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Inleiding 
 
Na de winst van Duncan Laurence met Arcade in Tel Aviv in 2019 kwam het Eurovisie 
Songfestival na 44 jaar terug naar Nederland. Direct na dat nieuws is er een bidproces in 
gang gezet en heeft Rotterdam zich kandidaat gesteld als gaststad voor het Eurovisie 
Songfestival (ESF). Er is een uitgebreid bidbook opgesteld voor de kandidaatstelling van 
Rotterdam. In het bidbook waren verschillende doelstellingen opgenomen om het ESF van 
meerwaarde voor de stad te laten zijn. 

In augustus 2019 werd Rotterdam gekozen als de gaststad voor het Eurovisie Songfestival 
2020. Rotterdam ging voortvarend van start en alles stond in de steigers om in 2020 een 
onvergetelijke editie neer te zetten. Er komt ontzettend veel kijken bij het organiseren van 
een Eurovisie Songfestival: het hele evenement beslaat een periode van 2 weken, met 9 
shows in Rotterdam Ahoy, een Eurovision Village voor de fans, een uitgebreid 
stadsprogramma tot in alle uithoeken van de stad en de aankleding van de stad. Daarbij 
komen fans uit de hele wereld naar de gaststad om te genieten van het ESF en verblijven 
vaak meerdere dagen in de gaststad. Daarnaast is er natuurlijk de hele voorbereiding 
richting de halve finales en Grand finale van het ESF met daarbij alle deelnemende 
delegaties die naar Nederland komen, journalisten die verslag doen, ga zo maar door. Naast 
alle activiteiten rondom de shows wordt er ook geïnvesteerd in het betrekken van bewoners, 
ondernemers en culturele instellingen. Alles bij elkaar een mega evenement en operatie die 
zijn weerga niet kent in Nederland. In het najaar van 2019 is ook al nagedacht hoe op 
structurele wijze het ESF kon worden geëvalueerd en de impact in kaart kon worden 
gebracht. Daar is toen een eerste aanzet voor uitgewerkt om dit goed aan te pakken.  

In het voorjaar van 2020 brak de coronapandemie uit en kon het Eurovisie Songfestival op 
dat moment niet in Rotterdam plaatsvinden. Er is toen wel een Tv-uitzending gemaakt met 
medewerking van de deelnemers van dat jaar. In de zomer van 2020 is, samen met de EBU 
besloten dat Rotterdam de editie van 2021 alsnog mocht organiseren. De verwachting was 
dat in mei 2021 alles weer terug was bij het oude, voordat de coronapandemie uitbrak, maar 
de werkelijkheid was anders. Alle betrokken partijen (Gemeente Rotterdam, NOS, Rotterdam 
Ahoy, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals en vele andere partijen) hebben in constant 
veranderende omstandigheden het songfestival moeten organiseren. De omvang van het 
ESF was ondertussen wel bekend maar het nu neerzetten met veel onzekerheden, werken 
vanuit verschillende scenario’s waarbij iedereen op afstand, vaak vanuit huis, aan het 
werken was maakte het complex. Ondanks de uitdagende omstandigheden is de organisatie 
binnen planning, budget en in overeenstemming met het bidbook gerealiseerd, met publiek 
bij de Tv-shows, waarbij Rotterdam op de kaart is gezet. Daarnaast is er een online 
Eurovision Village gerealiseerd en was de stad feestelijk aangekleed.1 Het festivalthema 
Open Up, in 2019 al bedacht, bleek een jaar later misschien nog wel beter te passen.  

In aanloop naar de 2021 editie is er ook verder gewerkt aan het in kaart brengen van de 
nalatenschap van het Eurovisie Songfestival voor de stad Rotterdam. In deze rapportage is 
de aanpak van dit onderzoek, alle resultaten en leermomenten voor toekomstige mega 
evenementen terug te vinden. 

 
1 Naast het ESF Legacy rapport is er een uitgebreide Host City Summary Report beschikbaar. In deze publicatie 
is een gedetailleerd overzicht terug te vinden van alle activiteiten, initiatieven en campagnes rondom het ESF in 
Rotterdam. 
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Samenvatting 
De gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, Rotterdam Ahoy hebben 
de krachten gebundeld en samen met 698 vrijwilligers, 800 ondernemers en vele 
Rotterdamse makers en instellingen de organisatie en realisatie van het Eurovisie 
Songfestival op zich genomen. 

Op basis van een vooraf opgesteld onderzoek raamwerk is, aan de hand van interviews, 
vragenlijsten en data analyse, het bereik, de waardering en de effecten op de economie en 
het imago van Rotterdam en de sociale en circulaire effecten onderzocht.  

Een mega evenement tijdens een pandemie organiseren 
Iedereen veilig houden en tegelijkertijd een immens en complex evenement organiseren 
tijdens de pandemie die een enorm effect heeft op de samenleving is een enorme uitdaging. 
COVID-19 maatregelen vanuit de overheid veranderden maar liefst 17 keer tijdens de 
aanloopperiode van het evenement. Met alle voorzorgsmaatregelen om het evenement veilig 
en met publiek te laten verlopen en 99.9% negatieve testuitslagen is de organisatie hierin 
geslaagd. 

Een evenement gedragen door de Rotterdammers 
Zeven op de tien Rotterdammers (69%) vonden het goed dat het ESF naar Rotterdam is 
gekomen. 6% vond van niet en 25% had hier geen duidelijk mening over. Ondernemers en 
bewoners van Rotterdam steunen de inspanningen van de stad om andere grootschalige 
evenementen naar Rotterdam te halen.  

Een enorm bereik, beperking op het aantal bezoekers 
Het ESF in Rotterdam heeft 183.000.000 televisiekijkers, via de YouTube live stream 50 
miljoen kijkers en vele honderden miljoenen mensen hebben via social media berichten 
gezien over het ESF. 

De online Eurovision Village was niet alleen een vervanging voor de fysieke village die 
vanwege COVID-19 werd afgelast: het breidde ook de toegang tot de gaststad en het ESF 
uit naar een nieuw (online) publiek en bood een nieuwe dimensie van het ESF aan de 
bezoekers die niet ter plaatse waren. De online Eurovision Village is wereldwijd meer dan 
503.640 keer bezocht, waarvan ruim 300.000 unieke bezoeken. 

Door COVID-19 maatregelen was een beperkt aantal bezoekers mogelijk. 27.475 bezoekers, 
441 journalisten en 507 afgevaardigden uit 38 landen waren aanwezig bij de live shows in 
Rotterdam Ahoy.  

Celebrate together, waarbij minder draagkrachtige Rotterdammers een show konden 
bezoeken, het stadsprogramma en de citydressing heeft Rotterdammers uit alle uithoeken 
van Rotterdam aangetrokken om deel te nemen aan de festiviteiten.    

Een hoge waardering van bezoekers, stijgende waardering onder Rotterdammers 
Bezoekers, afgevaardigden en de aanwezige pers waren zeer positief over het ESF en 
waardeerden het evenement met gemiddeld een 8,9.  

Onder bewoners is de waardering voor het ESF toegenomen van een 6,5 voorafgaand aan 
het songfestival, naar een 7,5 na het songfestival. De waardering was het hoogst bij 
doelgroepen die echt hebben deelgenomen aan ESF activiteiten, de waardering lag lager bij 
een passieve deelname, zoals een Tv-uitzending kijken. 
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De Host City Partners hebben hun best gedaan om ondernemers te betrekken. Onder 
andere de gedeelde branding (gaststad + EBU) gaf partners de middelen om het Eurovisie 
Songfestival actief te ondersteunen en dat wierp zijn vruchten af op de waardering voor het 
ESF bij betrokken ondernemers.  

Trots op de stad, men voelde zich welkom, de maatregelen hebben een weerslag op 
de sfeer in de stad  
De trots en affiniteit van de Rotterdammers voor en met hun stad werd positief beïnvloed 
door het Eurovisie Songfestival 2021, vooral voor degenen die hebben deelgenomen aan het 
ESF gerelateerde activiteiten; van het bezoeken van een show tot het bewonderen van de 
stadsaankleding. Rotterdammers zijn trots op de organisatie van het ESF in hun stad en de 
wijze waarop Rotterdam zich heeft gepresenteerd aan de wereld. Deze trots is tijdens het 
evenement alleen maar toegenomen. 

Bezoekers en de Rotterdammers vinden dat Rotterdam met de organisatie van het ESF 
heeft laten zien dat Rotterdam een stad is die gastvrij is en waar je je welkom voelt. 

Het aandeel Rotterdammers dat vond dat het ESF tot een bijzondere sfeer in de stad leidde 
is gedaald van 61%, voorafgaand aan het ESF, naar 51%, na het ESF. Een groot deel van 
het stadsprogramma was noodgedwongen online, waardoor in de stad minder te beleven 
was dan men vooraf had verwacht.  

ESF draagt bij aan verbondenheid en persoonlijke ontwikkeling 
Het ESF leidde tot een sterkere verbondenheid met Rotterdam en tussen de verschillende 
culturen en gemeenschappen in Rotterdam. Met name bij bewoners die 
programmaonderdelen van het ESF hebben bezocht is de verbondenheid toegenomen. 

Het Celebrate Together programma leidde tot een nieuw publiek voor het ESF - slechts een 
klein deel was fan van het ESF - een unieke ervaring die enorm werd gewaardeerd. Het gaf 
bijna alle deelnemers sterk het gevoel dat Rotterdam een stad is waar iedereen ertoe doet.  

In totaal hielpen 698 vrijwilligers mee om het festival tot een succes te maken. De 
betrokkenheid leidde bij vrijwilligers tot een versterking van het sociale netwerk, persoonlijke 
ontwikkeling en vergroting van de maatschappelijke participatie. 

Een gastvrije, grensverleggende, innovatieve, diverse en veerkrachtige stad door de 
ogen van velen 
De interactie met Rotterdam bekeken door de lens van het ESF 2021 vergrootte de affiniteit 
met de stad bij de pers, delegaties en bezoekers. Rotterdam werd herkend als een gastvrije, 
grensverleggende, innovatieve, gastvrije, diverse en veerkrachtige stad. Deze wereldwijde 
belichting van Rotterdam kan ook positieve gevolgen hebben voor Nederland in zijn geheel, 
waarbij de stereotypen van Nederland – klompen, kaas en tulpen - worden uitgedaagd. 

Het mediabereik van het ESF in Rotterdam is gigantisch, het beeld van Rotterdam is de hele 
wereld overgegaan. Het ESF in combinatie met Rotterdam werd over de wereld in 17.422 
redactionele artikelen genoemd met een potentieel bereik van 40 miljard lezers. Dit komt 
erop neer dat wereldwijd iedereen gemiddeld vijf keer het ESF in Rotterdam kan zijn 
tegengekomen, alleen op basis van redactionele artikelen. Social media posts en televisie 
bereik komen hier nog bij.  

Economische effecten op korte en lange termijn voor de stad 
In deze bekendheid boost ligt een potentie om toeristen, ondernemers, congressen en 
nieuwe bewoners naar Rotterdam te trekken. De eerste signalen voor lange termijn 
economische effecten dienen zich al aan, meer aanvragen voor congressen en 
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evenementen, meer interesse voor openstaande vacatures bij betrokken partners van beter 
gekwalificeerde kandidaten. 

Het ESF gaf op een aantal plaatsen enige stimulans in de Rotterdamse economie. 
Bezoekers, delegaties, pers en officials hebben in totaal 17.665 overnachtingen in hotels, 
Airbnb’s en Bed & Breakfasts geboekt. Voor het eerst in tijden was er weer een programma 
en bezoekers in Rotterdam Ahoy. De directe economische impact van het ESF op Rotterdam 
was significant lager dan vooraf verwacht. Vanwege lockdownmaatregelen in Nederland, de 
reisbeperkingen, de beperkingen in het aantal bezoekers van de liveshows, de vervanging 
van het stadsprogramma met online evenementen en de is de directe economische impact 
slechts €2,8 miljoen. Dit is 5% tot 10% van wat het zou zijn geweest zonder COVID-19.  

95% van de citydressing was circulair 
Host City Rotterdam nam bij het indienen van voorstellen van de Citydressers circulariteit op 
als randvoorwaarde en liet dit zwaar wegen bij de keuze voor promotiemateriaal. Hierdoor 
waren duurzame keuzes en circulariteit zichtbaar in alle investeringen van de Citydressing. 
Uiteindelijk is 95% van alle citydressing circulair. 

Organisatie ESF binnen planning, budget en doelstelling 
De organisatie van het ESF is een intense ervaring geweest voor alle betrokken 
projectteamleden. Een mega evenement dat gedwongen door omstandigheden, 
voornamelijk vanaf de keukentafel, binnen planning, budget en conform kaders vanuit het 
bidbook is georganiseerd.  
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Aanbevelingen voor toekomstige mega evenementen in 
de Rotterdam 
Het Eurovisie Songfestival was een unieke kans voor Rotterdam, waarbij een blijvende 
sociale, economische impact is gemaakt op de investering en een impuls is gegeven aan het 
imago van Rotterdam. Een aantal succesfactoren en leerpunten voor volgende mega 
evenementen in Rotterdam op een rij: 
 

In het algemeen: 
• Onderzoek in de bied- en planfase hoe het hosten van een mega evenement een 

katalysator kan zijn om lopende projecten en programma's nieuw leven in te blazen. 
Sluit met de programmering rondom het mega evenement aan bij bestaande 
programma’s van de stad en versterk deze: zoek daarbij vooral naar sociale en 
marketing programma's met complementaire doelen en die elkaar versterken. De 
campagne van Rotterdam Partners om congressen en evenementen aan te trekken, 
aansluitend op het ESF is hier een voorbeeld van. 

