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Beste lezers,

De creatieve industrie is zowel nationaal als in Rotterdam erkend als een belangrijke economische sector. 
Maar wat is dat nou precies: de creatieve industrie? Wie vormen die zo vaak genoemde kansrijke sector? 
Bestuurders en beleidsmakers hebben daar niet altijd een helder beeld bij. Daarnaast weten veel onderne-
mers in het Rotterdamse niet hoeveel creatieve bedrijven en bedrijfjes in hun directe omgeving actief zijn. 
Vaak gaan hun opdrachten dan ook naar bedrijven buiten de regio. Jammer, want het kan zomaar zijn dat er 
een goed, betrouwbaar en creatief bedrijf om de hoek zit. 

Om opdrachtgevende bedrijven en creatieve ondernemers in Rotterdam en omstreken bij elkaar te brengen, 
hebben de Rotterdam Media Commission (RMC) en Kamer van Koophandel Rotterdam (KvK) de Staalkaart 
gemaakt. Deze Staalkaart laat in 20 creatieve disciplines zien wat er in Rotterdam ‘te koop’ is. De kaart geeft 
ook een beeld over wie we het hebben als we spreken over de creatieve industrie.

De Rotterdamse regio telt 3.000 creatieve bedrijven. Bij het opstellen van de Staalkaart hebben de RMC en 
KvK een selectie gemaakt op basis van grootte: van creatieve éénpitters naar een middelgroot bedrijf tot een 
echt grote onderneming. De invulling van het begrip ‘grootte’ varieert per discipline en bevat wat ons betreft 
zeker geen waardeoordeel. De bedoeling is de doelgroep van de Staalkaart inzicht te bieden in het potentieel 
dat de creatieve industrie in Rotterdam heeft. Op de website van de RMC (www.rmc.rotterdam.nl) is een 
totaaloverzicht te vinden van Rotterdamse creatieve bedrijvigheid.

Met vriendelijke groet,

Jos van der Vegt,   Fadime Örgü,
voorzitter kamer van koophandel rotterdam	 	 voorzitter rotterdam media commission
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GAME
DEVELOP

DEVELOPMENT

SPARPWEED
OPGERICHT	2010		|		2	MEDEWERKERS

Sparpweed is een onafhankelijke gamestudio die 
zich richt op het ontwikkelen van originele spel-
concepten met een eigen sfeer. Wij zetten onze 
eigen projecten op om onze ideeën in samenwer-
king met andere partijen uit te werken tot een 
speelbaar product.
RICHARD	BOESER	|	RICHARD@SPARPWEED.COM

0643	75	56	18	|	WWW.SPARPWEED.COM	

CODEGLUE
OPGERICHT	2000		|		7	MEDEWERKERS

Codeglue is een Nederlandse developer en pu-
blisher van casually connected games voor 
mobiele en console platforms als Playstation 3, 
PlayStation®Home, Android, iOS en Windows 
Phone. 

Codeglue’s games blinken uit in playability, unieke 
gamedesign, social connectivity en vooral fun!
PETER	DE	JONG	|	PETER@CODEGLUE.COM

010	476	45	22	|	WWW.CODEGLUE.COM
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SERIOUS
GAMING

RANJ SERIOUS GAMES
OPGERICHT	1999		|		17	MEDEWERKERS

Ranj Serious Games is een wereldwijde autoriteit 
in de ontwikkeling van serious games. Sinds 1999 
maakten we meer dan 400 games. In de loop der 
jaren hebben we een diep begrip opgebouwd voor 
het vertalen van leerdoelen naar pakkende game-
play. We weten wat werkt en wat niet en streven 
constant naar kwaliteit en impact.
ALBERT-JAN	POMPER	|	ALBERT-JAN@RANJ.NL

010	212	31	01	|	WWW.RANJ.COM

ISM LEARNING
OPGERICHT	2004		|		20	MEDEWERKERS

In ISM Learning treft u een full service dienst-
verlener op het gebied van e-learning. Of u nu 
op zoek bent naar een partner om concept- en/
of cursusontwikkeling aan uit te besteden, of 

een softwarepakket waarmee u zelf e-learning 
kunt maken en distribueren, ISM Learning biedt 
dit allemaal.
MARK	VISSER	|	M.VISSER@ISM.NL

010	243	60	00	|	WWW.ISMELEARNING.NL

ITPRENEURS
OPGERICHT	2001		|		>100	MEDEWERKERS

ITpreneurs bedenkt, ontwikkelt en vermarkt 
duurzame multimediale (leer)oplossingen voor 
actuele vraagstukken binnen verschillende do-
meinen. Onze producten combineren onderdelen 
als e-learning, game-gebaseerd leren en televi-
sie met persoonlijke interventies van een coach 
of docent.
DIMITRI	VAN	DEN	BROEK	|	

DIMITRI@ITPRENEURS.NL

010	711	02	60	|	WWW.ITPRENEURS.NL

SERIOUS 
GAMING
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ATIE
ANIMA

AIR REBELS
OPGERICHT	2009		|		2	MEDEWERKERS

Air Rebels is een multidisciplinair postproductie 
huis met kennis en ervaring van bewegend beeld 
en 3D animatie. Of u nu op zoek bent naar een be-
drijfsfilm, product visualisatie, motion graphics, 
special effects, 3D animatie of hulp nodig hebt 
bij het maken van een uitzendkopie: Air Rebels 
kan u helpen. 
CHRISTIAN	WAARD	|	INFO@AIRREBELS.COM

