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Connecting Culture & Business in Rotterdam 

 

Een nieuw en sterk netwerk voor  
‘challengers en game changers in culture & business’ 

 

Ondernemen, op welk vlak dan ook, staat in deze tijden gelijk aan topsport 
bedrijven. Het vraagt om scherpe focus, innovatievermogen en een drive 
om te verbinden en (economische) waarde toe te voegen. Dit geldt voor 
corporates, maar zeker ook voor het midden- en kleinbedrijf én de culturele 
en creatieve sector. 

Wanneer deze verschillende werelden elkaar beter weten te vinden, kunnen 
er mooie, nieuwe partnerships ontstaan met een enorme innovatiekracht. 
Een kracht die Rotterdam op meerdere fronten ten goede komt.

 

Wat is CLIQ? 

CLIQ, een nieuw Rotterdams 
netwerk, doet precies dàt: cultuur 
en business aan elkaar verbinden 
op zo’n manier dat het bijdraagt 
aan de lokale economie en aan 
een goed cultuurklimaat. Dit 
betekent dat CLIQ rigoureus 
breekt met twee ‘wetten’. Ten 
eerste de wet dat cultuur en 
bedrijfsleven gevangen zitten in 
het cliché van geldvrager en –
schieter.  
Ten tweede de misvatting dat 
netwerken veel praten is, maar 
weinig resultaat oplevert.  

 

 

Hoe? 

CLIQ draait om ontmoetingen, 
groot en klein, met concrete cases 
en deadlines. Met een award voor 
de beste nieuwe ideeën. 
Deelnemen aan het netwerk is 
efficiënt, effectief, leuk én het 
levert concreet resultaat op.  
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Het is echter zeker niet 
vrijblijvend. Iedereen investeert in 
tijd, moeite en financiële waarde. 
Wij dagen onze deelnemers uit om 
samen nieuwe oplossingen te 
vinden voor de uitdagingen waar 
ze voor staan. Elkaar te helpen 
met ‘business opportunities’, op 
welk vlak dan ook. Zowel de 
successen als de ‘lessons learned’ 
worden gedeeld. Matchmaking en 
het sluiten van deals worden 
beloond en het aandragen van 
geschikte nieuwe leden 
gestimuleerd.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIQ is veel meer dan die obligate 
netwerkavond, zonder programma 
of duidelijk doel. CLIQ wil proactief 
verbinden en vanaf de eerste 
ontmoeting iets opleveren, klein of 
groot. 

Voor wie? 

CLIQ is er voor beslissers bij 
middelgrote Rotterdamse 
culturele organisaties en bedrijven. 
Voor de generaties X en Y, 
verbinders en ondernemende 
geesten, die kansen zien in plaats 
van risico’s.  

 
Mee doen?  
Heb je zelf interesse of wil je 
iemand aanbevelen? Mail dan naar 
info@cliqrotterdam.nl of  
bel 010 433 35 00 

o Pilot van zes maanden: 
januari-juli 2016 

o 20 culturele organisaties en 
20 bedrijven 

o Deelnemersfee: € 750 in 
natura  

o Kick-off event eind januari 
o Tussentijdse kleinschalige 

netwerkevents 
o Slot event met CLIQ-award 

voor de beste nieuwe 
businesscase 

!


