talent-onderdeel aan je programma. 
Laat zien wat je kunt, deel het online en wie weet mag 
je…, win je… Zo betrek je de doelgroep bij het aanbod 
en worden ze er onderdeel van. 

• De musea die meedoen aan Museumnacht010 zouden 
bezoekers van de Museumnacht actiever kunnen 
verleiden tot een herhalingsbezoek. Bijvoorbeeld door 
vrijkaartjes of kortingsbonnen uit te delen. Of door 
vaker feestelijke avondopenstellingen aan te bieden 
in combinatie met een hapje, drankje en muziek

Partners in de stad
Als culturele instelling zou je partners kunnen zoeken  
die bijdragen aan het wegnemen van drempels of juist  
inspelen op de interesses. Of samenwerking opzoeken 
met instellingen die deze instellingen wel beter bereiken, 
zoals de eerder genoemde culturele hotspots en festivals. 
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Stedelijke 
Toekomstbouwers

Bouwend naar een beter bestaan,  
familiegericht, stad

Wie zijn de Stedelijke Toekomstbouwers?

Aan het begin van hun leven, dat is waar Stedelijke Toekomstbouwers op dit moment staan. 

En dat weten ze zelf maar al te goed. Ze werken hard voor een beter leven en maken hoopvol 

plannen voor de toekomst. Het is een brede en diverse groep. Zo zijn ze tussen 18 en 50 jaar 

oud en vinden we onder hen veel mensen met een niet- Nederlandse migratieachtergrond.  

Een groot deel van de Stedelijke Toekomstbouwers is laagopgeleid, al zijn er ook bij die aan 

een universiteit studeren. In alle gevallen hebben ze het niet breed, want ze studeren nog, 

zijn werkloos, leven van een uitkering of verrichten parttime laaggeschoold werk. Het zijn 

sociale mensen die veel tijd doorbrengen met hun gezin, familie én vrienden.  

In Rotterdam is deze doelgroep voor 35% aanwezig, in de regio Rijnmond met 11% veel 

minder.

“Ik ben gek op kinderen, en pas elke week op mijn
neefje en nichtjes. Zelf wil ik ook graag een 
kindje, Toen ik laatst met een vriendin bij de 
Negenmaandenbeurs in Amsterdam was, begon het wel 
weer erg te kriebelen hoor!”

Even voorstellen: Lydia Baynath Sing
Lydia Baynah Sing (30) is heel blij met haar kleine huurappartement in Pendrecht, waar 

ze sinds kort samenwoont met haar vriend. Jaren geleden schreef ze zich in bij de 

woningcorporatie en ze stond lang op de wachtlijst voordat ze eindelijk aan de beurt 

was. Ze heeft haar huisje gezellig gemaakt met leuke accessoires van de Leen Bakker  

en Xenos. Vooral de fotowand met foto’s van familie en vrienden springt gelijk in het oog. 

Lydia heeft een opleiding boekhouden gevolgd, ze is net begonnen aan een nieuwe tijdelijke 

baan

35
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Waar wonen de Stedelijke Toekomstbouwers?
Stedelijke Toekomstbouwers wonen in (groot)stedelijk 
gebied en huren vaak een flat of kleine tussenwoning 
via de woningbouworganisatie. Ze vinden het fijn in een 
buurt te wonen met mensen die hetzelfde in het leven 
staan. Bij het grootste deel van de groep staat er geen 
auto voor de deur, ze maken gebruik van het openbaar 
vervoer.

Wat is de levensstijl van de Stedelijke 
Toekomstbouwers?
Stedelijke Toekomstbouwers leiden een vrij eenvoudig 
leven, zonder grote uitspattingen. Een deel heeft geen 
werk, terwijl anderen het juist heel druk hebben met hun 
werk en het gezinsleven. Vrije tijd doorbrengen met  
familie en vrienden vinden ze belangrijk én leuk!  
Lekker met elkaar koken of koffiedrinken. Gezellig.  
Doordat ze niet heel veel te besteden hebben, zijn  
Stedelijke Toekomstbouwers vaak thuis of in de buurt. 

“Met mijn neefje en nichtje ga ik 

er vaak op uit, naar de kinderboerderij, 

de bieb en pas een keer naar 

Diergaarde Blijdorp. We willen graag 

met z’n allen naar de Efteling, dus 

daar zijn we voor aan het sparen.”

Gemiddeld aantal activiteiten van de Rotterdammer

 29

Aantal activiteiten Stedelijke Toekomstbouwers
 25

vrije tijd

1 Winkelen
2 Uit eten

3 Bioscoop
4 Terras

5 Wandelen

Top 
5

Hoeveel vrije tijd hebben de Stedelijke 
Toekomstbouwers?
Als het op vrije tijd aankomt is er een groot verschil in de 
groep tussen Stedelijke Toekomstbouwers die geen gezin 
of baan hebben en diegenen die dit wel hebben. 

Wat doen Stedelijke Toekomstbouwers in hun vrije 
tijd?
In hun vrije tijd gaan Stedelijke Toekomstbouwers naar 
familie en spreken ze thuis met vrienden af. Ze gaan niet 
vaak naar de kroeg of discotheek.
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gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

Fitness

wandelen

hardlopen

zwemmen

basketbal

(voetbal)

Teken & schilderen

Fotografie & film

Instrument bespelen

Zingen (rap/pop)

Dansen (breakdance)

Wat doen Stedelijke Toekomstbouwers aan sport? Wat doen Stedelijke Toekomstbouwers aan amateurkunst?

