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Wethouder Economische Zaken en Media 
van de gemeente Hilversum Jan Rensen
“als de grootte van de sector tien jaar geleden lande-
lijk 100 was, dan is die nu 300. In Hilversum is die  
100 gegroeid naar 150. Wij groeien dus weliswaar 
minder sterk dan landelijk, maar mensen denken 
vaak dat het aandeel hier juist daalt. De echte creati-
viteit, zoals het bedenken 
van formats en het ‘snelle 
spul’ (clipzenders en film-
maatschappijen) zitten in 
amsterdam. Hilversum is 
meer een productie- en 
distributieknooppunt, met 
veel facilitaire bedrijven 
en omroepen. In die trend 
snap ik de overstap van EMI ook wel. Maar ik had het 
erger gevonden als bijvoorbeeld de VaRa was 
weggegaan.”

Managing partner Erik van Kessels van 
communicatiebureau Kessels Kramer, 
bedenker van de slogan I Amsterdam
“Juist de concentratie van buitenlandse bedrijven is een 
groot voordeel van amsterdam. Een zichzelf vervullen-
de wens dus. Een ander pluspunt zijn de relatief lage 
prijzen op de woningmarkt. Die maken de ‘kwaliteit 
van leven’ hoog. Het feit dat de hoofdstad, vergeleken 
met buitenlandse grote steden, een redelijk beperkte 

oppervlak heeft, maakt de reistijden (waaronder het 
woon-werkverkeer) kort. Die kleinschaligheid is ook 
een nadeel, vooral waar het de taal betreft. in dat op-
zicht ondervindt amsterdam vooral concurrentie van 
grote steden in andere landen. De claim van de laatste 
jaren, dat amsterdam de creatieve hoofdstad van 
Europa is, mag wat breder neergelegd worden. In 

Nederland kom je die uitspraak wel tegen, maar de pro-
motie zou juist buiten ons land moeten plaatsvinden.”

Managing director Amsterdam inbusiness 
Hilde van der Meer. Amsterdam inbusiness 
is verantwoordelijk voor het aantrekken 
van buitenlandse bedrijven en relatie
beheer met bedrijven die die stap al gezet 
hebben
“Er wordt wel degelijk buitenlandse acquisitie ge-
daan. De concurrentie tussen Europese steden om 
bedrijven aan te trekken is groot en de regio heeft 
een marketing- en acquisitiebudget van circa 

€900.000,- per jaar. De afgelopen periode is daarvan 
een flink deel ingezet op de creatieve industrie, wat 
heeft geleid tot de vestiging van een aantal grote  
internationale reclamebureaus in amsterdam.
Voor internationale bedrijven is schiphol de basis 
van alles. Maar creatieven vertellen ons dat je in 
amsterdam 24 uur per dag geïnspireerd wordt. Je 

kunt in deze stad alles per 
fiets bereiken en bent dan 
‘in contact met de wereld’. 
Ook de meertaligheid van 
Nederlanders en een gun-
stig belastingklimaat zijn 
aanzuigende factoren.
Daar staat tegenover dat 
amsterdam binnen Neder-

land een van de duurste steden is om een bedrijf te 
vestigen, hoewel dat internationaal gezien weer mee-
valt. Ook de bereikbaarheid en de geringe parkeer-
mogelijkheden zijn voor bedrijven soms een 
probleem.
Buitenlandse bedrijven introduceren we altijd aan de 
grotere amsterdamse regio, zodoende kunnen we 
een breed scala aan mogelijkheden bieden in aller-
hande prijs-kwaliteitklassen..."

Woordvoerder Joost Galema van Vodafone. 
Voorheen Hilversum, nu Amsterdam
“We wilden ‘dichter op trends en ontwikkelingen ▶ 

“De promotie van Amsterdam zou juist 
buiten ons land moeten plaatsvinden ”

Amsterdam, het 
nieuwe Hilversum?
In de vorige editie kondigde EMI-chairman & head of A&R Erwin Goegebeur aan dat zijn bedrijf eind 
september van Hilversum naar Amsterdam verhuist. Hoe is het vestigingsbeleid van andere entertainment-
bedrijven? Wat betekent een mogelijke volksverhuizing voor Hilversum? En voor Amsterdam?

