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Cluster Jongerenmarketing

wat kan
jij er mee?
Wil jij met je culturele activiteit(en)
meer jongeren bereiken en heb je
hiervoor een goed idee?
Ontbreekt het je aan geld?
Kun je wel wat advies gebruiken?
Cluster Jongerenmarketing is er om culturele
organisatoren en instellingen te voorzien van advies,
kennis en financiële ondersteuning op het gebied van
jongerenmarketing.

stap 1

Je wilt meer jongeren bereiken
voor jouw culturele activiteit.

stap 2

Je denkt te weten hoe je dit kunt doen.

stap 3

Neem contact op met het Cluster
Jongerenmarketing, leg je idee voor
en laat je adviseren.

stap 4

Download het aanvraagformulier en zet
jouw enthousiasme om in een kort, maar
krachtige aanvraag. Mail je aanvraag
naar eelke@rotterdamfestivals.nl.

stap 5

Je aanvraag wordt besproken tijdens
het maandelijks overleg van de
kerngroep van het Cluster Jongerenmarketing. Daarna wordt er binnen een
week contact met je opgenomen voor
een toezegging of afwijzing op
de financiële ondersteuning.

tips & tricks
Twijfel je om contact op te nemen of ben je niet zeker van je
idee? Dat is nergens voor nodig.
●● Keep it simple! Een goed idee klinkt groter
dan het is en kan al een aanvullende activiteit zijn op je bestaande marketingplannen
zoals een speciale jongerenavond of een
workshop.
●● Twijfel je over je idee of weet je niet hoe
je dit omzet in een aanvraag, neem gerust
contact op!
●● De kerngroep is er niet alleen voor aanvragen, maar ook voor advies en inspiratie, dus
aarzel niet om hier gebruik van te maken.

●● Aanvragen worden elke laatste week van
de maand besproken door de kerngroep.
Zorg ervoor dat je aanvraag een week
hiervoor is ingediend.
●● Er worden regelmatig bijeenkomsten
georganiseerd met inspirerende sprekers
en aansprekende voorbeelden van projecten die door het cluster ondersteund zijn.
Meer informatie vind je op
www.clusterjongerenmarketing.nl. Hier kun
je tevens terecht voor inspiratie en kennis
op het gebied van jongerenmarketing.

Wat is het cluster?
Cluster Jongerenmarketing is een netwerk
van en bedoeld voor Rotterdamse marketeers
die kennis en ervaring delen over jongeren
marketing. Rotterdamse culturele instellingen
werken samen en investeren in een groter
publieksbereik onder jongeren (15-25 jaar).
De algemene doelstelling van het cluster is
jongeren informeren over, enthousiasmeren
voor en aanzetten tot cultuurparticipatie.
Het cluster is een activiteit van het Programma
Cultuurbereik van de dienst Kunst en Cultuur
van de gemeente Rotterdam.

Binnen het Cluster Jongerenmarketing is er
een kerngroep. In deze groep zitten vertegenwoordigers van instellingen die de voorhoede
vormen van culturele jongerenmarketing in
Rotterdam. Zij adviseren culturele instellingen,
beoordelen aanvragen en denken actief mee
over de andere activiteiten en ideeën van het
Cluster Jongerenmarketing.

Uit wie bestaat de kerngroep?

Clint van der Hartt
Chabot Museum
Medewerker Educatie
& Kennisweb
c.vanderhartt@chabotmuseum.nl
010 436 37 13
Ellen Geijs
Conny Janssen Danst
Publiciteit & Marketing
ellen@connyjanssendanst.nl
010 452 99 12
Jeroen Tilma
Passionate Bulkboek
Hoofd Marketing, Communicatie
& Sponsorwerving
jeroen@passionatebulkboek.nl
010 276 26 26

Joost Bult
WORM
Public Relations
joost@worm.org
010 476 78 32

Cynthia Dekker
Rotterdam Festivals
Projectleider Rotterdams Uitburo
cynthia@rotterdamfestivals.nl
010 433 25 11

Mark Meesters
SKVR
Direct Marketeer
m.meesters@skvr.nl
010 271 83 28

Eelke Bosman
Rotterdam Festivals
Projectmedewerker Onderzoek &
Expertise
eelke@rotterdamfestivals.nl
010 433 25 11

Nicole Bettonviel
Rotterdamse Schouwburg
Educatie & Jongerenmarketing
nicole@rotterdamseschouwburg.nl
010 404 41 11
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www.clusterjongerenmarketing.nl

