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WOORDENO
 VERD
 ADEN 
Delokaleomroepheeftalsuniekeeigenschapdatzeeenverbindenderolindesamenlevingkanspelenvanuitde

journalistiekeopdracht.Omdatzezodichtbijendichtopdeinwonerszitenzeerheeldirectdeelvanuitmaakt.Daar

onderscheidtdeomroepzichvananderel okale,maarookregionaleennationalemedia.EnOPENRotterdamheeftook

afgelopenjaarweerbewezendatverbinding,nogbeters amen,héttoverwoordiswaaropwijdraaien.Hetwordtgezienen
hetwordterkend:OPENRotterdamwordtop11juni2021bijdeLokaleMediaAwardsuitgeroepentotL
 okaleOmroep

vanhetJaar. 


OPENRotterdamheeftalvanafhetbegindehyperlokale

coronamaatregelentevertalen,lessendieonlinezijn,

samenwerkingdiepindewijkenhooginhetvaandel

festivalsdienietdoorgaan,hoebeweegjealsjebinnenzit,

OmroepvanhetJaar.Weziensteedsvakeronzevisie

hetallemaaleenvertalingbinnenonzeopdrachten

staan.ln2017werddatreedserkenddoordetitel

makersdiezonderopdrachtenachterblijven,wegeven
mogelijkheden.Enallessamenmetde

terugbijandereomroepen.Maarhetwebdatweinde

Rotterdammers,metRotterdamseorganisaties,met

stadwevenkonwatonsbetreftgroter,sterkerenbeter.
In2020ziejehoeditnogmeergestaltekrijgtonder

Rotterdamsemakers,metRotterdamsetalenten. 

Onderwijs,CultuurenWetenschap(OCW)enwelke

Wezijngesprekspartnerindeontwikkelingvanadviezen



anderedankzijeenpilotprojectvanuithetMinisterievan
effectendatheeftopdenieuwsverhalen.2
 020ishet

entoekomstvisiesvanuitdestadviadeRotterdamse

wederomdetitelLokaleOmroepvanhetJaar

tenaanzienvanhetcultureleenmakersklimaat.Als

jaarwaarinallessamenkomtenwaardoorwe

RaadvoorKunstenCultuur(RRKC)aandegemeenteraad

mogendragen. 

lokaleomroephebbenwehierinduidelijkeenpositie



verworven,wantgeennieuwszondermakersenzonder

Netalsdeandereomroepenbrengenwe365dagen

journalisten. 

Rotterdamheeftafgelopenperiodeduidelijklatenzien

OPENRotterdamblijfteenvoorbeeldinhoehetzich

verschillendeniveausbinnenverschillendethema’sen

opdrachtdiehetheeft.Wegelovenerheiligindatde



nieuwsenwerkenwevanuitonzepassie.OPEN

datjedie365dagenhyperlokaalnieuwskuntbrengenop

verhoudttotdemaatschappijvanuitdejournalistieke

manieren,waarbijallelageninjeorganisatieactief

werkwijzevanOPENRotterdamenonzevisiede

maatschappelijkeontwikkelingenzijn.W
 etonendit

verderdanderest,wendbaarderdanderestomdathetal

toekomsthebbenentotvoorbeeldzijn.Wezijndaarin

betrokkenzijnenmeebewegendopwatde

nietalleen,wepassenooktoeenzijnactief

vanafhetbegininonsDNAzit. 

onderdeelvandemaatschappijalsjournalistieke



organisatie.Nietalleenmaarwoorden,maarook

Afgelopenjaarheeftlatenzientotwaartoedatkan

daden,invoelbaarinelkevezelvanjeorganisatie. 

leiden,hoeeenhelestadzichtotjoualspubliekeomroep
wendtomm
 eetedenken,meetewerken,meete



bouwenaaneengezondeenbetrokkenstadvan

Eenmaatschappelijkprobleemalsdementalegezondheid

mensen.

krijgteenjournalistiekevertaling,eenhiaatin

berichtgevingvanuitdeoverheidwordtingevulddoor
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SAMENMETDEROTTERDAMMERS 

destrijdtegencorona,sportenopdebalkonsvan

bejaardenf latsofliveconcertenomdelockdownte 

OnderdenoemerWIJZIJNOPENbegonnenweinmaart

verlichten. 

2020aanhetproject,gef inancierdvanuitdepilot



professionaliseringvandelokalejournalistiek,om

WelietenRotterdammersinformatieoverCovid-19

Rotterdammersteactiverenhunnieuwsverhalentedelen
metOPENenzetebindenaandenieuwsvoorzieningin

vertalenvoordeanderstaligeninonzediversestad,

metca.630.000inwonerszijnenblijfjealtijdeen

warenenderijks-informatievoorzieningdaarintekort

jebinden! 

Berbers,ArabischofTurksenzevenanderetalende

omdatjuistindiegroependebesmettingscijfershoog

destad. Alslokaleomroepk
 unjenietoveralineenstad

schoot.LaterinhetjaarmaaktenwedeserieC
 orona

buitenstaander,eenjournalistdieevenlangskomt.Watje
welkuntdoen?I nallegebiedenRotterdammersaan

Rulesw
 aarinRotterdamsetweetaligekindereninhet
regelsaanhun(groot)oudersuitlegden. 





DepilotWIJZIJNOPENvanOPENRotterdamisgericht
opdeactivatievanburgersdiepindewijkenbijhet

Dementaledrukwaarovernuveelwordtgeschrevenen

journalistiekelaagtoevoegt.Wantjuistdatiswaarde

Vanuitditgevoelwerdaltijdensdeeerstelockdown

gedebatteerd,werdookbijhetteamgevoeldengezien.

ontsluitenvannieuwsverhalen,waarbijdeomroepde

vanuitWIJZIJNOPENgestartmethetprogramma

lokaleomroeponderscheidendinisenrelevantdooris,

Mentaleg ezondheidtijdensCorona.Gepresenteerd

zekerindezetijdwaariniedereenzelfberichtenkan
makenendelenviaopenbarepodiaenk
 analen. 

vanuithuis,onlineenlatervanafderedactie,gingonze

Wewildeninmaartstartenmethet‘openbreken’en

gevoelensvanonmacht,eenzaamheid,thuisonderwijs,

eigenredacteurZoëingesprekmetRotterdammersover



verslaving,beweging,relatiesenzovoort.Deskundigen

‘binden’vandewijkenPrinsAlexanderenFeijenoord.We

werdenbetrokkenomantwoordentegevenopdevragen

stondenerhelemaalklaarvoor,teamgevormd,aanpak
klaarentoenkwamcorona.Deredactieopscherpen

dieleefden.Ookalstegenwichttegenongefundeerde

redacteurenenverslaggeverso
 veruren.Hoekondenwe

gelegenheidominvraagenantwoordfeitenenkennis

meningenofgevoedeangstengavenwejuistde

waaranderemensenineensthuiszaten,maaktenonze
dierolvanverbindendeomroepblijvenspelen? 

overtebrengen. 