010	4110494	|	WWW.AIRREBELS.COM

KA-CHING CARTOONS
OPGERICHT	2007		|		2	MEDEWERKERS

Ka-Ching Cartoons is een tekenfilmstudio van 
Joost van den Bosch en Erik Verkerk, gespecia-
liseerd in tv series, korte films en commercials. 
Wij doen regie, productie, concept, storyboards, 

animatie en postproductie. Met een groot net-
werk van freelancers kunnen wij producties van 
elke omvang aan.
INFO@KA-CHINGCARTOONS.COM

0645	09	85	74	|		WWW.KA-CHINGCARTOONS.COM

COART CGI 
OPGERICHT	1997		|		4	MEDEWERKERS

CoArt is een crossmedia-bedrijf gespecialiseerd 
in het ontwikkelen en uitvoeren van mediacon-
cepten in de vorm van websites, films, animaties, 
videoclips, visual effects en social media. 
JOS@COART.NL

010	4110494	|		WWW.COART.NL

ANIMATIE

10
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WEBDE
SIGN YES2WEB

OPGERICHT	1999		|		20	MEDEWERKERS

Full service internetbureau Yes2web biedt kwa-
liteitsoplossingen op het gebied van internet, 
van  advies  tot  technische realisatie. Een per-
soonlijke aanpak, kwaliteit en betrouwbaarheid 
staan bij ons voorop. We zijn gespecialiseerd in 
high-end websites, online marketingcampagnes, 
Facebook acties, e-commerce en social media.
HANS	MALTHA	|	HANS@YES2WEB.NL

010	820	01	40	|	WWW.YES2WEB.NL

REDKIWI
OPGERICHT	2004		|		27	MEDEWERKERS

Bij internetbureau Redkiwi werken we samen met 
onze klanten aan online resultaat. We geven ad-
vies, verzorgen website design, bouwen sites & 

shops met open source technologie en bieden ra-
zendsnelle hosting & service. Dit inmiddels voor 
meer dan 400 klanten in Nederland!
JASPER	VERBUNT	|	VERBUNT@REDKIWI.NL

010	281	96	33	|		WWW.REDKIWI.NL

MANGROVE
OPGERICHT	1997		|		45	MEDEWERKERS

Mangrove is een fullservice internetbureau 
dat werkt met interdisciplinaire teams. Passie 
voor internet vertalen we in websites, online 
marketingcampagnes, mobiele applicaties en in-
tranetten. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk 
het midden- en grootbedrijf, overheid en consu-
mentenmerken.
OSCAR	VAN	VEEN	|	OSCAR@MANGROVE.NL

010	212	51	01	|	WWW.MANGROVE.NL

WEBDESIGN
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COMMU
COMMUNICATIE

RENEW MEDIA
OPGERICHT	2003		|		1	MEDEWERKER

Renewmedia realiseert grensverleggende com-
municatie door een optimale mix van creativiteit 
en strategie. Eerst het probleem helder krijgen, 
dan pas oplossen. Zo haalt u meer rendement 
uit uw investering. Trefwoorden: creatief, stra-
tegisch, pragmatisch, innovatie in communicatie.
RENÉ	VAN	DER	VEER	|	RENE@RENEWMEDIA.NL

010	415	09	91	|	WWW.RENEWMEDIA.NL	

MISS PUBLICITY
OPGERICHT	2003		|		7	MEDEWERKERS

MissPublicity is een fris, enthousiast en 
geïnspireerd Marketing- en PR bureau. Wij ken-
merken ons door een persoonlijke, professionele 
en nuchtere Rotterdamse aanpak. Wij werken 
voor (inter)nationale lifestyle merken en event 

concepten en hebben toonaangevende cases op 
onze naam staan.
MAIL@MISSPUBLICITY.NL

010	214	05	93	|	WWW.MISSPUBLICITY.NL

IN10 COMMUNICATIE
OPGERICHT	1999		|		25	MEDEWERKERS

IN10 is een bureau voor interactieve merkcom-
municatie. Ons doel is om mensen en merken te 
verbinden. We vinden dat merken moeten streven 
naar het toevoegen van betekenisvolle ervaringen 
aan het leven van mensen. Zo ontstaat een blij-
vende binding. Dat leidt tot betere resultaten. En 
positieve verhalen.
ARNO	WOLTERMAN	|	ARNO.WOLTERMAN@IN10.NL

010	221	46	00	|	WWW.IN10.NL

COMMUNICATIE
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RECLAME
AME

105NL
OPGERICHT	2008		|	10	MEDEWERKERS

105 bedenkt innovatieve (reclame)concepten die 
merken onderwerp van gesprek maken. Zo zorgen 
wij ervoor dat mensen klant worden, klant blijven 
en ambassadeur zijn voor je merk. Wij werken 
voor grote merken en kleine merken. Van social 
media campagne tot geïntegreerde campagne. 
Online en offline.
EDDY	SALFISCHBERGER	|	

EDDY.SALFISCHBERGER@105NL.COM

010	750	45	50	|	WWW.105NL.COM	

0 TO 9
OPGERICHT	2002		|		16	MEDEWERKERS

Bij 0to9 maken we opdrachtgevers blij met 
effectieve marketing- en creatieve communica-
tieoplossingen. Met ruime ervaring in strategie, 

concept en vormgeving ontwikkelt 0to9 campag-
nes. 0to9 is gevestigd in en initiatiefnemer van 
Creative Cube en werkt samen met de zusterbe-
drijven MetroDC (online en mobiel) en JunePR.
RENÉ	BOUWMEESTER	|	

