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De stad van 
Rotterdam, de stad van Mohammed en Willem, van Ishaan en Ines. Van stamppot met rookworst 
tot moksi meti. De stad met 175 nationaliteiten naast, en door elkaar. De stad met 48 festivals per 
jaar, van hardcore tot reggae. De plek waar de kapsalon is geboren, waar vervolgens het station 
naar is vernoemd. Geen gedoe of geouwehoer. Gewoon normaal. Wij zeggen geen a als er geen 
b is, je houdt je aan je woord. Rotterdam is de broedplaats voor creativiteit, het thuis van 
Broederliefde en Jules Deelder. De stad waar er geen meerderheden zijn, maar waar we samen 
één zijn. Samen tegen die omhooggevallen stad Amsterdam daar ergens in het Noorden. Door 
onze aderen stroomt niet alleen rood, maar ook wit. De club die iedere kleur van de regenboog 
samenbrengt. Rotterdam is waar thuis is, de stad van jou, van mij. De stad waar je jezelf mag zijn. 
Altijd.  
Hier zijn verhalen, verhalen van meer dan een half miljoen mensen. Echte verhalen van echte 
Rotterdammers. Van nieuws tot nostalgie. Over hoe het vroeger was en hoe de toekomst gaat 
zijn. 
  
Er zijn genoeg zenders die het dagelijkse nieuws voorschotelen, NOS, Nu.nl, de Telegraaf en het 
AD, je kent het wel. Er is weer iemand vermist, vermoord of verdacht. Je leest over de uiterlijke 
kenmerken, de plaats en het tijdstip. Daarna is het stil... 
Maar wat is er nou echt gebeurt? Wat is het verhaal? Wat ging er om in het hoofd van de buren 
toen ze hoorde dat hun buurmeisje opeens naar Syrië was vertrokken? Of de Crooswijkers toen 
ze hoorde dat hun geboortehuis zou worden gesloopt? En wat is het verhaal achter het jongetje 
dat op zijn zolderkamer onbewust wereldveroverende hitjes aan het maken was? Tot 7 jaar 
geleden was hier nog geen plek voor. Tot Oscar Langerak, Andre Freyssen en Rob Freijssen OPEN 
Rotterdam bedachten. Zij vonden dat er een omroep moest komen dat podium zou geven aan 
deze authentieke verhalen. Voor en door Rotterdammers. Geen oppervlakkig en snel nieuws maar 
diepgang. Een plek waar iedereen tot zijn recht zou komen. Waar alle Rotterdammers zich zouden 
kunnen identificeren. Waar alle verhalen samen zouden komen.   
  
OPEN Rotterdam werd geboren om een plek te geven aan deze verhalen. Geen standaard 112 
nieuws, maar de verhalen achter de verhalen. Omdat Rotterdam een van de meest diverse steden 
van Nederland is, vonden de oprichters dat dit zou moeten doorschemeren in de content die zij 
uitzenden. Zowel het bestuur als de manier van content verspreiden zit vol gelaagdheid en 
diversiteit. Van leeftijd tot etnische achtergronden, van televisie tot vlogs. Het team bestaat uit 
mannen en vrouwen met verschillende etnische achtergronden, met verschillende leeftijden en 
verschillende interesses. OPEN komt bij FunX op de radio, stuurt vloggers de straat op, is te zien 
op televisie en heeft ontzettend veel content op de website en sociale media. 
  
OPEN Rotterdam vertelt het nieuws met diepgang. Maar niet alleen het standaard nieuws, ook de 
op het eerste gezicht kleine onderwerpen komen aan bod. Bijvoorbeeld over Bart een bewoner in 
de bergpolder, die een maandelijkse opruimactie in de wijk is gestart. Wat is zijn verhaal, waarom 
doet hij dit? Naast het nieuws zijn er ook verschillende programma’s, over seks en liefde, cabaret 
en mantelzorgers. We kunnen zo nog wel even doorgaan maar de kern van dit verhaal is: 
Diversiteit. En een hart voor Rotterdam. De stad heeft nu een omroep waar alles samenkomt. 
Waar iedereen mee mag doen en waar voor ieder wat wils is. Waar alle nationaliteiten gezien 
worden en waar elke laag van de bevolking aan mee kan doen. 
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OPEN Rotterdam brengt de Rotterdammers samen. Er zijn zoveel verschillen waardoor we soms 
de overeenkomsten vergeten. Aan de oppervlakte lijken we allemaal anders maar we hebben 
meer gemeen dan we denken. Door de verhalen te vertellen van de Rotterdammer hopen zij een 
inkijkje te geven in het leven van iemand uit een andere cultuur of uit een ander werkveld. Hierdoor 
zie je de menselijke overeenkomsten. Iedereen wil goed voor zijn of haar kinderen zorgen, of af 
en toe leuke dingen doen. Iedereen is weleens boos, verdrietig of teleurgesteld. De verhalen met 
diepgang zorgen voor saamhorigheid en eenheid. Want we zijn tenslotte allemaal Rotterdammers. 
  
Ben jij op zoek naar nieuws met diepgang, echte verhalen van echte Rotterdammers, 
humoristische programma’s, leerzame items en informatie over Rotterdam? Stop dan met zoeken, 
want hier op OPEN Rotterdam ben jij als Rotterdammer op de juiste plek. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 