Waar winkelen Stedelijke Toekomstbouwers?
Voor de dagelijkse boodschappen gaan Stedelijke Toekomstbouwers net zoals 
andere groepen vaak naar de Albert Heijn. Ze bezoeken ook Jumbo (EMTÉ) 
of de Lidl, welke het dichtst in de buurt is. Stedelijke Toekomst bouwers kopen 
veel huismerkproducten, maar voor sommige artikelen kiezen ze toch liever het 
A-merk. De groep houdt van spaar- en kortingsacties. Ze sparen Airmiles en 
doen graag mee als ze iets kunnen winnen. De Zeeman, maar ook de C&A of 
H&M zijn populair wanneer het om kleding gaat. Voor huishoudelijke producten 
gaan ze naar de Action of de Xenos.  Elektronische artikelen worden bij de  
Mediamarkt of online gekocht.

“Ik kan goed koken en houd van lekker eten, maar elke 

week haal ik wel een kant-en-klaar maaltijd uit de vriezer.  

Ook kook ik weleens vanuit een pakje. Laat mijn moeder het maar niet horen! Haha.  

Maar weinig afwas vind ik gewoon relaxed, want we hebben (nog) geen afwasmachine!”

Wat doen stedelijke toekomstbouwers aan cultuur?
Het aanbod van de Rotterdamse culturele instellingen 
sluit nog niet genoeg aan bij de interesses van de Stedelijke 
Toekomstbouwers. Ze brengen weleens een bezoek aan 
Diergaarde Blijdorp, maar in een klassiek concert of een 
moderne dansvoorstelling zijn ze niet geïnteresseerd.  
Bij gratis multiculturele festivals als Rotterdam Unlimited 
kom je de Stedelijke Toekomstbouwers wel tegen, maar 
voor betaalde festivals hebben zij meestal geen geld 
(over). Ondanks hun geringe culturele belangstelling 
bezoeken Stedelijke Toekomstbouwers wel optredens met 
muziek en dans uit hun eigen cultuur in Theater Zuidplein. 
Ook zijn ze vaak lid van de bibliotheek. Ze kijken graag een 
filmpje thuis op de bank. 

“Een paar jaar geleden konden we voor hiphop/spoken word 

optredens terecht in de Larenkamp, lekker in de buurt. Zo jammer 

dat dit wijkcentrum nu gesloten is.” 
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Culturele
hotspots

Theater Zuidplein, Bird, 
Epitome, Future in dance, 

Roodkapje, Stichting Xclusive, 
HipHopHuis

Favoriete
festivals

Get Loose, Sodade, 
Reggae Rotterdam, Rotterdam 
Unlimited, Arab FilmFestival, 

Keti Koti Rotterdam, Rotterdam 
Street Culture Weekend, 

De Nieuwe Lichting

Welke media gebruiken Stedelijke Toekomstbouwers?
Kranten lezen doen Stedelijke Toekomstbouwers eigenlijk 
niet. Hooguit nemen ze de gratis Metro mee op het  
station. Ook tijdschriften vindt deze groep minder 
 interessant. In de bibliotheek bladeren ze weleens de 
Grazia of Glamour door. 
Een groot deel heeft een Nee-Nee-sticker op de brieven-
bus. Huis-aan-huiskranten en reclamefolders vallen bij 
hen dus niet op de mat. Af en toe luisteren de Stedelijke 
Toekomstbouwers radio, bijvoorbeeld Radio 538, FunX en 
SublimeFM, maar ze kijken vooral televisie. Hier zijn RTL4, 
SBS6 en NPO1 net als bij veel andere groepen populair. 
Opvallend bij de Stedelijke Toekomstbouwers is dat ze  
relatief veel naar zenders als FOX, Comedy Central en 
TLC kijken. Kinderen kijken naar Nickelodeon en Disney 
Channel. Een deel heeft een abonnement op Netflix of 
Spotify.

Hoe digitaal zijn Stedelijke Toekomstbouwers?

Culturele informatievoorziening
Stedelijke Toekomstbouwers maken weinig gebruik van 
culturele informatiebronnen. Meestal worden ze op  
ideeën gebracht via televisie, een aankondiging in de  
Metro of via hun vrienden en familie (on en offline). 
Stedelijke Toekomstbouwers lijken hun ideeën niet op te 
doen via social media, alhoewel Instagram wel wordt 
voorgesteld als kanaal om hun te bereiken.

Facebook

Instagram

vacaturesites

You Tube

Skype/Facetime

Online shoppen

digitaal

Percentage beoefening

gemiddeld

Hoe bereik je Stedelijke Toekomstbouwers?
Als je Stedelijke Toekomstbouwers wilt bereiken, dan 
vraagt dat andere accenten in je communicatie. Veel cul-
turele activiteiten zijn interessant voor de Stedelijke  
Toekomstbouwer. Maar om die bij hen onder de aandacht 
te brengen, moet je naar ze toe. 
 
Wil je deze doelgroep bereiken? Houd bij uitingen  
rekening met het volgende: 
• Deze groep zoekt activiteiten die aansluiten bij hun  

eigen cultuur, zorg voor herkenbaarheid.
• Veel beeldmateriaal
• Wat kost het? Is het gratis, of is er korting?
• Aansprekend voor het hele gezin
• Zorg voor divers beeld in zowel leeftijd, sexe als afkomst
• Samenwerking met bekende merken
• Gezelligheid/sfeer 

Welke middelen en kanalen zetten we in? 
Voor deze groep heeft het geen zin om huis-aan-huis-
kranten en lokale radio en televisie in te zetten.  
Stedelijke Toekomstbouwers hebben een nee-nee of nee-
ja sticker op de brievenbus en kijken en luisteren enkel 
naar landelijke zenders.

Maar wat kan wel?
• Een artikel of aankondiging in de Metro. 
• Aankondigingen via landelijke televisie.  