 

Een langetermijnvisie: 
• Start (bijvoorbeeld in de biedfase) met duidelijke ambities en doelen voor de social 

legacy. Definieer concrete indicatoren die in lijn zijn met de ambities van de stad, 
zodat de belanghebbenden vanaf het begin kunnen werken aan specifieke 
doelstellingen en resultaten. 

• Werk vanuit een langetermijnvisie. De omvang van de investering is een kans om 
een betekenisvolle impact te maken, maar dat gebeurt niet van de ene op de andere 
dag. Wees niet bang voor een langere horizon – jaren – om de impact van de 
investering te realiseren. 
 

Plan vooruit om te profiteren van de social legacy: 
• Ontwikkel tegelijkertijd een strategie om te profiteren van de gecreëerde potentiële 

impact van het mega evenement. Betrek de vertegenwoordigers van alle bewoners 
van de stad bij de evenementorganisatie om de betrokkenheid en trots tijdens en na 
het evenement te vergroten. 

• Stel bij de start duidelijke eisen aan de duurzaamheid voor de betrokken bewoners, 
ondernemers en partners. De verwachte economische impact en het enthousiasme 
voor het evenement is een unieke kans om investeringen in duurzaamheid te 
stimuleren, vooral als de hoogte van de lat bij het begin duidelijk is gedefinieerd. 

• Maak van de gelegenheid gebruik om de culturele participatie van verschillende 
groepen Rotterdammers te vergroten, ook die van groepen met een afstand tot de 
rest van de beroepsbevolking: dit is een unieke kans om in contact te komen met 
doelgroepen die anders moeilijk te bereiken zijn. 

• Ga in een vroeg stadium na wat de unieke behoeften en verwachtingen zijn van 
Rotterdam en belanghebbenden en werk samen met de uitzendgerechtigden aan 
concrete afspraken over de communicatie, campagnes en (shared) branding die alle 
partijen ten goede komen. 
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• Help lokale ondernemers om het meeste uit het mega evenement te halen. Stimuleer 
naast de economische en zichtbaarheidsondersteuning (branding) ook de toegang tot 
nieuwe contacten, netwerken, ervaring en kennis vanuit de frontlinie van een 
onderneming van wereldklasse. Dit kan een blijvende impuls geven aan de lokale 
economie, de bestaande netwerken in de stad versterken – denk aan hotelketens en 
winkeliers – en de toewijding van de lokale ondernemers als stadsambassadeurs 
vergroten.  

 

Online en offline 
• Een online platform bij mega evenementen, zoals de Eurovision Village, vergroot niet 

alleen de toegankelijkheid en het bereik van het evenement en de gaststad, maar kan 
ook een nieuw aspect van het evenement toevoegen voor zowel de fysieke 
bezoekers als de online bezoekers.  

• Maak gebruik van de aandacht rondom het mega evenement om potentiële 
bezoekers en ambassadeurs van ver te betrekken en te laten meedoen. 

 
Organisatie 

• De lessen van 2020 en 2021 tonen meer dan ooit aan dat het mogelijk is om, indien 
nodig, een mega productie vanaf 'de keukentafel' te organiseren – met 
succesfactoren en lessen van een ongekend niveau door een online samenwerking 
om een steeds veranderend doel te bereiken.  

• Begin sterk met een teamaanpak met de belangrijkste partners van het mega 
evenement. Korte lijnen bij de communicatie, een strakke taak en rolverdeling bij 
projectmatig werken en een dieper begrip tussen de instellingen van een stad helpen 
bij de productie.  

• Een kick-off sessie met alle betrokkenen en werken vanaf een gezamenlijke plek met 
de juiste faciliteiten (zoals het IT-platform) worden hierbij als succesfactoren 
genoemd. 

• Vind en investeer in de beste mensen voor elke baan in de projectorganisatie en 
ondersteun hen. Het organiseren van mega evenementen is complex, veeleisend, en 
zijn geen bijbanen die naast het reguliere werk gedaan kunnen worden. Het 
mislukken van een mega evenement is een groot risico voor de stad. Dit risico kan 
voor een groot deel gedekt worden door de beste mensen vrij te maken en in te 
zetten. 
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Onderzoek aanpak legacy ESF  
In aanloop naar het Songfestival is er in samenspraak met verschillende betrokken partijen 
(o.a. Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals) en verantwoordelijken 
binnen de Gemeente Rotterdam een onderzoek raamwerk opgesteld. In dit document is, na 
verschillende overlegsessies, in detail vastgelegd op welke indicatoren de nalatenschap van 
het ESF wordt bepaald.  

In deze rapportage zijn inzichten vanuit de verschillende onderzoeken, ook vanuit de Host 
City Partners en de interne evaluatie, gebruikt om de legacy van het ESF in kaart te brengen 
en te duiden. 

Het onderzoek raamwerk is ook de leidraad voor deze rapportage, we kijken 
achtereenvolgens naar: 

• Resultaten: bereik en profiel personen en bedrijven 
• Effecten: waardering en draagvlak 
• Impact: op de volgende deelgebieden (zie onderstaande figuur) 

 

De groene doelgroepen zijn de partijen in Rotterdam, blauwe doelgroepen komen over het 
algemeen van buiten Rotterdam. 

Om de effecten op de economie, het imago, de sociale en circulaire effecten te bepalen is er 
onderzoek uitgevoerd onder de volgende doelgroepen: 

• Rotterdammers 
• Bezoekers liveshows in Rotterdam Ahoy 
• Pers  
• Delegaties  
• Ondernemers 
• Deelnemers ESF stadsprogramma 
• Stakeholders 
• Host City Partners 
• Interne partijen (Stuurgroep, Staf en Coreteam) 

In de bijlagen is een onderzoekverantwoording per doelgroep terug te vinden. Daarin worden 
de onderzoeksmethode, de aantallen interviews/ steekproef en verdere details beschreven. 
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Eurovisie Songfestival tijdens een pandemie  
Om de resultaten in perspectief te plaatsen, houd in gedachten dat in mei 2021: 

• Internationaal reizen niet was toegestaan of werd sterk afgeraden.   
• Musea, theaters en andere voorzieningen waren gesloten. 
• Restaurants en cafés waren alleen buiten open van 12.00 – 18.00.  
• Nederlandse huishoudens mochten maximaal twee gasten per dag ontvangen.  
• Mondkapjes binnen in alle openbare binnenruimtes waren verplicht.  
• De kaart van Europa stond rood van alle COVID-19-gevallen.  

Bron: European Centre for Disease Prevention and Control 

 

Tegen deze achtergrond was de aanblik van de duizenden blije, dansende en juichende fans 
(zonder mondkapjes) die elke dag opnieuw Rotterdam Ahoy vulden misschien wel één van 
de meest opvallende onderdelen van Eurovisie Songfestival 2021. Wat leek op moeiteloos 
overgaan op het 'normale leven' was het resultaat van het Fieldlab Evenementenprogramma. 

De Nederlandse evenementensector werkte samen met de overheid om 'Fieldlab 
evenementen' op te zetten, in samenwerking met wetenschappers en gerelateerde 
instellingen om de beste procedures te ontdekken om de industrie te helpen tijdens en na de 
COVID-19-crisis. Het Eurovisie Songfestival 2021 werd geselecteerd als Fieldlab-
experiment, waarbij onder strikt toezicht en met strenge richtlijnen fysiek publiek welkom 
was. 
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Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de direct zichtbare resultaten van het Eurovisie 
Songfestival in Rotterdam. Daarbij ligt de focus op bereik van verschillende doelgroepen en 
daarbij een beschrijving van deze doelgroepen. 

Bereik ESF bij verschillende doelgroepen 
 

Met het ESF had Rotterdam natuurlijk een enorm uithangbord met een wereldwijd bereik. In 
dit deel wordt specifiek gekeken in welke mate het ESF zichtbaar is geweest in aantallen, via 
welke kanalen en wie er met de verschillende uitingen zijn bereikt. De doelgroepen waar 
naar wordt gekeken zijn: 

• TV-kijkers en online volgers 
• Rotterdammers 
• Bezoekers liveshows in Rotterdam Ahoy 
• Deelnemers ESF stadsprogramma 
• Ondernemers 
• Pers  
• Delegaties 

 

Bereik en profiel ESF bezoeker 
 

Enorm bereik op televisie en online door het ESF in Rotterdam 
De 2021 editie vormde geen uitzondering op de massale, internationale belangstelling voor 
de optredens van de voorgaande jaren. De shows werden bekeken door 183 miljoen 
televisiekijkers en 50,6 miljoen kijkers via YouTube live stream. De media-uitingen rondom 
het ESF hebben potentieel 1,6 miljard lezers bereikt (in het hoofdstuk over imago wordt dit 
verder toegelicht).  

Op televisie hebben kijkers, over de 3 live uitzendingen, gemiddeld 1 uur en 42 minuten naar 
het ESF gekeken. De Grand Finale is daarbij het beste bekeken in de meeste landen. De Tv-
uitzendingen trekken boven gemiddeld kijkers onder de 35 jaar aan (12% normaal ten 
opzichte van 25% bij het ESF); ten opzichte van normaal bereik op TV is dat bij de ESF TV-
uitzendingen een verdubbeling.   

Online Eurovision Village zorgt voor een wereldwijd bereik onder een jong publiek 
De online Eurovision Village is wereldwijd meer dan 500.000 keer bezocht, waarvan ruim 
300.000 unieke bezoeken. Bezoekers kwamen uit 134 verschillende landen, twee derde 
(67%) van de bezoekers van de website was jonger dan 30 jaar. Bezoekers zijn gemiddeld 4 
minuten in de online Eurovision Village geweest en hebben 3 verschillende onderdelen 
binnen de website bezocht. 
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Dwarsdoorsnede van Rotterdammers betrokken en hebben onderdelen 
van het ESF gezien 
Vanuit effectmeting onder Rotterdammers eind mei 2021 na afloop van het ESF kunnen we 
concluderen dat zeven op de tien Rotterdammers (71%) specifieke ESF onderdelen hebben 
gezien of aan deelgenomen. Het meest genoemd is de Citydressing (45%), daarnaast de 
liveshows in Ahoy, de openingsceremonie en de optredens op de Rotterdamse daken (Rock 
the Roof). De betrokken Rotterdammers komen echt uit alle lagen van de bevolking in 
termen van geslacht, leeftijd en opleiding en laten een vergelijkbare samenstelling zien als 
aanwezig in de stad. 

Divers publiek bij de liveshows in Rotterdam Ahoy, een derde komt uit 
Rotterdam 
In Rotterdam Ahoy hebben in totaal 27.475 personen één van de negen liveshows bezocht. 
De liveshows in Ahoy zijn bezocht door een brede mix van leeftijden: twee op vijf bezoekers 
is tussen 20 en 40 jaar oud (39%), de helft is in een leeftijd tussen 40 en 60 jaar oud (51%). 
Het merendeel is hoog opgeleid (59%), één op drie heeft een middelbaar opleidingsniveau 
(34%). In vergelijking met gemiddeld cultuur bezoek, over het algemeen worden daar meer 
hoger opgeleiden aangetrokken, heeft echt een dwarsdoorsnede van Rotterdammers de 
liveshows in Rotterdam bezocht. 

 

Bijna alle bezoekers in Rotterdam Ahoy kwamen uit Nederland (96%), ongeveer een derde 
van de bezoekers (34%) komt uit Rotterdam. Dit valt te verklaren door de op dat moment 
geldende COVID-19 maatregelen en buitenlandse bezoekers Nederland niet konden 
bezoeken 

De bezoekers uit Rotterdam zijn deels afkomstig uit Rotterdammers die via de Celebrate 
Together actie, voor Rotterdammers met een smalle beurs, een liveshow in Ahoy konden 
bezoeken. Op het bovenstaande kaartje is een evenredige verdeling te zien van de 
bezoekers uit alle delen van de stad.  
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Stadsprogramma bereikt een dwarsdoorsnede van de Rotterdammers  
Met het Stadsprogramma zijn veelal Rotterdammers (69%) en diverse leeftijdsgroepen en 
opleidingsniveaus bereikt. Via deelnemende culturele instellingen was er een direct 
publieksbereik van 231.000 personen. De middelen van Rotterdam Festivals zorgden ook 
voor 1 miljoen impressies. Via TV Rijnmond en OPEN Rotterdam was er een goed bereik 
met programma’s als ‘Tebbie Ries met z’n Songfestival’ en de ‘OPEN Updates’. 

800 lokale ondernemers zijn betrokken en met 60 stakeholders is 
samengewerkt 
Binnen Rotterdam hebben 800 lokale ondernemers zich aangesloten bij het Eurovisie 
Songfestival door Citydressing-banners op hun etalages te plakken en op andere creatieve 
manieren te participeren. Host City Rotterdam werkte, rondom het ESF, rechtstreeks samen 
met meer dan 60 lokale, nationale en internationale belanghebbenden.  