Mouwenopstropenalszedatalnietwaren;)en

EenanderopvallendereeksisStoelf it,eensportkwartier

Hetnetwerkdatweindestadwillenwevenhebbenwe

ValkRomeijnvoordoetkaniedereengemakkelijkthuis





vanuitjestoel.DeoefeningendietrainerSaskiavander

doorgaan,opafstandendigitaaldoorwevenaandatweb.

inkaartgebracht(sleutelf igurenenorganisaties).Ditis

doen.BlijvenbewegenintijdenvanCovid-19is

crisisvraagtvanonsdatwecreatiefomgaanmetcontent

voorjaar2020noguitvanuitcuratie.Eindevanhetjaar

belangrijkerdanooit!Zondenwedezeserieinhet

nunogmeervanbelanggeblekendanooit.Juistdeze

kondenwesamenn
 ieuweaf leveringenmakenvanuit

enmeeractiefuitvragenbijdecommunityvan

Rotterdammersomonsheen.Dithebbenwegedaandoor

iconischeplekkeninRotterdamdankzijeenbijdrage

vlogs,hetmeedoeneninbellenvoorshowsen

particulierinitiatiefomarmdendoorlatengroeiennaar

vanuitdegemeente.Zohebbenwealsomroepeen

actiefopteroepenvoorhetdelenvantips,foto’s,video’s,

ietsgrotersdankzijdegemeente.

gesprekken.Hetleverdet allozereportagesop,over

hartverwarmendeacties,bijzondereRotterdammersin
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Maarhoebiedenwehetnieuwsaan?Erishardgewerkt

Rotterdammers.Eenvormvang eëngageerde

wordengenomen).Geenstandaardnieuwssite,maareen

Journalistiekrecentaandachtgeefteneenproductiedie

journalistiekwaaraanhetStimuleringsfondsvoorde

aaneennieuwewebsiteenapp(diein2021ingebruik

latergenomineerdwordtindecategorieInnovatiebijde

platformwaarallerleimooieprogramma’s,

LokaleMediaAwards. 

nieuwsverhalenenseriestevindenzijnmeteenbetere



kijkervaring.EenwebsitevoorRotterdammersdie

meedoenommakkelijktecommuniceren,materiaalaan

SamenmetdocentenvanhethetMelanchthonCollege

ereendigitalekaartominjeeigengebiedtezoekennaar

voormiddelbarescholieren,waarindocentenhun

ontwikkeldenweD
 eLeuksteLessen.Eenprogramma

televerenmaarbovenalookweerterugtevinden. Zois

LeuksteLesdoceerden.VanuitlegvanhetgetalPitothet

nieuws(dezekaarthebbenweintussenookfysiekinde

makenvaneenmuziekinstrumentuitspeelgoed. 

redactieruimtewaarwevisueelmetportretfoto’sonze



contactenenbewegingenzichtbaarmaken).Wehebben
uitlegvideo’soverhoejemeekuntdoenmethetzelf

2020stondookinhettekenvanBlackLivesMatters

drempelloosmogelijkRotterdammerstebetrekkenbij

aandachtheeft.MetdestichtingGedeeldVerleden

aanbiedenvanvideo’senmateriaal.Allesomzo

(BLM),eenthemadatbijOPENRotterdamvannature
GezamenlijkeToekomstwerkenwealregelmatigsamen

hetbrengenendelenvanhuneigennieuwsverhalenen

bijhetprocesvanbewustwordingoverhet

vanhetaanbrengenvanonderwerpendiedieper

slavernijverledenenracisme.Ditjaarculmineerdedat

onderzoekvragen. 


onderandereindeprachtigeK
 etiKotitalkshowvanuit

SAMENMETORGANISATIES 

hetNieuweLuxorgepresenteerddoorNoralyBeyer. 


Hetfestivalseizoenvielstukjebijbeetjeinhetwater;

partnerswaarwijaljarenmeesamenwerkenstonden

MethetKunstinstituutMelly(voormaligWittedeWith

waarinwijonzeeigenreportages,vlogs,aftermoviesen

driedeligetalkshowM
 ellyTV.Detalkshowgingdieperin

CentrumvoorHedendaagseKunst)presenteerdenwede

opeensmetlegehanden.WebedachtenF
 estivalTV

opwattengrondslagligtaandezenaamsverandering.

nieuwmateriaalaangedragendoordeorganisatietoteen

Vanbelangvoorhetinhoudelijkdebatover

uitzendingmonterenomuittezendenopdedagendatde

geschiedschrijving,veranderendeinzichtenenhet

festivalsgeplandstonden.Eenideedatwaarbij

Rotterdamfestivalsalsnelaansloot.Zokonden

samenleven. 

TussendeZinneninwillenwenietonvermeldlaten.Het

RotterdammershetfestivalseizoenbijOPENRotterdam

iseenbijzonderesamenwerkingmetstadsdichterDean

tochnogvasthoudenenbeleven. 

Bowen,deBibliotheekRotterdamenRauwkost



Collective,waaringedichtenvanBowenvisueelworden

Metsommigefestivalsgingdesamenwerkingverder

vertaald.Wantwoordendoenertoe! 

zoalsmetNorthSeaRoundTown,RotterdamUnlimited



endeOperadagen.Metdezelaatstemaaktenwesamen
dezesdeligevideo-operaH
 omeSweetHome.Hierin

OmhetjaarpositiefaftesluitenbiedtOPENRotterdam

dansersuitRotterdamhetverhaalvaneenstadin

PopunielokalemuzikanteneenpodiummetdeO
 PEN

vanuiteensamenwerkingmetNewGroundsende

verteldenhonderdzangers,muzikanten,beatboxersen

SessiesinhetgloednieuwepodiumvanNewGrounds.

quarantaine.Viaopera,muziekentheatergevenwezo

Eennieuweseriedieweookin2021voortzetten. 

aandachtaanmaatschappelijkeonderwerpenenzostaan
wesamen,elkvanuitonzeeigenopdracht,dichtbijde

-5- 

Ennatuurlijk:2020,hetjaarvanhetEurovisie

SAMENMETDETALENTENVANROTTERDAM 

hier,isOPENRotterdamdenatuurlijkepartnervoorde

keiharddoorwerktevanuithuneigenslaapkamers,

Songfestival!Datwerdeenjaartjeuitgesteld.Maarook

Wezijnongelofelijktrotsopons-veelaljonge-teamdat

verbindingmetdestad,metdeRotterdammers. 

studio’senkleineappartementen.Zegingenoppad,



dedenverslagenmaaktenelkedageenuitzendingmet

SAMENMETMAKERS 

eenkleinebezettingoponzeredactie.Zetoonden

veerkrachtencreativiteit.Nietvoorniksstromenerelk

Eindmaart2020belandenwedoorcoronaineentotaal

jaarweercollega’sdoornaarderegionale-enlandelijke

nieuwerealiteitentallozeRotterdamsemakerszienhun

media.Enjuistditdiverse,jongeteamweetdeze

opdrachtenwegvloeien.Vliegensvlugtuigenweeen

doelgroepinRotterdamtebereiken.OponzeInstagram

verkorterondeMediaregelingop.Ditiseenregelingvan

enYoutube(beidemeerdan20.000volgers)valtde

degemeentevoorRotterdamseproducentenomcontent

grootstegroepvolgerstussende18en35jaar. 

temakenoverRotterdamenOPENRotterdamis

penvoerder.Webouweneenspoedregelingopomsnelen



slimproducentencoronaverhalenbetaaldtelatenmaken.