RENE@BOUWMEESTERVANLEEUWEN.NL

010	275	90	00	|	WWW.0-TO-9.NL

ARA
OPGERICHT	1975		|		45	MEDEWERKERS

We zijn Rotterdams. En zo voelen we ons ook. 
Dat wil zeggen: als het Rotterdam van nu. Waar 
pragmatisme samengaat met vernieuwing en lef. 
Alles wat we doen is gericht op de ontwikkeling 
van de waarde van de merken van onze klanten. 
Uiteindelijk is resultaat het enige dat telt.
ANDY	MOSMANS	|	A.MOSMANS@ARA.NL

010	405	72	77	|	WWW.ARA.NL

RECLAME
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MULTI
MEDIA

SHARPENER
OPGERICHT	2010		|		5	MEDEWERKERS

Mobile experts. Sharpener is partner in advies, 
ontwerp en realisatie van mobiele toepassin-
gen, zoals apps, webapps, mobiele websites en 
schaalbare websites (geschikt voor PC’s, tablets 
én smartphones). Wij creëren en verbinden met 
innovatie en user experience staat bij ons cen-
traal.
EWOUT	RIJNEVELD	|	EWOUT@SHARPENER.NL

0624	26	48	04	|	WWW.SHARPENER.NL

ORGANIQ NEW MEDIA
OPGERICHT	2008		|		10	MEDEWERKERS

Organiq New Media is een full service inter-
net- en mediabureau met interdisciplinaire 
teams. Creatie, techniek, strategie en marke-
ting onder één dak. Onze (duurzame) producties 

bevinden zich voornamelijk binnen de pijlers e-
learning,mobiliteit en e-health.
ANDRIES	VAN	VUGT	|	ANDRIES@ORGANIQ.NL

010	891	72	90	|	WWW.ORGANIQ.NL

MCW STUDIO’S
OPGERICHT	1997		|		20	MEDEWERKERS

MCW Studio’s is het unieke multimediabureau 
met vijf samenwerkende studio’s: Internet, Mul-
timedia, 3D visuals & animaties, Film én Sound. 
Wij hebben de expertise in huis om verschillende 
media, zoals internet, social media, interactives, 
3D en video te bundelen tot een bijzonder effec-
tieve mix.
MARTIN	VAN	DEN	BERG	|	

M.VAN.DEN.BERG@MCW.NL

010	452	25	26	|	WWW.MCW.NL

MULTIMEDIA
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AV ARTTIEK
ARTISTIEK

ANOTHER FILM
OPGERICHT	2003		|		1	MEDEWERKER

Anotherfilm is een onafhankelijke productie-
studio dat participeert in moeilijk te realiseren 
projecten van een kleine ‘vaste’ groep beeldend 
kunstenaars en filmmakers. Wij zijn actief op het 
gebied van individuele coaching, maken lesbrie-
ven en geven workshops voor middelbaar, hoger, 
universitair onderwijs.  
BEA	DE	VISSER	|	MAIL@ANOTHERFILM.ORG

010	244	9874	|	WWW.ANOTHERFILM.ORG

VOLYA
OPGERICHT	2004		|		3	MEDEWERKERS

Volya Films specialiseert zich in auteursfilms, 
creative documentaires en internationale co-pro-
ducties. Recente films: SNACKBAR (Meral Uslu, 
Berlinale 2012), THE NEW SAINT (Allard Detiger 

IDFA 2010), GRANDE HOTEL (Lotte Stoops, Prix 
Michel Mitrani at FIPA Biarritz 2012).
DENIS	VASLIN	|	INFO@VOLYAFILMS.COM

010	415	5621	|	WWW.VOLYAFILMS.COM

POPOV
OPGERICHT	2005		|		3	MEDEWERKERS

Dragan Bakema is de oprichter van Popov Film. 
Als acteur en scenarist heeft hij ervaring met 
tientallen speelfilms en dramaproducties. Popov 
Film maakt films en specialiseert zich in auto-
nome tv projecten. Vaak een mix van fictie en 
documentaire met een filmisch uitwerking.
INFO@POPOVFILM.NL

010	412	29	09	|	WWW.POPOVFILM.NL

AV ARTISTIEK
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AV OPD
AV OPDRACHT

REVOLVER
OPGERICHT	2002		|		2	MEDEWERKERS

Revolver is een productiebedrijf. Onze expertise 
varieert van traditionele tot digitale en online 
media. Van speelfilms tot geïntegreerde campag-
nes. Ons doel is het publiek te betrekken door 
storytelling en originele, uitdagende content 
en de ontwikkeling van krachtige en effectieve 
ideeën.
RAYMOND	VAN	DER	KAAY	|	

WELCOME@REVOLVER.NL

010	2760773	|	WWW.REVOLVER.NL

HOTEL REBEL
OPGERICHT	2008		|		2	MEDEWERKERS

HotelRebel is een productiemaatschappij die 
visuele content verzorgt. Content van concept 
tot concreet eindproduct. Onder andere tv-com-

mercials, corporate films, animaties, internal 
branding video’s en online films.
SANDRA	DE	BOER	|	SANDRA@HOTELREBEL.NL

06	23	90	09	11	|	WWW.HOTELREBEL.NL

CCCP
OPGERICHT	2008	|	12	MEDEWERKERS

CCCP Rotterdam bedenkt concepten met focus op 
AV en produceert de bijbehorende content. Met 
maar 1 doel; boeiende verhalen vastleggen. CCCP 
werkt voor diverse omroepen, voor het ministerie 
van BuZa, het ministerie van EL&I, Provincie Zuid 
Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Het IFFR, De 
Kunsthal etc. 
ANDRÉ	FREYSSEN	|	INFO@CCCP.NL

010	714	4863	|	WWW.CCCP.NL

AV OPDRACHT

2322
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FOTOGR
RAFIE F.F.H.