Betrokken Rotterdamse ondernemers kwamen voor 27% uit de cultuur/sport/recreatie 
branche, een kwart (24%) is actief in de dienstverlening en 16% zijn horeca ondernemers. In 
de helft van de gevallen gaat het om ondernemingen met 50 medewerkers of minder (51%), 
terwijl bij een kwart meer dan 500 medewerkers in dienst zijn (24%). 

Pers in Rotterdam en online betrokken bij het ESF 
De COVID-19-gerelateerde reisbeperkingen beperkten de berichtgeving van de pers ter 
plaatse: 441 journalisten en fotografen reisden af naar Rotterdam, in plaats van de 
gemiddeld 1.700 tijdens de afgelopen Eurovisie Songfestivals. Een grotere persgroep sloot 
zich aan via een Online Perscentrum (729). Op basis van onderzoek onder betrokken pers 
bleek dat er afvaardigingen waren uit 35 landen. Een derde van de pers (32%) nam voor het 
eerst deel aan het ESF, 22% had al meer dan 9 edities van het ESF bezocht. Ruim een 
kwart (27%) van de journalisten was al eens in Rotterdam geweest, voor 73% was het een 
eerste kennismaking.       

         

 

Delegaties uit 39 landen waren aanwezig bij het ESF in Rotterdam 
Uiteindelijk waren er delegaties uit 38 landen voor 2 - 3 weken in Rotterdam in aanloop naar 
het ESF. In eerste instantie zouden er 41 landen deelnemen maar Wit-Rusland en Armenië 
zijn in aanloop naar het festival afgevallen. Australië heeft ook deelgenomen aan het ESF 
maar kon door de COVID-19 maatregelen niet afreizen naar Nederland. Een derde (34%) 
van bezoekers uit de delegaties was eerder in Rotterdam geweest, voor 66% was het de 
eerste keer.  
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Bekendheid met ESF en onderdelen door een mix van 
communicatiemiddelen 
De Rotterdammers zijn veelal via radio- en televisieprogramma’s (55%) bekend geraakt met 
het ESF. Ruim twee op de vijf Rotterdammers (42%) heeft posters en billboards gezien. De 
aankleding in de stad is door 61% van de Rotterdammers opgevallen, het sentiment over het 
de citydressing was zeer positief: 

 

De gemiddelde waardering voor de Citydressing was een 7,6 op een schaal van 1 tot en met 
10.                        

Bij bezoekers van een liveshow in Rotterdam Ahoy kwam de bekendheid met ESF 
activiteiten in de meeste gevallen via TV- of radioprogramma's (53%), daarnaast werden ook 
de social media (52%) en de website van het ESF (49%) vaak als bron van bekendheid 
aangewezen.                

            

 

 

Bekendheid met het Stadsprogramma is in Rotterdam vooral bereikt door uitzendingen van 
RTV Rijnmond (40%), via vrienden/bekenden (35%), kanalen van Rotterdam Festivals (34%) 
en (online) printmedia (32%). Een kwart geeft openuptorotterdam.eu aan als bron. 
Bekendheid met het online Eurovision Village kwam vooral via de officiële online kanalen van 
het ESF. 

  

1% 22% 77%

Waardering ESF Citydressing 
onder Rotterdammers

1 - 6 7 - 8 9 -10
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Effecten 
 
Draagvlak voor ESF in Rotterdam 
In dit deel wordt er specifiek gekeken naar de attitude van verschillende doelgroepen ten 
aanzien van het ESF in Rotterdam. Het is een grote investering, een bijzonder evenement en 
het is goed om zicht te krijgen hoe verschillende groepen daar tegenaan kijken. Daarbij moet 
wel gezegd dat bij het binnenhalen van het ESF in 2019 COVID-19 nog niet speelde en in 
2020 en 2021 dit wel het geval was. De COVID-19 uitbraak en bijkomende maatregelen zijn 
wel van invloed op de houding ten opzichte van het ESF. Het draagvlak voor het ESF zullen 
we in dit deel specifiek bekijken voor: 

• Rotterdammers 
• Deelnemers ESF stadsprogramma 
• Ondernemers 
• Stakeholders 
• Host City Partners 
• Interne partijen (Stuurgroep, Staf en Coreteam) 

Onder Rotterdammers is ook specifiek gekeken naar de ontwikkeling van het draagvlak in de 
tijd. Er zijn twee metingen uitgevoerd, een 0-meting eind april en een 1-meting eind mei / 
begin juni 2021. 

 
Draagvlak voor het ESF onder Rotterdammers in de tijd toegenomen, 
Rotterdam was een goede gastheer 
Uiteindelijk vindt zeven op de tien Rotterdammers (69%) het goed dat het ESF naar 
Rotterdam is gekomen, slechts 6% vond dit niet en 25% had er geen duidelijke mening over. 
In de loop van de tijd vonden meer Rotterdammers het goed dat het ESF naar Rotterdam is 
gekomen, in april vond 61% dit en na het Songfestival was dit toegenomen naar 69%. 

Van de Rotterdammers vindt 83% dat Rotterdam heeft laten zien een goede gastheer te zijn, 
bij de 0-meting was slechts 70% hiervan overtuigd. Ook zijn meer Rotterdammers trots op de 
stad (van 56% naar 65%), en zijn meer Rotterdammers het eens dat de stad zich op unieke 
wijze aan de wereld heeft getoond (een stijging van 66% naar 74%). 

 

      
 

 

 

“Het blijft jammer dat de activiteiten 
beperkt waren door corona. Tegelijkertijd 
was er veel creativiteit om er het beste van 

te maken.”  

Bewoner Rotterdam 

“Ik ben erg trots dat het ESF in 
Rotterdam was en dat zo veel 

mensen Rotterdam hebben gezien 
op TV.” 

 
Bewoner Rotterdam 
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Onder de Rotterdammers geeft 15% aan groot fan te zijn en heeft het ESF intensief gevolgd, 
een kwart (24%) zijn geen fan en hebben het ESF niet gevolgd deze groep Rotterdammers 
is ook het meest kritisch op de investering die er is gedaan voor een evenement als het ESF. 
De meeste Rotterdammers (61%) zien zichzelf niet als groot fan van het ESF maar geven 
aan het ESF wel op televisie of online te hebben gevolgd. 

Stadsprogramma deelnemers over het algemeen zeer enthousiast over 
het ESF 
De deelnemers aan het stadsprogramma zijn heel enthousiast over het ESF: bijna iedereen 
(93%) geeft aan dat het goed is dat het ESF naar Rotterdam is gekomen, 89% geeft ook aan 
dat het ESF hen trots maakt op Rotterdam. Ook vindt 97% dat Rotterdam heeft laten zien 
een goede gastheer te zijn voor grote unieke evenementen. 

 

Ondernemers in Rotterdam positief over de komst van het ESF naar 
Rotterdam 
Rotterdamse ondernemers zijn het in 92% van de gevallen (geheel) eens met de komst van 
het ESF naar Rotterdam en 90% is trots op Rotterdam door de organisatie van het ESF. 
Tenslotte geeft ook hier bijna iedereen (95%) aan dat Rotterdam heeft laten zien een goede 
gastheer te zijn voor grote unieke evenementen. Dus ook vanuit de ondernemers die hebben 
deelgenomen aan het onderzoek was er veel draagvlak voor het ESF. 

Stakeholders vinden dat Rotterdam in staat is om grote unieke 
evenementen te organiseren 
Uit interviews met de stakeholders bleek dat Rotterdam heeft laten zien grote unieke 
evenementen neer te kunnen zetten en kan dat in de toekomst blijven doen. Rotterdam heeft 
doorzettingsvermogen getoond en een mooi evenement neergezet in een moeilijke tijd. 
Rotterdam heeft laten zien dat ze (weer) durven. 

 

69%

92%

93%

Rotterdammers

Ondernemers

Deelnemers stadsprogramma

Draagvlak voor het ESF in Rotterdam 

“In de organisatie van het ESF heeft Rotterdam echt de kansen benut die er lagen, 
Rotterdam was jarig en heeft het aan de hele wereld laten zien. Een mooie opstap 

naar de toekomst.” - Stakeholder Rotterdam 
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Host Cityteam project partners positief over de samenwerking en het 
eindresultaat 
Verschillende leden van het Host City projectteam, 10 in totaal, zijn geïnterviewd en 
gevraagd over de samenwerking en nalatenschap van het ESF. Uit de gespreken bleek dat 
de Host City Partners en daaraan verbonden partijen bewezen hebben dat zij onder zeer 
moeilijke omstandigheden op succesvolle wijze een zeer complex evenement kunnen 
organiseren.  

Betrokken partijen binnen de gemeente Rotterdam: ESF sloot aan bij de 
ambities van de stad 
Uit de interne evaluatie binnen de stuurgroep, staff en core teamleden bleek dat de doelen 
van het ESF aansloten bij de ambitie van de stad. Daarbij was iedereen het ook over eens 
dat er sprake was een gedeelde ambitie tussen alle ESF Host City partners (Gemeente 
Rotterdam, Rotterdam Ahoy, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners en de NOS). Ook 
voelde de organisatie voldoende steun van het college en de gemeenteraad, mandaat om 
het project te runnen en ruimte om te escaleren.  

Steun voor aantrekken grote evenementen bij Rotterdammers en 
ondernemers 
De lokale bevolking steunt inspanningen van de stad om andere grootschalige evenementen 
te organiseren. Hierbij hebben de bewoners laten zien dat zij ook hun steentje kunnen 
bijdragen. 

Zowel ondernemers (95% (geheel) mee eens) als bewoners in het algemeen (83%) hebben 
een sterk vertrouwen dat Rotterdam "heeft laten zien hoe je een geweldige gastheer kunt zijn 
voor grote, unieke evenementen". 

 
 
 

  

83%

95%

Rotterdammers

Ondernemers

Rotterdam goede gastheer grote unieke 
evenmenten
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Waardering en tevredenheid ESF in Rotterdam 
 

Na het bereik en draagvlak voor Eurovisie Songfestival wordt nu gekeken naar de uitvoering 
van het ESF. In welke mate waren verschillende doelgroepen tevreden over het ESF in 
Rotterdam. Er wordt gekeken naar de waardering op totaalniveau en, waar van toepassing 
op specifieke aspecten van het ESF. Ook hier wordt weer onderscheid gemaakt naar 
verschillende groepen: 

• Rotterdammers 
• Bezoekers liveshows in Rotterdam Ahoy 
• Pers  
• Delegaties  
• Ondernemers 
• Deelnemers ESF stadsprogramma 
• Stakeholders 
• Host City Partners 
• Interne partijen (Stuurgroep, Staff en Core team) 

In de meeste deelonderzoeken is een specifiek vraag meegenomen over de totale 
waardering voor het ESF in Rotterdam. 

 

Waardering voor het ESF onder Rotterdammers in de tijd 
gestegen  
De waardering van het ESF in Rotterdam in totaal steeg van eind april naar begin juni van 
gemiddeld een 6,5 naar een 7,5. Jongeren waarderen het ESF hoger dan ouderen: 
deelnemers jonger dan 30 jaar beoordelen het ESF gemiddeld met een 7,8, deelnemers 
tussen 30 en 60 jaar geven een gemiddelde waardering van 7,5. 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de totale waardering vinden de Rotterdammers dat de stad zich op unieke wijze aan 
de wereld heeft getoond (74%). Daarentegen vindt slechts de helft (51%) van de 
Rotterdammers dat het ESF heeft gezorgd voor een bijzondere sfeer in Rotterdam, dit is een 
daling ten opzichte van verwachtingen vooraf eind april 2021 (toen 61%). Door de geldende 
COVID-19 maatregelen was het niet mogelijk om een fysieke Eurovision Village te hebben 
en activiteiten in de stad te organiseren. Daarnaast was het met de reisbeperkingen zeer 
lastig voor bezoekers van buiten Nederland om naar Rotterdam te komen.  

 

 

6,5 
 

7,5 

Waardering ESF in de tijd 

    april 2021 – juni 2021 
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Zeer hoge waardering voor ESF van bezoekers; Rotterdam Ahoy als 
locatie hoogste waardering 
De bezoekers van de ESF shows zijn erg enthousiast en waarderen het ESF in Rotterdam 
met een 9,1. De ESF shows in Rotterdam Ahoy worden zelfs met een 9,2 beoordeeld. 
Daarbij scoort de sfeer tijdens de shows het hoogst (9,3), gevolgd door de show zelf (9,2), 
Rotterdam Ahoy als locatie voor de shows (9,2) en de aankleding en inrichting (9,1). 

Bezoekers van buiten Rotterdam (66%) hebben in 40% van de gevallen een positiever beeld 
van Rotterdam gekregen dankzij het ESF. Ook geven zij in 36% van de gevallen aan 
Rotterdam aantrekkelijker te vinden voor een (herhaal)bezoek. 

  

  
 

Pers geeft ESF een hoge waardering, twee op de vijf zal Rotterdam actief 
aanbevelen 
De totale waardering vanuit de pers voor het ESF in Rotterdam is een 8,6. De pers die alleen 
online betrokken was gaf een hogere waardering (8,7) dan de bezoekende pers (8,4). De 
pers was zeer te spreken over het contact met de organisatie (8,4) en het openbaar vervoer 
(8,8). Onder pers bleek dat 41% de stad Rotterdam actief zal aanbevelen bij anderen. 