Stedelijke Toekomstbouwers kijken veel televisie.  
Een aankondiging op landelijke zenders als RTL4, 
SBS6 of NPO1 zal hen wellicht opvallen. Ook hun 
interesse in televisiereclame is groot.

• Het promoten van activiteiten in de buurt, vooral als 
deze activiteiten op de buurt gericht zijn – bijvoor-
beeld een optreden in het winkelcentrum en actief 
flyeren waar veel Stedelijke Toekomstbouwers te  
vinden zijn. 

• Posters in de stad, Abri’s en driehoeksborden. 
• Posters ophangen en flyers neerleggen in het buurt-

huis, bij de bibliotheek of bij de supermarkt. 
• Online adverteren, bijvoorbeeld via Facebook en  

Instagram of banners op specifieke websites die zij  
regelmatig bezoeken. 

• Stedelijke Toekomstbouwers houden van korting en 
spaaracties: kortingsbonnen en winacties in de media.  
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Samen cultuur beleven
Voor Stedelijke Toekomstbouwers gaat het vooral om 
samen cultuur beleven. Het leren kennen van elkaars 
cultuur en daar samen van genieten – bijvoorbeeld met 
dans of gezamenlijk eten. Ook lijkt er een interesse in de  
combinatie sport en cultuur. Hierbij is voor hun ook het 
samenkomen van verschillende mensen, bijvoorbeeld 
buurtgenoten, een belangrijk aspect. Identificeer  
universele en actuele thema’s waarin je doelgroep zich 
herkent en haak daaropin.

Aanbod: meer diversiteit, minder traditioneel 
Stedelijke Toekomstbouwers hebben minder interesse in 
en kennis van klassieke kunst en cultuurvormen, zoals 
klassieke muziek. Er is wel vraag naar nieuwe en meer 
diverse vormen van kunst en cultuur, die beter aansluiten 
bij de culturele achtergronden van deze groep. Stedelijke 
Toekomstbouwers zijn vooral geïnteresseerd in genres als 
dans, muziek, theater en bioscoop.

“Ik denk dat cultuur in de grote stad 

een brug kan slaan tussen verschillende 

groepen. We kunnen veel van elkaar leren.”

motieven

Culturele recreatie
Sociale binding

Hoe sluit je aan bij de interesse van Stedelijke 
Toekomstbouwers?
Stedelijke Toekomstbouwers hebben veel interesses  
zoals: koken, televisiekijken, dansen en sporten.  
Alleen herkennen ze daar te weinig van in het culturele 
aanbod. Er is vraag naar nieuwe en meer diverse vormen 
van kunst en cultuur, die beter aansluiten dan het 
traditionele culturele aanbod. Voor de Stedelijke  
Toekomstbouwers is cultuur verweven met hun culturele 
achtergrond, hierdoor heeft hebben ze specifieke  
behoeften en interesses. Dat biedt enorm veel kansen 
voor nieuwe samenwerkingen en nieuw publiek. 

Wat hebben Stedelijke Toekomstbouwers nodig?
Stedelijke Toekomstbouwers hebben het niet breed,  
daarom hebben ze ook weinig budget voor horeca of 
winkel aankopen als ze een uitstapje maken. Het is voor 
hen fijn als er een plek is waar ze hun eigen eten en  
drinken mogen nuttigen. Of dat er betaalbaar en divers 
aanbod is qua assortiment. 

Wat zijn drempels voor de Stedelijke 
Toekomstbouwers en hoe neem je die weg?

Aanbod past niet bij de interesse
Is het aanbod de moeite waard? Dat is het eerste  
waarvan Stedelijke Toekomstbouwers overtuigd moeten 
worden. Zo lang het aanbod voor de groep als ‘te moei-
lijk’ wordt ervaren en gepresenteerd, hebben drempel-
verlagende aanpassingen als prijs en locatie weinig zin. 
Toch richten culturele instellingen zich in eerste instantie 
vooral op de praktische drempels, dit omdat deze  
gemakkelijker te beïnvloeden zijn. Het verlagen van  
kennis- en sociale drempels is een moeizaam en  
tijdrovend proces, dat pas op de lange termijn vruchten 
afwerpt.  
 
Competentiedrempels
Stedelijke Toekomstbouwers voelen zich niet altijd even 
thuis en welkom in cultuurinstellingen. Bovendien  
missen ze de benodigde voorkennis om van het aanbod 
te kunnen genieten. Cultuurdeelname wordt mede-
bepaald door wat je van huis uit, op school en in je directe 
omgeving aan cultuur meekrijgt. Iemands culturele voor-
keuren worden grotendeels gevormd tijdens de jeugd. 
Drempels worden verlaagd door met het aanbod aan te 
sluiten op thema’s die spelen bij Stedelijke Toekomst-
bouwers.   

Inspiratie?
In de foyer van Theater Zuidplein wordt regelmatig eten 
en drinken uit verschillende culturen aangeboden.
Het Stedelijk Museum Schiedam werkt met een nieuw 
horeca-concept: betaal ‘wat je het waard vindt’. 
Bezoekers kunnen zelf koffie, thee, water of siroop 
pakken en samen aan lange tafels een boterham smeren. 
Het is voor het eerst dat een Nederlands museum 
hiermee experimenteert. En omdat het museum zich 
nadrukkelijk richt op de stad, zijn de entreeprijzen voor 
Schiedammers gehalveerd. 