OPGERICHT	1994	

Mijn werk beweegt zich tussen portretten, repor-
tages, architectuur- en  landschapsfotografie. Ik 
maak reportages voor diverse bureaus, instellin-
gen en periodieken in de architectuur. Ook maak 
ik vrij werk waarin de stedelijke of landschappe-
lijke ruimte centraal staat. 
FRANK	HANSWIJK	|	FRANK@FRANKHANSWIJK.NL

WWW.FRANKHANSWIJK.NL

ELSE KRAMER 
PHOTOGRAPHY
OPGERICHT	2006	|	1	MEDEWERKER

Ik laat mensen zien hoe ze met hun foto’s de 
wereld kunnen veranderen - en doe dat zelf ook
ELSE	KRAMER	|	INFO@ELSEKRAMER.COM

0641	43	17	95	|	WWW.ELSEKRAMER.NL

STUDIO ROGIER BOS
OPGERICHT	2007	|	1	MEDEWERKER

Rogier Bos is een professionele vakfotograaf 
die mensen, evenementen en bedrijven foto-
grafeert op locatie of in zijn studio. Hij doet dit 
voor verschillende grote bedrijven in binnen- en 
buitenland. Dit is het juiste adres als u iemand 
zoekt die veel kan, goed meedenkt en over veel 
kennis beschikt.
ROGIER	BOS	|	RO@ROGIERBOS.COM

010	4413955	|	WWW.ROGIERBOS.COM

FOTOGRAFIE
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SHOWTEXT
OPGERICHT	2007		|		1	MEDEWERKER

Laat (in tekst) zien wie u bent. Dat is het advies 
van Emile Hilgers, tekstschrijver en het gezicht 
van Showtext. Als ZZP’er weet hij hoe belangrijk 
het is dat klanten je persoonlijk kennen. Show-
text is gespecialiseerd in biografieën (geschreven 
visitekaartjes), bedrijfsportretten en interviews.
EMILE	HILGERS	|	E.HILGERS@WXS.NL

0655	86	52	25	|	WWW.SHOWTEXT.NL	

ZINNETAAL
OPGERICHT	2010		|		1	MEDEWERKER

Zinnetaal prikkelt de zinnen! Zinnetaal schrijft, 
redigeert en corrigeert teksten en vertaalt vanuit 
het Frans in het Nederlands en omgekeerd. 

Daarnaast maakt Zinnetaal teksten persklaar en 
verzorgt boekproducties. Om wat voor tekst het 
ook gaat, bij Zinnetaal is deze in goede handen!
INFO@ZINNETAAL.NL

0610	09	45	48	|	WWW.ZINNETAAL.NL

TEKSTSCHRIJVERS.NL
OPGERICHT	2006		|		12	MEDEWERKERS

Bureau Tekstschrijvers.nl is gevestigd in Nijme-
gen, Rotterdam en Amsterdam. Onze schrijvers 
zijn allemaal academisch of hbo geschoold en 
in vaste dienst. We schrijven helder en trefzeker 
en we zijn gespecialiseerd in online projecten. 
Dus goed bekend met digitale systemen, SEO en 
social media.
INFO@TEKSTSCHRIJVERS.NL

088	007	22	00	|	WWW.TEKSTSCHRIJVERS.NL

COPYWRITING

COPYW
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DESIGN
SOUND SONICPICNIC

OPGERICHT	2002		|		4	MEDEWERKERS

SonicPicnic maakt geluid en muziek voor au-
diovisuele en interactieve media.  Dat doen we 
met 4 man sterk verdeeld over locaties in Rot-
terdam, Amsterdam en Utrecht. We componeren 
en produceren originele muziek in opdracht, 
verzorgen sound design en audio postproduc-
tie zoals casting en opname van voice-overs, 
mixage en nabewerking van o.a. tv programma’s 
en commercials. Daarnaast hebben we ook veel 
ervaring in het maken van geluid en muziek voor 
games. We werken voor diverse reclamebureaus, 
productiebedrijven en game ontwikkelaars aan 
projecten voor o.a. VPRO, AVRO, diverse  Ne-
derlandse ministeries, gemeente Rotterdam, TV 
Rijnmond, Nintendo Wii/DS en Sony PS3.
TUUR	HENDRIKX	|	TUUR@SONICPICNIC.NL

0628	91	04	60	|	SONICPICNIC.NL	

HET PALEIS VAN BOEM
OPGERICHT	1982		|		2	MEDEWERKERS

Het Paleis van Boem maakt muziek voor film-, 
televisie- en theaterprodukties.
MARTIN	VONK	|	PALEISVANBOEM@XS4ALL.NL