HetisvoorOPENRotterdameenijzerenwetdatwe

plannen.Hetschetstdenoodzaakvanderegeling.We

journalistiekgehoordwordenenwehetmedialandschap

talentenwillenopsporenenopleidenzodatallestemmen

Hetleverdeeenstormloopopenweontvingen83(!)

diversif iëren.Ineendemocratiedoetiedereenmee.Niet

honorerentienplannenmet5.000euro;vandagbesteding

inwoordenbeledenmaarindadengegoten!Ditvergt

optv;Rotterdammersoverhunveerkracht,een

specialeinspanningenomtalententevinden,teverleiden

animatieserieoverdaklozenenskatenopdelegestraten

meetedoenenzetebegeleidenendatbegeleidengaat

vanRotterdam.DeserieR
 otterdaminQuarantaineislater

echtandersdandeboekjeszoudendoenvermoeden. 

opgenomeninhetNederlandsFilmFestivalprogramma. 





Wezoekenookaltijdsamenwerkingmetpartnersende

Waarwealtijdeenvolledigfreelanceorganisatiewaren,

makenenzomakersopdrachtentekunnenverlenenen

endraagkrachtbundeltomzoeenpoolvantalentenom

zijnnustappengezettoteensterkkernteamdatjuistrust

gemeenteomnieuweseriesoverRotterdamtekunnen

zichheenteverzamelenentebegeleidenendoortelaten

eenpodiumtebieden.ZoisdedriedeligeserieT
 ijdlagen,

stromen.Directeaandachtiszovangrootbelangenzelfs

overdearchitectonischeenstedenbouwkundige

incoronatijd,waarditallemaalonderdrukkwamte

ontwikkelingenvanRotterdam,deserieR
 uimtevoor

staan,hebbenwedezeaandachtwetentebehoudendoor

creativiteitovercreatievebroedplaatsenindestad,de
reeksA
 nderhalvemetermet gesprekkenende

ruimtetegevenaanervaringen,gevoelensen

minidocumentaireO
 ngewildFoutindeOorlogontstaan. 

bevindingen.Nieuweteamledenzijnbegonnenthuis



vanachterhuncomputerenopgenomenindeOPEN

WezijngesprekspartnervoordeRotterdamseRaadvoor

familieenooknuhebbenweweervelestagiaires-naar

KunstenCultuurindeontwikkelingvanadviezenen

eigenzeggen-‘eensupertoffestage’gegeven.

toekomstvisiesvanuitdestadaandegemeenteraadten
aanzienvanhetcultureleenmakersklimaat.Wezijn

benaderddoordegemeenteomsamenmethetIFFRde

ontwikkelingsmogelijkhedenvanmakersinRotterdamin
kaarttebrengenenteversterken.Alslokaleomroep
hebbenwehierinduidelijkeenpositieverworven. 
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SAMENONDERZOEKEN 

SAMENZIJNWEDEDEMOCRATIE 

Onderzoekendoejenietalleen,eenkrachtenbundeling

OPENRotterdamvolgtookopzijneigenwijzede

voordeinhoudenhetvervolgensterugbrengenbijeen

zichgehoordengezienvoelen.Onzepolitiek

vankennis,kunde,netwerkenenkanalenisvanbelang

politiek.VooronsishetbelangrijkdatdeRotterdammers

zogrootmogelijkegroep.Wewerkenhierinsamenmet

verslaggeverRachidBenhammoubrengtdestraatnaar

VersBeton,waarbijzijdelongreadsverzorgenenwijde

depolitiekinRachidzoektRaadeninaanloopnaarde

verhalenzoekenvandeRotterdammersendezevertalen

verkiezingenmetR
 otterdamgeeftRaadwaarin

intoegankelijkevertelvormen.Geendubbelingen,maar

RotterdammersadviesgevenaanRotterdamsepolitici

versterkinginwaarwegoedinzijn!Enookincoronatijd

dieeenkanswagenomindeTweedeKamertekomen.

gingenweonverminderddoormetonze

Wegaaningesprekmetstemmers,Rotterdammersdie

onderzoeksjournalistiek.Weonderzochtenp
 rostitutiein

nietmogenstemmenofjuistvoorheteerststemmen.En

coronatijd,presenteerdeneenverhaaloverde

metonzepartnerVersBetondelenwedepolitieke

f ilantropenfamilieV
 anderVormengaandiepinopde

podcastCoolsingelpraat:dewegnaarDenHaag.Hierin

Rotterdamwet.Alsklapopdevuurpijlontvingenweeen

interviewtpolitiekverslaggeverEwoudKievietzes

Tegel-nominatievooronsonderzoeknaarD
 eHoekseLijn

prominenteRotterdamsepoliticidiedesprongnaarDen

insamenwerkingmetanderelokaleomroepenSchieTV

Haagwillenmaken.SamenmetstichtingL
 OKAALz etten

endeWOS. 

weinopdeJongerentop010waarinjongerenactief



wordenbetrokkenbijmaatschappelijkeenpolitieke

SAMENGAANWELIVE 

vraagstukkeninRotterdam. 


IncoronatijdisdeomroepvoorveelRotterdammerseen
levensaderdieverbindtmetdebuitenwereld.Nooit



programma’s,talkshows,maarookvandemonstratiesen



‘Woningsdag’,deherdenkingbijhetslavernijmonument



samenwerkingmetRotterdamUnlimited(voorheen



een24uurtalkshowsamenmetonzesociaal



eerderdedenwezoveelliveverslag.Inonzeeigenlive



acties.VanBlackLiveMatterstotonlinevrijmaktop



totonzeeigenjaarlijksetalentenshowR
 UOPENin



Zomercarnaval).HeelbijzonderwasS tudioEendracht,



maatschappelijkemedebewonersinBureauEendracht.



Deverschillendeliveproductieswistenweinkortetijdte
optimaliserenenhaddendiversbereik. 
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ROTTERDAMMERSM
 AKENO
 PEN 
Hetteambestaatin2020intotaaluitminimaal108betrokkenRotterdammers,waarvanbetaald50(vindenwe

belangrijk:betaald!), twaalfstagiaires,23vloggersennogtwaalfvrijwilligersenelfambassadeurs.Webinden

meerenmeerRotterdammersaanOPENRotterdamo
 mhuneigennieuwsmeetemaken.Erisveelaandachtvoorwelzijnen

talentontwikkeling.Wezijnervanovertuigddateenteamdatzichgehoordengezienvoeltzichnietalleenoppersoonlijk
vlakontwikkeltmaarzichookbetervoeltomzichintezettenvoorOPENRotterdamendestad. 


Wenoemenzebijnaamallemaal.JokevanBilsen

Def ijnegroepfanatiekestagiairesbestaandeuitRomy

(communicatie),AuroraPeters(producerexterne

JuliavanderHorst,LisavanderWiel,IleenActon,

(administratieenlief&leed),JoycedeVries

Cramer,BasTeeuwen,AlinaErdam,ChristiaanBroersma,

producties),CelesteBoddaert(hoofdredacteur),Femke

ShwetaBasgiet,Af ifahRasoelbaksenManoyaLim.

IJsinga-vanBoxsel(zakelijkdirecteur)enDavidson

AnnemiekeBoerenChristiaanBroersmazijnonze

Rodrigues(coö rdinatorexterneproducties/vervangend

zomervrijwilligersenIvoPheiferloopttweewekenmee
opderedactie.  

hoofdredacteur). 





