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voorwoord
De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een 
beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep enthousiast te 
maken voor kunst en cultuur. Het is een tijd geweest waarin veel is geleerd; 
marketingexperimenten en netwerkbijeenkomsten hebben geleid tot meer kennis. 
Het potje dat het cluster had om de experimenten financieel te ondersteunen, 
heeft de afgelopen jaren veel mogelijk gemaakt. Helaas stopt het Programma 
Cultuurbereik van de gemeente Rotterdam en daarmee ook de financiële 
ondersteuning voor dit soort marketingprojecten. Dat betekent dat culturele 
organisaties nu zelf verantwoordelijk zijn voor het aanspreken en bereiken van 
jongeren, om ze te betrekken bij en interesseren voor hun product. Met het volste 
vertrouwen dat dit binnen deze organisaties mogelijk is, gaan we de komende 
jaren tegemoet. Bovendien kan het delen van kennis onder elkaar gewoon 
doorgaan. Een gesprek één op één, het delen van ervaringen in kleine groepen of 
een bijeenkomst voor de hele sector. Rotterdam Festivals kijkt de komende tijd 
samen met de kerngroep van het Cluster Jongerenmarketing hoe het delen van 
kennis doorgang kan blijven vinden. Deze publicatie is dan ook geen treurig einde. 
Het blikt wel degelijk terug op mooie experimenten die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden, maar het biedt daarnaast volop inspiratie voor de toekomst. 
Dat vinden we ook belangrijk; jongeren ontwikkelen zich zo snel en hun omgeving 
ook, dus is het goed om met die ontwikkeling mee te gaan. Hopelijk kunnen we 
de komende jaren samen trachten de jongeren bij te benen, om ze te blijven 
interesseren voor kunst en cultuur.

Eelke Bosman en Clint van der Hartt
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INLEIDING 
Het was voor alle Rotterdamse culturele 
instellingen, gezelschappen, festivals en 
stichtingen mogelijk een aanvraag in te dienen 
bij het Cluster Jongerenmarketing voor een 
financiële bijdrage rondom een experiment 
op het gebied van jongerenmarketing. Zo 
werd de mogelijkheid gecreëerd om nieuwe 
marketingactiviteiten op te starten en konden 
de ervaringen rondom deze experimenten 
worden gedeeld met de rest van de culturele 
sector. Uiteindelijk konden de culturele 
jongerenmarketeers op deze manier leren van 
elkaar en was er ruimte om experimentele 
marketingactiviteiten uit te proberen met een 
beperkt financieel risico voor de betreffende 
instelling.

Binnen het Cluster Jongerenmarketing is 
een kerngroep actief. In deze groep zitten 
vertegenwoordigers van instellingen 
die de voorhoede vormen van culturele 
jongerenmarketing in Rotterdam. De 
kerngroepleden hebben actief meegedacht 
over de activiteiten van het cluster, 
beoordeelden samen de aanvragen 
vanuit de culturele sector, stimuleerden 
verschillende culturele organisaties om 
marketingexperimenten uit te voeren en gaven 
advies op het gebied van jongerenmarketing.

De oorsprong van het cluster bevindt zich 
in 2001 als onderdeel van het Actieplan 
Cultuurbereik, waarin de nadruk lag op het 
bevorderen van het cultuurbereik. Concreet 
betekende dit het bereiken van een nieuw 
en diverser publiek. De jeugd was hier een 
belangrijke doelgroep in. Het doel van 
het cluster was in die beginperiode: door 
samenwerking met verschillende Rotterdamse 
culturele instellingen tot een op jongeren 
gerichte aanpak komen, met als ultieme doel 
de sector als totaal meer inzicht te geven in de 
succesfactoren van een effectieve bewerking 
van jongeren.

En eigenlijk is dat doel in al die jaren niet heel 
erg veel veranderd. Waar in de beginjaren 
veel experimenten collectief van aard 
waren en enkele individueel, was dit in de 
laatste jaren van het cluster omgedraaid. 
Maar in alle jaren was de kennisdeling een 
belangrijk aandachtspunt. De opgedane 
kennis was niet alleen beschikbaar voor de 
deelnemende culturele instellingen, maar voor 
de hele sector. De evaluaties waren allemaal 
openbaar, er zijn verschillende onderzoeken 
gedaan op het gebied van jongerenmarketing 
en er is externe expertise in huis gehaald. 
Verschillende bijeenkomsten waren er op 
gericht kennis over jongerenmarketing te delen 
met de marketeers. 

Over de jaren is er volop geëxperimenteerd 
binnen culturele jongerenmarketing in 
Rotterdam. Het inzetten van ambassadeurs, 
sms-acties, flyer- en promotieteams, 
ontwikkeling van het Studenten Uitburo, 
het inzetten van nieuwe media in de 
marketingstrategie, flashmobs, guerrilla- 
marketing en co-creatie; het is allemaal 
voorbij gekomen. Verschillende organisaties 
hebben aanvragen ingediend voor 
marketingexperimenten: musea, theaters, 
gezelschappen, podia, klein, groot, specifiek
 

gericht op jongeren, maar ook gericht op een 
bredere doelgroep waar jongeren een (klein) 
onderdeel van uitmaakt. In elf jaar tijd zijn er 
rond de honderd experimenten uitgevoerd.  

Nadat het Actieplan Cultuurbereik in 
2008 werd afgesloten kon het Cluster 
Jongerenmarketing doorgaan binnen het 
Programma Cultuurbereik van de gemeente 
Rotterdam. Nu is ook daaraan een einde 
gekomen en is het aan de culturele marketeers 
zelf om jongeren te bereiken. Aanvragen voor 
een financiële bijdrage kunnen in 2013 niet 
meer worden ingediend, maar kennis delen 
over jongerenmarketing kan altijd. Laten we 
de opgedane kennis van de afgelopen jaren de 
komende jaren gebruiken in het bereiken van 
jongeren.

Het Cluster Jongerenmarketing is een netwerk van en bedoeld voor 
Rotterdamse marketeers die investeren en delen in kennis en ervaring 
met jongerenmarketing. Binnen het cluster werken Rotterdamse 
culturele instellingen samen en investeren zij in een groter 
publieksbereik onder jongeren (15-25 jaar). 

De algemene doelstelling is het ondersteunen of laten ontwikkelen 
van op jongeren toegespitste marketingexperimenten, die 
jongeren informeren over, enthousiasmeren voor en aanzetten tot 
cultuurparticipatie. Rotterdam Festivals is voorzitter van dit cluster. 

In alle jaren was de kennisdeling een belangrijk 
aandachtspunt. De opgedane kennis was niet alleen 
beschikbaar voor de deelnemende culturele instellingen, 
maar voor de hele culturele sector. 
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ONERVAREN 
& ONZEKER
Uit de eerste onderzoeken blijkt dat jongeren – 
of ze nou 12 of 18 jaar zijn – veel onzekerheden 
hebben als zij culturele instellingen bezoeken. 
Mag ik mijn jas aanhouden in de zaal? 
Waarom is het hier zo serieus als ik kom 
om plezier te hebben? Wat voor film kan ik 
verwachten? 

Als het aankomt op cultuur zijn veel jongeren 
een stuk minder avontuurlijk dan vaak wordt 
gedacht. Jongeren houden van duidelijkheid 
en worden graag ondersteund bij het maken 
van keuzes. Ze willen graag weten of ze wel op 
de goede plek zijn, of het aanbod wel voor hun 
bestemd is en of er andere leeftijdsgenoten 
komen. De inrichting en sfeer van een culturele 
instelling kan jongeren onzeker maken en ze 
het gevoel geven niet welkom te zijn.

“Ik was nog niet eerder in een theater geweest. 
Bij een bioscoop, waar ik al vaker geweest ben, 
voel ik me gewoon sneller thuis.” (Naomi, 17 
jaar)

Hetzelfde geldt voor het aanbod en de 
informatievoorziening van culturele 
instellingen. Het idee dat alle jonge 
mensen houden van een vernieuwende of 
experimentele vormgeving is een hardnekkig 
misverstand. Jongeren hebben, meer dan 
oudere doelgroepen, handvatten nodig om 
van abstracte kunstvormen te genieten. 
De boodschap en structuur moet helder en 
overzichtelijk zijn, anders haken jongeren af. 
Bovendien is het aanbod van een museum of 
instelling al snel overweldigend. Het aangeven 
van verschillende routes en hoogtepunten 
maakt een museum overzichtelijk en dus 
aantrekkelijker voor jonge mensen.

“Het was lastig om te weten waar je moest zijn 
op dat grote terrein van het Openluchtmuseum. 
Ik heb dan liever een te volle wegwijzer dan een 
te lege.” (Jeroen, 16 jaar)

Culturele instellingen die een jonger 
publiek willen aantrekken moeten vooral 
naar jongeren luisteren. Dat begint al met 
het afstemmen van de inrichting en de 
communicatie naar deze doelgroep. Om 
dit op een goede manier op te pakken is 
kennis over de behoeften van de doelgroep 
essentieel. Duidelijkheid, helderheid, interactie 

en authenticiteit zijn sleutelwoorden voor het 
succes om jongeren te bereiken. Als je weet 
hoe je jongeren kunt verleiden tot een bezoek, 
boor je een nieuwe groep trouwe bezoekers 
aan.

‘DE’ JONGERE 
BESTAAT NIET
Om aanbod en communicatie optimaal 
op jongeren aan te laten sluiten is het ook 
belangrijk om te beseffen dat “de jongere” niet 
bestaat. Vaak worden jongeren – door gebrek 
aan kennis, tijd en geld - als een homogene 
groep benaderd. Dit terwijl een specifieke 
benadering van de verschillende types veel 
kan opleveren. Sterker nog: een benaderwijze 
die bij de ene groep succesvol is, kan bij 
andere groepen zelfs averechts werken. 

Maar welke groepen kunnen we 
onderscheiden? Om deze vraag te 
beantwoorden onderzochten CJP, 
Motivaction en YoungWorks 1100 jongeren 
en ontwikkelden ze een segmentatiemodel: 
het Cultureel Jongeren Profiel. Dit model 
geeft meer inzicht in de belevingswereld van 
jongeren en hun houding ten opzichte van 
kunst en cultuur. Het model bestaat uit vier 
culturele types die elk een andere benadering 
nodig hebben. 

Op het gebied van kunst en cultuur blijken 
jongeren op negen dimensies van elkaar 
te verschillen. Binnen deze dimensies zijn 
intrinsieke interesse en zelfexpressie/creatie 
het belangrijkste. 

De dimensie intrinsieke interesse laat 
zien in welke mate een jongere uit zichzelf 
geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Jongeren 
met een hoge score op intrinsieke interesse 
vinden het belangrijk dat kunst aanzet tot 
nadenken. Zij zijn het eens met stellingen 
als: ‘Ik kan ervan genieten als ik een mooi 
kunstwerk zie’ en ‘Kunst helpt mij om uit de 
dagelijkse sleur te komen’. 

Zelfexpressie/creatie geeft aan in hoeverre 
jongeren zelf actief en creatief bezig zijn 
met kunst- en cultuuruitingen. Zelfexpressie 
en creativiteit gebruiken ze om emoties te 
verwerken en ze zijn het eens met stellingen 
als: ‘Ik vind mijzelf creatief’ en ‘Als ik mij rot 
voel, kan ik mijn emoties verwerken door te 
schrijven of te tekenen’.

DE KUNST 
VAN JONGEREN-
MARKETING
Hoe kun je jongeren motiveren voor cultuur? Die vraag staat centraal in 
de onderzoeken die jongerencommunicatiebureau YoungWorks samen 
met CJP de afgelopen jaren deed. Deze onderzoeken geven culturele 
instellingen een steuntje in de rug in hun doelstellingen om jongeren te 
bereiken. Doelgroepinzichten helpen bij het afstemmen van aanbod en 
communicatie op deze – ogenschijnlijk – ongrijpbare groep.

In 2010 interviewden de onderzoekers ongeveer 150 jongeren tussen 
12 en 25 jaar en vroegen ze als mystery guests naar verschillende 
cultuurinstellingen (van poppodium tot museum) te gaan. In 2011 
volgde een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder ongeveer 1100 
jongeren waaruit vervolgens een segmentatiemodel is ontwikkeld.
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DE VIER
CULTURELE TYPES 
IN HET KORT

Op basis van de scores op de verschillende 
dimensies kunnen we vier types 
onderscheiden:

Geïnteresseerde 
Toeschouwer (21%):
“Kunst en cultuur geeft je rust en voldoening, 
omdat je iets hebt geleerd of ervaren. Je leven 
verandert er een beetje door.” (Theo, 23 jaar)

Geïnteresseerde Toeschouwers staan liever 
niet zelf in de spotlights, maar genieten vooral 
van receptieve kunst en cultuuruitingen. Dit 
type scoort hoog op de dimensie intrinsieke 
interesse. Cultuurparticipatie hoort bij de 
algemene vorming en is een mogelijkheid 
om uit de sleur te ontsnappen, vinden 
Geïnteresseerde Toeschouwers. Ze scoren 
dan ook hoog op escapisme. Ze gaan graag 
naar culturele instellingen en ervaren weinig 
drempelvrees. Geïnteresseerde Toeschouwers 
houden van leren, lezen graag en zijn vaak 
hoger opgeleid. Niet geheel onverwacht 
scoort dit type op de dimensie leergierigheid 
het hoogste van alle types uit het Cultureel 
Jongeren Profiel. 