010	467	81	89	

SCHIMMER MUSIC 
PRODUCTIONS 
OPGERICHT	2001		|		6	MEDEWERKERS

Schimmer Music Productions (SMP), opgericht 
door componist Martijn Schimmer, is in 15 jaar 
tijd uitgegroeid tot een toonaangevend muziek 
en audio-post productie bedrijf. Wij produceren 
de nieuwste creatieve producties in muziek en 
geluid van Nederland. Elke dag is onze muziek en 
sounddesign te horen in commercials, tv leaders 
en speelfilms op de publieke en commerciële 
zenders. SMP componeerde en produceerde on-
der meer de muziek voor. The Voice of ..........
(uitgezonden in meer dan 100 landen ), De Wereld 
draait door, Peter R. de Vries, In Therapie KRO, 
Nieuws uur, Hart van Nederland & Shownieuws. 
Zappelin, Spangas, The Winner is. Onze op-
drachtgevers: Endemol, Eyeworks, Talpa, RTL 
Nederland, SBS Broadcasting, NOS NTR, EO, KRO, 
NCRV, Tros, VARA, WNL. TV 538.
INFO@SMP-STUDIO.NL

0180	64	77	74	|	WWW.SMP.TV

SOUND DESIGN
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MUZIEKGERS PARDOEL
DEBUUT	2011		

Gers Pardoel kreeg bekendheid in Nederland en 
Vlaanderen in 2009, door zijn samenwerking met 
The Opposites op de single Broodje Bakpao. Par-
doels debuutalbum Deze wereld is van jou werd 
eind 2011 uitgebracht en haalde de gouden sta-
tus. De rapper is vooral bekend door zijn nummer 
1-hit Ik neem je mee.  
INFO@TOP-NOTCH.NL

035	548	94	89	|	WWW.GERSPARDOEL.NL

SABRINA STARKE
DEBUUT	2008		

In 2008 debuteerde singer songwriter Sabrina 
Starke met “Yellow Brick Road” waarvoor zij twee 
Edisons ontving. Na de opvolger “Bags & Suitca-
ses” (2010) en vele optredens op w.o. North Sea 

Jazz, een theatertoer en een duet met Blof volgt 
dit voorjaar een derde album waarmee ze debu-
teert voor haar nieuwe label 8Ball Music.
GERRY	VD	ZWAARD	|	

MANAGEMENT@ZWAARDMUSIC.COM

020	689	99	99	|	WWW.SABRINASTARKE.NL

NTJAM ROSIE
DEBUUT	2008Rotterdams Kameroens stijlicoon 
Rotterdams Kameroens stijlicoon Ntjam Rosie 
mixt jazz en soul met Afrikaanse en Latin in-
vloeden. In 2010 was ze muziekambassadeur 
van Rotterdam en verscheen het alom geprezen 
album “Elle”, dat ook in Japan en U.K. verscheen. 
Vele optredens volgden, onder meer: North Sea 
Jazz, Thailand, Zwitserland en U.K. 
WWW.NTJAMROSIE.COM

MUZIEK
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RADIO/TV

RADIO/TV

MEN AT WORK 
TV PRODUKTIES
OPGERICHT	1994		|		12	MEDEWERKERS

Men At Work produceert tv-programma’s voor 
de publieke omroep en commerciële zenders. De 
meest bekende: zo: RAYMANN, De Dino Show en 
Het Groot (Kinder) Dictee der Nederlandse Taal. 
Ook verzorgt Men at Work het management van 
bekende artiesten en exploiteert Studio 1 in De 
Schiecentrale Studio’s in Rotterdam.
MARC	VAN	STAVEREN	|	INFO@MENATWORK.TV

010	473	37	77	|	WWW.MENATWORK.TV

FUNX RADIO
OPGERICHT	2002		|		45	MEDEWERKERS

FunX is een Nederlands publiek radiostation 
dat zich richt op jongeren (15-24 jaar) en jong-
volwassenen (25-34 jaar) in de Randstad. Het 

radiostation draait een grote diversiteit aan 
muziekstijlen en is te bereiken in de ether, op de 
kabel, via internet en de FunX app op de mobiele 
telefoon.
AFD	COMMUNICATIE	|	INFO@FUNX.NL

010	221	49	00	|	WWW.FUNX.FM

RTV RIJNMOND
OPGERICHT	1983		|		100	MEDEWERKERS

RTV Rijnmond is de publieke regionale omroep 
voor Zuid-Holland-Zuid. De laatste (regio)infor-
matie is te volgen via Rijnmond.nl, TV Rijnmond 
zendernummer 30 (UPC), Radio Rijnmond 93.4FM 
(officiële calamiteitenzender), teletekst, Twitter, 
Facebook, YouTube, Flickr, Podcast en de gratis 
RTV Rijnmond Apps.
ERIC	WEHRMEIJER	|	ERIC.WEHRMEIJER@

RIJNMOND.NL

010	707	57	07	|	WWW.RIJNMOND.NL

RADIO/TV
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PRODUCT
ONTWE

ONTWERP

MVADV
OPGERICHT	1997		|		2	MEDEWERKERS

MVAVD design (Marcel Vroom en Anneke van Dijk) 
is een compact ontwerpbureau voor industrial & 
graphic design. MVAVD werkt in multidisciplinaire 
projectteams samen met andere ontwerpers, we-
tenschappers, elektronica hardware en software 
ontwerpers, constructeurs, architecten, webde-
signers, etc.
MARCEL	VROOM	|	MARCELVROOM@MVADV.NL

010	453	13	97	|	WWW.MVAVD.NL		

ZWARD
OPGERICHT	2010		|		2	MEDEWERKERS

“Studio ZWARD is opgericht door sieradenont-
werpster Kirsten Spuijbroek en Illustrator Jelmer 
Noordeman. Zij weten deze disciplines feilloos 
samen te brengen. Deze samenwerking heeft 

onlangs geresulteerd in het lanceren van hun 
sieradencollectie. 
KIRSTEN	SPUIJBROEK	|	INFO@ZWARD.COM