Hetcamjo-encamerateambestaatuitRoelofvander

ProjectledenzijnDaisydaVeigaenYvonneNesselaar

AinotenCate,BjornPlooster(nominatieInnovatiemet

YlaysaHarrisenSigridVermeulenalsproducersvoor

voorL
 IJV010,SaskiavanderValk-RomeijnvoorS toelf it,

Meer,T
 homasKuipers(nominatieVideometTijdlagen),

HomeSweetHome),ApolloniaDuijster,BasBooij,Itam

verschillendeexterneproductiesenDominiquevan

vanTeeseling,MerijnvandenBrand,SophieKlok,Vera

Ommenbijlive-registraties.Verder

vanNielen(maarookbureauredacteur),IrisHendriks,

architectuurhistoricusFerrieWeeda,presentatriceSam
UittenbogaartenNellydosReis, S tudio

JoopterWal,RamonNobel(ookcoö rdinerend

Stadmaken-presentatorMathisJ.BoutenJennefer

redacteur),JerryG
 erritse,MarcdeRuiterenJamesPolak

(coö rdinatorAV).Onzejournalisten(online,bureau,

Verbeekvoordeontwikkelingvandewijkbenadering. 

presentatieensocial)zijnSherillSamson,Rachid



Benhammou(programma’sR
 achidzoektRaad,

Vastevloggersin2020zijnGinaKranendonk,WillemH.

Pauwels,JulieHauber(coö rdinerendredacteur),Wouter

BoontjeSuus,ThijsBosencultuurscoutsAnnet,Marliza

RotterdammersgevenRaad),NickydeRosario,Pim

vanWijk,bekendalsdeRotterdambassadeur,Heilig

Vogel,LuukdeVocht,RutgerdeQuay,HenriTimisela

enMarieke.Maarwehebbenookvlogsv
 anbetrokken

(coö rdinerendredacteur)enWillemijnSneep

Rotterdammers,zoalsEzki,deacteursImkeMosselen

WIJZIJNOPENtrekkenzijnmultitalentenFarzanaAlladin

Kars,NellydosReis,KellyvandeSande,AnneGozogluen

(vervangendeindredacteur).Teamledendiehetproject

SaartjevanRijen,RoosVerkerk,ToscavanHeck,Rosanne

(nominatieAwardPresentatietalent2019)enZoëPintoe

haardochter,NadiaBlokland,SannevanAwearness

Hirschfeld,KoMustersenSannePoot(ookcoö rdinerend

KhaevandeWillemdeKooningacademiediezelfeen

Neto(nominatieAwardPresentatietalent2020),Demi

KollektifendevierstudentenAala,Josephine,Michaelen
eigenvlogserieK
 rijgNouTietuhoverhetlancerenvan

redacteur).NietvergetennatuurlijkJoeriBrugman
(sales)enOsmanAkin(statistieken). 

eennieuwlabeldatzichafzettegenseksismeinde
muziekindustrie,maken. 
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CelesteBoddaert,onzehoofdredacteur,gingin2020met

inventariserenhoemenervoorstaatenwatmennodig

doorDavidsonRodrigues.OokJoycedeVries

zomerhebbenweeencoronaproofBBQenplannen

zwangerschapsverlof,haartakenzijnwaargenomen

heeftenookgewoonomeveneenpraatjetemaken.Inde

(communicatie)gingmetzwangerschapsverlof.2020

zakelijkdirecteurenbestuurslidNunnely

brachtOPENtweegezondenieuweRotterdammers.  

zomergesprekkenmetteamleden.De

samenwerkingsvormbepaaltimmersniethoewemet



Inhetverslagjaariseenstartgemaaktmethetindienst

elkaaromgaan,wehebbenalsmensenvoorelkaarte

nemenvaneenkernteamenisafscheidgenomenvande

zorgenennaarelkaaromtekijken. 

verloningsvormvanTentoo. Hetopbouwenvanhet



kernteamzettenwevoortin2021.OPENRotterdam

Omdatwenogmaarachtfysiekewerkplekkenhebbenen

alleenaldoorhetdoelom(nieuwe)mensen,met

hiervooreentweedewerkplekinvoorheende

blijftinbasiseenorganisatief lexibeleninbeweging,

weweleenpilotteamaanhetwerkhebben,wordt

verschillendetalentenenkarakters,aantetrekkenenop

PaletschoolinMiddellandgehuurdomelkedonderdag

teleiden.Datisdemeerwaardevoorons,maarookvoor

samentekomen.Wemerkendatookditnietalleen

destadenvoordejournalistiekesector,doorbreekde

bijdraagtaanhetwelslagenvanhetprojectmaarookaan

eenheidsworst.Eenkernteamalsrustige,constanteen

hetwelzijnvandeteamleden.Wevoorziennadit

sterkebasisishierbijcruciaal.Dezeorganisatiestructuur

coronajaardatweeenblijvendruimtegebrekhoudenbij

vaneenkernteammeteenbewegendeschilvan

aanhoudendemaatregelenvanuitdeoverheid.Dit

freelancers,stagiairesenvrijwilligersisookingegeven

structureeloplossenzalimpacthebbenopdebegroting. 

doordewankelebasisbekostigingendevele



verschillendetoegevoegde(veelaltijdelijke)projecten. 

OPENRotterdamisdoorallelagenenprojecten

WELZIJN&TALENTONTWIKKELING 

doordesemdmettalentontwikkeling.Zogevenweonze

DeimpactvancoronawasuiteraardookbijOPENte

teamleden,betaaldenonbetaald,ookdemogelijkheidom
zichteontwikkelen.Methetbestuuriseenplanvan



aanpakontwikkeldomkomendeperiodede

voelen,zekerdeeerstelockdown.Deredactiewerd

talentontwikkelingtestructureren,versterkenen

coronaproofingerichtmetmaxachtwerkplekken,

strategischuittewerken.Detalentontwikkelinggaat

werkwijzeenmateriaalwerdonderhandengenomen,

hetdewijkingaanvanuithetpilotprojectwerdonhold

verderdanonzedirectbetrokkenmensen.Hetisookwat
wedoenmetdeMediaregelingenwatwesamenmet

gezettotwehiervooreennieuweaanpakhadden.De

anderepartijenindestadbinnendemedia-enf ilmsector

aanwasvanstagiairesenvooralookhetinwerkenen

ontwikkelenvoordemakersindestad.Momenteel

begeleidenvanstagiairesisgeensinecuregebleken

werkenwesamenmetIFFRendegemeenteaaneen

binnendegeldendecoronamaatregelen. 

gezamenlijkplanhiervoor. 





Dezeperiodebrachtnietalleenveelenergiemaarook
onrustenongemak.Erisvoorranggegevenaan

HETBESTUUR 

erisaandachtindedagelijkseonline

vandenAnker(voorzitter),ErnstJanBroer

teamledendiealleenwonenomtewerkenopderedactie,

HetbestuurvanRotterdambestaatin2020uitMarianne

redactievergaderingenvoorhetwelzijn,driekeerzijner

(penningmeester),ReshmaKalika(secretaris),Joan

belrondesextrageweestmetdeteamledenomte
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Nunelly(HR&talentontwikkeling),RaffaeleFiorini

Denieuweledenin2020zijnHaroldSchorren,Edward

Hetbestuurisin2020vijfkeerbijelkaargekomen.

deWerkenElsondosSantosCarvalhoTeixeira.Het

(salesenmarketing)enJohnOlivieira(FunX/G4). 