Door: Werner SchloSSer illuStratie: tiM Van Den BerG

Erik Kessels, managing partner communicatiebureau Kessels Kramer
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zitten en bij (het grootste deel van) onze klanten, 
partners en andere stakeholders (zoals media, 
consumentenorganisaties en de politiek)’. Zo zijn 
we sponsor van Picnic geworden (een jaarlijks 
interna tionaal evenement gericht op creativiteit en 
innovatie binnen media, entertainment en technolo-
gie, red.) en initieerden we het zomerfestival Poetry 
In The Park. Op die manier komen wij in contact met 
andere bedrijven die aan onze business raken.
De beperkte hoeveelheid parkeerruimte vormt voor 
ons geen probleem. Wij nemen onze maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid en bieden maar weinig 
parkeerplaatsen aan. Het overgrote deel van ons 
personeel, waaronder het voltallige directieteam in 
Amsterdam, heeft zijn leaseauto dan ook verruild 
voor een NS-jaarkaart.”

General manager Niels Baas van MTV 
Networks Benelux, dat eind 2006 van 
Hilversum naar de MediaWharf (onderdeel 
NDSM-werf) in Amsterdam verhuisde
“Het Media Park heeft weliswaar alle faciliteiten, maar 
is dramatisch te bereiken. Bovendien zien wij onszelf 
niet als traditionele omroep en wilden we ons niet als 
kleinste tussen de andere omroepen wurmen. Met 
een andere kandidaat, Rotterdam, bestond zowel 
� nancieel, als qua locatie en mentaliteit een 
klik. Die keuze zou echter te veel reistijd 
opleveren.
Omwille van de toenmalige medewer-
kers, maar ook met het oog op de wer-
ving van nieuw personeel, kozen we 
voor Amsterdam. Andere pluspunten 
waren de nabijheid van Schiphol en het 
feit dat een prachtig pand kon worden 
betrokken. Bovendien is het een ‘mooie 
rauwe creatieve plek’.
Die heeft echter ook nadelen: het is er 
donker, de infrastructuur is niet opti-
maal, het gebied is voor mensen van 
buiten de stad ‘vrij dramatisch bereik-
baar’, het pontje zou vaker mogen 
varen en de parkeergelegenheid is 
beperkt (maar wel gratis, WS).
Een andere tegenvaller is vooralsnog, 
dat het de bedoeling was dat meer 
creatieve bedrijven naar de MediaWharf 
zouden komen, maar dat is nog nauwe-
lijks gelukt. Endemol verkoos eind 2007 
bijvoorbeeld Amsterdam Zuidoost 
boven Noord. De gemeente zegt zijn 
uiterste best te doen om het gebied 

te ontwikkelen, maar kan bedrijven natuurlijk niet 
dwingen.”

Commercieel ontwikkelaar Jolien Broers 
van projectontwikkelaar BPO, medever-
antwoordelijk voor de NDSM-werf
“Het laatste object op de NDSM-werf wordt mis-
schien pas over twintig jaar geopend. Dit heeft er 
onder meer mee te maken dat het totale gebied, be-
staande uit de MediaWharf en Waterfront, 600.000 
m2 groot is en er veel monumentale panden staan. 
Dat heeft soms lange procedures tot gevolg, ook in 
verband met de Milieu E� ect Rapportage.
Geen reden voor paniek, want een van onze credo’s is 
‘follow the artist’. Dat houdt zoveel in als dat het gebied 
zichzelf ontwikkelt. Je begint met een starter (MTV, WS) 
en daar komen weer anderen op af. Na de zomer ma-

ken we bekend dat een bedrijf dat zich bezighoudt met 
evenementen, zich op het terrein vestigt.”

Programmadirecteur Wouter van der Goes 
van Q-music, dat eind september, net als 
EMI, naar de Kauwgomballenfabriek in 
Amsterdam verhuist
“De verhuizing leidt niet tot een nauwer contact met 
EMI. EMI verspreidt muziek en wij draaien het, maar 
verder dan dat zal de samenwerking ook in de 
toekomst niet gaan. Daar hebben we geen behoefte 
aan en het mag ook niet.
Onze verhuizing is vooral een pragmatische. We 
zitten in Hilversum in twee panden en hebben de 
wens bij elkaar te zitten. Verder geen kwaad woord 
over Hilversum hoor. Ik heb er alleen niks mee en in 
Amsterdam voel ik me � jn.” ◾
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