06	14249128	|	WWW.ZWARD.COM

SPARK DESIGN & 
INNOVATION
OPGERICHT	1992		|		25	MEDEWERKERS

Spark: een team gedreven professionals met 
passie voor innovatie en design. We ontwikkelen 
innovatieve producten, van strategie en eerste 
idee tot productie. Van koffiemachine, bed 
en bakfiets tot vliegende auto. Met kennis 
van design, technologie en business realiseren 
we duurzame, relevante producten.
MAIL@SPARKDESIGN.NL

010	244	57	77	|	WWW.SPARKDESIGN.NL

PRODUCT 
ONTWERP

34



36

GRAFISCH
SCH ONTWERP

WERP
VENOUR
OPGERICHT	2005		|		3	MEDEWERKERS

Venour richt zich op Media, Art & Communication. 
Ons team heeft talenten in web, art, branding, 
design, print, motion graphics, televisie en film. 
We gebruiken deze talenten in ons eigen werk én 
voor opdrachtgevers. Ons werk vind je op kunst-
exposities, op straat, op kantoor, op je vriend(in)’s 
lichaam, op TV of op je PC. Toujours Venour!
URIAH@VENOUR.COM

06-14	19	84	75	|	WWW.VENOUR.COM	

SHOP AROUND
OPGERICHT	1998		|		6	MEDEWERKERS

Shop Around is een creatief productiebedrijf 
dat zich specialiseert in eigentijdse illustraties, 
grafisch ontwerp, animatie, motion graphics en 
interactief design. We streven er doorlopend naar 

om nieuwe artiesten op de markt te brengen. We 
bieden ongeëvenaarde expertise aan en we ma-
nagen complexe briefings en strakke deadlines 
voor onze klanten. 
MARC	BODE	|	INFO@SHOP-AROUND.NL

010-244	99	96	|	WWW.SHOP-AROUND.NL

STUDIO DUMBAR 
OPGERICHT	1977	|	±20	MEDEWERKERS

Studio Dumbar is een designbureau dat tot de 
wereldtop behoort. Vele bekende merken en or-
ganisaties zijn ‘geboren’ of vernieuwd door Studio 
Dumbar. Rotterdam, Shanghai en Seoul zijn de 
standplaatsen. De studio werkt voor overheden, 
bedrijfsleven, cultuur en non-profit organisaties.   
TOM	DORRESTEIJN	|	TOM@STUDIODUMBAR.COM

010-448	22	22	|	WWW.STUDIODUMBAR.COM

GRAFISCH 
ONTWERP
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ARCHITEC
ARCHITECTUURURBMATH

OPGERICHT	2008		|		1	MEDEWERKER

Urbmath specialiseert zich in het omzetten van 
trends en gedragscodes binnen stedelijke cul-
turen in ruimtelijke ontwerpen waarin iedereen 
zich écht thuis voelt. Door te opereren vanuit drie 
op maat ontwikkelde producten voorzien we in 
specifieke ruimtelijke behoeften van stedelijke 
inwoners en organisaties. 
INFO@URBMATH.COM

010-714	20	94	|	WWW.URBMATH.COM	

MVRDV 
OPGERICHT	1993		|		61	MEDEWERKERS

MVRDV is opgericht door Winy Maas, Jacob 
van Rijs en Nathalie de Vries. MVRDV gaat een 
wereldwijde verbintenis aan in het bieden van 
oplossingen voor eigentijdse architectonische 

en stedelijke zaken. In 2011 opende een filiaal in 
Shanghai. Samen met TU Delft bestuurt MVRDV 
The Why Factory, een onafhankelijke denktank en 
onderzoeksinstituut.
OFFICE@MVRDV.NL

010-4772860	|	WWW.MVRDV.NL

OMA
OPGERICHT	1975	|		350	MEDEWERKERS

OMA is een toonaangevend internationaal bureau 
dat zich richt op architectuur, stedenbouw en cul-
turele analyse. Naast Rotterdam, heeft OMA ook 
vestigingen in New York, Beijing, Hong Kong en 
Doha. OMA’s denktank AMO opereert op terreinen 
als media, mode, politiek, cultuur, sociologie, 
technologie, design en duurzame energie.
OFFICE@OMA.COM

010	243	82	00	|	WWW.OMA.COM

ARCHITECTUUR
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MODE
MAARTJE DIJKSTRA
OPGERICHT	2006		|		1	MEDEWERKERS

Maartje Dijkstra is afgestudeerd in 2006 aan de 
HKA/ARTEZ Arnhem in Fashion Design. “Ik vervaar-
dig individualistische, vooruitstrevende, avant-gar-
distische, met de hand vervaardigde High Fashion 
items, zowel mode collecties als accessoires, 
juwelen en illustraties met gebruik van bijzondere 
materialen”.
WWW.MAARTJEDIJKSTRA.COM	

WWW.MAARTJEDIJKSTRA.BIGCARTEL.COM	

JEROEN VAN TUYL
OPGERICHT	2000		|		4	MEDEWERKERS

JEROEN VANTUYL 
- Mannen designerlabel;  kleding, schoenen 
  accessoires 
- Bespoke  en  Made-to-measure;  pakken en    
  overhemden

- Artistieke projecten en collaboraties
VANTUYL 
- Kledinglijn en knitwear voor mannen en 
   vrouwen
VAN TUYL STUDIO 
- Corporate wear en Private label;  design en 
   productiebegeleiding
INFO@JEROENVANTUYL.COM