Boele,LeoniedeBont,LisettevanderPijl,Bastiaanvan

Onlineenfysiek.Eenafgevaardigdevanhetbestuurzit

voorzitterschapvanCarolienDielemanisvoorzienbegin

ookaltijdaanbijdePBOvergaderingen.2020iseen

2021aftelopeneneenvervangerisgevondeninSabine

bijzonderjaarenerzijnmetg rotereregelmaat

Maertensdiebegin2
 021zalwordengeïnstalleerd.Het

tussentijdseupdatesvanuitorganisatie,inzakedeimpact

PBOisin2020driekeerbijelkaargekomen.Dejuni

vancorona,hetwelzijnvanallebetrokkenenende

vergaderingisdoorcoronakomentevervallen. 

ontwikkelingvandef inanciën.Alinaprilwordteen



risicoanalyseuitgevoerd. 

VanuithetPBOwordtdeMediaregelingcommissie

OmdatwedeGoodGovernanceCodeserieus

CarolienDieleman,KeesVrijdagenBastiaanvandeWerk.



samengestelddiein2020bestaatuitDaisydaVeiga,
Dezecommissieheefttweefysiekecoronaproof

onderschrijvenisin2020deagendaplanning

pitchrondesenindeeerstelockdowneenspoedregeling

aangescherptenheefthetb
 estuurindecembereen

waarvandanmeerdan80aanvragenonlinedoorde

zelfevaluatieonderleidingvaneenexterne

commissieledenwordenbesproken.Inseptemberkrijgen

onaf hankelijkeadviseuropgezet.I n2019heeftOPEN

dePBOledeneentrainingmojovanDavidsonRodrigues 

Rotterdamsuccesvoldeauditdoorhet



KeurmerkinstituutvoorhetKeurmerkStreekomroep

AMBASSADEURS 

doorlopen,in2021iseentussentijdseauditvoorzien.

Ookdezekeurmerkeisenzijnindejaarplanningelkjaar

Nieuwin2020isdeoprichtingvaneen

PROGRAMMABELEIDBEPALENDORGAAN 

RotterdammersmethartvoordestadenvoorOPEN

HetPBObestaatin2020uitCarolienDieleman

fysiekbijeenkomen.DeambassadeurszijnMarco

voorzienindeinternecontrole.  

ambassadeursnetwerk.Eenenthousiastegroep



Rotterdam.Doorcoronakondenwehelaasnogniet

Pastors,GertJanLammens,AbigailNorville,Lorenzo

(voorzittersinds29maart2019),KeesVrijdag,Daisyda

Elstak,RobFreijssen,AndreFreyssen,Kevinde

Veiga,LealvanHerwaardenenKadirOzturk.Voor

Randemie,AntoinetteLaan,NinaHooijmeijerenApvan

verschillendeledenzatdezittingstermijnereind2019

derPijl.

op.Devacanteplekkenzijnin2020allemaalopgevuld.
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FINANCIËN2
 020 
Indehuidigeconcessieperiodeis25%minderbudgetbeschikbaargesteldvoorhetvoorzieninallepublieketakenen

journalistiekeverantwoordelijkhedenvanOPENRotterdam.Hoeweldeuitdaginghieringrootis,warenweinstaatditte

ondervangen.Dekwetsbaarheidvandeze(gemeentelijke)bezuinigingbleektoencoronatoesloeg.Opdrachtenv
 ielenstilen

tegelijkertijdnamdenoodzaakvaneengoedenieuwsvoorzieningstormachtigtoe.Dankzijonzeinzetomsectorenbijte
staaninzichtbaarheidenbeleving,hetversneldverlenenvanopdrachtenaanmakers,desamenwerkingmetenhet
vertrouwenvanonzepartners,dankzijde(coulancevande)verschillendeprojectsubsidiesendankzijhet

RijkssteunpakketheeftOPENRotterdamondankscoronazelfseenuitzonderlijkjaargedraaid.Getuigealleenalhetfeitdat
weLokaleOmroepvanhetJaarzijngeworden. Alleeneenstructureleenstabielef inanciëlebasiskandelokale
onaf hankelijkejournalistiekinRotterdamookvoordetoekomstveiligstellen. 


Decoronaterugvalaandebatenkantvanuitbetaalde

Extrainvesteringenzijngedaan,nietalleeninhetkader

projectsubsidies.Hetisprachtigdattijdensde

werklocaties,maarookvandegroterevraagnaar

journalistiekteversterkenendatwedaarmeeonze

effectenvancoronaopdecocreatieendaarmeeonze

samenwerkingenisondervangendoorverschillende

vanhygiëne,tijdelijkeherinrichtingentijdelijkeextra

coronaperiodeinvesteringenzijngedaanomdelokale

livestreamsenliveuitzendingen.Devoorzienenegatieve

journalistieketaakhebbenkunnenuitvoerenjuistindeze

extrainkomstenenextracontenthebbenweten

tijdvan‘fakenews’,wantrouweninoverheidenmediaen

positievewetentekerenenhebbenwebijna2019

metdedifferentiatievannieuwsplatforms. 

kunnenevenaren.Hetboekjaar2020sluitenweedochaf



meteentekort.  

Vanuitdeverschillendeprojectsubsidieskunnenweveel



mooieextrajournalistiekeprojectenopzettenenons

Duidelijkmogezijndatwijonszorgenblijvenmaken

werknogbeterdoen.Echterdezeprojectsubsidies

overdef inanciëlekwetsbaarheidvanlokalepublieke

inzettenennietkunnenlatenleidentotstructurele

indetoekomstprojectsubsidiesopdrogen,echterbij

betreffeneenmaligebatendieweprojectmatigmoeten

media.Stevigingrijpenzalvoorzienmoetenwordenals

journalistiekeonderdelen.Daarbijleggenzeeensteeds

ingrijpenmindercontentenmindercontent=minder

dewerkplekken.Omdatdezeprojectsubsidiesinbasis


NIEUWEACCOUNTANT 

groteredrukophetorganisatietalent,debegeleidingen

relevant.Datiseendoodlopendepad. 

steedstijdelijkofonzekerzijnkunnenwenietde

OPENRotterdamheefteennieuweaccountantgevonden

organisatiehierechtstevigopinrichten.Wezijn

inkantoorDaamen&VanSluis.Alseengereguleerde

ingerichtvanuitdebasisbekostiging,zowelinteam,

organisatiemetmaarweinigf inanciëlestromenishet

aanpakalsinwerkplekken.Hetish
 oognodigdatdeze

lastigeencontrolerendaccountanttevinden.Desteeds

tijdelijkeinjectieswordenomgebogentotstructurele

hogerwordendeeisendiegesteldwordenaanhenende

f inancieringenwaarderingvoordebelangrijketaakvan

daardoorhogerekostenstaannietinverhoudingtothet

delokaleomroepenenlokalejournalistiek. 

budgetendeorganisatie.Ditiseenlandelijke



ontwikkelingdieaandachtvraagt. 

Onderdrukvancoronamaatregelenzijnwerkplekken,



maniervanwerkenenvergaderen/afsprekenveranderd. 
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StilluitRotterdaminQuarantainemetRienusKrul(boven)/StilluitMAUSmetWaltKlink(onder)
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MEDIAREGELING2020 
OPENRotterdamispenvoerdervandeMediaregelingvande gemeenteRotterdamwaarbijzijopdrachtkanverlenenaan
makersomcontentoverRotterdamtemakenvooruitzendingenpublicatiebijOPENRotterdam.Hetkandangaanom
televisieseries,documentairesenf ilms,ompodcasts,instaseriesenallevormendiemenkanverzinnen. 