Delegaties ook zeer positief over het ESF in zijn geheel en specifiek de organisatie 
Over het algemeen waren de delegaties zeer positief over het ESF in Rotterdam met een 
totale waardering van 9,0. Over de organisatie was men ook zeer te spreken: communicatie 
(9,1), transport (9,0) en hotel/accommodatie (8,2) scoorden allemaal hoog. Ook het gevoel 
van veiligheid, tijdens de COVID-19 maatregelen, was er bij de bezoekers. Ruim zes op de 
tien (63%) zullen Rotterdam actief aanbevelen bij collega’s en zakelijke contacten. 

 

8,9

9,1

9,0

8,6

Gemiddelde waardering

Bezoekers

Delegaties

Pers

Waardering ESF bezoek

Beste ESF ooit!  
En dit was onze 7e 

editie ; ) 
  

- delegatie 

Alles was fantastisch 
geregeld, met militaire 

precisie en zeer gastvrij  
 

 - bezoeker show 

De show was spectaculair, 
ook de energie, mijn totale 

indruk was zeer positief 
 

– pers 
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Rotterdamse ondernemers positief over ESF; hoge mate van aanbeveling van 
Rotterdam 
Rotterdamse ondernemers waarderen het ESF in Rotterdam gemiddeld met een 8,6. 
Daarnaast waarderen zij de samenwerking met Host City Rotterdam met een 8,0 gemiddeld. 
Ondernemers zijn zeer enthousiast over Rotterdam als stad om in te ondernemen: 69% zou 
de stad actief aan collega's of zakelijke relaties aanbevelen. 

 

   
 

Stadsprogramma en online Eurovision Village goed gewaardeerd door 
deelnemers 
De side-events ontvingen ook positieve recensies; de gemiddelde tevredenheid over zowel 
het online Eurovision Village als het stadsprogramma was een 7,8. Deelnemers aan het 
stadsprogramma geven aan dat er, binnen de mogelijkheden, een leuk, mooi, vernieuwend, 
gevarieerd, feestelijk en echt Rotterdams activiteitenaanbod was, waar men van heeft 
genoten.  

Bezoekers van de online Eurovision Village waren zeer te spreken over innovatieve aanpak 
(8,6), beeldkwaliteit van de streams (8,3) en de (online) optredens (8,1). De meeste 
internationale deelnemers (92%) bezochten Rotterdam niet eerder; 80% heeft interesse in 
het bezoeken van de stad; bij bijna drie op de vijf van hen heeft de Eurovision Village de 
interesse voor bezoek opgewekt (58%). 
 
Samenwerking stakeholders en Host City projectteam prettig ervaren en 
een uniek evenement neergezet 
Het Host City projectteam blonk volgens de stakeholders uit in enthousiasme, expertise, 
denken in mogelijkheden en tijdig acteren. Het had de stakeholders geholpen als er meer 
duidelijkheid was over de rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen het projectteam. 
Daarnaast was de houding soms wat afwachtend en voorzichtig. Alles bij elkaar geeft men 
aan prettig te hebben samengewerkt, er was wederzijds vertrouwen om een uniek ESF neer 
te zetten. Een veel gehoord geluid is dat het Host City Projectteam binnen de kaders alles 
eruit heeft gehaald wat erin zat. “Als Rotterdam iets wil, dan fixen ze het!” 

Ondanks dat we 
geen subsidie 

hebben 
ontvangen heeft 

het 
stadsprogramma 

team ons 
geholpen om onze 
activiteit zichtbaar 

te maken 

ondernemer 

 

Host City 
Rotterdam heeft 

met veel 
enthousiasme 

partners 
betrokken en met 
elkaar verbonden. 

Alles bij elkaar 
een goede 

samenwerking  
 

    ondernemer 

We hebben producenten 
ingeschakeld die in de wijken actief 
zijn. Maar we hebben ook ons 
netwerk en voelsprieten verder de 
stad in laten gaan. Daarnaast 
hebben we samengewerkt met 
‘Muziek in de klas’, dat al een 
netwerk in het onderwijs heeft. We 
hebben gekeken hoe we elkaar 
konden versterken.  

Rotterdam Festivals 
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Projectorganisatie functioneerde goed binnen de constant veranderende 
omstandigheden 
Vanuit de verschillende betrokken partijen (interne organisatie, Host City Projectteam en 
andere partners) overheerst het gevoel dat de projectorganisatie goed functioneerde in een 
dynamische omgeving waar veelal op afstand werd gewerkt en met constant veranderende 
omstandigheden door de coronapandemie.  

Ambassadeurs van Rotterdam onder ESF bezoekers 
Aan verschillende doelgroepen is gevraagd in welke mate zij Rotterdam als stad aanbevelen. 
Er blijkt dat de bewoners (71%) die vanuit Celebrate Together een show hebben bezocht en 
de lokale ondernemers (69%) de meest enthousiaste Rotterdam ambassadeurs zijn. In de 
grafiek worden alleen de 9 en 10 scores getoond en deze deelnemers worden echt gezien 
als ambassadeurs. De scores voor de delegaties, bezoekers en pers zijn ook hoog te 
noemen.  

 

 

  

41%

45%

49%

69%

71%

Pers

Bezoekers

Delegaties

Ondernemers

Celebrate Together

Rotterdam Ambassadeurs 
(aanbeveling van 9 of 10 op een schaal van 1-10) 
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Gevoel van veiligheid tijdens het ESF 
De veiligheidsmaatregelen trokken bij de editie 2021 meer dan gebruikelijk de aandacht. Uit 
reacties van de bezoekers, delegaties en pers bleek dat zij zich op hun gemak voelden met 
de COVID-19 maatregelen die werden getroffen en zij voelden zich veilig tijdens hun bezoek 
in Rotterdam. 

 

 
Bovendien was 94% van de vrijwilligers het ermee eens dat ze zich "veilig voelden" rondom 
hun werkzaamheden. 

 

    

  

93%

89%

87%

Pers

Delegaties

Bezoekers

Comfortabel met de COVID-19 maatregelen

Het was goed dat zowel de 
EBU als de Nederlandse 
omroep ervoor zorgden 

dat de COVID-19 
maatregelen werden 

nageleefd.  
 

pers 

Ik voelde mij in 
Ahoy veiliger dan 
in de gemiddelde 

 supermarkt! 
  

bezoeker 

Jullie hebben de 
wereld laten zien 
dat het mogelijk is 

zo’n enorm 
evenement veilig 
te organiseren 

  
delegatie 



 

Eurovisie Songfestival Rotterdam 2020 – 2021 Legacy rapportage                                            25 
 

Sociale impact 
De COVID-19 pandemie had in voorjaar 2021 een aanzienlijke impact op de Rotterdamse 
samenleving en gaf een onverwachte draai aan het ESF. Uit onderzoek van de 
Kenniswerkplaats Leefbare Wijken bleek dat in maart 2021 als gevolg van COVID-19 meer 
Rotterdammers moeite hebben zich te ontspannen (36%) en hebben meer Rotterdammers 
het gevoel niks te hebben om naar uit te kijken (45%). Bijna de helft van de bevolking (49%) 
vindt in maart 2021 dat de regering onvoldoende rekening houdt met de economische en 
sociale gevolgen van de COVID-19 maatregelen2.  

Het ESF en alle randprogrammering hebben impact op de betrokken bewoners, vrijwilligers 
en bezoekers. Men leert nieuwe mensen kennen, raakt geïnspireerd en doet kennis en 
vaardigheden op. Om een beeld te krijgen van de sociale effecten zijn de volgende 
onderwerpen onderzocht: 

• De verbondenheid onder Rotterdammers  
• Verbondenheid door actieve deelname 
• Inclusiviteit, toegankelijkheid en acceptatie 
• Gemeenschapstrots 
• Toegankelijkheid door online Eurovision Village 
• Persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers 

Om inzichten te verwerven in het gevoel van verbondenheid onder Rotterdammers is een 0- 
en een 1-meting uitgevoerd.  
Verbondenheid en vertrouwen in Rotterdam door het ESF 
Rotterdammers die actief deelnamen aan het ESF - bijvoorbeeld via Celebrate Together, het 
bekijken van de City Dressing of een bezoek aan de online Eurovision Village - voelden zich 
significant meer verbonden met hun stad. 

• 60% van de deelnemers had meer vertrouwen in de toekomst van Rotterdam ten 
opzichte van 37% van alle bewoners vóór de show 

• 59% van de deelnemers voelde zich meer verbonden met Rotterdam ten opzichte 
van 36% van alle bewoners 

• 51% van de deelnemers voelde zich meer thuis in Rotterdam ten opzichte van 30% 
van alle bewoners 

• Gemiddeld over alle stellingen steeg de verbondenheid met Rotterdam 65% meer bij 
Rotterdammers die deelnamen aan het ESF programma. 

 

 
2 Kenniswerkplaats Leefbare wijken 

60%

59%

51%

37%

36%

30%

...heb ik meer vertrouwen in de toekomst van
Rotterdam

... voel ik mij meer verbonden met Rotterdam

… voel ik me meer thuis in Rotterdam

Verbondenheid met Rotterdam 
Omdat het ESF in Rotterdam heeft plaatsgevonden...

Actieve Rotterdamse deelnemers ESF programma Inwoners Rotterdam voor ESF
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Meer verbondenheid met Rotterdammers en andere culturen 
Rotterdammers die actief deelnamen aan het ESF voelden zich meer verbonden met andere 
Rotterdammers. Het ESF zorgde ervoor dat: 

• 33% van de deelnemers zich meer 
verbonden voelde met andere culturen 
en gemeenschappen ten opzichte van 
24% van alle bewoners vóór de show. 

• 31% van de deelnemers kende meer 
mensen ten opzichte van 19% van alle 
bewoners voor de show. 

• 29% van de deelnemers heeft meer 
contact met andere culturen en 
gemeenschappen ten opzichte van 21% 
van alle bewoners voor de show. 

• Gemiddeld over alle stellingen steeg de 
verbondenheid met andere 
Rotterdammers 45% meer bij 
Rotterdammers die deelnamen aan het 
ESF programma. 

 

Cultuurdeelname slaat bruggen tussen gemeenschappen. Opvallend is dat het ESF in 
Rotterdam meer teweeg heeft gebracht bij Rotterdammers met een migratieachtergrond dan 
bij Rotterdammers zonder migratieachtergrond. 

 
• 33% van de Rotterdammers met een 

migratieachtergrond voelt zich meer 
verbonden met andere culturen en 
gemeenschappen doordat het ESF in 
Rotterdam plaatsvond (tegen 20% bij 
Rotterdammers zonder 
migratieachtergrond).  

• 37% van de Rotterdammers met 
migratieachtergrond heeft meer contact 
met andere culturen, tegen 16% bij 
Rotterdammers zonder 
migratieachtergrond. 

• 33% van de Rotterdammers met 
migratieachtergrond heeft meer mensen 
leren kennen, tegen 19% bij 
Rotterdammers zonder 
migratieachtergrond. 

  

33%

31%

29%

24%

19%

21%

... voel ik mij meer
verbonden met

andere culturen en
gemeenschappen

... ken ik meer
mensen

... heb ik meer contact
met andere culturen
en gemeenschappen

Verbondenheid met 
Rotterdammers 

Omdat het ESF in Rotterdam heeft 
plaatsgevonden...

Actieve Rotterdamse deelnemers ESF programma

Inwoners Rotterdam voor ESF

19%

16%

20%

33%

37%

33%

... heb ik meer mensen
leren kennen

... heb ik meer contact
met andere culturen en

gemeenschappen

... voel ik mij meer
verbonden met andere

culturen en
gemeenschappen

Verbondenheid met 
Rotterdam

Doordat het ESF in Rotterdam 
heeft plaatsgevonden

Rotterdammers met migratieachtergrond
Rotterdammers zonder migratieachtergrond
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ESF draag bij aan en gevoel van acceptatie  
Bijna driekwart van de Rotterdammers en twee derde van de bezoekers van buiten 
Rotterdam geven aan dat Rotterdam met het organiseren van het ESF laat zien dat het een 
gastvrije stad is waar je je direct thuis voelt.  

 

Celebrate together versterkt het gevoel van inclusiviteit 
Het Celebrate Together programma en de online Eurovision Village zijn beiden uniek in de 
historie van het ESF en laten zichtbare succesfactoren zien op het gebied van de 
toegankelijkheid, betrokkenheid en beleving. Deze factoren kunnen van nut zijn voor 
toekomstige evenementen en programma’s in Rotterdam en omgeving.  

• Een eis vanuit de gemeente Rotterdam was dat het ESF een inclusief feest moest 
zijn voor alle bewoners van Rotterdam. In lijn met dit voornemen werd ongeveer 8% 
van de liveshow-tickets via het programma ‘Celebrate Together’ ter beschikking 
gesteld aan stadsgenoten met een lager inkomen. Door zo toegangsdrempels weg te 
nemen, werd de toegankelijkheid van het ESF groter.  

• Daarnaast werden 1.064 tickets aangeboden aan zorgmedewerkers en medisch 
personeel. 