010	4778684		|	WWW.JEROENVANTUYL.COM

MARLIES DEKKERS
OPGERICHT	1993		|		130	MEDEWERKERS

De ontwerpen van Marlies Dekkers worden  
internationaal gezien als trendsettend, innovatief 
en pionerend. Marlies heeft de wereld van lingerie 
voor goed veranderd met haar inspirerende ontwer-
pen en persoonlijke filosofie. Het merk is geliefd 
bij bekendheden als Britney Spears, Katy Perry & 
Lady Gaga. 
WWW.MARLIESDEKKERS.COM	

MODE
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EVENEME
EVENEMENTEN

ROCK ‘N’ ROLL 
HIGHSCHOOL
OPGERICHT	2002		|		4	MEDEWERKERS

Rock ‘n’ Roll Highschool is een bijzonder 
veelzijdig muziekbedrijf dat zich bezighoudt 
met boekingen, marketing, straatpromotie, het 
produceren van evenementen en het uitgeven 
van magazines.
MINKE	WEEDA	|

MINKE@ROCKNROLLHIGHSCHOOL.NL

010	206	72	30	

WWW.ROCKNROLLHIGHSCHOOL.NL	

DUCOS PRODUCTIONS
OPGERICHT	1986		|		5	MEDEWERKERS

DUCOS is marktleider in het organiseren van 
gratis toegankelijke grootschalige evenementen 
zoals Zomercarnaval, Dunya Festival en Parkpop. 

Deze evenementen bereiken jaarlijks een bezoe-
kerspubliek van meer dan 2 miljoen mensen en 
DUCOS ontving diverse prijzen op het gebied van 
publiekscommunicatie en citymarketing.
CLAUDIA	RAVEN	|	CLAUDIA@DUCOS.COM

010	404	84	22	|	WWW.DUCOS.COM

JMR PRODUKTIES 
OPGERICHT	1993		|		5	MEDEWERKERS

Sinds de oprichting in 1993 is JMR uitgegroeid 
tot een van de origineelste evenementenorga-
nisaties van NL. Bekend van de Dance Parade 
en met jaarlijks nieuwe initiatieven, zoals de 
RAW Art Fair en Boothstock. JMR heeft zich 
gespecialiseerd in de productie van zakelijke en 
publieksevenementen.
JASPER	SCHOLTE	|	JASPER@JMR.NL

010	43	31	300	|	WWW.JMR.NL

EVENEMENTEN
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VENUES
ROTOWN
OPGERICHT	1987		|		3	MEDEWERKERS

Rotown is een concert venue in hartje Rotterdam. 
Met een capaciteit voor 250 personen promoot 
Rotown optredens van opkomend nationaal en 
internationaal talent.
TEIJE	VAN	HAL	|		TEIJE@ROTOWN.NL

010	4362669	|	WWW.ROTOWN.NL

GROUNDS 
OPGERICHT	2006	|	7	MEDEWERKERS

Grensverleggende muziek met een focus op jong 
talent krijgt een plek op het podium van Grounds. 
Van gepassioneerde latin tot ongepolijste hiphop 
en van sferische jazz tot intieme singer/songwri-
ter muziek. 

Ook in Grounds: een goed café voor koffie, een 
daghap, akoestische optredens en gratis Wifi.
KIM	V	HARDEVELD	|	KIM@GROUNDS.NU

010	244	45	16	|	WWW.GROUNDS.NU

NIEUWE OOGST
OPGERICHT	2009	|		9	MEDEWERKERS

Nieuwe Oogst biedt een podium voor cultuurui-
tingen en biedt presentatiemogelijkheden en 
faciliteiten voor talentontwikkeling. Wij stimu-
leren (jong) talent. Ons doel is om het aanbod 
van grootstedelijke cultuur-uitingen van en voor 
jongeren in Rotterdam te verbreden en te struc-
tureren.
SAM	MAIPAUW	|	INFO@NIEUWE-OOGST.COM

010	8186069	|	WWW.NIEUWE-OOGST.COM

VENUES
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GALER
GALLERIES

ZIC ZERP GALERIE
OPGERICHT	2011		|		1	MEDEWERKER

De kunstenaars die betrokken zijn bij galerie Zic 
Zerp hebben allen een eigen thematiek. De gale-
rie heeft de ambitie om internationaal te werken, 
het werk te vertegenwoordigen op beurzen en de 
kunstenaar onder te brengen in tentoonstellingen 
en collecties.
ZICZERP@GMAIL.COM

06	278	23456	|	WWW.ZICZERP.NL	

ROODKAPJE 
ROTTERDAM
OPGERICHT	2000	|		2	MEDEWERKERS

Roodkapje ROTTTERDAM fungeert als 
vrijplaats voor kunst, cultuur, muziek, feestjes 
& ontmoetingen. Het programma van Roodkapje 

ROTTTERDAM is actueel, geëngageerd, confron-
terend, laagdrempelig en toepasbaar op alle 
kunstdisciplines. De tentoonstellingen bestaan uit 
een zorgvuldige selectie van jonge kunstenaars.
ERIK	DEN	HARTOGH	|	

ROODKAPJE@ROODKAPJE.ORG

010	243	98	00	|	WWW.ROODKAPJE.ORG

GALERIE VIVID
OPGERICHT	1999	|	2	MEDEWERKERS

Galerie VIVID, opgericht door Saskia Copper en 
Aad Krol, toonde hedendaags design als een 
van de eerste in de context van zowel design 
als kunst. VIVID presenteert solotentoonstel-
lingen o.a. Hella Jongerius, Studio Job, Atelier 
van Lieshout, Wieki Somers. In 2010 is de galerie 
verhuisd naar de Red Apple. 
INFO@GALERIEVIVID.COM