In 2017 presenteerde het Wereldmuseum de 
tentoonstelling Ik kook, dus ik ben. Een reis door de 
keuken met Abdelkader Benali. Rotterdam is hiervoor hét 
perfecte toneel: een wereldstad met een ongekend rijke 
diversiteit aan eetculturen.
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Sociale drempels
Stedelijke Toekomstbouwers hebben specifieke interesses, 
die voortkomen uit hun culturele achtergrond of geloof. 
Een belangrijke drempel is dat een groot deel van het 
culturele aanbod in Rotterdam deze groep niet trekt.  
Ook kan een bepaalde sfeer, entourage en gebruikelijke 
dresscode mensen afschrikken. Culturele activiteiten 
hebben bovendien ook vooral een maatschappelijke 
functie. Het moet mensen samenbrengen en verbinding 
tussen verschillende groepen stimuleren, zodat mensen 
van elkaar leren. 

Praktische drempels
Hierbij gaat het om prijs, bereikbaarheid en informatie-
voorziening. Doordat een groot deel van de groep minder 
flexibel is door een druk gezinsleven en werk, is er ook 
vraag naar activiteiten dicht in de buurt, die makkelijk 
bereikbaar zijn. Iedere extra activiteit die ze willen onder-
nemen moet daarom gepland worden. Daarnaast moet 
er in sommige gevallen ook voor gespaard worden.  
De Stedelijke Toekomstbouwer heeft het niet breed.  
De Rotterdampas zou hier een oplossing in kunnen bieden. 

Overige drempels

Oppas voor de kinderen 
Het tijdstip van een activiteit kan voor de groep Stedelijke 
Toekomstbouwers met kinderen een drempel zijn. Een  
oppas vinden is niet altijd even gemakkelijk en kost geld. 
Dit zorgt ervoor dat vooral de groep met jonge kinderen 
niet flexibel is, en niet makkelijk in de avond op stap kan. 

Drank, drugs en religie 
Bij een deel van de groep is er een negatief beeld als  
het gaat om bijvoorbeeld grotere festivals en concerten.  
Bij dit soort activiteiten is drank en drugsgebruik veel-
voorkomend, wat niet door alle Stedelijke Toekomst-
bouwers als positief wordt ervaren. Vooral bij personen 
voor wie hun geloof een belangrijke rol speelt, is dit een 
belangrijke drempel.   

Partners in de stad
Wil je Stedelijke Toekomstbouwers aantrekken? Dan 
moet je hen ook weten te bereiken. Bijvoorbeeld door 
partnerschappen aan te gaan met organisaties die 
deze kennis al in huis hebben. Ook is er bij Stedelijke 
Toekomstbouwers een interesse in de combinatie sport 
en cultuur. Hierbij is voor hun ook het samenkomen van 
verschillende mensen, bijvoorbeeld buurtgenoten, een 
belangrijk aspect. En er is interesse voor activiteiten die 
de verschillende generaties binnen een familie tegelijk 
bedienen.

Er komen de laatste jaren steeds meer partijen die goed 
aansluiting weten te vinden bij deze brede doelgroep, 
denk aan de eerdergenoemde hotspots en festivals 
als HipHopHuis, Theater Zuidplein of maar ook aan 
010Saysitall en Rotterdams Wijktheater. 

Inspiratie?
Samen met culturele instellingen en lokale podia zet 
het culturele wijkprogramma Cultuurbuur zich in om 
wijkbewoners te bedienen op een manier die bij hen past. 
Grounds neemt actief deel aan verschillende wijk-
evenementen in Delfshaven. Voorbeelden zijn de succes-
volle events zoals Wereld Delfshaven, Wereld Wijde Wijk, 
Pimgrim Harbour Festival en BeSouk. 
Arminius gaat regelmatig de samenwerking aan met jonge 
organisaties als Studio Narrative en The Hang-Out 010  
TENT gaf haar sleutels aan het Amsterdamse kunst-
collectief Metro54. Deze kreeg vrij spel om een 
tentoon stelling over de relatie tussen straatcultuur en 
architectuur te cureren. Die verandering in aanpak leverde 
zowel nieuwe medewerkers als publiek op: jong en 
bicultureel. 

“Cultuur is niks voor mij en ik heb ook het idee dat er voor ons niet 

veel te zien is. We zijn hier in Nederland, maar wat meer aandacht 

Groepsdruk 
Wat ook telt, is wat de omgeving van een activiteit vindt. 
Er wordt veel waarde gehecht aan de mening van familie 
en vrienden, wat soms zelfs doorslaat in groepsdruk. 

voor kunst en cultuur uit andere 

landen zou goed kunnen zijn.”



44

Nostalgisch, dichtbij huis en veel vrije tijd

Wie zijn de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters?

Met een leeftijdsmarge tussen de 45 en de 75 jaar kun je wel zeggen dat deze groep enorm 

divers is. Ook zijn er Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters mét en zonder (klein)kinderen. 

Een deel werkt parttime of zit werkloos thuis. Anderen zijn na een werkend leven 

gepensioneerd of wonen zelfs al in een verzorgingstehuis. Dit hebben ze gemeen: ze hebben 

vaak niet gestudeerd en beschikken over een relatief laag inkomen. Omdat Wijkgerichte 

Vrijetijdsgenieters niet (meer) werken, hebben ze veel vrije tijd, helaas is er zeer weinig 

budget om eropuit te trekken.  

In Rotterdam is deze doelgroep voor 22% aanwezig, in de regio Rijnmond bijna  

evenveel, 23%.

“Veertig jaar, zo lang woon ik al in dit huis. Crooswijk
is echt mijn wijk, ik ben hier geboren en getogen, en ga 
er nooit meer weg. Mijn huisje houd ik graag netjes.  
Ik heb ook een kat en het moet geen vieze boel worden.  
Een beetje gezelligheid is ook belangrijk. Ja toch? In de 
zomer ben ik graag bezig in de tuin. Of ik drink lekker 
een bakkie koffie in het zonnetje. Ik woon hier heerlijk.”