• Slechts 21% van de Celebrate Together bezoekers was “fan” van het Eurovisie 
Songfestival. Dit was voor het evenement een nieuw publiek. Daarnaast veroorzaakte 
het een nieuwe vermenging van publiek binnen de stad.  

• 85% van de Celebrate Together bezoekers vond Rotterdam "een stad waar iedereen 
ertoe doet, ongeacht hun sociale klasse", vergeleken met slechts 57% van de totale 
bewoners van de stad. 
 

 

 

65%

74%

bezoekers van buiten Rotterdam

Rotterdammers

Gastvrijheid en welkom voelen
Met het plaatsvinden van het ESF in Rotterdam laat Rotterdam zien dat 

het een stad is die gastvrij is en waar je je direct thuis voelt

Wat gemeente Rotterdam voor 
mij heeft waargemaakt, maak ik 
waarschijnlijk in mijn hele leven 
nooit meer mee! Vervoer was 
goed geregeld, super show en 
perfecte tekst en uitleg over de 

zelfstesten. – Celebrate Together 

85%

57%

Celebrate Together

Rotterdammers

Rotterdam is een stad waar 
iedereen er toe doet
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Gemeenschapstrots kreeg een boost door het ESF 
De trots en het vertrouwen van de Rotterdammers in hun stad kregen een boost door het 
ESF, vooral bij de Rotterdammers die actief deelnamen. Ook de Rotterdamse ondernemers 
zijn trotse ambassadeurs van de stad.  

• De voor- en nameting van trots op de stad ging van 54% naar 65% voor alle 
bewoners. 

 

 
 

   

 
  

56%

67%

54%

61%

66%

70%

83%

65%

51%

74%

het is goed dat het ESF naar Rotterdam is
gekomen

Rotterdam laat zien een goede gastheer te zijn
voor grote unieke evenementen

het ESF maakt mij trots op Rotterdam

het ESF zorgde voor een bijzondere sfeer in
Rotterdam

Rotterdam presenteert zich op unieke wijze aan
de wereld

Trots en draagvlak Rotterdammers

1 meting 0 meting

De shows waren 
geweldig. Maakt je trots 

op Rotterdam!  
 

bewoner  

Trots dat mijn stad dit 
zo heeft kunnen 

organiseren.  
 

bewoner  

Rotterdam heeft met het 
Songfestival zichzelf op 
een innovatieve manier 

aan de rest van de wereld 
kunnen tonen.  

bewoner 
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Toegankelijkheid vergroot door online Eurovision Village 
De online Eurovision Village vergrootte het bereik en de sfeer van het ESF 2021 en Host City 
Rotterdam. Door mensen op afstand op deze manier te kunnen betrekken, werd er een 
nieuwe dimensie toegevoegd voor het bestaande publiek.  

• Normaal gesproken was de Village-ervaring exclusief voor bewoners en bezoekers 
van de gaststad. Dit jaar voegde de Village een extra dimensie toe aan voor de 
fysieke bezoekers, maar breidde het ook de toegang over de hele wereld uit (503.640 
bezoeken). Er waren geen belemmeringen voor toegang, behalve een goede 
internetverbinding.   

• Een ander aspect van de toegankelijkheid was de aandacht voor verschillende 
fysieke mogelijkheden tijdens het ontwikkelen van het platform. De wereld kwam naar 
de stad en de stad ging open voor de wereld.   

• Net als bij de uitzending en bij de YouTube live stream kijkers kwamen de bezoekers 
van de online Eurovision Village van over de hele wereld: 

 

Aantal bezoeken van de online Eurovision Village, land van herkomst  
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Persoonlijke ontwikkeling en sociaal netwerk is verbeterd bij 
vrijwilligers 
698 vrijwilligers maakten het Eurovisie Songfestival 2021 mogelijk en hielpen tijdens het 
evenement in tien verschillende disciplines (bijvoorbeeld facilitaire diensten, gastvrijheid, 
accreditatie) met gemiddeld 6 diensten per vrijwilliger3.  

• Voor de vrijwilligers droeg het evenement onder meer bij aan hun sociale netwerk 
(waardevolle contacten: 63%) en persoonlijke ontwikkeling (ontwikkelen van kennis 
en vaardigheden 57%). 

  
 

• Daarnaast geven deelnemende vrijwilligers aan graag vaker te helpen bij soortgelijke 
evenementen in Rotterdam (76%). 

• Slechts 25% van de vrijwilligers woonde in Rotterdam, gezien de grote impact op het 
sociale netwerk, de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie bij 
de vrijwilligers is het waardevol om meer Rotterdamse vrijwilligers te werven voor 
volgende mega evenementen in Rotterdam.   

 

Deze positieve ervaringen zijn de indicatoren voor een verhoogde bereidheid om deel te 
nemen aan toekomstige evenementen in de stad en hangen samen met gevoelens van 
verbondenheid met Rotterdam.  

De vrijwilligers vonden dat het meer vasthouden aan schema's (minder veranderingen en 
verschuivingen in schema's) en het aanbieden van variaties in activiteiten (afwisselend 
tussen taken) zouden helpen om nog meer uit hun diensten te halen.  

 
3 Resultaten onderzoek onder vrijwilligers vanuit Eventmakers 

86%

83%

63%

23%

Ik voelde mij welkom

Ik voelde mij onderdeel
van het ESF

Ik heb waardevolle
contacten opgedaan

Ik heb bestaande
contacten versterkt

Sociaal netwerk 
vrijwilligers

90%

57%

44%

Ik voelde mij geaccepteerd
en kon mijzelf zijn

Ik heb iets geleerd en heb
nieuwe vaardigheden

opgedaan

Ik heb mijn zelfvertrouwen
vergroot

Persoonlijke ontwikkeling 
vrijwilligers

76%Ik wil graag nog een keer helpen bij soortgelijke
evenementen in Rotterdam

Maatschappelijke participatie vrijwilligers

Een zeer gezellig vrijwilligers home! – vrijwilliger 
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Imago impact  
Het ESF is door de Gemeente Rotterdam aangegrepen als een unieke kans om zich op 
actuele, bij de stad passende wijze te profileren richting een groot internationaal en cultureel 
geïnteresseerd publiek. Om de impact van het ESF op het imago van Rotterdam in beeld te 
brengen zijn de volgende zaken onderzocht:  

• Gewenst imago Rotterdam 
• Versterking imago bij Rotterdammers 
• Media aandacht Host City Rotterdam 
• Bereik, sentiment en invloed (Brand Fame score) 
• Online campagnes 
• Effect van de citydressing 
• Ervaringen van de pers in Rotterdam en op afstand 
• Indrukken van de stad bij pers, delegaties en bezoekers. 

 
Gewenst imago Rotterdam door Open Up thema 
Het zichtbaar maken van de Rotterdamse identiteit vertaalt zich in het Host City-thema ‘Open 
Up to Rotterdam. Het verhaal van Rotterdam werd tijdens het ESF 2021 verteld aan de hand 
van het Bidbook, de beleidsprioriteiten van het stadsbestuur en het gedachtengoed van 
‘Make it happen’.  ‘Open Up’ werd hierbij onderverdeeld in vier belangrijke beloftes:  

  
 

Deze vier pijlers zijn vertaald naar specifieke statements over het beoogde imago dat 
Rotterdam verlangt over te brengen op het ESF-publiek. Om te onderzoeken in hoeverre het 
Rotterdamse imago door het ESF is versterkt, zijn er een aantal statements geselecteerd en 
bevraagd onder een divers publiek, waaronder de bewoners van de stad, pers, delegaties en 
de bezoekers van de show.  
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Versterking imago Rotterdam bij Rotterdammers 
De Rotterdammers zijn positief over de manier waarop het ESF het imago van hun stad 
heeft beïnvloed. Zowel voor als na het ESF zijn de bewoners bevraagd naar hun kijk op de 
invloed van het ESF op het imago van de stad. Op alle statements is er een aanzienlijke 
groei te zien. Alleen de bijdrage van het ESF aan het imago van Rotterdam als stad waar 
aandacht is voor alle lagen van de bevolking (58%) blijft iets achter op de andere stellingen.  
 

 

 
 
ESF heeft het imago van Rotterdam een boost gegeven 
De merkuitgangspunten van het Eurovisie Song Festival en de Rotterdam Make it Happen 
Meerjarenstrategie die samen met de merkpartners van de Gemeente Rotterdam is 
opgesteld, vormen de basis voor het onderzoek naar de bijdrage van het ESF aan het 
gewenst imago van Rotterdam. 

Doordat het evenement plaatsvond in de ongekend turbulente setting van de COVID-19 
pandemie, kon Rotterdam laten zien dat de branding 'Make It Happen' op werkelijkheid is 
gestoeld. Rotterdam is geen stad met historische clichés, maar een stad van echte mensen, 
van een diversiteit aan mensen, met alle bijbehorende fricties en passies, een innovatieve en 
veerkrachtige stad. Zowel het bidbook als de uiteindelijke uitvoering was hiervan 
doordrongen.  

Het ESF heeft het imago van Rotterdam een boost gegeven. De stad heeft de associaties bij 
Rotterdam bij kunnen stellen door uit te dragen dat het DNA van de stad gekenmerkt wordt 
door begrippen als veerkracht, diversiteit, creativiteit, doorzettingsvermogen, en 'echtheid'.  

• De bezoekers, pers en afgevaardigden waren positief over hoe het evenement hun 
perceptie op Rotterdam en zijn unieke waarden heeft beïnvloed, waarbij 70% van de 
bezoekers het er (sterk) ermee eens was dat het een goede weerspiegeling was van 
de stad. 

56%

62%

59%

51%

61%

59%

70%

74%

71%

58%

74%

72%

… die durft te vernieuwen, de grens opzoekt en 
vooruitstrevend is

… die gastvrij is, waar je je direct thuis voelt

… waar wordt samengewerkt en nieuwe initiatieven 
ontstaan

… waar aandacht is voor alle lagen van de 
bevolking

… die niet snel opgeeft en altijd kansen ziet

… die verrast en vindingrijk is

Imago Rotterdam
Doordat het ESF in Rotterdam heeft plaatsgevonden laat Rotterdam zien 

dat het een stad is ...

1 meting 0 meting
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• De uitspraken “fris en inventief” sloegen iets meer aan bij de pers en de bezoekers, 
terwijl "gastvrij en je thuis laten voelen" het meest aansloeg bij de afgevaardigden. 
 

Rotterdam laat zien dat het een stad is… 
   

  Pers Delegaties Bezoekers 

… die durft te vernieuwen, de grens opzoekt en 
vooruitstrevend is 79% 74% 77% 

… die gastvrij is, waar je je direct thuis voelt 77% 89% 79% 

… waar wordt samengewerkt en nieuwe initiatieven 
ontstaan 77% 74% 78% 

… waar aandacht is voor alle lagen van de bevolking 68% 77% 66% 

… die niet snel opgeeft en altijd kansen ziet 76% 74% 79% 

…die fris en vindingrijk is.   83% 72% 81% 
 

 

Daarnaast geeft meer dan één op de drie bezoekers aan dat zij een andere kant van 
Rotterdam hebben gezien, Rotterdam voor hen aantrekkelijker is geworden om te bezoeken 
of te bewonen en dat zij positiever over Rotterdam in het algemeen zijn gaan denken.  

 

 

 

 

 
 

 

  

40%

36%

36%

32%

… ben ik positiever over Rotterdam gaan denken

… is Rotterdam voor mij aantrekkelijker geworden om 
te bezoeken / te bewonen

... ben ik andere kanten van Rotterdam gaan zien

... ben ik van plan vaker culturele activiteiten in
Rotterdam te gaan bezoeken

Relatie bezoekers met Rotterdam
Doordat het ESF in Rotterdam heeft plaatsgevonden...
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Enorme media aandacht voor Host City Rotterdam 
Het Eurovisie Songfestival zette met haar omvang en bereik Rotterdam op het wereldtoneel. 
Dat resulteerde in veel media-aandacht voor Rotterdam. Zo werd de stad wereldwijd tussen 
1 augustus 2019 en 31 mei 2021 in 17.422 redactionele artikelen genoemd als gaststad voor 
het ESF (Meltwater). Het bereik van al deze artikelen wordt geschat op 39,8 miljard 
potentiële lezers. Om dit in perspectief te plaatsen: dit komt erop neer dat wereldwijd 
iedereen vijf keer over het Eurovisie Songfestival in Rotterdam kan hebben gehoord. Ook is 
het opvallend dat de (media)aandacht voor het ESF buiten Europa groot is, in bijvoorbeeld 
Argentinië (56 artikelen) en Indonesië (49 artikelen) is ook uitgebreid gerapporteerd over het 
ESF in Rotterdam.  

De belangrijkste mediakanalen in Nederland waren het Algemeen Dagblad (432 artikelen), 
de Telegraaf (246 artikelen) en Nu.nl (217 artikelen). In het Buitenland waren de 
belangrijkste mediakanalen La Vanguardia (Spanje, 67 artikelen), The Independent 
(Verenigd Koninkrijk, 15 artikelen), BBC Turkce (Turkije. 8 artikelen) en Infobae (Argentinie, 
11 artikelen). 

Online campagnes 
Rondom het ESF investeerde Rotterdam in twee grote internationale social media 
campagnes: #Swingalong en #Openuptorotterdam.  

De #SWINGALONG campagne had een totaal bereik van bijna 300 miljoen weergaven. 