010	413	63	21	|	WWW.GALERIEVIVID.COM

GALERIES
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WILLEM DE KOONING ACADEMIE /
PIET ZWART INSTITUTE
Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam en het Piet Zwart Institute for postgraduate studies 
and research bieden hbo bachelor- en masteropleidingen in media, art, design, leisure en education. 
Hoogwaardig onderwijs, een innovatief researchprogramma en een sterke verbinding met de stad en de 
wereld, zorgen voor dé ideale start van een toekomst als creatieve professional. 
WWW.WDKA.NL	/	WWW.PZWART.WDKA.NL	  

GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM
Het Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakinstelling in Nederland als het gaat om innovatief on-
derwijs op het gebied van media, design en technologie. Het GLR biedt een scala aan opleidingen 
in de vorm van regulier dagonderwijs en in de vorm van cursussen voor professionals, op het gebied 
van grafisch ontwerp, webdesign, gaming & animatie, film & video, podium- en evenemententechniek, 
mediamanagement, mediatechnologie, dtp, printmedia en sign.
	WWW.GLR.NL

HOGESCHOOL ROTTERDAM – CMI
Het Instituuut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie van de Hogeschool Rotterdam verzorgt 
HBO-onderwijs voor beroepen in de Creatieve Industrie en ICT. Studenten leren gebruik te maken van de 
mogelijkheden die de hedendaagse technologie en communicatie bieden. CMI werkt nauw samen met 
het bedrijfsleven in onderwijs, onderzoek en advies en is daarbij een inspirerende, ondernemende en 
innoverende partner.
WWW.HOGESCHOOLROTTERDAM.NL

OPLEIDINGENOPLEID
DINGEN
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Kamer van Koophandel Rotterdam
Rotterdam Media Commission 

CONCEPT	&	ONTWERP
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PLATFORM	COMMUNICATIE	

ROTTERDAM
Platform Communicatie Rot-
terdam (PCR) is een vereniging 
voor communicatieprofessi-
onals die wonen of werken in 
de regio Rotterdam die elkaar 
minstens zeven keer per jaar 
treffen tijdens prikkelende 
vakinhoudelijke bijeenkomsten 
op inspirerende locaties.
WWW.PCR-ROTTERDAM.NL

URBAN	COUNTRY	CLUB
De Urban Country Club is een 
club van vrije geesten die wer-
ken en wonen in Rotterdam. 
Hier komen alle geledingen 
van de stad bij elkaar. Waar-
door er echt nieuwe inzichten 
ontstaan.
WWW.URBANCOUNTRYCLUB.NL

NIEUWE	GARDE	(ROTTERDAM)
Nieuwe Garde is het netwerk 
voor jonge creatieven, studenten 
èn young professionals.
We zijn lokaal georganiseerd in 
een groot aantal steden.
WWW.NIEUWEGARDE.NL

VICEVENUS
VICEVENUS is een netwerkcol-
lectief van creatieve onder-

nemers die samenwerken en 
jaarlijks een aantal projecten 
en evenementen voor de stad 
organiseren.
WWW.VICEVENUS.NL

I-PORTAL
Dit netwerk platform voor inter-
net professionals stimuleert en 
matcht business opportunities 
met partijen binnen en buiten 
het netwerk.
WWW.I-PORTAL.NL

DE	SPAANSE	VLOOT
De Spaanse Vloot is het netwerk 
voor creatieven in Delfshaven. 
De Spaanse Vloot verbindt cre-
atieven met elkaar, opdrachtge-
vers en omgeving.
WWW.DESPAANSEVLOOT.NL

COLLAGE	NETWERK
Collage is een informeel net-
werk dat draait om inspiratie, 
kennisuitwisseling en mogelijke 
samenwerking tussen vrouwe-
lijke ondernemers, starters en 
ervaren professionals.
WWW.COLLAGENETWERK.NL

DESIGN	PLATFORM	ROTTERDAM	

(DPFR)
Designplatform Rotterdam 
organiseert het voortgaande 
gesprek tussen ontwerpers, 
andere ondernemers en  (ken-
nis)instituten en draagt zo bij 
aan een levendig designklimaat 
dat ondernemers aantrekt en 
stimuleert.
WWW.DESIGNPLATFORM

ROTTERDAM.NL

CO	IJSSELMONDE
CO is het netwerk voor creatieve 
ondernemers uit deelgemeente 
IJsselmonde. Doel is het pro-
moten en samenbrengen van 
creatieve ondernemers en orga-
nisaties in IJsselmonde.
WWW.CO-IJSSELMONDE.NL

PYTCH
Pytch is het onafhankelijke 
online platform dat de creatieve 
industrie in Nederland verbindt, 
in beeld brengt en inspireert.
WWW.PYTCH.NL

CREATIEVE NETWERKEN ROTTERDAM
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KVK	ROTTERDAM
BEZOEKADRES

Blaak 40 
3011 TA Rotterdam

POSTADRES

Postbus 450 
3000AL Rotterdam
info@rotterdam.kvk.nl

Telefoon: 010 402 77 77
Fax: 010 414 57 54
www.kvk.nl

RMC	ROTTERDAM
Rotterdam Media Commission
Lloydstraat 11H
3024 EA Rotterdam

Tel: 010 221 4080
Email: info@rmc.rotterdam.nl
www.rmc.rotterdam.nl