Ondernemende 
Cultuurfan (22%):
“Ik ben laatst naar een expositie geweest en 
daar raakte ik helemaal geïnspireerd. Wat 
allemaal mogelijk is met stoffen en materialen 
is echt ongelofelijk.” (Marieke, 23 jaar)

Ondernemende Cultuurfans zijn zeer 
creatief en nemen graag deel aan kunst- en 
cultuuruitingen. Ze zien cultuurparticipatie 
als een middel om te leren, te ontspannen en 
zichzelf te ontplooien. Daarnaast waarderen 
ze het sociale aspect van cultuurparticipatie. 
Ze staan graag in de belangstelling en ervaren 
ook weinig drempelvrees om culturele 
instellingen te bezoeken. Ondernemende 
Cultuurfans zijn meestal student en vaker 
vrouw. Dit type scoort op bijna alle dimensies 
van het model het hoogst vergeleken met 

de andere types. Alleen op de dimensie 
leergierigheid moeten ze de Geïnteresseerde 
Toeschouwer voor laten gaan. Ze ervaren 
weinig drempelvrees en performance-angst 
en op deze dimensies scoren ze dan ook het 
laagst van alle types.

Creatieve Entertainer 
(25%):
“Ik maak wel eens foto’s met mijn camera. Dan 
bewerk ik ze en laat ze aan anderen zien. Als ik 
echt een leuke foto heb gemaakt, ben ik trots en 
dan vind ik het leuk om reacties van anderen te 
krijgen.” (Max, 14 jaar)

Creatieve Entertainers vinden het leuk om 
iets te maken en hun talent te uiten. Ze zien 
de activiteiten die ze ondernemen echter 
niet als cultuurparticipatie en hanteren 
daarmee een smalle definitie van kunst en 
cultuur. Muziek is cruciaal in hun leven en ze 
houden van uitgaan en dansen. In hun vrije 
tijd bezoeken ze ook graag een bioscoop. Als 
het om andere culturele instellingen gaat, 
ervaart dit type redelijk veel drempelvrees. 
Cultuurparticipatie is voor hen vooral een 
sociale activiteit. Creatieve Entertainers 
hebben vaker een vmbo- of mbo-opleiding 
en de ‘jongere’ jongeren zijn in deze groep 
oververtegenwoordigd.

Honkvaste Cultuurmijder 
(32%)
“Ik vind het echt vreselijk om op vakantie naar 
musea te gaan. Ik lig liever met mijn vrienden op 
het strand. Dat geschiedenisding interesseert 
me niet, daar geniet ik niet van.” (Tessa, 19 jaar)

Honkvaste Cultuurmijders hebben een 
smalle definitie van kunst en cultuur en 
daarmee weinig interesse in verschillende 
cultuuruitingen. Zij staan niet graag in de 
spotlights en voelen zich niet zo op hun gemak 
in culturele instellingen. Als ze al participeren 
in cultuur, dan is dit voornamelijk vanwege
het sociale karakter van de activiteit. De 
Honkvaste Cultuurmijder gaat het liefst naar 
een bioscoop, kijkt tv of fotografeert.

WAT KUN JE MET HET 
MODEL?

Hiervoor heb je kennisgemaakt met het 
profiel van vier verschillende types jongeren. 
Een belangrijke vraag die hierop volgt is 
hoe je dit toepast in de praktijk. Oftewel: 
wat kun je concreet met deze informatie? 
Welk aanbod is het meest geschikt en welke 
communicatiestrategie werkt het beste? 

STAPPENPLAN
Met het Cultureel Jongeren Profiel ga je stap 
voor stap te werk: van een analyse van je 
huidige aanpak tot een optimalisatie daarvan 
in de toekomst. Het stappenplan bestaat uit 
vier fases.

Stap 1: Terreinverkenning 
In deze fase geef je antwoord op de vraag 
waar jouw organisatie zich op dit moment 
bevindt op het gebied van jongeren en cultuur. 

Je bepaalt je eigen identiteit, als persoon en 
als organisatie: wie ben je zelf? Daarnaast 
bestudeer je ook hoe de buitenwereld naar 
jou kijkt. Tussen wie je bent en hoe de rest je 
ziet, kan soms veel verschil zitten. Voordat je 
dus nadenkt over het huidige en het gewenste 
imago van je organisatie (in stap 2), is het 
belangrijk om de actuele situatie scherp 
te krijgen. Uit ervaring weten we dat het 
makkelijker is om aanbod en communicatie te 
ontwikkelen voor een type dat dicht bij jezelf 
staat. Je begrijpt dit type net wat beter en kunt 
jezelf ook beter vinden in zijn/haar wensen 
en behoeften. Is dit bij jou ook zo? Wees je 
hier bewust van, want dit bepaalt voor een 
deel ook de positionering van de instelling in 
het model. Dit kun je zowel op individueel als 
op organisatieniveau beantwoorden, want 
een belangrijk deel van deze identiteit wordt 
gevormd door de mensen die er werken. Zijn 
medewerkers binnen jouw culturele instelling 
voornamelijk Geïnteresseerde Toeschouwers, 
Ondernemende Cultuurfans of juist Creatieve 
Entertainers?
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Stap 2: Koersbepaling
Kies je doelgroep. Wie wil je bereiken? 
Dat je niet alle types uit het model kunt of 
wilt bereiken, is niet per definitie verkeerd. 
Misschien past het niet bij de doelstelling 
of het karakter van de organisatie. Bepaal 
bewust op welk type uit het Cultureel 
Jongeren Profiel je je als culturele instelling 
wilt richten, op basis van de waarden en 
behoeften van dat type. Vraag jezelf af in 
hoeverre je daarin tegemoet kunt komen. Wil 
je jongeren bijvoorbeeld een podium bieden of 
past dat niet bij het imago van jouw instelling? 
Houd het realistisch. Denk daarbij zowel aan 
praktische uitvoerbaarheid als inhoudelijke 
doelstellingen die je als culturele organisatie 
hebt. Het is vaak effectiever om een keuze te 
maken voor díe types die ook echt goed bij jou 
als organisatie passen, dan zo breed mogelijk 
in te zetten. Hoe duidelijker je dit voor ogen 
hebt, hoe groter de kans dat je uiteindelijk ook 
die doelgroep effectief bereikt.

Stap 3: Koerswijziging
Hoe spreek je jouw doelgroep aan? Nadat 
de gewenste positionering en doelgroep is 
bepaald, is het tijd om het huidige aanbod en 
communicatie van jouw culturele instelling 
kritisch te bekijken. Ieder type is uniek en 
vergt een andere aanpak. Verdiep je nog 
meer in de waarden en behoeften van het 
type/de types waarop jij je gaat richten. 
Wat doet jouw organisatie al goed en wat 
kan beter? Vervolgens verken je welke 
aanpassingen nodig zijn. Dit geldt zowel voor 
het aanbod als de communicatie, en voer 
die aanpassingen ook stap voor stap door. 
Soms gaat het om kleine aanpassingen, 
zoals het wijzigen van beeldmateriaal in 
een campagne. Zo kun je ervoor kiezen om 
in al je communicatiemiddelen niet alleen 

foto’s van schilderijen of een optreden te 
laten zien, maar ook jongeren in beeld te 
brengen waardoor het sociale element van 
jullie activiteiten meer nadruk krijgt. Of je 
ontwikkelt nieuwe activiteiten die de (nieuwe) 
doelgroep aanspreken. Soms gaat er meer op 
de schop en kies je voor het beëindigen van 
bepaalde activiteiten en het opstarten van 
geheel nieuwe zaken. Dit blijft een kwestie 
van maatwerk en uitproberen. Een belangrijke 
tip hierbij: aansluiten op de jongerenwereld 
werkt altijd beter als je de doelgroep 
daadwerkelijk betrekt bij de organisatie. Dit 
kan bijvoorbeeld via stages, bijbaantjes of 
door jongerenambassadeurs aan te stellen. Zo 
krijg je vrijwel automatisch meer inzicht in de 
jongerenwereld en kun je continu je aanbod en 
communicatie checken. Bovendien is contact 
met jongeren inspirerend en leuk. 

Stap 4: Terreinwinst
In deze laatste fase ga je, net als in stap 1, 
wederom om je heen kijken en evalueren. 
Heeft de koerswijziging ertoe geleid dat je 
meer en andere jongeren hebt bereikt? Hoe 
waarderen de verschillende types uit het 
Cultureel Jongeren Profiel je nieuwe aanbod? 
Wie trek je daarmee aan en wie niet? Deze 
vragen helpen je om dit nog meer aan te 
scherpen en te vernieuwen. Ga hiervoor in 
gesprek met je publiek. We hebben een aantal 
vragen opgesteld die je kunnen helpen bij het 
identificeren van de types. Wil je jongeren 
(blijven) aantrekken met jouw organisatie, dan 
moet je het gesprek met ze aangaan en jezelf 
blijven ontwikkelen. Het is een continu proces 
van verkenning, evaluatie en aanpassing. Wat 
bied je nu aan en op welke manier? Hoe wordt 
dat opgepakt door de doelgroep? En wat zou 
je nog beter kunnen doen? Hieronder per type 
een aantal concrete adviezen.

Geïnteresseerde 
Toeschouwer: 
Wat kun je zien en wat kun je 
leren?

De vraag die de Geïnteresseerde Toeschouwer 
zich steevast stelt is: wat kan ik zien en wat 
kan ik leren? Cultuurparticipatie is een vorm 
van escapisme voor deze groep. Ze brengen 
dan ook graag een bezoekje aan een culturele 
instelling. Vooral lezen en films kijken zijn 
favoriete activiteiten. Dit type gebruikt 
kunst en cultuur ook om zichzelf breed te 
ontwikkelen en vindt het belangrijk voor de 
vorming van een eigen identiteit. 

“Ik voel me erg aangetrokken tot beelden. 
Ik wil visueel geprikkeld worden door kunst 
en cultuur, daar geniet ik van. Daarom bezoek 
ik vaak exposities en ga ik geregeld naar de 
bioscoop.” (Jeroen, 22 jaar)

Tips om de Geïnteresseerde 
Toeschouwer nog meer te interesseren 
voor kunst en cultuur:
•  Zorg ervoor dat ze iets kunnen leren. Laat 

je daarbij leiden door aspiraties, maar bied 
kennis wel op elk niveau aan. 

•  Schets de context en geef 
achtergrondinformatie. 

•  Bied de mogelijkheid om rustig individueel 
rond te kijken of iets zelf te ondernemen.

•  Geef veel inhoud en maak het niet te 
kinderachtig. 

•  Leg de nadruk meer op natuur, techniek 
of (cultuur)geschiedenis dan op moderne 
kunst, dans of theater.

Geïnteresseerde Toeschouwers willen leren 
van een culturele activiteit. Kennis opdoen is 
een must. Geef dit type daarom argumenten 
waarom jullie organisatie of culturele activiteit 
interessant voor ze is en wat ze er kunnen 
leren. Op deze manier wordt een culturele 
activiteit nog aantrekkelijker. Verspreid 
informatie via scholen en zorg dat je online 
aanwezig bent. 

“Op Facebook zie je waar vrienden heengaan. 
En dan ga je kijken en zie je dat het best leuk is.” 
(Joris, 19 jaar) 

Tips om de Geïnteresseerde 
Toeschouwer te bereiken:
•  Bereik de Geïnteresseerde Toeschouwer via 

vrienden, school en ouders. 
•  Geef argumenten waarom een activiteit 

interessant voor ze is en wat ze ervan 
kunnen leren. 

•  Zorg voor een geloofwaardige bron of 
autoriteit. 

• Breng het niet te commercieel. 

Concreet 
Bereik Geïnteresseerde Toeschouwers 
met een ruim informatief aanbod. Dit type 
jongere is geïnteresseerd in de vaderlandse 
geschiedenis (en cultuur), natuur en techniek 
en wil graag wat kunnen leren. Instellingen 
als SPUI25 of Studium Generale, culturele 
centra verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam en de Universiteit Utrecht 
maken een interessante verbinding tussen 
kennis en cultuur. Met lezingen, debatten 
en interviews over verschillende thema’s 
kan dit een aantrekkelijke combinatie van 
onderzoek, literatuur, kunst en cultuur voor 
dit type zijn. Culturele instellingen als de 
Hermitage, het Rijksmuseum en de Hortus 
Botanicus in Amsterdam spelen ook al goed 
in op deze behoeften van de Geïnteresseerde 
Toeschouwer. Met hun thema-exposities, 
lezingen, culturele avonden, rondleidingen, live 
concerten en filmvertoningen bieden ze een 
breed scala aan informatieve activiteiten. 

Ondernemende 
Cultuurfan: 
Wat, waar, wanneer en hoe 
duur is dat?

De Ondernemende Cultuurfan ziet 
cultuurparticipatie als vermaak, ontspanning 
en goed voor de eigen ontwikkeling. Daarnaast 
is het sociale aspect belangrijk. De kernvraag 
bij dit type is: wat, waar, wanneer en hoe duur 
is dat? Dit fantasierijke type staat graag in 
de belangstelling en vindt het leuk om met 
anderen over hun culturele activiteiten te 
praten. 