De #Openuptorotterdam-campagne had een bereik van 8,7 miljoen weergaven op Facebook 
en Instagram en daarbovenop nog eens een bereik 2 miljoen weergaven op Snapchat, 
waarop een speciaal Eurovisie filter beschikbaar was.  

 

 
 

  

To put it into context, a year ago this venue was a hospital, and tonight, now it's 
bringing us all together. They've put on an amazing show. The last few hours you 
might have forgotten what is going on in the world because it really has been 
exceptional. So congratulations to the Dutch team and our hosts here in 
Rotterdam. – Graham Norton, on-site press and global influencer during UK broadcast 



 

Eurovisie Songfestival Rotterdam 2020 – 2021 Legacy rapportage                                            35 
 

Bereik, sentiment en invloed (Brand Fame score) 
Het bereik en de invloed van de branding van de Rotterdamse Merkalliantie bereikten tijdens 
het ESF een piek. De brandfame score (online merkwaarde-meting) van Rotterdam 
behaalde tijdens het Songfestival in mei 2021 een record van 9.4 punten. Dit in vergelijking 
met 2.9 punten in mei 2019, en 8.0 punten in mei 2020. Daarnaast is het sentiment 
verbeterd: er wordt vaker positief over Rotterdam gesproken. Dit draagt sterk bij aan de 
(merk) positionering en de beloftes van Open Up to Rotterdam: Make It Happen (het 
gewenste imago). 

 

 
 
Uitspraken over de (merk) beloftes/imago indicatoren vanuit Open up to Rotterdam Make it 
Happen Songfestival 2021 zijn ontzettend positief. Dit komt vooral door de inzet en promotie 
van alle Host City partners en Rotterdam Make it Happen samenwerkingspartners en de 
Rotterdamse ondernemers, organisaties en bedrijven. De online gesprekken van 
deelnemende Rotterdamse bedrijven, ondernemers en organisaties zijn in de loop van de tijd 
toegenomen, waardoor de onderlinge banden ook sterker zijn geworden.  

• De (merk) belofte Open up to celebrate werd het vaakst over gesproken door de 
bewoners en bezoekers. De bezoekers en bewoners vierden samen vrolijke 
momenten, zoals het heropenen van de stad na de coronacrisis.  

• Online gesprekken over Open up to realness brengen vooral de Rotterdamse 
creativiteit en veerkracht naar voren, bijvoorbeeld in het kader van de (live) muziek en 
gastvrijheid. 

• Online gesprekken over Open up to the future verbinden het beeld van Rotterdam, 
ondanks een moeilijke periode, positief aan een stad de vooruitstrevend is, grenzen 
durft op te zoeken en hoopvol is.  

• Online gesprekken over Open up to each other dragen met een overweldigende 
hoeveelheid aan positieve uitspraken positief bij aan de merkwaarde van de stad. 
Deze beschrijven Rotterdam vooral als een diverse stad waar voor iedereen plaats is. 

2,9

8

9,4

2019 2020 2021

Open up to Rotterdam. Make it Happen., Brandfame score
Source: Metrixlab
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Positief effect van de citydressing 
De citydressing betrok veel bewoners, bezoekers en partners op een positieve manier bij het 
Eurovisie Songfestival. Er zijn veel activiteiten georganiseerd (zie bijlage 2: Overzicht City 
Dressing), waarbij meer dan 800 ondernemers, hotels, verzorgingshuizen, scholen, 
kunstenaars en vele andere Rotterdamse stakeholders betrokken waren.  

De City Dressing kleurde het beeld van de stad: 

• Bewoners waren zich het meest bewust van de stadsaankleding (60%) ten opzichte 
van de andere elementen van het evenement (40% of lager voor de andere 
aspecten). 

• Bezoekers en bewoners ervaarden de stadsaankleding (58%) meer dan de andere 
evenementelementen, gevolgd door de openingsceremonie met 39%. 

• Deelnemers van het stadsprogramma beoordeelden de manier waarop de Host City 
zich profileerde met de merkidentiteit, het design en de stadsaankleding als het 
meest gewaardeerde onderdeel van het programma. 

• Showbezoekers die de stadsaankleding hebben gezien (50% van het totale publiek) 
zijn 36% vaker ambassadeur van Rotterdam dan degenen die alleen de show 
hebben bijgewoond (37% van het totale publiek). 
 

 

 
Driekwart van de posts op social media over de stadsaankleding van de Rotterdamse Make 
it Happen branding elementen drukten een positief gevoel uit, voornamelijk een positief 
gevoel door de zichtbaarheid en weerspiegeling van de betrokkenheid van de lokale partners 
van het Songfestival.  

De identiteit van de Citybranding (het ontwerp en het logo voor de Host City en Eurovisie 
Songfestival samen) was waarschijnlijk een belangrijke drijfveer voor de betrokkenheid van 
lokale belanghebbenden en ondernemers. Voor het eerst in de geschiedenis van het 
songfestival is er een Citybranding merk en logo gevoerd in combinatie met het Songfestival 
merk. Hiermee werd met een artistiek beeld een eenheid gecreëerd in de stad. 

Vóór de gezamenlijke Citybranding-identiteit was het doel van de gaststad om 300 lokale 
ondernemers/horeca aanbieders actief te laten participeren via de citydressing. Uiteindelijk 
maakten onder andere 800+ (horeca)ondernemers en 500+ marktkraamhouders gebruik van 
de gezamenlijke Citybranding-materialen. 

50%

45%

37%

Bezoekers die citydressing hebben gezien

Bezoekers gemiddeld

Bezoekers die de citydressing niet hebben
gezien

Ambassadeurs Rotterdam
scores 9 + 10 op aanbevelingsschaal
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Alle Host City-partners, Rotterdam Make it Happen-partners en citydressing-partners hebben 
het gezamenlijke Citybranding-design en -materiaal gebruikt: deze indrukwekkende 
deelname heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de enorme sprong in de Brandfame-score en 
het positieve gevoel met betrekking tot Rotterdam Make it happen.  

 

 
Een bijkomend voordeel van de gezamenlijke Citybranding was een bijna verwaarloosbare 
hoeveelheid merkmisbruik; degenen die mee wilden doen deden dit op een officiële en 
goedgekeurde manier. Het was ook nauwelijks nodig om boetes uit te delen vanwege de 
misbruik van het ESF logo.   

  

Ik heb al veel Citydressingprojecten in de stad gedaan. Meestal ga ik rond en 
vraag wie er mee wil doen. Deze keer was ik overweldigd door de hoeveelheid 
lokale ondernemers en bedrijven die naar mij toe kwamen voor de Citybranding 

materialen. – City Programmer 
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Ervaringen van de pers in Rotterdam én op afstand 
De COVID-19-gerelateerde reisbeperkingen beperkten de berichtgeving van de pers ter 
plaatse: 441 journalisten en fotografen reisden af naar Rotterdam, in plaats van de 
gemiddeld 1.700 tijdens de afgelopen Eurovisie Songfestivals. 

Een grotere persgroep sloot zich aan via een Online Perscentrum (729). 

Zowel de pers ter plaatse als de online pers was zeer tevreden over de show en leerde 
Rotterdam beter kennen. Dit positieve beeld en de toename in bekendheid van Rotterdam 
kunnen indicatoren zijn voor een blijvende affiniteit waar Rotterdam op de lange termijn van 
kan profiteren. 

De pers meldde een hoge tevredenheid over het evenement in het algemeen (8,6), 
beïnvloed door de locatie (locatie, toegankelijkheid, vrijwilligers en personeel) en het online 
perscentrum.  

Het netwerk met de nationale en internationale pers is vergroot en de relaties zijn versterkt, 
wat zeer waardevol is bij het blijven sturen op het gewenste imago van Rotterdam.  
 

  
 

 
 

 

 

  

23%

40%

20%

11%
4%

2% 1%

Algehele waardering aanwezige pers

8,6 

Overall this was one of the best contests in 
history, and the success of the event against 
all odds was a testament to the organisers' 
planning and resilience.  The one draw was 
the unmoderated press centre online chat 

that …detracted from the experience. - press 

Really pleased with the 
online Press platform and 

hopefully the next 
organisors implement this 
innovation as well. - press 
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Economische impact  
Het organiseren van het Songfestival heeft een directe impact en heeft op lange termijn 
effect op de economie. Zo doen bezoekers van buiten de stad uitgaven in Rotterdam en 
kunnen nieuwe contacten en interesse een lange termijn effect hebben op de economie. In 
dit hoofdstuk staat een overzicht van:  

• De directe economische effecten. 
• Verwachte effecten op toerisme 
• Impact bij ondernemers 
• Congressen en evenementen 

Directe economische impact op korte termijn beperkt door 
COVID 
Het ESF gaf op een aantal plaatsen een stimulans in de Rotterdamse economie. Bezoekers, 
delegaties, pers en officials hebben in totaal 17.665 overnachtingen in hotels, Airbnb’s en 
Bed & Breakfasts geboekt. Voor het eerst in tijden was er weer een programma en 
bezoekers in Ahoy. 

De 17.781 unieke, niet-lokale bezoekers, pers en afgevaardigden van het Eurovisie 
Songfestival genereerden € 2,8 miljoen aan toeristische inkomsten. De negatieve invloed 
van COVID-19 op de inkomsten van de Rotterdamse ondernemers kan niet worden 
onderschat: 

• De locatie, Rotterdam Ahoy, mocht maar 25% van de normale capaciteit aan 
bezoekers ontvangen.  

• Tienduizenden internationale bezoekers konden niet aanwezig zijn (4% van de 
bezoekers was in 2021 internationaal in plaats van de verwachte 50%) en boekten 
daarom geen hotels, gingen niet eten in restaurants en gaven niet op andere 
manieren lokaal hun geld uit.  

• Het online of hybride karakter van het stadsprogramma betekende ook een 
vermindering van de uitgaven, ook van het lokale publiek: als zij naar buiten gingen 
om te genieten van de stadsaankleding bijvoorbeeld, konden zij door de gesloten of 
beperkt geopende vrijetijdsvoorzieningen maar in kleine mate geld uitgeven in de 
stad.  

• De bezoekers van Rotterdam gaven gemiddeld 64 euro uit aan overnachtingen, eten 
en drinken, vervoer en overige uitgaven. Dit is drie keer minder dan een gemiddelde 
bezoeker van een eerder (niet-pandemisch) Eurovisie Songfestival zou hebben 
uitgegeven. 

• De verdeling van 
bezoekerskosten laat zien dat 
de bezoekers een show hebben 
bijgewoond (een kaartje hebben 
gekocht) en daarna voor het 
grootste deel weer direct 
huiswaarts keerden zonder 
andere uitgaven in de stad te 
doen. 

 
 

Showtickets; 
59%

Overnachting; 
11%

Eten en 
drinken; 

4%

Transport 
en 

parkeren…

Winkelen; 
8%

Anders; 
12%

Verdeling uitgaven bezoekers
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• Van de totale investering van € 22,7 miljoen in het Eurovisie Songfestival 2021 werd 
72% uitgegeven aan Rotterdamse bedrijven en organisaties. 

• Deze € 2,8 miljoen aan toeristeninkomsten leidde tot het equivalent van 29 
arbeidsjaren in de Rotterdamse toeristische sector. 

 

Toeristeninkomsten €, miljoenen 
  (€ miljoen) 

Bezoekers 1,2 
Delegaties 1,1 
Pers 0,5  
Totaal inkomsten toerisme 
ESF 2,8  

 
Voor de betrokken stakeholders en sommige ondernemers was de betrokkenheid bij het ESF 
een belangrijke bron van inkomsten in een lastige tijd. Zonder deze inkomsten hadden deze 
partijen wellicht meer gebruik moeten maken van COVID-19 steunmaatregelen. 

 
Verwachte effecten op toerisme op de lange termijn 
Volgens het CBS overnachtten in 2019 ruim twee miljoen bezoekers in Rotterdam. Een 
analyse van deze getallen laat zien dat deze toeristen naar schatting samen €450 miljoen 
besteedden in Rotterdam. Gedurende COVID-19 is het aantal toeristen sterk gedaald.  

Er zijn duidelijke indicaties dat Rotterdam als gaststad van het ESF het toerisme in de stad 
zal stimuleren. Naast de naamsbekendheid van de stad door de uitzendingen en media-
aandacht, zijn er de volgende indicaties:  

• 81% van de bezoekers van de show, 78% van de pers en 80% van de 
afgevaardigden geeft aan van plan te zijn de komende jaren Rotterdam opnieuw te 
bezoeken.   

• Ook de eerste editie van de online Eurovision Village is een katalysator voor de 
belangstelling voor Rotterdam als reisbestemming: 79% van de niet-Nederlandse 
respondenten die gebruikmaakte van de online Eurovision Village toonde interesse in 
een bezoek aan Rotterdam. 
 

 
 

54% 25% 21%

Interesse in het bezoeken van Rotterdam 
buitenlandse online bezoekers Eurovision Village  

Ja Ja, dat was ik al van plan Nee
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Het Eurovisie Songfestival wekte de belangstelling van de pers (46%), de afgevaardigden 
(57%) en Online Eurovision Village bezoekers (46%) om Rotterdam in de toekomst te 
bezoeken, een andere goede indicator voor hun positieve perceptie op de stad. 