Even voorstellen: Carla Schouten 

We spreken Carla (62) bij haar thuis, een gezellige benedenwoning in Crooswijk. Hier 

woont ze samen met poes Minoes en een kanarie genaamd Pipo. Ze is weduwe en heeft drie 

volwassen kinderen. Ook is Carla de trotse oma van vijf kleinkinderen. 

Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters

22
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Waar wonen de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters?
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters wonen in sociale huurwo-
ningen verspreid over heel de gemeente. Ze wonen al ja-
ren in hun wijk, waar een groot gevoel van saamhorigheid 
heerst. Men helpt elkaar en houdt de buurt in de gaten. 

Wat is de levensstijl van Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters?
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters brengen 
veel tijd thuis door aan televisie kijken, 
puzzelen en schoonmaken. Ook zorgen 
ze voor hun klein kinderen. 
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters leven bij 
de dag, proberen gezond te blijven en 
onder de mensen te komen, bijvoorbeeld 

Gemiddeld aantal activiteiten van de Rotterdammer

 29

Aantal activiteiten Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters
 29

“Op donderdagmiddag ga ik naar het breicafé in het buurthuis. 

Iedereen mag aanschuiven en gratis meedoen. Een bakkie koffie kost 

maar 50 cent en je krijgt er ook een lekker koekje bij. Ik ben dol 

op breien, maar eigenlijk gaat het daar niet eens om. Het is vooral 

erg gezellig. Niet alle vrouwen spreken goed Nederlands, maar met 

handen en voeten komen we een heel eind. We wisselen tips uit én 

wolletjes.”

Hoeveel vrije tijd hebben Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters?
Hoe ouder we worden hoe meer vrije tijd we hebben. 
Wijkgerichte Vrijetijds genieters hebben veel vrije tijd,  
omdat zij niet (meer) werkzaam zijn. Er is alleen weinig 
budget om er vaak op uit te trekken. Desondanks onder-
nemen ze een gemiddeld aantal activiteiten per jaar. 

Wat doen Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters in 
hun vrije tijd?
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters hebben veel vrije 
tijd, maar blijven meestal in of dichtbij huis. 
Daar is genoeg te doen, zonder dat het veel geld 
kost. Nostalgie speelt een grote rol in hun leven. 
Zo bezoeken ze graag bekende plaatsen, waar 
ze zijn opgegroeid en waar ze mensen kennen. 
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters houden van  
televisiekijken, radio luisteren, hand werken, tui-
nieren of een ‘bakkie’ koffiedrinken met de bu-
ren. Een deel doet ook vrijwilligerswerk.  
Sport kijken gebeurt in verhouding meer dan het  
beoefenen, behalve een potje pool of biljart in 
de lokale stamkroeg. Schaatsen, voetbal,  
Formule 1 en darts worden door een groot deel 
vanaf de bank enthousiast gevolgd. 

door vrijwilligerswerk te doen.  
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters brengen 
veel tijd door met hun huisdier, die voor 
wat gezelligheid zorgt. Als ze op pad 
gaan, doen ze dat met de bus, tram of 
metro, of ze bellen een taxi. Een auto is 
namelijk een luxe dat niet iedere  
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters bezit.

vrije tijd

1 Winkelen
2 Uit eten
3 Terras

4 Bioscoop
5 Wandelen

Top 
5
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Wat doen Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters  
aan sport? 

Wat doen Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters  aan 
cultuur?
De Wijkgerichte Vrijetijds genieter komt niet zo vaak met 
kunst en cultuur in aanraking. Daar hebben ze geen geld 
voor en het is voor velen ook een ver-van-mijn-bed-show. 
Wel gaan ze af en toe naar de film in Pathé de Kuip of 
genieten ze van een musical zoals de Marathon. En als 
ze het zich kunnen permitteren, bezoeken ze één keer per 
jaar Diergaarde Blijdorp met de kleinkinderen en natuur-
lijk de Efteling, met de kaartjes van Albert Heijn. Als een 
evenement gratis is en niet te ver weg, willen ze er wel 
naartoe. Ook voorstellingen en gezellige bijeenkomsten  
in het buurthuis willen ze niet missen. Daar komen ze 
bekenden tegen, het kost weinig én ze zijn zo weer thuis!

Fitness 

Hardlopen 

Zwemmen

Wielrennen

dansen

Darts

(Biljart)

tekenen & schilderen

fotografie & film

dansen

instrument bespelen

werken met textiel

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

gemiddeld

amateurkunst

sport

Percentage beoefening

Percentage beoefening

gemiddeld

Waar winkelen Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters?
De Wijkgerichte Vrijetijds genieters spaart koopzegels en 
doet graag mee met spaar- en kortingsacties. De reclame-
folders die op de mat vallen worden helemaal gelezen. 
Ze weten precies waar de beste aanbieding te vinden is 
en gaan langs meerdere winkels, om zo te profiteren van 
de verschillende aanbiedingen. De keuze in welke winkel 
men boodschappen doet, wordt voor een groot deel  
bepaald of deze in de buurt is, hoe voordelig die is en of er 
goede aanbiedingen zijn. Wijkgerichte Vrijetijds genieters 
vinden het fijn het meisje achter de kassa te kennen, en te 
weten wat ze kunnen vinden in de winkel. 
Net zoals bij andere Rotterdamse groepen scoren winkels 
met veel filialen zoals de Albert Heijn en het Kruidvat 
goed bij de Wijkgerichte Vrijetijds genieters. Toch is er ook 
een deel dat voor hun dagelijkse boodschappen naar 
de Lidl, Aldi, Plus en de Jumbo gaat. Kleding kopen ze bij 
C&A, Zeeman, Miss Etam, MS Mode en de Wibra.  
Voor huishoudelijke artikelen vinden ze vooral in de 
Xenos, Action of de Blokker iets van hun gading.