“Als je piano speelt en ermee bezig bent, maak 
je nieuwe verbindingen aan in je hersenen. Je 
gaat sneller denken en daar maak je de rest van 
je leven gebruik van.” (Liza, 19 jaar)

Aansluiten op de jongerenwereld werkt altijd beter als 
je de doelgroep daadwerkelijk betrekt bij de organisatie. 
Dit kan bijvoorbeeld via stages, bijbaantjes of door 
jongerenambassadeurs aan te stellen.
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Tips om de Ondernemende Cultuurfan 
nog meer te interesseren voor kunst en 
cultuur:
•  Dit type is voor heel veel in en ziet kunst 

en cultuur als een sociaal gebeuren, een 
mogelijkheid tot socializen is daarom 
belangrijk. 

•  Zorg voor een bijzondere beleving en 
creëer het gevoel dat ze tot de voorlopers 
behoren.

• Zet ze aan het denken.
•  Schotel dit type iets voor wat ze inspireert 

(wat dus niet heel duidelijk en hapklaar is). 
•  Daag ze uit, bijvoorbeeld door het 

organiseren van een workshop.
•  Laat ze zelf dingen maken of muziek 

spelen. 
• Zet ze op een podium. 

De Ondernemende Cultuurfan is van alle 
vier de types het gemakkelijkst te bereiken. 
Deze jongeren ervaren geen drempelvrees 
om naar een museum, voorstelling of 
andere culturele activiteit te gaan. Ondanks 
de grote bereidheid van dit type om aan 
cultuurparticipatie te doen, is het belangrijk 
om ze te blijven interesseren voor jouw 
organisatie. Een belangrijke kanaal hiervoor 
zijn ouders en vrienden. Ondernemende 
Cultuurfans, veelal cultureel onderlegd vanaf 
jonge leeftijd, vertrouwen vaak blind op de 
mening van hun directe omgeving. Verspreid 
daarom jouw aanbod niet alleen onder 
de doelgroep, maar ook onder ouders die 
cultureel actief zijn. 

Ondernemende Cultuurfans zijn goed op de 
hoogte van culturele activiteiten bij hen in 
de buurt. De meesten willen als eerste een 
nieuwe tentoonstelling bezoeken, zodat 
ze hierover kunnen vertellen aan vrienden. 
Vaak speuren ze ook naar kortingen die ze 
hierop kunnen krijgen. De prijs is belangrijk 
voor de Ondernemende Cultuurfan; deze 
moet vooral niet te hoog zijn. Informatie over 
culturele activiteiten en kortingen zoeken 
zij vooral via internet en social media zoals 
Twitter en Facebook. Als organisatie is het 
daarom belangrijk om online aanwezig te 
zijn op deze kanalen. Maak bijvoorbeeld een 
Facebookpagina of Twitteraccount aan, zorg 
dat je online actief bent en probeer zoveel 
mogelijk jongeren te werven. Dit doe je onder 

andere door speciale kortingen aan te bieden, 
want daar loopt de Ondernemende Cultuurfan 
warm voor. Via deze online kanalen verspreid 
je gemakkelijk toekomstige activiteiten onder 
een grote groep geïnteresseerden. Naast 
internet kun je Ondernemende Cultuurfans 
bereiken met posters en affiches. Verspreid 
ze op straat, in schoolkantines, cafés en op 
culturele plekken. 

“Ik zie kunst en cultuur als een verlengstuk van 
mijzelf en mijn vrienden. Ik ga bewust op zoek 
naar culturele activiteiten die bij ons passen en 
die ik inspirerend vind.” (Noortje, 23 jaar)

Tips om de Ondernemende Cultuurfan 
nog beter te bereiken:
• Deze groep is het makkelijkst te bereiken.
•  Bereik de Ondernemende Cultuurfans via 

vrienden, school en ouders. 
•  Gebruik social mediakanalen als Facebook 

en Twitter.
•  Internet in het algemeen is een goede 

manier.
• Bereik ze met posters en affiches op straat. 
•  Bied exclusieve aanbiedingen, bijvoorbeeld 

speciale CJP-aanbieding. 

Concreet 
Bereik Ondernemende Cultuurfans met 
een vernieuwd en trendy aanbod. Dit type 
jongere wil namelijk overal als eerste bij 
zijn. Speel in op huidige trends binnen 
de jongerencultuur, zoals een bepaalde 
muziekstijl of een populaire modetrend. Een 
succesvol voorbeeld hiervan is Rooms of Red 
Bull dat jongerentrends als streetart, mode 
en dj’en koppelt aan kunstzinnige en culturele 
activiteiten in de vorm van workshops, radio 
maken, foto-exposities en dansvoorstellingen. 
Bied jongeren een platform waarbij ze zelf 
aan de slag kunnen met hun talent, zodat 
ze het gevoel hebben gewaardeerd te 
worden. Bovendien raken Ondernemende 
Cultuurfans nog enthousiaster wanneer het 
aanbod selectief wordt aangeboden. Een 
pop-up expositie van een aantal dagen is 
veel interessanter voor dit type jongere dan 
een event dat twee maanden duurt. Varieer in 
locaties om je exposities en voorstellingen nog 
aantrekkelijker te maken voor Ondernemende 
Cultuurfans. 
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Creatieve Entertainer: 
Wat kun je doen en met wie?

De vraag die jongeren zich in deze groep 
vaak stellen is: wat kun je doen en met wie? 
Voor de Creatieve Entertainer is het uiten van 
talent belangrijk. Ze zijn creatief en muziek 
betekent alles voor ze. Hun smalle definitie 
van kunst en cultuur zorgt ervoor dat ze het 
zien als iets hoogstaands. Daardoor zijn ze 
geneigd eigen activiteiten of producties en 
populaire cultuur minder snel als kunst en 
cultuur te bestempelen. Culturele participatie 
staat gelijk aan een sociale activiteit. Ze 
ondernemen graag iets samen met anderen. 

“Ik heb samen met mijn vriend een tafel 
nagemaakt. In het midden zijn allemaal lichtjes 
met verschillende kleuren. In de winkel was hij 
veel te duur en daarom hebben we hem zelf 
gemaakt.” (Babet, 18 jaar)

Tips om de Creatieve Entertainer te 
interesseren voor kunst en cultuur: 
•  Zorg voor een populair, breed aansprekend 

en laagdrempelig aanbod. 
• Relateer het aanbod aan muziek. 
•  Zorg voor interactie; ze moeten er iets 

kunnen doen.
•  Leg niet te veel nadruk op educatie, maar 

zorg dat ze spelenderwijs leren. 
•  Maak het niet te vooruitstrevend of 

experimenteel. 

Deze groep vindt het sociale element erg 
belangrijk en is zeer gevoelig voor de mening 
van anderen. Dit type jongeren bereik je via 
hun vrienden en social media. De Creatieve 
Entertainer vraagt gemakkelijk een vriend 
of vriendin mee naar een tentoonstelling 
wanneer er korting wordt gegeven. Naast het 
zichtbaar zijn binnen populaire social media, 
zijn er nog andere manieren om Creatieve 
Entertainers te bereiken. Zoek bijvoorbeeld 
populaire ambassadeurs waar dit type tegen 
opkijkt en die jouw culturele organisatie 

bekendheid geven. Dat kan bijvoorbeeld een 
bekende danser, zanger, band of acteur zijn. 
Creatieve Entertainers zijn erg gevoelig voor 
talent en succes en zullen sneller iets geloven 
van iemand waar ze bewondering voor 
hebben. 

“Een tijdje geleden zag ik een heel mooi meisje 
optreden in een café. Nu zit ik zelf ook op 
zangles en ben ik flink aan het oefenen, want ik 
wil net zo goed worden als zij en ook ooit op het 
podium staan.” (Anne, 13 jaar)

Tips om de Creatieve Entertainer te 
bereiken:
•  Organiseer een member-get-members-

actie.
• Creëer een must see-gevoel of hype. 
•  Link je instelling aan populaire BN’ers of 

artiesten.
•  Zoek de aandacht via commerciële kanalen 

als MTV, YouTube en RTL 5. 

Concreet 
Daag Creatieve Entertainers uit door een 
competitief element toe te voegen aan je 
aanbod. Koppel een bepaalde expositie 
of voorstelling aan een talentenshow of 
organiseer een wedstrijd. Dit type jongere 
staat graag op een podium en wil zijn of 
haar talent laten zien aan anderen. FOAM 
Fotografiemuseum speelt bijvoorbeeld goed 
in op Creatieve Entertainers met haar FOAM_
Lab. Acht jongvolwassenen uit de culturele 
sector proberen andere jongeren kennis te 
laten maken met fotografie door diverse 
evenementen en projecten. Hierbij gaan 
jongeren zelf aan de slag met fotografie in 
workshops, doen ze mee aan fotowedstrijden 
en krijgen ze een podium voor hun werk. Naast 
het toevoegen van een competitief element, 
kun je Creatieve Entertainers ook interesseren 
door je aanbod te relateren aan muziek. Zo 
geeft Coffee Company live muziekworkshops 
en concerten in verschillende vestigingen door 
het land. Grote kans dat Creatieve Entertainers 
hier enthousiast over zijn. 

Creatieve Entertainers zijn erg gevoelig voor talent en 
succes en zullen sneller iets geloven van iemand waar 
ze bewondering voor hebben. 
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WELK TYPE HEB IK 
NU VOOR ME? 
‘Hoe kom ik er nu achter welk type jongeren 
ik voor me heb?’ horen wij vaker. Gewoon, 
door het ze te vragen. Hieronder staan tien 
mogelijke vragen die je als medewerker 
van een culturele instelling kunt stellen. 
Om zo een scherper beeld van je doelgroep 
te krijgen en je benadering daarop af te 
stemmen. 

Je kunt deze vragen rechtstreeks aan 
jongeren stellen. Maar ook aan jezelf, want 
zo krijg je inzicht in waar raakvlakken of 
juist verschillen liggen. Een belangrijke 
voorwaarde hierbij is dat je de vragen open 
stelt, dus zonder vooraf gedefinieerde 
antwoordcategorieën in je hoofd. Dat is 
nodig, omdat je dan geen enkele richting 
uitsluit en je mogelijk tot verrassende 
antwoorden en inzichten komt. We hebben 
eerst vragen geformuleerd die een richting 
geven over de belevingswereld waarbinnen 
de jongeren zich bevinden. Vervolgens 
hebben we ook vragen opgenomen die 
inzicht geven in de beleving van kunst en 
cultuur. Hoewel het misschien open deuren 
lijken, zullen deze vragen leiden tot een 
beter begrip van de doelgroep en daarmee 
helpen om je activiteiten precies op maat 
in te richten. Daarnaast vinden jongeren het 
altijd leuk als iemand écht geïnteresseerd 
in ze is en aandachtig luistert. Zorg wel voor 
een realistische aanpak: jongeren vinden 
het al snel zweverig om over hun idealen en 
toekomstdromen te praten. 

Met betrekking tot de belevingswereld: 
1. Wie of wat is belangrijk voor jou? 
2. Wat doe jij het liefst in je vrije tijd? 
3. Waar word je gelukkig van? 
4. Wie bewonder je? 
5. Hoe uit je jezelf? 

Met betrekking tot kunst en cultuur: 
1. Wat betekent kunst en cultuur voor jou? 
2.  Hoe belangrijk is kunst en cultuur voor 

jou? 
3.  Op welke manier ben je zelf met kunst en 

cultuur bezig? 
4.  Wat is je laatste culturele ervaring? Hoe 

was dat? 
5.  Hoe wil jij het liefste bezig zijn met kunst 

en cultuur? 

HET MODEL EN 
SCHOOL
Veel jongeren bezoeken cultuur in 
schoolverband. Het is dan  waarschijnlijk 
dat er meerdere types in een klas 
vertegenwoordigd zijn. Het gaat te ver om 
voor de diverse type leerlingen een apart 
(les)programma te ontwikkelen, maar 
met een paar kleine aanpassingen kunt u 
de verschillende leerlingen net wat beter 
bereiken. Bijvoorbeeld door bij verschillende 
groepen andere aspecten van de geplande 
culturele activiteit te benadrukken, de 
leerlingen iets andere opdrachten te laten 
uitvoeren of een project te organiseren dat 
uit verschillende onderdelen bestaat. Denk 
bijvoorbeeld aan een theatervoorstelling 
op uw school waarbij de Geïnteresseerde 
Toeschouwer op zoek gaat naar het juiste 
verhaal, de Creatieve Entertainer op de 
planken staat, de Ondernemende Cultuurfan 
de regie doet en de Honkvaste Cultuurmijder 
de productie.

De Kunst van Jongerenmarketing is een 
samenvatting van de publicatie Cultureel 
Jongeren Profiel (2012), die tot stand gekomen 
is in opdracht van CJP. Het onderzoek dat ten 
grondslag ligt aan dit model is uitgevoerd door 
jongerencommunicatiebureau YoungWorks en 
Motivaction International B.V. De samenvatting 
is gemaakt door YoungWorks.

Honkvaste Cultuurmijder: 
Moet dat echt? Vind ik dat wel 
leuk dan?

De Honkvaste Cultuurmijder heeft weinig 
interesse in kunst en cultuur en stelt zichzelf 
de vraag: Moet dat echt? En vind ik dat wel 
leuk dan? Dit nuchtere type vindt zichzelf niet 
creatief, wat niet wil zeggen dat dat ook zo is. 
Het ligt er maar aan hoe je kunst en cultuur 
definieert en de definitie die dit type hanteert 
is vrij smal. 

“Een grote rode stip op een wit doek zetten kan 
ik zelf ook wel. Dat vind ik geen kunst. Geef mij 
dan maar iets wat ze vroeger gemaakt hebben.” 
(Mark, 15 jaar)

Tips om de Honkvaste Cultuurmijder te 
interesseren voor kunst en cultuur:
•  Blijf dicht bij de belevingswereld van 

Honkvaste Cultuurmijders.
•  Verwijs/link naar dagelijkse dingen en 

geef voor de doelgroep relevante feitjes/
weetjes.