• 64% van de bezoekers zei dat zij al plannen aan het maken zijn om Rotterdam te 
bezoeken: dit is begrijpelijk aangezien het overgrote deel van deze groep in 
Nederland en daarmee relatief dicht bij Rotterdam woont.  

 
 

  

17%

57%

46%

46%

64%

23%

32%

36%

20%

20%

23%

18%

Bezoekers

Delegaties

Pers

Online Eurovision Village bezoekers

Interesse om Rotterdam (weer) te bezoeken

Ja, mijn bezoek aan het ESF heeft belangstelling gewekt

Ja, maar dat was ik al van plan

Nee, ik ben niet geinteresseerd om Rotterdam te bezoeken
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Betrokken ondernemers in Rotterdam voelen steun in de rug 
Een groot aantal Rotterdamse ondernemers waren betrokken bij de productie van het ESF. 
Deze samenwerking met de organisatoren van het ESF heeft over het algemeen een positief 
effect gehad op de ondernemers:  

• Ondernemers versterkten hun bestaande contacten (46%) en zijn nieuwe 
samenwerkingen gestart (27%) die hen kunnen helpen om in de toekomst bij te 
dragen aan soortgelijke Rotterdamse inspanningen. 

• Bijna de helft van de ondernemers vond dat Rotterdam als Host City hen een nodige 
boost gaf tijdens de moeilijke COVID-19 periode. 

• Partners van het Eurovisie Songfestival en lokale ondernemers hebben het 
vertrouwen dat de zichtbaarheid en demonstratie van competenties van Rotterdam 
via het Eurovisie Songfestival 2021 zal leiden tot het aantrekken van andere 
grootschalige en evenementen in de toekomst. 

 

Naast de versterking van het netwerk van lokale ondernemers en kunstenaars zijn ook de 
relaties met de nationale en internationale pers versterkt. De interesse in Rotterdamse 
ondernemers is aangewakkerd en dat is zowel op nationaal als internationaal niveau 
zichtbaar:  

• Betrokken partijen (zoals Rotterdam Ahoy) krijgen als gevolg van de betrokkenheid 
bij het ESF meer sollicitanten voor openstaande functies. Deze sollicitanten zijn van 
hogere kwaliteit dan voor het organiseren van het ESF.   

• Partijen (Rotterdam Partners, Rotterdam Ahoy) geven aan dat er meer interesse is 
van congressen en evenementen om naar Rotterdam te komen.  

• EBU en andere organisaties hebben interesse in het verder innoveren van het online 
Eurovision Village.  

 

 

53%

47%

33%

26%

18%

12%

11%

bestaande relaties versterkt

steun in de rug gevoeld in coronatijd

nieuwe samenwerking aangegaan

nieuwe waardevolle contacten opgedaan

nieuwe opdrachten gekregen

nieuwe markten ontdekt

nieuwe inzichten opgedaan over duurzaamheid

Rotterdam ondernemers
doordat het ESF in Rotterdam heeft plaatsgevonden, hebben wij 

… een mooi visitekaartje voor 
Rotterdam en Nederland. We 
zijn trots op de organisatie en 

Ahoy! – ondernemer 

Ik hoorde van een aantal landelijke 
talkshowhosts die hier een week zaten, dat ze 

wel vaker in Rotterdam willen zitten, 
bijvoorbeeld vanwege een ander uitzicht, 
andere mensen aan tafel, een ander soort 

gesprek. Dat soort effecten zouden mooi zijn. 
Rotterdam Partners 
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Verwachte groei in congressen en evenementen 
De verwachte toename van de vraag vanuit congressen en evenementen, kan een bijdrage 
leveren aan het imago en de positie van Rotterdam als vestigingsstad voor bedrijven en 
particulieren.  

De laatste jaren groeit Rotterdam als zakelijke bestemming. Bijna de helft van de 
hotelovernachtingen wordt geboekt door een zakelijke reiziger, blijkt uit cijfers van het CBS. 
Deze opkomst van zakelijke reizigers is ook terug te zien bij de cijfers van Rotterdam 
Partners. In 2018 was Rotterdam Partners betrokken bij het aantrekken van 24 congressen 
naar de stad en in 2019 bij 28 congressen, die respectievelijk een verwachte 28 en 48 
miljoen euro opleverden. Deze toename in zakelijke reizigers en grote congressen in de stad 
zal de komende jaren kunnen doorzetten en misschien zelfs een extra impuls krijgen.  

Om de vruchten te plukken van het versterkt imago en de grotere naamsbekendheid heeft 
Rotterdam Partners heeft synchroon een marketingstrategie ontwikkeld. Naast de acquisitie 
inspanningen van Rotterdam Partners, zijn ook de Rotterdamse evenementen en congres 
locaties zicht actief aan het inspannen om congressen en evenementen aan te trekken naar 
de stad. De positieve geluiden vanuit de evenementen- en congressenbranche over de 
toename van interesse en mogelijke nieuwe aanvragen klinken als een hoopvol begin. 
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Circulaire effecten 
Rotterdam heeft grote circulaire ambities, die ook tijdens het plannen van het ESF en het 
opstellen van het bidbook zichtbaar werden: het doel was om het ESF samen zo duurzaam 
mogelijk te maken. Om dit doel te bereiken, werden er plannen gemaakt om het afval op een 
duurzame manier te verwerken en daarnaast bezoekers te stimuleren goede keuzes te laten 
maken op het gebied van afval. Single-use plastic wordt achter wegen gelaten en er wordt 
ingezet op nul voedselverspilling. Er wordt gebruik gemaakt van gerecycled materiaal en na 
afloop wordt er zoveel mogelijk hergebruikt. Daarboven worden er plannen geformuleerd om 
zoveel mogelijk lokaal geproduceerd voedsel te gebruiken en herbruikbare waterflessen uit 
te delen. Samen met de betrokken ondernemers en stakeholders heeft de organisatie zich 
ingespannen voor een circulair ESF. De volgende onderdelen worden hieronder besproken: 

• Zichtbaarheid circulaire ambities 
• Circulaire stadsaankleding 
• COVID en duurzaamheid 

 
Zichtbaarheid circulaire ambities sterk bij delegaties en pers 
De Host City Partners hebben sterk ingezet op een duurzaam festival en dit werd ook 
herkend. Delegaties (74%) en pers (63%) hebben dit het meest ervaren, zij waren dan ook 
langst aanwezig.  

 

 

 

 

 
  

28%

31%

27%

63%

74%

Bewoners

Celebrate together

Bezoekers

Pers

Delegaties

Duurzaamheid perceptie
Mate waarin ESF activiteiten duurzaam  zijn georganiseerd

Op de avond kunnen de plastic 
bekers tegen een korting voor een 
nieuw drankje ingeleverd worden. 

Afval werd gescheiden. 

Bezoeker 

De tasjes van vorig 
jaar kregen zelfs 
nieuwe tags van 

2021. 

Bezoeker 
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Unieke aanpak met circulaire stadsaankleding 
Host City Rotterdam nam bij het indienen van voorstellen van de Citydressers circulariteit op 
als randvoorwaarde en liet dit zwaar wegen bij de keuze voor promotiemateriaal. Hierdoor 
waren duurzame keuzes en circulariteit zichtbaar in alle investeringen van de Citydressing. 
Bijvoorbeeld: 

• De vlaggen en spandoeken die in de stad werden gebruikt, waren van gerecyclede of 
hergebruikte materialen (bijvoorbeeld de landvlaggen). Na het evenement werden ze 
gerecycled tot nieuwe producten (zoals tafelkleden of tassen) en geschonken aan 
lokale goede doelen of in sommige gevallen aan musea, zodat zij ervan konden 
profiteren.  

• De enorme Eurovisie Songfestival-trofee die voor het Centraal Station stond, is 
geprint met gerecycled PETG-materiaal. Dit materiaal is afkomstig uit de 
Rotterdamse haven en is volledig recyclebaar. 

• 6.000 linnen tassen werden in 2021 geüpcycled met creatief gebruik van borduursels. 
Dit project, uitgevoerd door een lokale kunstenaar, creëerde ook werk voor 400 
Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Al met al was 90% van de 40 kilometer stadsaankleding circulair. 

De succesfactoren van het Eurovisie Songfestival 2021 – het verminderen, hergebruiken, 
recyclen en upcyclen – kunnen een blauwdruk zijn voor niet alleen volgende mega 
evenementen in de stad, maar ook voor andere grote evenementen en conferenties 
wereldwijd. 

 
 
COVID-19 stimuleert duurzaamheid 
Een positief gevolg van COVID-19 was de grote stap voorwaarts die gemaakt is in 
samenwerking op afstand. 

Een productie tijdens de lockdowns liet nog eens extra zien dat het organiseren van een 
enorm evenement van wereldklasse op afstand mogelijk is. Reizen om samen te komen blijkt 
niet noodzakelijk voor het goed functioneren van de organisatie. Succesfactoren, specifiek 
voor de ongekende aard van COVID-19, kunnen blijvende, positieve effecten hebben op de 
congres- en evenementenindustrie. 

 

 

Om fans te betrekken die niet konden reizen, ontwikkelde Rotterdam instrumenten 
(betrokkenheid via sociale media, Eurovision Village online) die goed werkten om de 
betrokkenheid, het bereik en een positieve bezoekerservaring te vergroten – allemaal op 
afstand. Het gebruik van deze instrumenten, als aanvulling bij de organisatie van 
conferenties en evenementen, kan de effectiviteit van het evenement vergroten zonder een 
toename in reizen. 

Ik ben er trots op dat we een dergelijk complex en groot evenement van wereldklasse 
hebben neergezet, voor het grootste deel vanaf onze keukentafels in verschillende 

delen van de wereld. – Project Manager, Eurovisie Song Festival 
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Fans die deelnamen via het online Eurovision Village beoordeelden de kenmerken van 
Rotterdam positief en bijna identiek aan degenen die live aanwezig waren. 

 

 

De online Eurovision Village was een duurzame oplossing, die een jong publiek aantrok, het 
imago van Rotterdam goed neer heeft gezet en interesse heeft gewekt om Rotterdam in de 
toekomst te gaan bezoeken. Op het eind van deze rapportage een inzicht dat het effect van 
het Eurovisie Songfestival op verschillende aspecten zichtbaar maakt. 

 

 

 

 

  

81%

79%

79%

78%

77%

66%

80%

80%

76%

81%

74%

68%

…die fris en vindingrijk is. 

… die niet snel opgeeft en altijd kansen ziet

… die gastvrij is, waar je je direct thuis voelt

… waar wordt samengewerkt en nieuwe initiatieven 
ontstaan

… die durft te vernieuwen, de grens opzoekt en 
vooruitstrevend is

… waar aandacht is voor alle lagen van de bevolking

Indrukken van Rotterdam
Bezoekers online Eurovision Village vs. bezoekers live shows

Bezoekers live shows Bezoekers online village
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Tot slot 
Het succesvol produceren van de grootste televisieshow ooit in Nederland, met negen live 
shows met een 3.000+ publiek in een tijd van coronabeperkingen waar iedereen slechts twee 
bezoekers thuis mocht ontvangen, is een indrukwekkende prestatie. 

ESF heeft een grote impact gehad op het imago van Rotterdam als een echte, innovatieve, 
gastvrije, veerkrachtige stad onder de bezoekers van de shows, online bezoekers Eurovision 
Village, pers en afgevaardigden. 

ESF heeft bij veel mensen, bedrijven, congressen en evenementen interesse in Rotterdam 
gewekt. De economische baten van de interesse in Rotterdam moet vooral op de lange 
termijn worden geplukt. 

Door reisbeperkingen, beperkingen in aantallen bezoekers aan liveshows, beperking van het 
stadsprogramma tot online evenementen en de lock-downmaatregelen in Nederland is de 
directe economische impact slechts 5% tot 10% van wat het zou zijn geweest zonder 
COVID-19. 

Het online Eurovision Village is een goede manier om het publiek te verbreden en meer 
mensen een indruk te geven van ESF en van Rotterdam. 

Positieve effecten van ESC werden het meest gevoeld door stadsbewoners die deelnamen 
aan een van de activiteiten. Participatie leidt tot verbinding met Rotterdam en met andere 
gemeenschappen. 

De 95% circulaire citydressing is een best practice voor citydressing. 

Een evenement van wereldformaat kan, indien nodig, vanaf de keukentafel binnen budget, 
planning en met behalen van doelstellingen worden georganiseerd!  
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Methodologie 
Uitvoering: Cigarbox en R2 Research  

 

Bewoners en ondernemers 

Bewoners van Rotterdam zijn uitgenodigd via een online onderzoekspanel en de 
Gemeentepeiler (van de Gemeente Rotterdam) om deel te nemen aan een online 
onderzoek. Er heeft een 0-meting plaatsgevonden, eind April 2021, hier hebben n=307 
Rotterdammers aan deelgenomen. Een week na het ESF, begin eind mei / juni 2021 heeft er 
een 1-meting plaatsgevonden, een zelfde aanpak met nieuwe deelnemers, hier hebben 
n=261 Rotterdammers aan deelgenomen. Via de Gemeentepeiler, vanuit de afdeling OBI 
van de Gemeente Rotterdam, hebben eind april 926 Rotterdammers deelgenomen en aan 
de 1-meting 750 Rotterdammers.  