“Ik ga elk jaar naar de Wereldhavendagen, dat is echt Rotterdams hè? Mijn man 

vond dat altijd prachtig en nu ga ik samen met mijn kleinzoons. En laatst was ik bij 

Rotterdam Zingt. Een buurvrouw las erover in de krant en vroeg of ik meewilde.  

Wat was dat gezellig. Heerlijke meezingers van de Beatles, Lee Towers, André Hazes en 

zelfs Ketelbinkie kwam voorbij. Volgend jaar ga ik zeker weer.”

culturele
hotspots

Rotterdams Wijktheater,  
Verhalenhuis Belvedère,  

Music Matters, de Doelen,  
LantarenVenster, Bibliotheek

Favoriete
festivals

Keti Koti Rotterdam,  
Reggae Rotterdam,  

Nationale Vuurwerk,  
Wereldhavendagen,  

Rotterdam Unlimited
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Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters lezen de huis-aan-huis-
kranten elke week helemaal door. Op die manier blijven 
ze op de hoogte van wat er in de stad en hun wijk gebeurt. 
Daar zien ze ook de aankondigingen voor laagdrempelige 
activiteiten in het buurtcentrum of de bibliotheek gebeurt. 
De wat oudere Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters luisteren 
graag naar Gouwe Ouwen, Nederlandstalige pop of  
luisterliedjes en licht klassieke muziek. Daar zetten ze, 
naast regionale radio, ook Sky Radio en NPO Radio 1 voor 
aan. De ‘jongeren’ onder de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 
luisteren ook graag naar blues en country &folk muziek.
Het lokale nieuws wordt via RTV Rijnmond gevolgd. 
Verder kijken ze naar soapseries, spelprogramma’s en 
talkshows. En dan vooral op zenders als RTL4, SBS6 en 
NPO1. Ook natuurdocumentaires op National Geographic 
zijn favoriet. Tijdschriften die veel gelezen worden, zijn de 
Libelle, Margriet, Story, Vrouw, Plus Magazine en de  
consumentengids. 
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Hoe digitaal zijn Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters? 
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters maken in vergelijking met 
de andere groepen weinig gebruik van internet. Dit geldt 
vooral voor de ouderen.

Culturele informatievoorziening
Omdat Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters zo weinig kunst en 
cultuur bezoeken maken zij ook nauwelijks gebruik van 
communicatiemiddelen voor culturele doeleinden. Als 
zij al een activiteit ondernemen in Rotterdam dan is hen 
dat ter ore gekomen via RTV Rijnmond, een lokale radio-
zender of via teletekst.

Whatsapp

Facebook

Spelletjes

online shoppen

digitaal

Percentage beoefening

gemiddeld

“Tijdens het breien of ander handwerk staat bij mij overdag 

altijd de radio aan. Ik luistert graag liedjes van vroeger op  

RTV Rijnmond of Radio 5.” 

Hoe bereik je Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters?
Als Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters een culturele activiteit  
bezoeken is dit voornamelijk ter recreatie en voor sociale 
binding. Zorgeloos genieten van cultureel entertainment.

Culturele instellingen zijn over het algemeen gericht op 
de werkende mens en programmeren hun activiteiten 
in de avond of in het weekend. De meeste Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters reizen liever niet in de avond, omdat ze 
gebruik maken van het openbaar vervoer.
• In de promotie moet meteen duidelijk zijn waar het 

over gaat, Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters willen pre-
cies weten waar ze aan toe zijn: Wat kost het, wat kan 
ik verwachten en is dat het waard?

Wil je deze doelgroep bereiken? Houd bij uitingen 
rekening met het volgende: 
• Maak je een flyer, zorg dan dat deze niet te druk is, 

gestructureerd en duidelijk erop wat de locatie, tijd en 

prijs is. En waar men meer informatie kan vinden.  
Op de website zijn ook praktische zaken van belang: is 
alles rolstoelvriendelijk. En hoe ver is het lopen vanaf 
het station, of is er een parkeergarage of een bus- of 
tramhalte in de buurt?

• Voeg de foto of naam van bekende artiest toe voor de 
herkenbaarheid

• Gebruik woorden als: ‘gratis’, ‘bekend van tv, ‘net als 
vroeger’ en ‘gezellig en positioneer het aanbod als 
een kans om te socializen. 

• Mijd woorden als: ‘vernieuwend’ of ‘experimenteel’ 
• Vergeet geen telefoonnummer toe te voegen voor 

meer informatie 
 
Kortom: Denk mee met de Wijkgerichte Vrijetijds genieter 
en geef antwoorden op zijn of haar vragen vóór die  
gesteld zijn.  

Welke media gebruiken Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters?
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Welke middelen en kanalen kunnen hiervoor ingezet 
worden? 
• E-mailnieuwsbrieven worden door Wijkgerichte  

Vrijetijdsgenieters relatief veel gelezen.
• Een aankondiging in een huis-aan-huiskrant is ook  

lucratief, deze groep ontvang maar liefst twee tot  
drie verschillende krantjes in de brievenbus, die ze  
helemaal uitpluizen.

• Verspreid posters en flyers in het wijkcentrum, bij de  
bibliotheek of bij de supermarkt. Flyer op de week-
markt, bij een optreden in het winkelcentrum of bij 
een ander evenement waar veel Wijkgerichte Vrijetijds-
genieters te vinden zijn. 

• Aankondigingen via Radio en TV Rijnmond  
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters kijken gemiddeld veel  
televisie. Een aankondiging of laagdrempelige  
documentaire op regionale of commerciële televisie-
zenders, springt gemakkelijk in het oog.