• Vraag niet te veel om eigen inbreng. 
•  Maak je aanbod toegankelijk en speel in op 

interesses als games, films en techniek.
•  Geschiedenis spreekt meer aan dan 

moderne kunst.

Omdat de Honkvaste Cultuurmijder niet 
uit zichzelf gemotiveerd is om culturele 
instellingen te bezoeken, is het een uitdaging 
om dit type te bereiken. Alleen wanneer ze 
worden gestimuleerd door school of ouders 
zijn ze er wel eens te vinden. Om deze groep 
te bereiken, kun je als organisatie besluiten 
om jouw aanbod van kunst en cultuur naar 
hen toe te brengen. Het bezoeken van een 
culturele instelling is voor deze jongeren vaak 
onbekend terrein. Houd in de communicatie 
rekening met dit gevoel. Geef Honkvaste 
Cultuurmijders het gevoel dat jouw aanbod 
aansluit op hun belevingswereld. Belangrijke 
waarden hierbij zijn vertrouwen, gezelligheid 
en plezier. Probeer deze jongeren ervan te 
overtuigen dat jouw organisatie en activiteiten 
op z’n minst net zo gezellig zijn als thuis op de 
bank gamen. Zorg dat ze samen met vrienden 
in aanraking komen met kunst en cultuur. 

“Ik wil de info van iemand horen. Met internet 
weet je nooit zeker of het echt is. Het kan ook 
van een bedrijf zijn.” (Bram,19 jaar)

Tips om de Honkvaste Cultuurmijder te 
bereiken:
• Benader ze via school/studie en docenten.
•  Geef het gevoel dat ze in een vertrouwde en 

leuke omgeving zijn. 
•  Bied kunst en cultuur op locatie aan en 

breng het zo dichterbij.
•  Zorg voor een gezamenlijke beleving met 

vrienden.

Concreet 
Bereik Honkvaste Cultuurmijders door dicht 
bij hun belevingswereld te blijven. Grijp terug 
op het bekende, zonder daarbij ‘muffig’ te 
zijn. Maak gebruik van 3D-effecten, gaming 
of laat in je voorstelling interessante beelden 
zien in de vorm van film of foto’s. Het gebruik 
van populaire muziek of van BN’ers in een 
voorstelling kan ook een positieve beleving 
teweegbrengen. Zo gebruikte Sanne Vogel in 
het toneelstuk Late Avondidealen knallende 
muziek, was er een modeshow gaande en 
werden herkenbare elementen, personen en 
gedragingen uit de jongerenwereld belicht, 
zoals McDonald’s, Georgina Verbaan en 
Patrick Martens. Honkvaste Cultuurmijders 
moet je ervan overtuigen dat kunst en 
cultuur een leuke sociale beleving is. Science 
Center Nemo is een goed voorbeeld van een 
museum dat inspeelt op nieuwe technieken 
en bezoekers zelf laat experimenteren. Jonge 
Honkvaste Cultuurmijders zijn hiervoor te 
interesseren, mits gestimuleerd door een 
ouder of docent op school. Een ander goed 
voorbeeld van een museum dat interessant 
is voor Honkvaste Cultuurmijders is het 
Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid. 
Hier ondergaan bezoekers een experience 
waarin ze zelf de mediawereld ontdekken. 
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Marketing-
experimenten
De algemene doelstelling van het Cluster Jongerenmarketing 
was het ondersteunen of laten ontwikkelen van op jongeren 
toegespitste marketingactiviteiten, die jongeren informeren 
over, enthousiasmeren voor en aanzetten tot deelname aan de 
culturele programmering in Rotterdam.

Vanuit deze algemene doelstelling was het voor alle Rotterdamse 
culturele instellingen mogelijk een aanvraag in te dienen bij het 
Cluster Jongerenmarketing voor een financiële bijdrage rondom 
een experiment op het gebied van jongerenmarketing. Door de 
jaren heen zijn er heel wat aanvragen binnengekomen en dus ook 
heel wat experimenten uitgevoerd. Op de volgende acht pagina’s 
worden vier van deze projecten uitgelicht: de YouTube-filmpjes 
van het HipHopHuis, omdat ze een structurele verandering 
teweeg hebben gebracht binnen het beleid van de organisatie; de 
campagne rondom de voorstelling Hemel of Hel van Theatergroep 
Siberia, vanwege het bijzondere en uitgebreide karakter; de 
dancemob The Anatomic van Dance Works Rotterdam/André 
Gingras, omdat het heel goed een tijdsbeeld weergeeft; en 
De Club van 20’ers van Conny Janssen Danst, als inspirerend 
voorbeeld van co-creatie met jongeren.  
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Het HipHopHuis bestaat sinds 2002 en is opgericht om een thuishaven 
te bieden aan hiphopliefhebbers uit Rotterdam en omstreken. In de 
dans- en muziekstudio’s worden lessen, trainingen en jamsessies 
gegeven. Ook organiseert het HipHopHuis festivals en andere 
evenementen. 

HipHopHuis
korte filmpjes 
van toptalenten
2007-2008

In het HipHopHuis komt wekelijks veel toptalent over de vloer. Ze worden er begeleid 
en ondersteund. Als deze jongens en meisjes ‘gerijpt’ zijn worden ze ingeschakeld 
door onder meer theatergroepen, dansgezelschappen en commerciële partijen. 
Het HipHopHuis legt in principe geen claim op deze talenten, maar wil toch binding 
houden. Daarom zijn er van een aantal van hen korte filmpjes gemaakt, met aan 
het begin een bumper van het HipHopHuis. Door ze online te plaatsen, kunnen 
de talenten zichzelf profileren via hun eigen social media-accounts. De bumper 
en (deels) de locatie maken de connectie met het HipHopHuis. Doordat de jonge 
talenten de filmpjes op hun eigen profielsites zetten, worden ze gezien door een veel 
grotere achterban dan het HipHopHuis zelf bereikt.

Door het marketingexperiment is het HipHopHuis wegwijs geworden in de 
verschillende social media en heeft het de talenten op een gewenste manier aan zich 
weten te binden. Het experiment heeft een structurele verandering teweeg gebracht. 
De dansers hebben zich door middel van de video’s geprofileerd als artiesten en 
het HipHopHuis heeft zichzelf, dankzij de kwaliteit van deze dansers, geplaatst als 
geloofwaardige ontwikkelplek voor talent.

Inmiddels worden de meeste programma’s, maar ook marketing- en 
mediaconcepten, bedacht door de jonge hiphoppers zelf. Het HipHopHuis toetst 
de ideeën en vervolgens worden ze uitgevoerd. Volgens algemeen directeur Aruna 
Vermeulen is jongerenmarketing van groot belang en hangt de geloofwaardigheid 
van het HipHopHuis ervan af. De jongeren doen het grotendeels zelf, vooral 
op inhoudelijk vlak, met de nodige begeleiding en controle op gebied van 
professionaliteit en kwaliteit.

“We hebben geleerd dat jongerenmarketing 
niet los kan staan van de programmering. 

Vaak worden we benaderd door marketing-
medewerkers die zich willen richten tot 

onze achterban. Als het product of de 
programmering niet aansluit bij de beleving van 
jongeren, heeft het geen zin om ze door middel 

van marketing te willen bereiken.”

Aruna Vermeulen, 
algemeen directeur HipHopHuis 



22 23

Theatergroep Siberia combineerde jeugd- en jongerentheater 
met talentontwikkeling. Het maakte professionele en uitdagende 
voorstellingen, waarin jonge spelers schitterden naast acteurs met 
jarenlange ervaring. Aan bod kwamen de verhalen van de grote stad 
– rauw, echt en mooi. Sinds januari 2013 is Theatergroep Siberia 
gefuseerd met dansgezelschap Meekers en Theatergroep Max. De 
nieuwe naam is Maas.

Rond de voorstelling Hemel of Hel is een groot marketingexperiment 
bedacht. De hele campagne draaide om één van de personages uit de 
voorstelling, Melvin. De toeschouwer kon hem leren kennen alvorens 
hem in de voorstelling ‘in het echt’ te zien. Het personage van Melvin 
kreeg een eigen leven, zowel in de openbare ruimte (Rotterdamse 
Schouwburg, Lijnbaan) als op internet. Zijn verhaal moest begrijpelijk 
zijn zonder dat je de voorstelling hoefde te zien, maar het moest de 
toeschouwer tegelijkertijd wél nieuwsgierig maken naar de voorstelling. 
Rotterdamse jongeren konden op meerdere manieren kennis maken 
met Melvin. Zo werd hij zeven avonden lang groot geprojecteerd op de 
voorgevel van de Schouwburg en was er een website waarop zijn blogs 
te lezen waren. Deze site linkte verder naar zijn Hyves- en Flickr-pagina, 
en een muziekspeler. Het marketingexperiment was ook best heftig. Er 
verschenen aanplakbiljetten in de stad met de tekst ‘Waar is Melvin?’, 
omdat hij vermist bleek te zijn. En tijdens een guerilla-actie werd een 
zee aan bloemen op de Lijnbaan gelegd, ter ere van de zojuist overleden 
jongen. De voorstelling ging verder op dit verhaal. Daarin stonden vijf 
personen centraal, waaronder Melvin, die onverwacht waren gestorven. 
In een soort wachtruimte keken ze terug op hun leven.
Doel van de campagne was om jongeren ongemerkt te laten participeren 
in een cultuuruiting, maar ook om ze te laten nadenken over leven en 
dood, en om ze naar het toneelstuk Hemel of Hel te trekken. Belangrijk 
element in het project was om de jongeren in hun eigen ruimte te 
willen bereiken: op straat en op internet. Daarmee richtte Siberia zich 
met nadruk op álle Rotterdamse jongeren en niet enkel op potentiële 
theaterbezoekers.

Volgens de toenmalige marketingmedewerker Bas Canoy was vooral 
de buzz rond de bloemenzee goed aan de campagne en ook het feit dat 
bezoekers relatief lang op de site aanwezig waren en daar relatief veel 
pagina’s bekeken. Inhoudelijk was hij erg tevreden over het experiment. 
Het was een vernieuwend en experimenteel project dat goed zichtbaar 
was in de buitenruimte en dat op een bijzondere manier verschillende 
media samenbracht. Alle afzonderlijke onderdelen waren goed 
uitgevoerd, maar toch bleek het erg moeilijk om het geheel levend te 
krijgen en de campagne productief te maken. Dat zat ’m hoofdzakelijk in 
de uitwerking van de details.

Theatergroep Siberia heeft naar aanleiding van het 
experiment een aantal belangrijke lessen geleerd:

-  Neem onderzoek op als vast onderdeel van het project, ook in de 
begroting.

-  Een grote campagne doe je niet naast je andere werk, het is een 
fulltime baan.

-  Kleine ludieke oplossingen kunnen meer impact hebben dan dure 
reclame.

-  De slag naar je product moet snel te maken zijn: maak je 
campagne niet te moeilijk.

-    Verzeker je van jongerenparticipatie: maak je campagne niet te 
vrijblijvend en werk samen met de educatie-afdeling.  

Theatergroep 
Siberia
campagne rondom 
de voorstelling 
Hemel of Hel
2009
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Naar eigen idee was Dance Works Rotterdam/André Gingras ten tijde van 
het experiment (2010-2011) de verbinding met Rotterdam verloren. De 
aanstelling van André Gingras in maart 2010  bood een unieke gelegenheid 
om de banden met de stad en haar inwoners (opnieuw) aan te halen en om 
nieuwe doelgroepen aan te spreken. De focus kwam te liggen op jongeren 
tussen de 16 en 25 jaar, en met interesse voor dans. Deze keuze is gemaakt 
omdat Gingras’ werk zich uitstekend leent voor deze doelgroep. Zijn danstaal 
staat dicht bij de huidige jongerenmaatschappij. Dit in tegenstelling tot de 
doelgroep die het gezelschap daarvoor met haar pure dans aansprak: vrouw, 
hoogopgeleid en 50-plus.

Met dans een nieuwe doelgroep bereiken, dat was de gedachte van het 
marketingexperiment van Dance Works Rotterdam/André Gingras. De kern 
werd gevormd door de dancemob The Anatomic. Dit gebeurde niet alleen 
offline door de flashmob samen met jongeren uit te voeren; het experiment 
combineerde dit juist met een sterke online viral campagne waarmee 
jongeren met behulp van instructievideo’s zelf aan de slag konden met de 
dans. Kerngedachten van het experiment waren dan ook participatie en 
co-creatie. Een serie dancemobs door heel Rotterdam leidde uiteindelijk tot 
een grote uitvoering van The Anatomic voor aanvang van de première van de 
voorstelling ANATOMICA, op zaterdag 2 april 2011.

Volgens marketing- en communicatiemedewerker Jeanine Roersma kostte 
het veel moeite om voldoende deelnemers voor de flashmob te vinden. 
Ze geeft aan dat dit deels te maken had met te weinig mankracht - het 
project vroeg veel meer actieve benadering dan van te voren gedacht. 
Maar er ging ook genoeg goed, zoals de opzet van de website, het filmen 
van de instructievideo in samenwerking met het Grafisch Lyceum en het 
bereik onder jongeren. Dance Works Rotterdam/André Gingras krijgt naar 
aanleiding van de flashmob nog steeds diverse aanvragen binnen om 
dergelijke projecten op te zetten voor andere organisaties, waaronder 
het Dunya Festival 2012, Johan de Witt College in Den Haag en de 
Wereldhavendagen 2013. 