In totaal hebben een selectie van n=41 Rotterdamse ondernemers en instellingen uit 
verschillende sectoren deelgenomen aan een online onderzoek over het ESF.  

Vrijwilligers 

In totaal 698 vrijwilligers hebben geholpen en bijgedragen aan het ESF. Via Eventmakers 
hebben n=252 vrijwilligers een online vragenlijst ingevuld na afloop van het ESF. 

Stakeholders 

Meer dan 60 stakeholders waren, direct of indirect, betrokken bij het ESF. Met een selectie 
van 12 stakeholders zijn na afloop van het ESF diepte-interviews afgenomen. Binnen de 
stakeholders zijn partijen vertegenwoordigd die met het Host City projectteam hebben 
samengewerkt op het gebied van: imago, sponsoring, toerisme, veiligheid, horeca en retail. 

Geaccrediteerde Pers  

Alle geaccrediteerde pers rondom het ESF is door de EBU uitgenodigd voor een onderzoek. 
In totaal hebben n=224 persleden de online vragenlijst ingevuld, met daarbij een mix van 
journalisten die in Rotterdam waren en degene die online hebben deelgenomen. 

Delegaties 

Delegaties uit 39 landen waren meer dan 2 weken in Rotterdam. Afgevaardigden van de 
delegaties hebben na afloop van het ESF een online vragenlijst ingevuld. In totaal hebben 
n=50 afgevaardigden deelgenomen aan het onderzoek. 

Bezoekers shows, stadsprogramma en online Eurovision Village 

Alle bezoekers van de show in Rotterdam Ahoy zijn na afloop van het ESF uitgenodigd om 
een online vragenlijst in te vullen. In totaal hebben n=2.993 bezoekers de vragenlijst ingevuld 

Daarnaast hebben n=376 deelnemers aan het ESF stadsprogramma een vragenlijst ingevuld 
en ook n=431 bezoekes van het online Eurovision Village.  

Host City Projectteam Partners en interne evaluatie ESF 

In totaal zijn er 10 diepte-interviews afgenomen met leden van het Host City Projectteam, dit 
waren afgevaardigden van de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Festivals, Rotterdam 
Partners, Rotterdam Ahoy en de NOS. Er heeft ook een interne evaluatie plaatsgevonden 
met online vragenlijsten voor de stuurgroep, staff en het ESF coreteam.  
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Bijlagen 
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ESF onderzoek raamwerk en doelgroepen 
 

In onderstaand overzicht is dit schematisch terug te zien, het volledige onderzoek raamwerk 
en indicatoren is als los document beschikbaar. 

 

 

 

Vanuit het onderzoek raamwerk zijn verschillende doelgroepen benoemd en voor elk van 
deze doelgroepen is een onderzoek aanpak uitgedacht en geïmplementeerd. In de bijlagen 
is een onderzoek verantwoording terug te vinden voor elk van de doelgroepen. 
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Hieronder een overzicht van de verschillende doelgroepen die zijn onderzocht. Waar van 
toepassing zijn de verschillende indicatoren en impact pijlers in de onderzoeken 
meegenomen. 

 

 

Aanvullend op het onderzoek raamwerk en gekozen aanpak is er ook onderzoek uitgevoerd 
onder de Host City partners (Gemeente Rotterdam, Rotterdam Ahoy, Rotterdam Festivals, 
Rotterdam Partners en de NOS) in het kader van het in kaart brengen van de nalatenschap 
van het ESF. Tenslotte heeft er ook een interne evaluatie ESF (incl. terugkomsessies) 
waarbij de betrokken partijen waren: stuurgroep, staf en het coreteam van het ESF. 

 

  



 

Eurovisie Songfestival Rotterdam 2020 – 2021 Legacy rapportage                                            52 
 

Bijlage Overzicht City Dressing  
Open up to the future: 

• De gebruikte materialen voor de stadsaankleding waren 90% circulair, 100% cradle 
to cradle. 

• Er is 40 km circulair doekmateriaal gebruikt (625 banieren, 2250 vlaggen voor 
huiskamers, 1000 vlaggen voor trams en bussen, 1250 vlaggenlijnen, 150 
bouwhekdoeken, 80 dranghekdoeken, 5km tapes, 20.000 meter folie) 

• Een 7 kilometer lange lijn van Sing Along stadsversiering slingerde van Centraal 
station tot aan de perszaal in Ahoy door de stad. 

• 200 Sing Along fashion pieces zijn ontworpen en geïnspireerd op de Rotterdamse 
stadsaankleding en gedragend door meer dan 560 modellen, presentatoren en vips,  
tijdens songfestival uitzendingen.  

• 6.000 tasjes uit 2020 zijn ge-upcyceld en er zijn nieuwe goodies gemaakt door 400 
Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

• 11.042 euro is op dit moment ingezameld voor de maatschappelijk partner van het 
ESC2021, Meer Muziek in de Klas, met de verkoop van Sing Along items door 
bedrijven en organisaties in de stad. 

• 12.500 euro is ingezameld met de verkoop van zogenaamde Goodies for Goodness, 
die zijn gemaakt van de overgebleven materialen van kilometerslange 
stadsaankleding, die tijdens het songfestival door Rotterdam slingerde. Deze zijn 
sociaal, duurzaam en circulair geproduceerd. 

• De 25 jarige Erasmusbrug werd in de Songfestival uitzending en in de stad, door 
uitlichting en special effecten in het centrum van de aandacht geplaatst; als symbool 
van innovatie, lef en daadkracht van Rotterdammers. Music Binds us. 

• Idem Rock the Roof, waar daken van Rotterdam in de picture werden gezet. 
• 50 Sing Along fake stock foto’s van aangeklede Europese iconen gingen viraal de 

wereld over op 1 april. 
• Het Songfestival icoon voor Centraal Station was gemaakt van 100% gerycled plastic 

afval en had de vorm van de Songfestival trofee. 

 

Open to Realness: 
• Het portret van Jeangu prijkte 40 meter groot op een muur vlakbij Ahoy. Symbool van 

inclusie, lef en nalatenschap. Dit kunstwerk blijft bestaan ook na songfestival. 
• 5 kunstenaars uit de big five Songfestival landen werkten mee aan het Streetart piece 

voor Ahoy. Het symbool van rauwe creativiteit en verbondenheid. De selfiespot van 
het songfestival 2021. Materiaal van het kunstwerk wordt vermaakt tot goodies met 
een goed verhaal. 

• The Splash, instagrammable kunstwerk wat symbool staat voor de saamhorigheid en 
daadkracht van de ondernemers en kunstenaars van Hart van Zuid. Blijft bestaan na 
het festival. 

 

Open up to Celebrate: 
• Meer dan 1100 mensen waren betrokken bij het uitvoeren van de Citydressing 

projecten. Van op en afbouwers tot kunstenaars. 
• 13.000 Sing Along mondkapjes en 17.000 fansjaals werden cadeau gegeven aan 

Celebrate-together deelnemers, Songfestival medewerkers, vrijwilligers, 
commentatoren, delegaties, pers en fans. 
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• 6 woongebouwen; verzorgingstehuizen, studentenhuizen etc. zijn met vlaggen 
aangekleed door het participatie project Sing Along at Home. 

• 2600 Rotterdammers vierden Sing Along at home thuisfeestjes (met circulaire 
feestpakketten) 

 

Open up to Each Other: 
• In alle Rotterdamse wijken stonden grote billboards met Open up to <wijknaam> en 

foto’s van zingende Rotterdammers, en betrokken de bewoners wijken bij het 
Songfestival. 

• 800 winkeliers en horecaondernemers deden actief mee met het versieren van hun 
ondernemingen door het aanbieden van Sing Along branding & versierpakketten.  

• 6 grootste markten deden actief mee met het versieren van hun kraampjes door het 
aanbieden van Sing Along vlaggenlijnen. 

• 15 televisiestudio’s en 25 hotels zijn met Sing Along Citydressing-aangekleed. 
• 90 Studenten van de HBO Arts & Arts zijn betrokken bij het ontwerpen van de key 

insignia, de sleutel van Rotterdam. 
• 125 studenten van de kunstacademie zijn betrokken bij het ontwerpen van 

kunstzinnige Songfestival posters getoond op 90 plekken door Rotterdam. 
• Meer dan 100 verschillende stakeholders, personen, bedrijven en organisaties deden 

mee met het handmatig doorzetten van de aftelklok iedere dag, 100 dagen lang 
(ambassadeurs). 

• Meer dan 120 jonge creatieven zijn extra betrokken door de 6 
Citydressers/kunstenaars om nog meer podium te geven aan rauw Rotterdams talent. 
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Bijlage media bereik 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alleen de artikelen waar Rotterdam genoemd wordt in verband met het Eurovisie 
Songfestival zijn meegeteld. Artikelen die alleen over de individuele artiesten gaan of alleen 
Nederland noemen, zijn niet meegenomen. Meltwater voerde daarnaast ook een analyse uit 
van 585 binnen- en buitenlandse artikelen, waarin de Rotterdamse kenmerken en waarden 
uitgebreid aan bod komen. Het geschatte bereik van deze artikelen is 1,6 miljard potentiële 
lezers.  

Houd er rekening mee dat het aantal social media posts (en het potentiële bereik) over 
Rotterdam in verband met het Eurovisie Songfestival nog niet in deze resultaten zijn 
meegenomen. 

  

Top 10 landen 
Potentieel bereik (views) 

1. Nederland 
8.880 artikelen  

16.600 
miljoen 
 

2. Spanje 
1.070 artikelen  

5.500 
miljoen 

3. Frankrijk 
1.167 artikelen 

4.200 
miljoen 

4. Verenigd 
Koninkrijk 
509 artikelen 

3.800 
miljoen 

5. Turkije 
499 artikelen 

2.300 
miljoen 

6. België 
584 artikelen 

1.100 
miljoen 

7. Argentinië 
56 artikelen 

   714 
miljoen 

8. Indonesië 
45 artikelen 

   576 
miljoen 

9. Duitsland 
310 artikelen 

   559 
miljoen 

10. Romanië 
912 artikelen 

   432 
miljoen 

Top-5 Media outlets 
Potentieel bereik 
(Nederlands) 

1. Algemeen 
Dagblad 
    4.200 miljoen 
    432 artikelen 

2. De Telegraaf 
    1.900 miljoen 
    246 artikelen    

3. Nu.nl 
    1.700 million 
    217 artikelen 

4. RTL Nieuws 
    1.300 miljoen 
    232 artikelen 

5. RTL Boulevard 
    983 miljoen 
    366 artikelen 

Top-5 Media outlets 

Potentieel bereik (niet-
Nederlands) 

1. La Vanguardia 
(Spanje) 
    1.900 miljoen 
    67 artikelen 

2. The Independent 
(VK) 
    680 miljoen 
    15 artikelen 

3. BBC Turkce (Turkije) 
    591 miljoen 
    8 artikelen 

4. Infobae (Argentinië) 
    531 miljoen 
    11 artikelen 

5. Mirror Online (VK) 
    481 miljoen 
    14 artikelen 
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Bijlage online campagnes 
Rondom het ESF investeerde Rotterdam in twee grote internationale social media 
campagnes: #Swingalong en #Openuptorotterdam.  

De verspreiding van ROTTERDAM: #SWINGALONG werd verdeeld over een combinatie 
van paid, owned en earned media. Daardoor was de campagne geen standaard ‘top down’ 
advertentiereeks, maar een breed gedragen en verbindende campagne. Dit resulteerde in 
een totaal bereik van bijna 300 miljoen weergaven. De #Swingalong campagne had dus, ook 
buiten Nederland, een aanzienlijk bereik en sterke betrokkenheid.  

• De videoadvertenties werden 2 tot 4 keer vaker volledig bekeken dan de 
benchmarks. 

• Meer dan 20.000 likes, reacties en shares werden verzameld met de earned, owned 
en paid posts. (Internationale) social media influencers (zowel paid als earned) 
hebben daarin een grote rol gespeeld.  

• In Nederland was de dansvideo van de Rotterdamse B&W door de landelijke media 
goed ontvangen, met een toename in het hashtag-gebruik van 814%. 

• De #swingalong-website werd 87.000 keer bezocht, waarbij bijna de helft van de 
bezoekers uit Nederland kwam, gevolgd door Frankrijk en Duitsland (14%), het 
Verenigd Koninkrijk (10%) en België (9%). Dit waren de landen waarop de betaalde 
campagne zich naast Nederland richtte.  

De #Openuptorotterdam-campagne had een bereik van 8,7 miljoen op Facebook en 
Instagram en daarbovenop nog eens een bereik 2 miljoen op Snapchat, waarop een speciaal 
Eurovisie filter beschikbaar was.  

• De officiële website Open Up to Rotterdam werd meer dan 100.000 keer bezocht met 
als top drie landen met meeste bezoekers: Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
België. 

• De doorklik-frequenties van de Google-campagne voor de binnenlandse doelgroepen 
waren meer dan het dubbele van het aantal doorklikken van de internationale 
doelgroepen. 

• De 'Road to Rotterdam'-video's werden erg positief ontvangen en de video's waarin 
dansende mensen voorkomen (zoals de Swingalong-posts en het stoplicht bij Ahoy) 
vallen onder de best presterende content.  

 

 

 
 


