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Inleiding: het jaar 2021
Ook in 2021 werd ons leven bepaald door het coronavirus. We hadden al veel
ervaring opgedaan met webinars, dus we konden snel schakelen van live naar
online en weer terug.

De eerste drie bijeenkomsten hebben wij webinars georganiseerd over
onderwerpen waar alle leden profijt van kunnen hebben.

Toen wij weer live konden bij de zomerborrel, bleek de spreker in quarantaine te
moeten. Dankzij een live verbinding kon de bijeenkomst toch door gaan. En wat
was het fijn elkaar weer fysiek te ontmoeten, in de Fruitvis deze keer.

De twee fysieke bijeenkomsten die wij daarna hebben georganiseerd, konden
rekenen op grote opkomst en blije leden, die er naar uitgekeken hadden om
elkaar weer echt te ontmoeten.

Met het donkerder worden van de dagen, waren we helaas weer gedwongen
online te gaan. Maar de sprekers en het onderwerp zorgden voor een mooie
afsluiting van wederom een bijzonder jaar.

In 2021 hebben wij het eerste deel van het jaar besloten geen contributie te
he�en. Voor het tweede deel hebben wij de leden de keuze gegeven om voor een
jaar of half jaar te betalen, afhankelijk van hun eigen persoonlijke situatie.
Ondanks de mindere opbrengsten uit de contributies hebben wij het jaar toch
redelijk positief kunnen afsluiten.

Net als bij andere verenigingen zijn er ook bij PCR leden weg gegaan. Het verloop
is gelukkig beperkt gebleven.

We hopen dat de afgelopen jaren van onzekerheid en online bijeenkomsten
voorbij zijn en dat wij ons kunnen verheugen op mooie, inspirerende live
bijeenkomsten.

Bestuur Platform Communicatie Rotterdam
mei 2022
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Bestuur
Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 juni 2021 was het bestuur van
PCR als volgt samengesteld:

Voorzitter: Huug Barendrecht
Penningmeester: Karin van Reeuwijk
Secretaris: Oscar Langerak
Algemeen lid: Marieke Schouten

Mutaties bestuur
In december 2021 heeft Marieke Schouten afscheid genomen.

Kascommissie
De kascommissie bestond voor het jaar 2021 uit de PCR leden Arnoud Houweling
en Wendy Perenboom. De kascommissie controleert namens de leden de
jaarrekening van PCR en de uitgaven van het bestuur. Deze controle van de
administratie in Moneybird is op 20 april 2022 uitgevoerd. De jaarrekening en
balans zijn op hun eigen kantoor gecontroleerd.

Vergaderingen bestuur
Het bestuur vergaderde in 2021 acht keer.

4



Verslag PCR-bijeenkomsten 2021

#1 GoedeDoelenshow 18 januari 2021

Wie: Merel van der Mark, Stichting Vrienden van het Sophia

Wat: Zichtbaarheid Stichting vergroten: De Stichting Vrienden van het Sophia doet
er alles aan om het verblijf van kinderen in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis
zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doen ze door financiering van
wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten zoals het Kinder
Hersencentrum en het Moeder en Kind Centrum.

Een groot deel van de inkomsten bij de Stichting Vrienden van het Sophia is
afkomstig van evenementen. Deze waren in het afgelopen jaar bijna allemaal
geannuleerd of uitgesteld. Dat betekent ook minder zichtbaarheid in de stad. Op
maandagavond 18 januari hebben de leden van PCR mee gedacht om - zonder
evenementen - toch zichtbaar te zijn.

Waar: online

https://pcr.nl/terugblik-goededoelenshow-2021/
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#2 Start met data 8 maart 2021

Wie: bureau Contenture

Wat: gebruik van data om communicatie e�ectiever te maken : Een van de doelen
van de vereniging is om de leden op de hoogte te houden over trends en
ontwikkelingen in het communicatievak. Datagedreven communicatie is zo’n trend.
Bureau Contenture is hierin gespecialiseerd en deelt die kennis graag om vakgenoten
te inspireren en het vak te professionaliseren.

Contenture heeft aan de hand van eigen ervaring laten zien waarom ze data zijn
gaan gebruiken om communicatie e�ectiever te maken. Daarnaast illustreerden ze
het betoog met best practices. Daarmee werd concreet hoe de methodiek werkt en
welke resultaten ermee geboekt worden.

Waar: online
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#3 webinar What about Linkedin 17 mei 2021

Wie: Marieke Schouten en Christ Coolen

Wat: Alles wat je moet weten over LinkedIn om je bereik te vergroten en je
writersblock te doorbreken! De sprekers kennen elkaar via LinkedIn. De
gemeenschappelijke deler is hun fascinatie voor algoritmes. Christ vloog het
onderwerp aan vanuit zijn rol als marketeer en de focus op bereik. Marieke
focuste op de inhoudelijke content en leerde de aanwezigen hoe je op LinkedIn
mensen je verhaal intrekt.