“Afgezien van het feit dat Dance Works Rotterdam/André Gingras medio 2013 
ophoudt te bestaan, zijn dit soort projecten zeker voor herhaling vatbaar. Het 
houdt je organisatie scherp en biedt nieuwe perspectieven op het werken met 
jongeren als doelgroep. Ik zou het in de toekomst graag combineren met een 
stage- of werkervaringsplek, zodat er ook vanuit de organisatie voldoende 
mankracht is, binnen de eigen doelgroep, om het project te dragen.”

Jeanine Roersma, marketing- en communicatiemedewerker 
Dance Works Rotterdam/André Gingras

Dance Works 
Rotterdam/
André Gingras
The Anatomic 
2010-2011
Dance Works Rotterdam/André Gingras is sinds 1975 gevestigd in Rotterdam. 
Onder artistieke leiding van de Canadees-Nederlandse choreograaf André Gingras 
maakt het gezelschap rauwe en energieke dansproducties waarin hedendaagse 
(maatschappelijke) dilemma’s centraal staan. Zijn unieke stijl kenmerkt zich door 
een combinatie van hedendaagse dans met urban stijlen waaronder freerunning 
en capoeira.
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In 2012 bestond Conny Janssen Danst twintig jaar. Dat werd het gehele 
seizoen 2011-2012 gevierd, onder meer met de voorstelling MEER RUIS 
- een nieuwe editie van de succesvolle dansuitvoering RUIS uit 2009. 
Rond MEER RUIS werd het marketingexperiment Club van 20’ers 
(Cv20) opgezet. Deze club bestond uit een zestal creatieve twintigers uit 
Rotterdam, jonge mensen die als ambassadeur én adviseur voor Conny 
Janssen Danst te werk gingen: Shafelly Snijders (filmmaker), Anouk van 
Mil (grafisch ontwerper), Lieke van der Berge (digitale media), Yoska 
Bosch (fotografie) en Martine Bitter (productie). Jessie Lansbergen is er 
later als extra kracht bijgekomen.

De jonge creatievelingen maakten kennis met moderne dans in het 
algemeen en het gezelschap Conny Janssen Danst in het bijzonder. 
Ze kregen de mogelijkheid en een platform om met hun talent aan de 
slag te gaan. Op deze manier deden zij ervaring op binnen het werkveld 
en een organisatie, en breidden zij hun netwerk verder uit. In ruil 
daarvoor gingen zij op een natuurlijke manier als ambassadeur voor het 
gezelschap aan de slag om zo een nieuw publiek te werven. Daarnaast 
maakten ze plannen op het gebied van publiciteit en programmering, die 
ze uiteindelijk ook moesten uitvoeren. De Cv20 werkte samen met het 
gezelschap aan het slotevenement rondom MEER RUIS, van 10 tot en 
met 13 mei 2012 in De Gouvernestraat. Op deze avonden werd er naast 
de voorstelling een randprogrammering opgezet, met onder meer een 
foto-expositie, een kort theaterstuk en een dj. 

Met het marketingexperiment streefde Conny Janssen Danst drie doelen 
na: betrokkenheid creëren, verantwoordelijkheid delen en vernieuwing 
stimuleren. Deze doelen zijn behaald en het experiment is dan ook 
geslaagd. Er is een volwaardig randprogramma opgezet, waar iedere 
20’er zijn creativiteit in kwijt kon, en wat kwalitatief aan de eisen van het 
gezelschap voldeed. Ook was het, volgens verwachting, een leerzaam en 
inspirerend project. De ideeën van deze eerste Club van 20’ers kunnen 
opnieuw ingezet worden in de toekomst. Zowel de uitgevoerde plannen, 
als de plannen die, wegens tijdgebrek, op papier zijn blijven steken. De 
basis is gelegd. 

 Tips:

-  Plan voldoende tijd in voor kennismakingsgesprekken tijdens de 
selectie, zodoende kun je een goede, weloverwogen keuze van 
experts maken.

-  Zorg voor voldoende begeleiding vanuit de instelling, wanneer 
je met jonge experts werkt. Wees duidelijk in de wederzijdse 
verwachtingen, stel deadlines, en geef ook grenzen aan. Maar 
nog belangrijker is dat je de jongeren het vertrouwen en de 
vrijheid geeft om te doen waar ze goed in zijn. Durf los te laten. 
Wat hierin ook helpt is om iedereen een budget te geven en 
daarvoor ook zelf verantwoordelijk te stellen.

-  Maak iemand verantwoordelijk voor het aantrekken van groepen 
jongeren voor je evenement en verwacht niet dat dit vanzelf gaat 
door jongeren bij de programmering te betrekken.

  

Conny 
Janssen 
Danst
Club van 20’ers
2012
Conny Janssen Danst is sinds 1992 een van de meest 
toonaangevende, moderne dansgezelschappen in Nederland. Het is 
opgericht om een podium te creëren voor het werk van choreografe 
Conny Janssen. Eén van de algemene doelen van het gezelschap 
is de toegankelijkheid van moderne dans voor een breed publiek 
te vergroten. Conny Janssen Danst vindt het belangrijk om continu 
te vernieuwen, op het gebied van pr & marketing, communicatie 
en nieuwe media, maar ook op het gebied van programmering. Het 
staat open voor de input van een jonge doelgroep. 
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Kerngroep
Ondanks dat het geen kerntaak is voor 
Conny Janssen Danst, staat het bereiken 
van jongeren hoog op de prioriteitenlijst 
van publiciteits- en marketingmedewerker 
Ellen Geijs (31). Daarom werd ze in 2010 
uitgenodigd om deel uit te maken van de 
kerngroep. In de toekomst van het cluster 
zou ze graag brainstormsessies zien, waarin 
marketeers die jongeren willen aanspreken 
zich kunnen wenden tot de kerngroep. 
Als voorbeeld geeft ze de website 
www.achtuuroverwerken.nl. Ellen heeft 
altijd een zwak gehad voor ballet en moderne 
dans, om zelf te doen en om naar te kijken. 
Daaruit kwam haar keuze voort om Kunst- 
en Cultuurwetenschappen te studeren in 
Rotterdam.     

Jeroen Tilma (34) is hoofd marketing, 
communicatie en sponsorwerving bij 
Passionate Bulkboek. Niet zo gek achteraf - 
al in zijn jonge jaren hield hij van boeken en 
las hij veel. Naar theater ging hij niet vaak, 
maar dat kwam volgens hem doordat hij in 
een dorp woonde. De gesprekken met de 
andere kerngroepleden vindt Jeroen altijd 
heel waardevol en de aanvragen die binnen 
kwamen erg interessant. Het dwingt hem 
tot het vormen van een mening op basis van 
kennis en kunde. Praten over het vak met 
collega’s ziet hij dan ook als een belangrijk 
onderdeel binnen het cluster. 

Toen Joost Bult (27) als pr-medewerker bij 
WORM kwam, werd hij meteen gevraagd om 
lid te worden van de kerngroep. Hij verving 
daarbij een collega, omdat zijn functie dichter 
tegen jongerenmarketing aanzat. Volgens 
hem moet het cluster de vorm krijgen van een 
kenniscentrum, een plek waar marketeers 
kunnen komen voor advies en om te sparren 
met collega’s. Een platform waar kennis 
bewaard en gedeeld wordt. Als jongere ging 
Joost veel uit, vooral op plekken waar hij kon 
dansen. Daarbij vond hij nieuwe, onbekende 
en experimentele programmeringen 
interessanter dan mainstream clubavonden 
of doorsnee popartiesten. Momenteel is hij 
de frontman van electro-punkband Pattern 
Cuttof, waarmee hij regelmatig optreedt.

Mark Meesters (29) is in aanraking 
gekomen met het cluster doordat hij samen 
met zijn collega’s van SKVR een aanvraag had 
ingediend voor een marketingexperiment. Niet 

veel later werd hij aangedragen om plaats 
te nemen in de kerngroep. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat jongerenmarketing veel meer 
een onderdeel is geworden van de strategie 
bij SKVR. Op de hoogte zijn van successen 
en ervaringen van andere marketeers op het 
gebied van jongerenmarketing vindt Mark 
goed. Door het netwerk en de beschikbare 
kennis hoef je namelijk niet steeds zelf het 
wiel opnieuw uit te vinden. Dit netwerk moet 
volgens hem dan ook behouden blijven. Naast 
zijn werk als marketeer, geeft hij dansles, is hij 
choreograaf en docent bij een twirlvereniging, 
en klust hij bij als freelance dtp’er. 

Nicole Bettonviel (33) was in haar 
vorige baan verantwoordelijk voor de pr 
& marketing bij het Rotterdams jeugd- en 
jongerengezelschap Theatergroep Siberia. 
Hierdoor kwam ze terecht in de kerngroep. 
In haar huidige functie bij de Rotterdamse 
Schouwburg houdt ze zich, naast educatie, 
eveneens bezig met jongerenmarketing. Ze 
verdiept zich in passende literatuur, volgt 
blogs, bezoekt voorstellingen en gaat het 
gesprek aan met jongeren. Graag zou ze 
willen dat er nog een paar keer per jaar een 
bijeenkomst wordt georganiseerd waar 
marketeers kennis en informatie kunnen 
delen. Dat de theaterwereld geen onbekend 
terrein is voor Nicole, blijkt ook uit het feit dat 
ze altijd zelf toneel heeft gespeeld. Om te 
ontspannen doet ze aan yoga.  

Bij toeval is Clint van der Hartt (31) de 
wereld van de jongerenmarketing ingerold. 
Hij kwam te werken bij Rotterdam Festivals, 
eerst als hoofdredacteur van DIMI en later van 
Stuit’r - twee magazines die zicht richtten op 
jongeren met als doel ze te informeren over en 
enthousiast te krijgen voor kunst en cultuur. 
Tegenwoordig is hij educatiemedewerker 
bij het Chabot Museum en freelance 
tekstschrijver/redacteur. Belangrijk aan het 
cluster vindt hij dat het jongerenmarketing op 
de kaart zet, dat het instellingen stimuleert en 
aanmoedigt om er serieus over na te denken 
en mee bezig te zijn. Hij hoopt dan ook dat 
dit op de agenda blijft staan. In zijn vrije tijd 
bezoekt Clint regelmatig een concert, feest of 
festival. Ook heeft hij een bovengemiddelde 
interesse voor architectuur en kunst, en gaat 
hij af en toe naar een (dans)voorstelling.    

De kerngroep van het Cluster Jongerenmarketing bestaat 
uit professionals die uit ervaring veel kennis hebben over 
jongerenmarketing. Eens in de zoveel tijd veranderde de 
samenstelling van de groep.  De huidige leden zetten enkele 
werkzaamheden van het cluster graag voort.

Cynthia Dekker (42) is senior projectleider van het 
Rotterdams Uitburo. Binnen het Cluster Jongerenmarketing was 
zij eindverantwoordelijk voor het geheel en zorgde ze ervoor dat 
alles financieel en praktisch bij de subsidiegever afgehandeld 
werd. Netwerken en kennis delen ziet zij als belangrijkste 
meerwaarden van het cluster en ze wil dan ook graag dat dit op 
de een of andere manier in leven wordt gehouden. De financiële 
steun vond ze aardig, maar ze denkt dat een aanvraag naar deze 
steun toch een te hoge drempel was. Dat heeft volgens haar te 
maken met dat jongerenmarketing nog te veel een sluitpost in 
plaats van een uitgangspunt is. Al in haar studententijd voelde 
Cynthia zich verantwoordelijk voor een goed kunstklimaat – voor 
de universiteit organiseerde ze culturele weken, met als kers op 
de taart een grootse Europese Culturele Week in het kader van 
het 70-jarig bestaan.    