EencommissiebestaandeuitledenvanhetPBOvanOPENRotterdambeoordeeltdeaanvragentijdensbijeenkomsten

waarbijdemakershunplankunnenpitchen.Wantnietiedereenverstaathetjargonvaneengeschrevenaanvraag.Bijde
toekenningwordtrekeninghoudenmetbalansinnieuweenbekendemakerseninthema’s. 


Netf lixInternationalOriginalszegtoverdef ilm:

In2020isinverbandmetdelockdownendeimpactvan
decoronamaatregeleneenspoedregelinginhetleven

“Theperfectexampleofpoetryinmotion.It'salway

pitchesplaatsgevonden.Decommissiebestaatin2020uit

tellanimportantstoryaboutthedisparityinsociety. 

geroepenenhebbentwee‘normale’proceduresmet

satisfyingwhentheimagesandwordscometogetherto
Welldone.”  

CarolienDieleman,DaisydaVeiga,KeesVrijdagen

BastiaanvanderWerk. 



IMPACTCORONA 



In2
 020zijn23opdrachtenverleendaan22

Indeeerstelockdownisspoedprocedureopgezeto
 mde

verschillendeproducenten.Despoedprocedurewaseen

makersaanhetwerktehoudenendezebijzondere

uitzonderingwaardoorproductendieindierondeeen

periodetevangeninbeeld.Vierproductieszijnverzet

opdrachtkregenookindevolgenderondesmochten

omdatdoorcoronahetproductieprocesstilviel.De

indienen. 

geplandepremièrevanD
 ichterinhetAtriuminKINOkon



geendoorgangvindenenookhetSportFilmFestival

DeserieRotterdaminQuarantainewerdopgenomenin

Rotterdamvondnietplaats.Dedriesportf ilmsgingen

hetprogrammavanhetNederlandsFilmFestival.De

welbijOPENRotterdaminpremiere. 

af leveringoveroud-rapperMikeMetalzvanR
 offa



RepresentIIw
 erdgenomineerdvoordeRotterdamse

ERVARINGENUITDESPOEDPROCEDURE 

Persprijs.De documentaireN
 ooitmeerpratenuit2019

Deoproepvoordeaangepastespoedenverkorteronde

werduitgezondendoorRijnmond.D
 evisualpoem

mediaregelingincoronatijdzorgdevooreenenorm

Exodusu
 itdereeksT
 ussendezinneninisgenomineerd

aantalvan83inzendingen.Hetdoelvandezeronde

voordeShortcutzAwardsBestExperimentalFilms2020.

mediaregelingwasRotterdaminb
 eeldbrengenin

Shortcutziseenplatformvoorkortef ilmsenheefttot

coronatijd.Inveelprogramma-ideeënstond‘de

doelnieuwNederlandsf ilmtalenttestimulerenenhenin

Rotterdammer’centraaluiteraardzichverhoudendtotde

contacttebrengenmetgevestigdef ilmmakers.De

actualiteit(corona)endemaatschappij. 

organisatieisinverschillendelandenactief. 

AanleidingvoordezeaanpakvandeMediaregelingwas

Exodusg aatoverhoedestaddeminderbedeelde

datwedezetijdwildenvastleggen,hetstilvallenvan

inwonersvanzichaflijktteschudden.DichterDean

producties,ofdezesituatieleidttoteennieuweaanpak

Bowenspeeldemeeindeverf ilmingvanzijngedicht

eno
 mdatwefreelancersbetaaldeopdrachtenwilden

overgentrif icatie.J urylidChristopherMack,Director

verlenen.IndezeverkorteMediaregelingiseenaantal

CreativeTalentInvestment&Developmentfor

stappenvereenvoudigddoordetijdsdrukendoorde
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coronamaatregelen.Erwaseenvoorafvastgesteld

wetentevinden,(geefthetdebehoefteaan?)maarvoor

aanvraagwasvolledigschriftelijk. 

Veelaanvragenenkorteverwerkingstijd. Ookhebben

budgetvan5.000europerproductiebeschikbaarende

deprocedureendecommissiewashetf linkaanpoten.



weheelveelaanvragersmoetenteleurstellen.Doorde

Ditheeftnietaltijdgoeduitgepakt.Eengoedverhaalop

drempelietshogerteleggen,verlaagjeautomatischhet
aantalaanvragené nzijndea anvragenvanbetere

papierblijkttochnietaltijdgoedovertekomen.Inde

‘normale’procedurevindtereengesprekplaatsmetde

kwaliteit.Hiermeeisookmaarweereensdewaardevan

gepitchtvoordemediacommissie.Ditblijkenwelgoede

meerandereproceduresterugzien. 

hoofdredacteurenwordendeprogramma-ideeënook

depitchbewezen,eenvormdieweoverigensbijsteeds

stappenomdeverwachtingvandeaanvraagende



daadwerkelijkeuitvoerdichtbijelkaartehouden.De

Vande83aanvragenzijnertiengehonoreerd(vijfmeerdan

‘normale’procedurebeter. 

hebben,coronaproof,welfysiekplaatsgevonden,waarbij

uitvoerbaarheidenhaalbaarheidvandeideeënzijninde

gepland)enintussenuitgezonden.Deanderetweepitches

Wewerdenoverweldigddoordehoeveelheidaanvragen.

dertienplannenzijngehonoreerd. 

Heelf ijndatzoveelRotterdammersOPENRotterdam






TOEKENNINGENENTV-UITZENDINGENIN2020 

PRODUCENTEN


PRODUCTIE



MEDIAREGELING2020 
zwart is toegekend in 2020 enooku itgezondenin2020 
Groen is toegekend in2020enwordt u itgezondenin 2021 of later 



WomenConnected 

StilleHeldinnenvanRotterdam 

KubaSkutkowski 
RotterdamInQuarantaine 
ThierryRosete 
Momentum 
EllesvanVelzen 
Binnenskamers 
RinekeKraaij 
Schetsenvoordetoekomst 
BliksmidFilms 
DeDagbesteding 
FynderFoundation 
Veerkracht010 
SpecularMedia 
DanblijfjetochlekkerThuis 
Ezki(MustafaKilic) 
#BlijfthuisChallenge 
RobvanPelt 
OvertheBoarder 

MarlynvanErp 
IHOPETODREAM 
AnilJanssen/ShockProductions  WijzijnRotterdammers! 
KimberleyWenas 
DreamsMoneyCan’tBuy 
KoalaKoncepts 
MCLaantjeseizoen3 
MaartenBel 
Maartenk
 omtinActie 
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kunstencultuur,maatschappij,
ondernemerschap,sport 

kunst&cultuurenmaatschappij 
kunstencultuur,lifestyle 
maatschappij,kunstencultuur 
maatschappij,kunstencultuur 
samenleven 
maatschappij,ondernemerschap,lifestyle 
maatschappij,actualiteit,lifestyle 

lifestyle,sport,entertainment,maatschappij 
sport,lifestyle 

maatschappij 
lifestyle,cultuurensport 
ondernemerschap,lifestyle,kunstencultuur 
maatschappij,cultuur 
maatschappij,kunstencultuur 