Waar: online
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#4 LIVE Zomerborrel Citybranding ESC 7 juli 2021

Wie: Annemieke van Wegen- Delhaas, projectmanager Citybranding, gemeente
Rotterdam

Wat: Met veel mooie foto’s en video’s vertelde Annemieke over de aanpak van de
citydressing van het Songfestival. Rotterdam pakte het anders aan en heeft 6
kunstenaars collectieven gevraagd om de stad op zijn Rotterdams te kleden. Met
het verzoek om dat ook nog eens circulair te doen.

Wat Annemieke heel duidelijk maakte, was dat het niet om de mooie plaatjes
gaat, maar om het verhaal erachter. Alles wat er gedaan werd, past naadloos op
de vier merkbeloftes van Rotterdam: het (inter)nationale visitekaartje van
Nederlandse creativiteit, innovatie en verbinding. En hét toonbeeld van de rauwe
Rotterdamse veerkracht.

Waar: De Fruitvis- Delfshaven

https://pcr.nl/korte-terugblik-zomerborrel-over-eurovisie-songfestival-2021/
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#5 Transmedia storytelling 20 september 2021

Wie: René Boonstra, docent Hogeschool Rotterdam

Wat: René introduceerde het begrip storytelling vanuit de historisch context (de
oude wereld voor de Joseph Campbell liefhebbers). Crossmediaal is in de nieuwe
wereld een belangrijk element.

Evenals de modellen the golden circle van Simon Sinek en de hero’s journey van
Joseph Campbell. Hieruit rolde een nieuw model met 5 fases: expositie
(introductie/proloog van het verhaal) – actie bouwt zich op – climax – afbouw –
uitkomst.

Waar: het Witte Paard- Vreewijk

https://pcr.nl/terugblik-storytelling-voor-communicatieprojecten/
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#6 Kunst = communicatie 25 oktober 2021

Wie: Siebe Thissen, Centrum Beeldende Kunst, Beeldende Kunst in de Openbare
Ruimte (BKOR)

Wat: kunstwandeling langs beelden in het centrum, op zoek naar het verhaal van
de beelden en waarom het verhaal rondom het beeld soms belangrijker is dan
het beeld zelf.

Waar: start/einde NRC, Witte de Withstraat
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#7 webinar Dillemalogica 29 november

Wie: Guido Rijnja, Karin Nettenbreijers en Lydia Hameeteman

Wat:  Deze bijzondere online bijeenkomst was een coproductie van Logeion en
Platform Communicatie Rotterdam vanuit de studio van Online Video Producties.
De overheid, maar ook veel bedrijven, nemen beslissingen die grote groepen
mensen raken maar die soms ook lastig zijn uit te leggen. Door inzicht te geven
in de dilemma’s en mensen te betrekken bij de menings- en besluitvorming,
kweek je meer begrip voor de uiteindelijke keuzes, en boor je onvermoede kennis
aan.

Op 29 november 2021 hebben wij ons laten inspireren door dr. Guido Rijnja én
zijn we concreet aan de slag gegaan met dit vernieuwende gedachtengoed. Twee
communicatieprofessionals van de gemeente Rotterdam legden een ingewikkelde
casus voor, om te ontdekken of Dilemmalogica een oplossingsrichting bracht.

Waar: online

https://pcr.nl/dilemmalogica-webinar-terugkijken/
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Ledenbestand

Eind 2021:
46 individuele leden
24 bedrijfslidmaatschappen

Werving nieuwe leden/ behoud leden
Het werven van nieuwe leden staat al een poosje op de agenda op het bestuur.
Een speciale commissie van drie leden heeft in 2020 een plan opgesteld, maar
vanwege de pandemie heeft het behouden van onze leden meer aandacht
gekregen dan het werven. Desondanks is wel een aantal acties uitgezet, die we
via LInkedin hebben laten zien. In 2022 krijgt het weer onze volle aandacht.
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Jaarrekening 2021
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Begroting 2022
PCR BEGROTING 2022 2021 2020

INKOMSTEN

contributie € 19.400 € 11.500 € 19.000

sponsoring € 0 € 0 € 0

gasten € 250 € 250 € 1.125

rente € 0 € 0 € 0

uit algemene reserves € 0 € 0 € 0

TOTAAL € 19.400 € 11.750 € 20.125

UITGAVEN

bijeenkomsten € 10.500 € 7.500 € 12.600

bestuurskosten € 1000 € 750 € 1.000

secretariaat € 0 € 0 € 3.000

ontw. en beheer website € 2500 € 500 € 4.000

huisstijl € 500 € 0 € 2.000

hosting website € 250 € 250 € 300

contributies € 0 € 0 € 0

administratiekosten € 600 € 1.000 € 1.200

verzekering € 0 € 0 € 0

promotie/ledenwerving € 500 € 500 € 1.000

bankkosten € 100 € 100 € 100

drukwerk, mailing € 250 € 200 € 250

postbus + porti € 250 € 0 € 300

kantoorartikelen € 50 € 50 € 50

overige algemene kosten € 100 € 100 € 100

mutatie dubieuze debiteuren € 0 € 0 € 0

onvoorzien € 0 € 0 € 100

TOTAAL 14.600 € 10.950 € 26.000

RESULTAAT +4.800 € 800 -€ 5.875
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Verslag van de kascommissie PCR
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