Als projectmedewerker onderzoek bij Rotterdam Festivals is 
Eelke Bosman (29) de afgelopen drie jaar coördinator 
van het Cluster Jongerenmarketing geweest. Zij heeft gemerkt 
dat er vooral veel behoefte is aan kennis over jongerenmarketing 
en het delen van ervaringen. Een blijvende tegemoetkoming 
aan deze behoefte vindt zij dan ook van belang. Cultuur kreeg 
Eelke al mee vanuit huis; als kind ging ze regelmatig naar een 
voorstelling van Jeugdtheater Hofplein en bezocht ze musea in 
de vakanties. Ook speelde ze in die tijd zelf toneel, bij Hofplein 
en in schoolproducties. Tegenwoordig is haar voorliefde voor 
theater alleen maar sterker geworden, maar bezoekt ze ook 
graag een tentoonstelling of een mooi, klassiek concert in de 
Doelen. 
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SWOT-analyse
Sterkte: veel jongeren (Rotterdam is de 
jongste stad van Nederland en blijft dat 
voorlopig ook); goed samenwerkingsklimaat 
(tussen instellingen onderling en tussen 
instellingen en jongeren); stevige structuur 
(onder meer door aanwezigheid van 
koepelorganisaties als Rotterdam Festivals); 
veel kennis en bevlogenheid; betrokkenheid 
(er zijn jongeren die mee willen doen)

Zwakte: te weinig gedaan met de aanwezige 
structuur en mankracht (de kans op financiële 
ondersteuning voor een marketingproject is 
door culturele instellingen en organisaties 
te weinig gepakt); marketingaanvragen 
weinig creatief; productgericht werken 
(en daardoor te weinig aandacht voor 
marketing); onderschatting tijdsinspanning 
(jongerenmarketing gaat niet vanzelf); 
instellingen weinig toegankelijk (hoge 
drempel, product is in eerste instantie niet 
gericht op jongeren); slecht imago (jongeren 
denken dat de instelling en het product niet 
voor hen is); instellingen zijn te star en denken 
te conventioneel; jongerenprogrammering is 
vaak randprogrammering; projecten gericht op 
jongeren vaak eenmalig; vertekend beeld van 
jongeren

Kansen: diversiteit (‘de jongere’ bestaat 
niet. Weet wie je wil bereiken en houd hier 
rekening mee in je marketing); inspelen op 
vrijetijdsgebruik; naar de mensen toegaan; 
spelen met conventies; laat jongeren 
zich thuis voelen; jongerenmarketing en 
-programmering structureel in beleid 
opnemen; samenwerkingsverbanden 
opbouwen met jongeren (denk aan co-
creatie en ambassadeurschap, waarbij de 
authenticiteit altijd in tact moet blijven)

Bedreigingen: groot aanbod (jongeren 
hebben te veel keuzemogelijkheden om 
hun vrije tijd in te delen); jongeren hebben 
een snelle levensstijl en gaan anders met 
hun tijd om (als iets ze niet bevalt, dan 
zappen ze weg); jongeren zijn beïnvloedbaar 
door anderen en gevoelig voor prikkels van 
buitenaf;  jongeren zijn geen prioriteit voor 
instellingen 

. Slotconferentie 
Programma Cultuurbereik 

Rotterdam
Themasessie Jongerenmarketing

Toelichting
Tijdens het maken van de SWOT-analyse 
komt duidelijk naar voren dat het belangrijk 
is dat jongeren zich kunnen identificeren 
en dat ze zich thuis voelen. Bij bepaalde 
culturele programmering merken jongeren 
dat ze niet op hun plek zijn. Dat kan 
komen omdat er teveel oudere mensen 
op afkomen of omdat ze zich te netjes 
moeten gedragen en kleden. Dat schrikt 
af en is ook niet goed voor hun zorgvuldig 
opgebouwde imago. Als een instelling 
meer jongeren wenst te trekken, dient er 
rekening te worden gehouden met hun 
belevingswereld. Let wel: jongeren zijn 
conservatiever dan vaak gedacht, vooral 
in de leeftijdscategorie tot begin twintig. 
Daarna kan het allemaal weer wat gekker. 
Jolanda Spoel (artistiek leider Maas) 
vertelt dat de audities voor Rotterdams Lef, 
een theatergezelschap dat zich specifiek 
richtte op de jeugd, altijd veel jongeren 
trok. Vanaf het moment dat Rotterdams 
Lef overging in Theatergroep Siberia, 
was dit enthousiasme zo goed als weg 
en kwamen er bijna geen aanmeldingen 
meer binnen. Reden: bij Siberia stonden 
jonge spelers niet alleen met elkaar, maar 
ook met ervaren, volwassen acteurs 
op het toneel. Weg identificatie. Mark 
Meesters (marketingmedewerker SKVR) 
herkent dit en voegt toe dat jongeren niet 
worden aangesproken door een brede 
communicatie. Hierdoor weten ze namelijk 
niet zeker of het product wel echt geschikt 
is voor hen.
Om jongeren te bereiken moet er dus een 
communicatie- en marketingplan worden 
opgesteld dat zich specifiek richt tot deze 
doelgroep. Toch is het vaak zo dat deze 
publieksgroep geen prioriteit heeft in 
het beleid van de culturele instellingen. 
Jongeren zijn extra, maar geen core 
business. Hierop vraagt Cynthia Dekker 
zich hardop af of dit erg is. Ze wil ermee 
aangeven dat culturele instellingen voor 
zichzelf moeten nagaan of en waarom ze 
jongeren binnen willen hebben. Het moet 
een intrinsieke wens zijn om jongeren te 
bereiken en te betrekken, en om met ze 
samen te werken.

Op 26 november 2012 organiseerde de gemeente 
Rotterdam de slotconferentie van het Programma 
Cultuurbereik 2009-2012. Tijdens deze bijeenkomst, 
die plaatsvond in Theater Zuidplein, werd niet 
alleen gekeken naar de behaalde opbrengsten maar 
vooral ook naar de mogelijkheden om de goede 
resultaten te behouden voor de toekomst. Het 
Cluster Jongerenmarketing was als onderdeel van het 
Programma Cultuurbereik aanwezig.

Door middel van een themasessie gaat het cluster deze 
middag in op de do’s en dont’s van jongerenmarketing. Deze 
sessie heeft de vorm van een groepsdiscussie, waarbij de 
aanwezigen hun kennis met elkaar kunnen delen. Om dit 
gesprek in goede banen te leiden en om er zoveel mogelijk 
uit te halen, wordt een SWOT-analyse gemaakt van cultuur-
bereik onder jongeren in Rotterdam. Al voordat gesprekslei-
der Rineke Kraaij het startsein geeft, vliegen de sterktes en 
zwaktes over tafel. Zo geeft Giovanni Campbell (medewerker 
Fonds voor Cultuurparticipatie) aan dat veel marketingaan-
vragen vaak niet verder gaan dan ‘iets doen’ met Facebook 
en andere social media. Dat vindt hij jammer. Het is Eelke 
Bosman (coördinator Cluster Jongerenmarketing) opgevallen 
dat het lastig blijkt jongeren te bewegen hun eigen achterban 
te mobiliseren. Dit soms ook tot teleurstelling van de jongeren 
zelf. Cynthia Dekker (senior projectleider Rotterdams Uitburo) 
merkt op dat er dankzij het cluster nu meer kennis is dan voor-
heen en dat het goed is dat iedereen van elkaar leert.    
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Algemeen
-   Op 1 januari 2012 woonden er ruim 108.000 

jongeren in de leeftijd van 13 t/m 25 jaar in 
de gemeente Rotterdam, wat 18% is van alle 
Rotterdammers.

-   De groep tussen 18 en 25 jaar is in Rotterdam 
oververtegenwoordigd in vergelijking met de rest 
van Nederland, terwijl de groep 13 t/m 17-jarigen 
minder vaak voorkomt in Rotterdam.

-   Bijna zes van de tien Rotterdamse jongeren is van 
allochtone afkomst waarvan ongeveer de helft 
van niet-westerse afkomst.

-   De deelgemeenten Delfshaven en Kralingen-
Crooswijk hebben het grootste aandeel jongeren, 
gevolgd door Stadscentrum en Noord. 

-   Vier op de tien jongeren bezocht in 2011 minstens 
één sportevenement. Bij ouderen ligt dat 
percentage ongeveer gelijk.  

Cultuurdeelname
-   Van de Rotterdammers bezocht 79% een of meer 

culturele voorstellingen in 2011. Onder de jongeren 
was dit zelfs 92%. Het verschil wordt met name 
veroorzaakt door het hoge filmbezoek onder 
jongeren: 87% (versus 59% onder 26-plussers).

-   Maar ook wanneer film niet wordt meegenomen, 
bezoeken relatief meer jongeren (74%) 
dan ouderen (69%) een of meer culturele 
voorstellingen. 

-   De genres die jongeren beduidend vaker bezoeken 
dan ouderen zijn naast film toneelvoorstellingen, 
urban concerten en dance-/houseparty’s.

-   Wanneer de jongeren worden opgesplitst in 13 
t/m 17-jarigen en 18 t/m 25-jarigen is te zien dat de 
eerste groep vaker film- en toneelvoorstellingen 
bezoekt. De andere genres worden eerder door de 
tweede groep bezocht.

-   Over de jaren is het bezoek aan culturele 
voorstellingen door jongeren gelijk gebleven, maar 
wanneer film niet wordt meegeteld is er wel een 
afname in het bezoek te zien.

-   Jongeren brengen even vaak als ouderen een 
bezoek aan cultureel erfgoed. Het zijn wel vaker 
jonge jongeren (13 t/m 17 jaar) dan oudere 
jongeren.

-   Over de jaren is het bezoek van jongeren aan 
cultureel erfgoed gestegen. 

-   Tweederde van de Rotterdammers heeft in 2011 
één of meer Rotterdamse festivals bezocht. Het 
aandeel festivalgangers onder de Rotterdamse 
jongeren wijkt niet af van het aandeel onder de 
26-plussers. Wel zien we verschillen in het bezoek 
aan afzonderlijke festivals tussen jongeren en 

ouderen. Jongeren brengen vaker een bezoek aan 
Metropolis en de Pleinbioscoop. 

-   Over de jaren is het bezoek aan festivals door 
jongeren gedaald. Deze trend is opvallenderwijs 
niet zichtbaar onder de oudere Rotterdammers.

-   Jongeren brengen vaker dan ouderen een bezoek 
aan feesten met live optredens (54% ten 
opzichte van 35%).

-   Daarnaast maken jongeren vaker dan ouderen 
gebruik van uitleeninstellingen, met name van de 
bibliotheek en de videotheek.

-   Jongeren bezoeken vaker dan ouderen de twee 
Pathé-bioscopen en ook Rotown wordt door hen 
vaker bezocht. Daarentegen gaan ouderen meer 
naar de verschillende theaters (vooral het oude 
en nieuwe Luxor Theater) en de musea. Overigens 
zijn het ook relatief vaak studenten die theaters 
en musea bezoeken.

-   Onder alle Rotterdammers is vier op de tien wel 
eens zelf kunstzinnig actief, maar onder jongeren 
is dit aandeel bijna zes op de tien.

-   Met uitzondering van werken met textiel worden 
alle activiteiten meer door jongeren beoefend 
en de grootste verschillen met ouderen zien we 
bij tekenen, schilderen en ander grafisch werk, 
schrijven van verhalen en gedichten, bespelen van 
een instrument, zang en dans.

-   De volgende groepen zijn vaker zelf kunstzinnig 
actief: 13 t/m 17-jarigen, niet-westerse jongeren, 
jongeren van Zuid en jongeren uit een huishouden 
met een laag inkomen.

Gebruik(culturele) 
informatiebronnen
-   Alle jongeren maken gebruik van internet. Het 

aandeel jongeren dat internet gebruikt op de 
smartphone is 71%, terwijl dat bij ouderen slechts 
36% is.

-   Ouderen maken vaker gebruik van traditionele 
culturele informatiebronnen als huis-aan-
huisbladen, kranten en de Uitagenda. Jongeren 
maken daarentegen vaker gebruik van nieuwe 
media zoals de sociale netwerken en ook televisie 
gebruiken zij meer. 

-   Zowel ouderen als jongeren maken het meeste 
gebruik van vrienden, familie, collega’s en 
kennissen als culturele informatiebron, maar 
jongeren nog wel iets meer.

Quickscan 
Rotterdamse 
jongeren 
in hun vrije tijd, 2011

In opdracht van dienst Kunst en Cultuur (dKC), 
gemeente Rotterdam, heeft het Centrum voor 
Onderzoek en Statistiek in 2012 een rapportage 
gemaakt over Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd. 
Onder ‘jongeren’ wordt steeds de groep van 13 tot en 
met 25 jaar verstaan. Deze groep valt weer uiteen in 
twee subgroepen: de jongeren in de leeftijd van het 
voortgezet onderwijs (13 t/m 17 jaar), en de jongeren 
na het voortgezet onderwijs (18 t/m 25 jaar). Wanneer 
gesproken wordt over ouderen, wordt in het stuk 
zonder uitzondering bedoeld: niet-jongeren, ofwel 
26-plussers.

De ‘Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije 
tijd, 2011’ is een uitgebreide rapportage met veel 
belangwekkende informatie. Hiernaast staan de 
meest opvallende feiten.

Nog meer weten over de Rotterdamse jongeren 
en hun vrije tijd? Download de hele rapportage 
‘Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 
2011’ op www.rotterdam.nl/onderzoek.
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Zou jij jezelf een kunst- en 
cultuurliefhebber noemen? 
Absoluut. Het is tenslotte mijn vak. Al jaren 
leef ik voor de kunst en dan natuurlijk met 
name voor theater. Je kunt theater in zoveel 
verschillende vormen gieten en omgekeerd 
kan het ook zoveel met een mens doen.

Hoe vaak maak jij een cultureel uitje? 
Ik zie minstens twee keer per week 
theatervoorstellingen en gemiddeld speel 
ik er ook twee. Eerlijk is eerlijk, aan andere 
kunstvormen kom ik niet vaak toe. Al ga ik 
wel regelmatig naar de film.

Wat vind je van het culturele aanbod in 
Rotterdam?  
Ik vind het prima. Goed gevarieerd en 
uitstekend gedoseerd. Jong en oud kan zijn 
hart ophalen. In het culturele aanbod voor 
jongeren mis ik niets. Het is er wel, jongeren 
moeten het alleen willen zien. Omdat het 
bij deze groep nu eenmaal niet echt ‘part 
of their life’ is, ontstaat het idee dat er iets 
aan het aanbod mankeert. Dat is naar mijn 
mening niet het geval. Het ligt bij de jongeren 
zelf.

Culturele instellingen hebben soms 
moeite om een jong publiek te bereiken. 
Hoe komt dat, denk je?  
Dit is een vraag waar ik mijzelf ook veel 
mee bezighoud. Talloze instellingen doen 
vergeefse pogingen meer jong publiek te 
trekken. Toegegeven, af en toe wordt er 
geforceerd hip gedaan. Jongeren prikken 
daar doorheen. Zodra ik een goed antwoord 
op de vraag heb, zijn jullie de eerste die het 
horen. 