• Plaats in Uitagenda Rotterdam een pagina met het 
gratis aanbod per wijk 

• Promoot je event indirect, via de omgeving, kinderen 
en kleinkinderen van de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieter.  
Bijvoorbeeld een actie waarbij je opa gratis met je 
mee naar de bioscoop mag, een opa & oma voorlees-
uurtje in de bibliotheek of een rondleiding in het  
museum, gericht op verschillende generaties.  
Ook via activiteiten met het buurtwerk of lespakketten 
op school is het mogelijk om deze oudere doelgroep 
te betrekken. 

Als de interesse gewekt is, moet het heel eenvoudig zijn 
om tot actie over te gaan. De mogelijkheid om een kaartje 
te kopen aan de deur, of bij de kantoorboekhandel in de 
straat. Het is tijdens deze fase belangrijk dat dit goed, 
snel en makkelijk verloopt.

motieven

Culturele recreatie 
Sociale binding

Hoe sluit je aan bij de interesses van Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters?
De Wijkgerichte Vrijetijdsgenieter heeft verschillende  
interesses, maar legt zelf niet de link met culturele  
evenementen en activiteiten in de stad. Het oogt al snel 
als een ver-van-mijn-bed-show. Het doel is daarom om 
niet alleen de locatie, maar ook de inhoud van het  
aanbod dichterbij te brengen. 
• Richt in het wijkcentrum een tentoonstelling in met 

kunstwerken die door kinderen of mensen uit de buurt 
gemaakt zijn, gebaseerd op een tentoonstelling in 
bijvoorbeeld het Chabot Museum. Dit zou in samen-
werking met buurtwerk of scholen kunnen. Bezoekers 
krijgen korting om de ‘echte’ tentoonstelling te  
bezoeken. 

• Een groot gedeelte van de groep Wijkgerichte  
Vrijetijdsgenieters zijn enorme dierenvrienden en een 
huisdier neemt een belangrijke plek bij hen in huis in. 

• Een voorstelling of tentoonstelling waarin dieren  
centraal staan, zou dus goed kunnen aansluiten.  
Een goed voorbeeld hiervan is de tentoonstelling 
Kattenliefde in de Kunsthal. Om Wijkgerichte  
Vrijetijdsgenieters te bereiken is natuurlijk wel gerichte 
en passende promotie via de juiste kanalen van  
belang. 

• De verwachting is dat het percentage vrijwilligers de 
komende jaren nog verder zal stijgen. Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters doen veel vrijwilligerswerk, als  
het culturele instellingen lukt om hen hiervoor te  
interesseren kunnen zij hen binden aan de organisatie 
en inzetten als ambassadeurs.

• Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters genieten er van om 
naar sport te kijken, zoals darten, Formule 1, schaatsen 
en voetbal. Culturele instellingen kunnen inspelen op 
deze interesse. 

• Oudere en minder mobiele Wijkgerichte Vrijetijds-
genieters zouden goed gebruik kunnen maken van 
de Museum Plus Bus, een bijzonder initiatief voor 
ouderen in Nederland die niet meer in staat zijn om 
zelfstandig een museum te bezoeken.

Inspiratie?
Met Feyenoord de Opera van het Rotterdams Wijktheater 
en Theater Walhalla worden bezoekers dankzij de connectie 
met hun omgeving en sport op een laagdrempelige manier 
in contact gebracht met een cultureel product. 

Cultuurbuur haalt artiesten en gezelschappen naar 
wijkpodia in de Rotterdamse gebieden. Zo laten ze 
buurtbewoners genieten van professionele podium-
kunsten bij hen om de hoek en vergroten we het cultuur-
bereik in de wijken. Van film en dans tot muziek en 
theater. En dat in de intieme setting van een podium 
in de buurt. Cultuuraanbod naar de wijken brengen is 
een goed begin, maar het kan natuurlijk ook andersom. 
Sociaal-culturele groepsexcursies vormen een krachtig 
instrument om nieuw publiek naar de stedelijke 
instellingen te krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om 
eenzijdige verheffing van wijkbewoners, maar om het 
bevorderen van synergie tussen stadscentrum en wijken 
en tussen de gevestigde en perifere cultuur. 

“Het is zo vervelend om over leuke 

dingen te lezen en dan teleurgesteld te 

worden als het boven mijn budget is. 

Liever zie ik alle gratis activiteiten bij 

elkaar op een pagina, dan is het veel 

duidelijker.”

“Ik heb geen auto en vind het openbaar 

vervoer eigenlijk maar gedoe. Daarom 

doe ik dat niet zo vaak. Liever blijf ik in de buurt, zeker ’s avonds.”
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Wat hebben Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters nodig? 
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters gaan niet actief buiten de 
deur op zoek naar informatie, de boodschap moet bij hen 
thuis of op plekken in de buurt waar ze komen gebracht 
worden. Houd er wel rekening mee dat er in de groep veel 
nuances zitten. Wat  voor de hele groep geldt: duidelijke 
informatievoorziening waarbij rekening gehouden is met 
hun complete bezoekersreis. Het uitstapje begint namelijk  
niet pas bij de voordeur van de culturele instelling.  
Kijk eens naar hoe de reis van deur-tot-deur verloopt 
voor Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters. Hoelang duurt het in 
totaal? Niet alle ouderen zijn meer zo mobiel. Zijn er  
voldoende fijne zitplekken en zijn er rustpauzes in het  
programma? Is de parkeergarage of de bushalte in de  
buurt? Is er een rustige plek waar Wijkgerichte Vrijetijds-
genieters even kunnen zitten, zonder dat ze verplicht 
gebruik moeten maken van de horeca. Dat kunnen zij 
namelijk vaak niet betalen. Een event moet ook niet 
te lang duren, want Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters zijn 
niet graag lang van huis, vooral niet als het een actief 
programma betreft. En qua tijdstip gaat hun voorkeur uit 
naar een activiteit overdag. 