AuroraPeters 
OnmisbaarMBO 
SherillSamsonenFeyzaAlbayrak  RotteDeuntjes-podcast 

NatasjaMorales 

ChicksonScreen 

InterventionsGroup 

RotterdammersmeteenSurinaamshart 

TjonRockon 

SponsoredByNature 
DigItUp 

FynderFoundation 



MEDIAREGELING2019 

kunstencultuur,sport,lifestyle,
ondernemerschap,gezondheid 

CO-VIDPRO 

lifestyle,kunstencultuur,maatschappij 

Breakin’ Rotterdam 

kunst&cultuur,sport&maatschappij 

RotterdamseGroenmakers 
#JIJBENTSCHERPER 

Toegekend in 2019 enu itgezondenin2020 


Rauwkost 
SFFR/SportVibes 
SFFR/SportVibes 
SFFR/SportVibes 
StWijk-TV 
StichtingGroteOgen 
GinaKranendonk 
ChrisdeKrijger/TherewillbeFilm 
ChicksAndTheCity
Productions/StichtingAdelaida 
WesleydosSantos-UNIEKO 
GebroedersGroen 
HetRegiehuis 

uitgestelddoorcorona 
StichtingPeacePenguins
DIVETV
OskowBayhan
GebroedersGroen



maatschappij,kunstencultuur 
maatschappij 

ChicksOnScreen 

RotterdamseTinkeraars 
GroenVoorziening(Seizoen2) 
DeInburgerking 
MaasChoir
DEWACHT
ATLANTIKWALL
GroenVoorziening(2)

Toegekend in 2018 enu itgezondenin2020 



HermanSlagter/RiverParkEvents 

maatschappij,kunstencultuur,natuur 

TussendeZinnenin 
GhettoDino 
Loslaten 
Surfweer 
ZLOG 
DichterinhetAtrium 
RotterdamEet 
Maus 

MEDIAREGELING2018 



maatschappij,onderwijs 
kunstencultuur,lifestyle,ondernemerschap 

RoffaRepresentSeizoen2 
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uitgestelddoorcorona 
verwacht in2021 
verwachtin2021 
gestartin2020/uitgesteldnaar2021 

IMPACTV
 ANW
 ATW
 ED
 OEN 
Onzeimpactmetenweafaanverschillendezaken.Aanbodvancontent,diversiteitinaanbod,spreidingoverdestad,bereik,
gebruikvanverschillendeplatforms,overnameenzichtbaarheidbijanderemediaenpartijen,prijzenennominaties.Maar

ookgevolgenvanonsnieuwsindepolitiek,zoalsr aadsvragennaaraanleidingvanhetonderzoeksdossiersamenmetVers

Beton:R
 aadsvragenn.a.v.FilantropieVanderVormenK
 amervragenn.a.v.dossierBuitengesloteni.s.m.Argosenniette
vergetendetalentendoorstroom,zoalsRoelofvanderMeerdienuookvoorRijnmondwerktenoud-vloggersLauren
VerbrughenLotteBoondeserieH
 etismaarhaarvoorBNNVARAmaken.  


1.918nieuwsberichten 

CONTENTENSPREIDING 
In2020zijnintotaalruim1920nieuwsberichten

toenamevan35% 

betekenteen

gedeeld,datbetekenteentoenamevan35%tenopzichte

vanvorigjaar. Elkeweekkomennieuwsverhalenuitalle

43tv-enonlineseries 

gebiedenvoorbijinonsnieuwsaanbod.Erwordthierop

49af leveringenFestivalTV 

sterkredactioneelgestuurdvanuitonzehyperlokale

35vlogs 

journalistiekeaanpak.Onderstaandedatalatenziendat

17podcastuitzendingen 

weinallegebiedenactiefzijnendatdeverhoudingin

42docu’senf ilms 

nieuwsaanbodookinbalansismetdespreidingvan

5tv-concertenSinfonia 

bevolkingoverdestad.Opdewebsitezijnde

6animaties 

nieuwsverhaleneveneenspergebiedtevinden. 

14talkshows(S tudioEendracht24uur!live) 








Indedatawordennietdecijfersuithetcentrum
meegerekendomdatdezedeverhoudingenscheef
trekken.Uithetcentrumkomen1.074berichtenen
datstaatnietinverhoudingtothetaantal
bewoners.Hetiseenlogischgevolgomdatzichin
hetcentrumhetuitgaansleven,winkelen,politiek
etc.concentreert.  
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Hettotaalteltoptotmeerdan100%omdatsommigeberichtengelieerdzijnaanmeerderegebieden.A
 andachtbehoevenPrins
AlexanderenIJsselmonde.PernisenHoekvanHollandzijnuitschieters.Ditwilnietzeggendatwenumindernaardiegebiedengaan.
UiteindelijkgaatheteromdatwebinnenonzemogelijkhedenrechtdoenaandeRotterdammersenonzejournalistiekeopdrachtaan
hen. 


10xPRIJZEN&NOMINATIES 
LokaleMediaAwards 
🌟AWARDLokaleOmroepvanhetJaar2021 
🌟A
 WARDN
 ieuws 
HoekseLijni.s.m.Schie,WOS,SPITenVersBeton 
NominatiePresentatietalent 
ZoëPintoeNeto 
NominatieVideo 
Tijdlagen-driedeligeserie 
NominatieInnovatie 

HomeSweetHomei.s.m.v/hOperadagen 


DeTegel-NominatiecategorieRegio/Lokaal 

HoekseLijni.s.m.Schie,WOS,SPITenVersBeton 

RotterdamsePersprijs-Nominaties 

HoekseLijni.s.m.Schie,WOS,SPITenVersBeton 

RoffaRepresentII,af leveringoveroud-rapperMikeMetalz
vanRauwkost-Collective 


ShortcutzAwards-N
 ominatieBestExperimentalFilms 
14.05altijdeensoortvooruite nE
 xodus 

tweedelenuitdevisualpoemreeksT
 ussendezinnenin

VideogroetvanWethouderSaidKasmitijdensuitreikingLokale

i.s.m.DeanBowen,Rauwkost-Collective,Bibliotheek

MediaAwards©JanButeijn 

Rotterdam 
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OVERNAME&UITZENDINGDOORANDEREPARTIJEN 
●
●
●

●
●
●

●

InterviewCelesteBoddaertB
 MTalk,22juli 

●

RTL,Jinek,fragmentrepoBettyisfulltimevrijwilliger 

●

uitzendingopTVenelkevrijdageenkorte

●

Rijnmond- elkezaterdagweekoverzicht

●

SummerMovieNightinhetSavoyHotel(16juli,13
en27augustus)screeningserieZ
 ielvande

aankondiginghieroveropradio 

UitzendingNooitmeerpratenuitopR
 ijnmond 

Wederopbouw 

RotterdaminQuarantaineonderdeelvanhet

●

NederlandsFilmFestival 

PremieretijdensOpenDoekinL/Vvanvijfkorte

f ilmsgemaaktinopdrachtvanRotterdam.Makeit

ScreeningserieRotterdaminQuarantainetijdens

lockdowneditieO
 ffScreeninWORM,instituut

●

Happeninpremière 

ThiemeMeulenhoffneemtaf leveringvideo

●

opRotterdamsOpenDoekFestivalenIFFR 

voorAvantgardistischeRecreatieop24juni 

Premiere14.05altijdeensoortvooruitenExodus

Screenings1
 4.05altijdeensoortvooruit,Exodus,

AanallendiezichhierbevindenenB
 elichaamde

aardeopo.a.ShortCutzAmsterdam,LiftOffGlobal,

indestad?”opinlesmateriaalvoorHAVO 

digitaalCongrestivalO
 uderenwijzer(2februari)

AmsterdamIndependentFilmFestival,Doc.Berlin,

vangemeenteRotterdam,presentatieenproef les
Stoelf it 

●

MuseumRotterdam,af leveringJoanyMuskietuit
RoffaRepresent 

Coolsingelpraat“Willenwemeerofminderwinkels
●

MAXouderenjournaal,fragmentreportageSilentdisco 

●

Stoelf ito
 nderdeelgemeentelijkprogrammaO
 uder

MotionForPicturesUSA. 