Omgedraaid, jongeren hebben soms 
ook moeite om naar kunst en cultuur te 
gaan… 
Aan kunst hangen twee hardnekkige 
vooroordelen. Aan de ene kant heeft het 
voor jongeren een elitair, saai karakter. Denk 
hierbij vooral aan opera en beeldende kunst. 
Aan de andere kant is er het idee dat het 
te vrijgevochten is. Trefwoorden hierbij zijn 

bijvoorbeeld abstractie, losbandigheid en 
nutteloosheid. In deze betekenis vinden 
jongeren kunst onzin. De ervaring leert 
dat jongeren pas geïnteresseerd raken in 
voor hen onbekende kunstvormen, door 
er echt mee in aanraking te komen. Pas 
na daadwerkelijk een klassiek concert te 
hebben bijgewoond, daagt het besef dat hun 
vooroordeel niet klopt.

Is kunst en cultuur niet te hoogdrempelig 
voor jongeren?  
Zoals gezegd vind ik met het aanbod 
niets mis. Er is genoeg plek om eerst 
met toegankelijke kunstvormen in 
aanraking te komen en zo steeds verder 
te groeien. Wellicht is een van de meest 
efficiënte oplossingen om extreem lage 
toegangstarieven in te stellen. Het is geen 
kwestie van kunst laagdrempeliger maken, 
het is een kwestie van triggeren. Die jongeren 
moeten er niet omheen kunnen. Als ze 
eenmaal hebben geproefd, zijn ze verliefd.

Wat moeten culturele instellingen 
volgens jou doen om meer jongeren aan 
te spreken?
Lage entreeprijzen was mijn punt één. Verder 
is het natuurlijk altijd de moeite waard om 
flink van de social media gebruik te maken. 
Ook ontzettend belangrijk: cultuureducatie. 
Kunstprojecten op school zijn ongelooflijk 
waardevol. Verder zouden culturele uitjes 
binnen het lesprogramma een norm moeten 
worden, niet een uitzondering.

En wat moeten ze volgens jou absoluut 
niet doen? 
Hip doen. Dat werkt niet. 

Toen 24 uur cultuur op zoek was naar 
jonge reporters, heb jij je opgegeven. 
Waarom eigenlijk? 
Eerlijk? Netwerken. Zo veel mogelijk je naam 
laten vallen is een ‘must’ in mijn vak. Verder 
heb ik een voorliefde voor media en wilde ik 
mijn steentje bijdragen aan het kunstleven 
van Rotterdam.

Vier jongeren aan het woord. Drie daarvan hebben 
gewerkt voor en tijdens 24 uur cultuur 2012, als 
onderdeel van projecten die door het Cluster 
Jongerenmarketing zijn ondersteund. Wat vinden zij 
van het culturele aanbod in Rotterdam, hoe willen 
zij aangesproken worden en hoe absoluut niet? 

jongeren aan het woord

Aron Elstak
19 jaar, acteur en zanger

Aron Elstak (19) is acteur en zanger. Voor 24 uur cultuur is 
hij als reporter op pad gegaan om verslag te doen van het 
festival.
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Zou jij jezelf een kunst- en 
cultuurliefhebber noemen? 
Jazeker. Hoewel mijn portemonnee het 
niet altijd toelaat, bezoek ik graag culturele 
activiteiten - van film tot muziek en van dans 
tot theater. Dat ik een liefhebber ben, zie je 
ook terug in mijn studiekeuze. En ik zet me 
zoveel mogelijk in voor culturele activiteiten in 
de stad. Zo ben ik geregeld vrijwilliger tijdens 
Rotterdamse festivals. Tegelijkertijd ben ik 
bezig met Kriterion Rotterdam, waarmee we 
jongeren naar de stad willen trekken en ze 
door film enthousiast proberen te maken. 

Hoe vaak maak jij een cultureel uitje? 
Wekelijks. Voornamelijk naar film en muziek, 
omdat het gerelateerd is aan mijn studie en 
werk. Festivals doe ik vooral in de zomer, dan 
is er ook meer aanbod. Verder kijk ik graag 
dansvoorstellingen.  

Wat vind je van het culturele aanbod in 
Rotterdam? 
Cultuur is onmisbaar in Rotterdam en er is 
zeker voldoende aanbod. Er komen ook steeds 
meer kleine, jonge en creatieve initiatieven bij. 
Zo blijft de stad divers en dynamisch. Ook voor 
jongeren is er genoeg. Waar wel aan gewerkt 
mag worden, is de betrokkenheid van jongeren 
binnen de culturele sector. 

Hoe bedoel je?
Jongeren beginnen de stad pas te ontdekken 
en hebben vaak een frisse blik. Door ze erbij 
te betrekken, blijft ook het culturele aanbod 
fris, dynamisch en bij de tijd. Er hoeft niet 
zozeer een cultureel programma specifiek 
voor jongeren te worden gecreëerd, maar laat 
ze meedenken, -doen en –organiseren. Dan 
worden ze actieve deelnemers van de stad. 

Co-creatie dus, om een mooi woord te 
gebruiken… 
Ja, culturele instellingen moeten meer met 
jongeren samenwerken. Dit kan door middel 
van educatie, maar ook op het gebied van 
organisatie en programmering.

En wat moeten de instellingen volgens jou 
absoluut niet doen?
Categoriseren. Naar mijn weten zijn jongeren 
nog in de bloei van hun leven en willen ze 
graag ook nog zelf ontdekken wie ze zijn en 
waar ze van houden. Duw ze niet in bepaalde 
hokjes.

Toen WORM op zoek was naar jonge 
gastprogrammeurs, heb jij je opgegeven. 
Waarom eigenlijk?
Ik wilde weer eens iets anders proberen en 
ontdekken. Ik was klaar voor een nieuwe 
uitdaging, maar bovenal wilde ik me inzetten 
voor de culturele sector in de stad. Laten zien 
dat Rotterdamse jongeren belangstelling 
blijven tonen en willen investeren in de stad, 
en dat dit ook nog kan in een tijd waarin geld 
niet meer vanzelfsprekend is. 

Wat hielden jouw taken in? 
Ik was niet de enige gastprogrammeur. Met z’n 
drieën hebben we een compleet programma 
toegevoegd tijdens 24 uur cultuur. De 
Boomgaardsstraat werd omgetoverd tot Off 
White Back Alley; een straat vol autowrakken, 
rook, (straat)muzikanten en ongure types. 
We hebben verschillende muziekacts 
neergezet, van Michiel Klein tot Herrek, maar 
ook performances, dansers en een make-up- 
artiest. Naast deze programmering speelde 
de decoratie een grote rol en hadden we 
promotionele en productionele taken.

Was je al bekend met WORM?
Ja, ik was bekend met de output van WORM: 
film, feestjes, performances, workshops, 
muziekavonden, et cetera. Maar ik was 
hooguit drie keer binnen geweest voordat ik 
als gastprogrammeur aan de slag ging. 

jongeren aan het woord

Ivana Barisic
21 jaar, student Media en cultuur

Ivana Barisic (21) studeert Media en Cultuur aan de 
Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt ze twee 
keer per week in LantarenVenster en is ze bestuurslid 
bij Kriterion Rotterdam, een studentenorganisatie die 
filmvoorstellingen op locatie organiseert. Tijdens 24 uur 
cultuur was ze gastprogrammeur voor WORM.
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Zou jij jezelf een kunst- en cultuur-
liefhebber noemen?
Jazeker, ik hou heel erg van kunst en cultuur. 
Het is een belangrijk deel van mijn leven. Ik 
ben zelf zangeres in een rockband, waarmee 
ik regelmatig optreed. Kunst en cultuur kan mij 
vermaken, maar het kan me ook uitdagen en 
het zet me aan het denken. 

Wat vind je van het culturele aanbod in 
Rotterdam? 
Rotterdam heeft veel leuke festivals, maar 
deze zijn allemaal tijdelijk. Op het gebied van 
muziek mist de stad een structureel aanbod. 
Naar mijn idee zijn er te weinig poppodia. Ik 
hoop dat hier nog eens verandering in komt, 
want nu reis ik voor concerten vaak af naar 
andere steden. Verder liggen er te weinig 
kansen voor beginnende muzikanten. Jong 
talent mag meer gestimuleerd worden. In 
andere steden zijn er meer bandwedstrijden 
dan in Rotterdam, maar daar mogen wij niet 
aan meedoen omdat we niet uit die omgeving 
komen. Het zou fijn zijn als er in de stad meer 
plekken zijn waar we ons verder kunnen 
ontwikkelen. 

Culturele instellingen hebben soms moeite 
om een jong publiek te bereiken. Hoe komt 
dat, denk je? 
Ik denk dat in veel gevallen het aanbod 
niet aansluit bij de belevingswereld van de 
jongeren. Laatst heb ik voor Showroom MAMA 
een street art-evenement georganiseerd 
en hier kwamen veel jonge meiden op 
af. Maar andere kunstvormen zijn voor 
jongeren gewoonweg niet interessant. 
Klassieke muziek bijvoorbeeld zal door veel 
jongeren saai en onaantrekkelijk gevonden 
worden. De oplossing ligt naar mijn mening 
in het doen van kleine aanpassingen aan 
het product. Cross-overs naar populaire 
muziekstijlen kunnen daarbij veel betekenen. 
Kijk bijvoorbeeld naar Kyteman’s Hip-Hop 
Orchestra, een enorm succes! Daarnaast 
bleek uit onderzoek voor mijn masterscriptie 
dat informatie over het aanbod van concerten 

in Rotterdam vaak niet goed aankwam bij 
de jongeren. Zij wisten de informatie niet 
goed te vinden of het sprak hen gewoonweg 
onvoldoende aan. Hier ligt dus nog een 
verbeterpunt voor de culturele instellingen. 
Social media moeten hierbij ook zeker ingezet 
worden.  

Omgedraaid, jongeren hebben soms ook 
moeite om naar kunst en cultuur te gaan. 
Hoe komt dat?
Ik denk dat het meespeelt dat in deze tijden 
de concurrentie binnen de vrijetijdsindustrie 
zo enorm groot is. Het is onmogelijk om alle 
leuke evenementen te bezoeken. Er is een 
tekort aan tijd en een overschot aan aanbod, 
dus er moeten keuzes gemaakt worden. 
Verder denk ik dat jongeren zich bij sommige 
kunstvormen niet op hun plek voelen. Het 
sociale contact is voor hen erg belangrijk. 
Wanneer er bij klassieke muziek alleen maar 
oudere mensen in de zaal zitten is het niet 
erg aantrekkelijk voor jongeren om zo’n 
concert te bezoeken. Hetzelfde geldt voor 
musea en bepaalde dansvoorstellingen. Vaak 
hebben deze kunstvormen een nogal stoffig 
imago waardoor ze jongeren afschrikken. 
Televisieprogramma’s als So You Think You 
Can Dance kunnen hier wel verandering in 
brengen, door dans weer toegankelijk, hip en 
aansprekend te maken. 

Wat moeten culturele instellingen 
absoluut niet doen om meer jongeren te 
bereiken?
Het bestaande aanbod opdringen aan 
jongeren. Dit heeft naar mijn mening alleen 
maar een tegengesteld effect. Verder moeten 
culturele instellingen ook niet verwachten dat 
een verlaging van de prijs automatisch leidt 
tot een grotere vraag. Wanneer het aanbod 
niet interessant genoeg is, komen jongeren 
gewoonweg niet. Ook niet als het gratis is.

jongeren aan het woord

Tamara Bakker 
22 jaar, project- en eventmanager

Tamara Bakker (22) heeft net haar opleiding Cultural 
Economics & Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit 
afgerond en werkt nu zelfstandig als project- en 
eventmanager in de culturele sector. Tijdens 24 uur cultuur 
was ze gastprogrammeur bij SKVR.
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Zou jij jezelf een kunst- en 
cultuurliefhebber noemen?
Jazeker. Ik kom door mijn opleiding en stage 
veel met kunst en cultuur in aanraking. Maar in 
mijn vrije tijd besteed ik er ook aandacht aan 
en ik denk dat je het dan pas echt liefhebberij 
kunt noemen. Ik bezoek graag een museum, 
theater of bioscoop en als ik langs een galerie 
kom, pak ik die vaak even mee.  

Hoe vaak maak jij een cultureel uitje?
Zeker eens in de twee weken. Mijn interesse 
is vrij breed en ik probeer ook te variëren. 
Musea zijn favoriet omdat ik zelf veel bezig 
ben met de diverse kunstvormen die hier 
worden aangeboden. Een bezoek aan een 
theatervoorstelling vind ik ook erg leuk. Helaas 
past het niet altijd binnen het maandelijks 
budget om het theater regelmatig te 
bezoeken. Verder ga ik vaak naar een concert 
of optreden. Ik heb dan meestal niet het idee 
dat ik cultureel bezig ben, maar zie het meer 
als gewoon uitgaan. 

Wat vind je van het culturele aanbod in 
Rotterdam? 
Ik denk dat het aanbod in Rotterdam erg breed 
is en dat ik waarschijnlijk geen weet heb van 
alles wat er in de stad wordt georganiseerd. 
Ik bekijk wel regelmatig de Rotterdamse 
UIT-bijlage in de Metro om te zien of er 
evenementen zijn die ik de moeite waard vind. 