Wat zijn de drempels van Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters en hoe neem je die weg?

Sociale drempels
Mensen willen niet graag in hun eentje op stap. Maar wie 
vraag je mee? Bij de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters ligt er 
vanwege de armoede een sociaal isolement op de loer. 
Aandacht vanuit de buurt, wijkteams, samenwerking 
met maatschappelijke organisaties en maatjes die actief 
elkaar opzoeken, kan hierbij helpen.

Inspiratie?
Voor de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieter die niet altijd weet 
wie ze mee moet vragen naar een cultureel uitje, maar 
liever niet alleen gaat, is een project zoals De Lange Tafel  
in Parktheater Eindhoven een uitkomst. Hier kun je, na 
verwelkoming door een gastheer of gastvrouw, voor 
aanvang, in de pauze en na afloop van een voorstelling 

aanschuiven om andere mensen te ontmoeten en 
gezellig na te praten. 
De SKVR organiseert dansactiviteiten voor kwetsbare 
ouderen met een beperkt sociaal netwerk in hun buurt, 
of ouderen in verzorgingstehuizen die weinig bewegen. 
Ze werken hiervoor samen met organisaties zoals Aafje, 
Humanitas en Laurens.
Een voorstelling uit een imponerende omgeving van een 
theater of museum naar een wijkgebouw verplaatsen, 
werkt ook behoorlijk drempelverlagend. Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters voelen zich thuis in het wijkcentrum, en 
dus meer op hun gemak. 

Competentiedrempels
Competentiedrempels kunnen worden verlaagd, wanneer 
er bijvoorbeeld een voorstelling op maat gemaakt wordt die 
aansluit op een verhaal of thema dat speelt bij deze groep.  

Inspiratie?
Het nieuwe tweedaagse festival City Stories Festivals, 
een samenwerking tussen Verhalenhuis Belvédère, het 
Rotterdams Wijktheater en Theater Zuidplein, is gericht 
op de verhalen van de ‘gewone’ Rotterdammer. 

Praktische drempels
Als de culturele activiteit in de buurt plaatsvindt en de 
entreekosten laag zijn, dan neem je de twee grootste 
drempels al weg. Maar naast de toegangsprijs, vrezen 
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters vaak voor extra kosten – 
zoals eten, drinken, de garderobe en vervoer - dat zij niet 
kunnen betalen.
Geld is een beperkende factor voor deze doelgroep.  
Als je in Rotterdam of een deelnemende gemeente 
woont, een laag inkomen hebt, studeert of 65-plus bent, 
dan kun je in aanmerking komen voor een reductietarief 
voor de Rotterdampas. De pas heeft een positief effect 
op bezoek voor Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters.  
In communicatie valt er hier nog veel te halen.
Toegangsprijzen inclusief drankje zoals bij De Doelen en 
het LuxorTheater wordt erg gewaardeerd vooral door 
oudere bezoekers. Het zou echter nog wel beter kunnen 
worden gecommuniceerd in de promotie-uitingen 

Partners in de stad 
Wil je Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters aantrekken?  
Dan moet je hen ook weten te bereiken; je verdiepen in 
hun interesses en drempels slechten. Bijvoorbeeld door 
partnerschappen aan te gaan met organisaties die deze 
kennis al in huis hebben zoals welzijnsorganisaties of de 
eerder genoemde culturele hotspots en festivals. 

richting de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters.
Bereikbaarheid is tweeledig. Veel Wijkgerichte Vrijetijds-
genieters hebben geen auto en zijn afhankelijk van het 
openbaar vervoer. Ze moeten meer moeite doen om 
ergens te komen. Daarnaast is er soms ook een mentale 
afstand: de veiligheid van de eigen buurt tegenover de 
onbekende grote stad. Goede informatie is hierbij heel 
belangrijk. 
Bij Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters kunnen ook de gezond-
heid of fysieke beperkingen opspelen. Niet alle culturele 
instellingen zijn even toegankelijk. Ook ’s avonds reizen in 
het donker is voor deze doelgroep een drempel, zeker in 
de winter, houd hier rekening met programmeren.



Verantwoording 
De omschrijvingen van de doelgroepen en de interviews 
en weergave van de personages uit het Rotterdamse 
doelgroepenmodel zijn gebaseerd op kennis uit 
onderzoeksdata en diverse bronnen, maar de personages 
zelf zijn fictief. Het betreft zogenaamde persona’s, 
representanten van de doelgroep. 

Colofon
Teksten Studio Schrap (Brigitte  Timmermans)
(Eind)redactie Cynthia Dekker
Vormgeving Ab Bol, Lumennetwerk
Fotografie Rotterdamse Doelgroepen Vera Cornel
Bronnen Rotterdamse Culturele Doelgroepenmodel, 
Whizeguide van Whooz, VrijeTijdsOnderzoek Rotterdam

Alhoewel de teksten in deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen kunnen 
door gebruik ervan geen rechten ontleend worden 
aan of aanspraak gemaakt worden op de juistheid en 
volledigheid van de inhoud.  Ook aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor 
kan ontstaan.
Rotterdam Festivals heeft geprobeerd alle recht 
hebbende van de in deze uitgave opgenomen foto’s te 
achterhalen. Wanneer u meent recht hebbende te zijn 
van foto’s  dient u contact op te nemen met Rotterdam 
Festivals.
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