NieuwsbriefN
 RCHandelsblad(15mei)aandacht
voorrepooverboswachtersdiedoorcoronahun

enWijzerm
 iddelsaff ichesenonlinezichtbaarheid 

DitvindtNederland,Talpa,fragmentreportage

●

werkzagenveranderen 

DWDD(11februari)uitzendingvanvisualpoem

●

overSekswerk 

metf ilmmateriaalvankunstenaarWoodyvan

●

fragmentuitI.N.D.O. 

bijRTMdagvanIFFRinpremièreging. 

NOSu
 itzendingVanJakartanaarRotterdam,

Amen,uitdedocudievoorOPENisgemaaktenook

deVolkskranto
 verHuizenblokinAlmondestraat

●

HetAlgemeenDagbladenNRCHandelsblad
schrevenbeideoverH
 omeSweetHome 

tijdenscorona,1april2020 
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HOEHETKANLOPEN



EricAlblasraaptaljarenlachgaspatronenop.KunstenaarAndrébesluittoteeneerbetoonaanEric. 



27september2020primeurbijOPENRotterdam

…endanbarsthetmediacircuslos... 

1oktoberneemtADhetverhaalover 
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WEERMEERDAN100PARTNERS 
Welichtenereenpaaruit. 

BijzondereproductiesmakenwemetMelanchthonSchiebroek

en

Rotterdamfestivals,AIRen 



O.in2020nogOperadagenRotterdam

enmet 

. 

BijzonderisdatditjaarallefestivalsonzepartnerdankzijdesamenwerkingindeserieFestivalTV.Anderepartnerszijn 







UiteraardonzemedebewonersvanBureauEendrachtmetTHRIVEInstitute,DoGoodOnlyCompany,

, 

,SocialImpactFondsRotterdam,FriendsforBrands,

Lendahand,StudioGoldf inch,Cultuur&Vliegwerk,CCO010,ZwartWit010enRDAMenPresentRotterdam. 


Mediapartnerszijno.a.F
 unX,VersBeton,Schietv,RTVDordtrecht,Argos,Rijnmond, 


,

Metdankaan

en

FollowtheMoney. 

,

ondersteuningbijdeontwikkelingvanonsnieuwedigitaleinfrastructuur. 
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enmetspecialedankaanVolkskrachtvoorde



BEREIK 

28miljoen(onlineca.20miljoen/viatvca8miljoen) 
Ruim105.700onlinevolgersiseengroeivan12% 
FunXradio33%v
 analleRotterdamsejongerentussende15en35 

OPENRotterdamheeftin2020eentotaalbereikvan


Metruim105Kaanonlinevolgershebbenweop

aangetekenddatOPENRotterdamtegenwoordigookeen

jaarbasiseenbereikvanrondde20miljoen.W
 e

andereplayerinzetvoorhetdelenvandecontent,wat

zieneenexplosievestijginginonsbereikinInstagram,

hetvergelijkenweerbemoeilijkt. 

Instastoriesenonzewebsite.Dehardegroeiisvooralte



Maarzoudenwedaarmeekunnenzeggendatwe

dankenaansterkerefocusopvideocontentopalle

ook50%vandekijkcijferskunnenrekenen,

relevanteonlinemediakanalenzoalsYoutubeenIG. 

ondanksdatRijnmondinverhoudingjuistook
tweekeerzoveelmensenbedient?Dankunnenwe
uitgaandatwedagelijksgemiddeld16.4Kkijkers

trekken.DaarbijheeftOPENRotterdamnogeentweede

tvkanaal.Zouditkunnenbetekenendatweopjaarbasis
minimaaleenkleine6miljoenmensenbereiken? 


KijkcijferskanOPENRotterdamhelaasnietmeten.



WekelijkszendtRijnmondhetOPENRotterdam

weekoverzichtuit.Betekentdatnogeens52wekenx

32.8Kiscirca1.7miljoenbereikerbij.R
 ijnmondzendt

daarnaastin2020ookdedocumentaireN
 ooitmeerover

Wekunneneenonderbouwdeschattingmaken

pratenvanOPENRotterdamuit.D
 urvenwetestellen

dooreenvergelijkingtemakenmetRijnmond.

datwemiddelspublieketveenkleine8miljoen

Rijnmondheefteengemiddelddagbereikoptvvan32.8K

bereikhebben?Misschienwel;)E
 ndaniserooknog

opeenbedieningsgebiedvanruim1.2miljoen.OPEN

onswekelijkspraatjeopRijnmondradio. 

Rotterdamheefteenbedieningsgebiedvanruim600K.  



Vandesocialszijndeaantallenvolgersgoedopenbaarte

OnzeradiofrequentiediedoorFunXwordt

volgen.OpFacebookheeftRijnmondca89Kvolgens,

verzorgdenzichrichtopjongeren,heefteenbereik

waarOPENer48Kheeft,opInstagramheeftRijnmond

inRotterdamvan29%vanallejongerentussen

ruim40.7K,volgersen OPEN23K,opYoutubeheeft

15-35jaar.Eenderdehiervangeeftaanwekelijkste

Rijnmond77KabonneesenOPEN25K,waarbijdient




luisteren. 
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NEVENFUNCTIES 

CarolienDieleman(voorzitterPBO) 



JoanNunnely(bestuur-Talentontwikkeling) 

BestuurslidRotterdamUnlimited 
VoorzitterZorgvrijstaat 
BestuurslidVolksuniversiteitRotterdam 
VoorzitterCitylab010 

CelesteBoddaert(hoofdredacteur) 



JurylidDeTegel 
LidoudercommissieKomKids 



JohnOlivieira(bestuur-FunX/G4) 

ErnstJanBroer(penningmeesterbestuur) 



PartnerClearwood 
VoorzitterKoninklijkNederlands
Watersportverbond 
PenningmeesterMontessoriLyceumRotterdam 
LidStichtingLustrumMinerva 



UitgeverjournalistiekplatformOneWorld 
RaadslidVanRaadvoorCultuur 
BestuurstichtingFunx(onbezoldigd) 
VoorzitterstichtingG4(onbezoldigd) 
VoorzitterFARE(zeteluk)(onbezoldigd) 

MariannevandenAnker(voorzitterbestuur) 
BestuurslidstichtingVriendenIJssellandziekenhuis
RaadvantoezichtCaprihartrevalidatie 
Landelijkambassadeur
www.eentegeneenzaamheid.nl 



FemkeIJsinga-vanBoxsel(zakelijkdirecteur) 




CommissievoorzitterbijFondsPodiumkunsten 
CommissielidCMMBO-Macrodoelmatigheidmbo 
VoorzitterStichtingGoBoTu 
LidRvTStichtingGameChangers 
LidAdviesraadvoorGoed 
Kandidaat D66TweedeKamer2021-2024 
BestuurslidStichtingTheateropKatendrecht 

LidKlankbordgroepLTMA&KeurmerkNLPO 
BestuursvoorzitterstichtingBeeldmix 
BestuurslidstichtingBekker-LaBastidefonds 
DeKrachtvanRotterdam-zakelijkleider(f) 
StichtingBeeldeninLeiden-zakelijkleider(f) 
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