Mis je iets?
Ik was een tijdje terug bij een vriendin in 
Amsterdam en toen gingen we naar een 
stand-up comedyshow in een kroegje. 
Zulke dingen zou ik in Rotterdam ook graag 
bezoeken. 

Culturele instellingen hebben soms moeite 
om een jong publiek te bereiken. Hoe komt 
dat, denk je? 
Bijna alle culturele instellingen doen 
tegenwoordig hun best om ook een jong 
publiek aan te spreken. De doorsnee jongere 

denkt echter dat kunst en cultuur saai is en 
ver van hem of haar af staat. Verder denk 
ik dat jongeren vooral vermaakt willen 
worden. Als dit tijdens een uitje niet het 
hoofddoel is, haken ze al snel af. Je kunt dus 
gaan discussiëren wie er naar wie toe moet 
groeien. Cultuur is natuurlijk wat anders dan 
entertainment. Naar mijn idee ligt het niet aan 
het feit dat ze het niet kunnen betalen. Na een 
gemiddeld avondje uitgaan ben je ook al snel 
veertig tot vijftig euro lichter. 

Wat moeten culturele instellingen 
volgens jou doen om meer jongeren aan te 
spreken?
In musea en in de schouwburg moet je je 
netjes gedragen. Er is weinig ruimte voor 
een feestje en iedereen is verschrikkelijk 
beschaafd. Als instellingen hun elitaire imago 
iets minder serieus zouden nemen, zou dit al 
aantrekkelijker zijn voor jongeren. Dit kan tot 
uiting komen door feestjes te organiseren of 
bandjes te boeken, maar ook door iets te doen 
met de locatie van de culturele instelling. Het 
moet een plek zijn waar je graag komt. 

En wat moeten ze volgens jou absoluut 
niet doen?
Er moet absoluut niet worden ingeleverd op 
de inhoud. Als alles alleen maar leuk moet zijn 
houden we op een gegeven moment weinig 
cultuur meer over. 

jongeren aan het woord

Reyndert Guiljam
23 jaar, docentenopleiding beeldende kunst & vormgeving 

Reyndert Guiljam (23) volgt de opleiding Docent 
Beeldende Kunst & Vormgeving aan de Hogeschool 
Rotterdam. Als onderdeel van zijn studie loopt hij één dag 
in de week stage bij het Chabot Museum. 
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wat zeggie?!
“Het cluster was een 
prachtig laboratorium voor 
marketingexperimenten gericht op 
jongeren. Als je terugblikt op die 
laboratoriumfunctie dan zie je hoe 
de marketing zich in de loop der jaren 
heeft ontwikkeld, parallel aan de 
ontwikkelingen van het digitale tijdperk 
waarin we leven.”

Irma van Lierop, hoofd fondsenwerving 
& sponsoring bij de Doelen. Van 2004 
tot 2010 was zij werkzaam als hoofd 
publieksontwikkeling bij Rotterdam 
Festivals, en was daardoor onder meer 
eindverantwoordelijk voor het Cluster 
Jongerenmarketing.

“Persoonlijk vond ik de bijeenkomsten 
van het Cluster Jongerenmarketing heel 
erg goed. Nuttig om kennis te delen, fijn 
om te horen waar iedereen mee bezig 
was, wat men al had geprobeerd, wat 
werkt en wat juist niet.”

Danielle van den Berg, medewerker 
marketing & communicatie van 
Theatergroep Max. (sinds 1 januari 
2013 gefuseerd met Theatergroep 
Siberia en dansgezelschap Meekers, 
onder de naam Maas)

“Over het algemeen lijken jongeren het 
aanbod interessant genoeg te vinden 
als ze erbij aanwezig zijn, echter de 
drempel lijkt soms te hoog. Natuurlijk 
kun je als instelling het aanbod 
aanpassen en dat zal ook zeker een 
stimulans zijn, maar als het aanbod 
kwalitatief goed is zal een jongere dat 
ook zeker waarderen. De motivatie 
om ergens naartoe te gaan hangt niet 
volledig af van het programma, maar 
meer van wie er nog meer naar toe 
gaan. Als je vrienden gaan, dan ga jij 
ook. En als er alleen maar mensen 
komen waar je je niet mee kunt 
identificeren, ga je niet.”

Melissa van Daalem, campagneleider 
marketing bij de Doelen

“Jongeren zijn wispelturig en zitten in een levensfase 
waarin ze vaak aan het uitzoeken zijn wat ze willen, wie 
ze zijn, en waar ze aan mee moeten doen. Tegelijkertijd 
zoeken ze juist wel zekerheid bij wat ze te zien krijgen. 
Dat is bij theater vaak lastig - abstracte teksten en 
artistieke affiches maken het voor jongeren moeilijk zich 
te identificeren. En voor hen geldt meer dan voor anderen: 
wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Organisaties 
kunnen hier op inspelen door te zorgen voor voldoende 
en divers beeldmateriaal, heldere teksten voor jongeren, 
en het gebruiken van publieksreacties uit hun eigen 
peer-group. Ook recensies van jongerenpersbureaus als 
CultuurBewust en Deadline moeten serieus genomen 
worden.”

Jeanine Roersma, marketing & communicatie bij Dance 
Works Rotterdam/André Gingras en marketing & 
publiciteit bij Korzo

“In Rotterdam vormt de jeugd een flinke groep. Voor een 
heel groot gedeelte hebben deze jongeren nauwelijks 
kennis van de instellingen of hebben zij ze nog niet 
bezocht. Dat ligt voor een deel aan de onbekendheid 
van de instellingen maar vooral ook door het beeld dat 
jongeren hebben dat wat in de instellingen gebeurt niet 
voor hen is. Daar ligt denk ik een rol voor communicatie 
en marketing. Veel instellingen communiceren vaak 
nog vanuit de inhoud en het product. En dat is vooral 
interessant voor de kunstwereld zelf, voor recensenten, 
andere makers, et cetera. Door anders te communiceren 
kun je meer nieuw publiek bereiken.”

Menno Rosier, cultuurscout Rotterdam Centrum

“Kunst en cultuur zit in jongeren, al 
moet het er soms wel uitgehaald 
worden. Het is daarbij ook geen vast 
begrip, het is niet zo dat alleen de 
huidige instanties weten wat kunst 
en cultuur is. Realiseer je als instelling 
altijd dat je vroeger de oudere saai 
en niet van deze tijd vond. Nu ben je 
zelf de oudere geworden en kijken de 
jongeren zo tegen je aan, zeker als je ze 
gaat vertellen wat ze moeten doen en 
vinden. Vraag wat hen interesseert en 
gebruik je ervaring om hen daar bij te 
begeleiden.”

Klaas Rohde, eigenaar van Fjuze – het 
bureau dat verantwoordelijk is voor 
onder meer Rotterdam Dance Capital

“Voor mij heeft het cluster vooral inzichtelijk gemaakt 
dat er op het gebied van (jongeren)marketing 
heel veel mogelijk is. Om deze activiteiten uit te 
voeren zijn echter mensen nodig. Die marketing- en 
communicatiemedewerkers hebben vaak al te weinig 
uren in de week om al hun taken uit te voeren, zeker in 
de culturele sector. Laat staan dat ze zich nog kunnen 
verdiepen in nieuwe manieren van marketing en 
communicatie. Het is dus heel belangrijk realistisch te zijn. 
Je kunt heel veel willen, maar daar heb je wel de middelen 
voor nodig.” 

Valerie van den Huijsen, accountmanager bij Keesie. 
In de periode 2007-2009 was zij vanuit Rotterdam 
Festivals verantwoordelijk voor de communicatie en 
coördinatie van het Cluster Jongerenmarketing.

“In deze tijd waarin communicatiemiddelen snel 
veranderen, is het erg belangrijk om daar bovenop te 
zitten. Hoe kun je jongeren het beste benaderen? Zij zijn 
als eerste ‘on top’ met die nieuwe media. Dat maakt het 
interessant. De ontwikkelingen gaan zo snel, vooral in de 
muziek. Zo zijn Shazam en Spotify nu (nog) helemaal in, 
en zijn MySpace en Hyves allang weer uit. Wij hebben de 
gok genomen om onze site (www.jazz010.com), gericht 
op hoger opgeleide jongeren, in het Engels te presenteren. 
Blijkt een groot succes.”

Mijke Loeven, directeur stichting Jazz International 
Rotterdam
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Conclusie
Rotterdam is een jonge stad en de verwachting is dat dat zo blijft. Maar liefst 
108.000 Rotterdammers zijn tussen de 13 en 25 jaar oud, dat is ongeveer 18% van 
de totale bevolking. Professionals uit de culturele sector vinden het daarentegen 
wel lastig hen te interesseren voor kunst en cultuur. Gelukkig gaat het de goede 
kant op, blijkt uit het vrijetijdsonderzoek van de gemeente Rotterdam. Jongeren 
zijn cultureel actief en vaak nog meer dan ouderen. Toch is het niet gemakkelijk om 
grip te krijgen op jongeren. Het is soms moeilijk om ze bij te benen. Ze ontwikkelen 
zich razendsnel, ook (en misschien wel vooral) op technologisch vlak.
Jongeren zijn onzeker ten aanzien van cultuur. Dus het is aan de culturele instellin-
gen om ze richting te geven, ze te helpen bij het maken van een keus ergens naar 
toe te gaan en ze te begeleiden als ze eenmaal binnen zijn. Duidelijkheid, helder-
heid, interactie en authenticiteit zijn belangrijke termen als het aankomt op werken 
met jongeren.

Door jongeren te betrekken, leer je ze beter kennen en help je ze in het vinden van 
de juiste weg. Dus ga met ze om de tafel, geef ze een aandeel in je product. Zij 
geven je er inspiratie, kennis en vernieuwing voor terug. Maar let op de valkuil: het 
betrekken van jongeren wil niet automatisch zeggen dat ze hun achterban mee-
nemen, dus stimuleer dat extra als dat je doel is. Vergeet niet dat ‘de jongere’ niet 
bestaat. Onder alle volwassenen is een verscheidenheid aan typen, onder jongeren 
is dat niet anders. Dus maak de jongere specifiek voor je organisatie, wie bedoel 
je nou eigenlijk? En last but not least: neem de tijd als je met jongeren wil werken. 
Het is de investering dubbel en dwars waard. 
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Bureau’s / 
Organisaties

Attacom 
Jongerencommunicatie
www.attacom.nl

Bureau Bok
www.bureaubok.nl

Bureau Keesie 
www.keesie.nl

ComBat
www.combat.nl

CJP
www.cjp.nl

IJsfontein
www.ijsfontein.nl

Jong & Je Wil Wat
www.jongenjewilwat.nl

Jongerenexperts
www.jongerenexperts.nl

JuniorSenior
www.jr-sr.com

OneTwentyone
www.onetwentyone.nl

Panteia/IPM KidWise
Ipm.panteia.nl 

Pogolicious
www.pogolicious.nl

Qrius
www.hetjongerenonderzoek.nl 

The Young Generation
www.theyounggeneration.com

Trendwolves
www.trendwolves.com

Try Out jongerenmarketing
www.tryoutamsterdam.com

VICE
www.vice.com 

Vivalamedia
www.vivalamedia.nl

Young Crowds
www.youngcrowds.nl

YoungWorks
www.youngworks.nl

Youth Marketeers
www.youthmarketeers.com

Publicaties

Generatie Einstein  - 
Slimmer, sneller en 
socialer: communiceren 
met jongeren van de 21ste 
eeuw 
Jeroen Boschma & Inez 
Groen (2006)

Puberbrein 
Binnenstebuiten - Wat 
beweegt jongeren van 10 
tot 25 jaar? 
Huub Nelis & Yvonne van 
Sark (2009)

De WIFI-generatie - De 
jeugd op het mobiele 
internet
Liesbeth Hop en Bamber 
Delver (2009)

De grenzeloze generatie - en 
de eeuwige jeugd van hun 
opvoeders 
Frits Spangenberg en Martijn 
Lampert (2009)

Generatie Einstein 3.0 
- slimmer, sneller en… 
volwassener 
Jeroen Boschma & Inez 
Groen (2010)

Maak je merk cool - 
Branding naar de nieuwe 
generatie 
Joeri van den Bergh & 
Mattias Behrer (2011)

Hoe versla ik de 
playstation? Tips om 
jongeren te interesseren 
voor cultuur 
CJP & YoungWorks (2011)

Cultureel Jongerenprofiel 
- Segmentatiemodel voor 
kunst en cultuur 
YoungWorks, Motivaction & 
CJP (2012)

Kinderen en Jongeren - 
Positieve Kracht 
Qrius, Paul Sikkema (2012)

Blogs

blog.youngworks.nl 

www.kidsenjongeren.nl 

blog.frislicht.com 

keesie-blog.blogspot.nl 

www.jongenjewilwat.nl/ 
blog-jongerencommunicatie 

In Nederland bestaan meerdere bureau’s en 
organisaties met flink wat kennis in huis over 
jongerencommunicatie en -marketing. Deze kennis is 
opgedaan door onderzoek, trendwatching en/of zelf 
opgezette marketing- en communicatieconcepten 
en -campagnes. Hiernaast staan een aantal van dit 
soort bureau’s en organisaties op een rij, alsmede wat 
handige leestips om meer te weten te komen over 
jongeren.   

Kapot handig
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Colofon
Cluster Jongerenmarketing 
werd gefinancierd 
vanuit het Programma 
Cultuurbereik van de 
dienst Kunst en Cultuur 
van de gemeente 
Rotterdam.
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