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Inleiding
Platform Wederopbouw Rotterdam (PWR) is een stichting die als doelstelling heeft de kennis over de
wederopbouw van Rotterdam onder een breed en divers publiek te verspreiden om daarmee enthousiasme
en waardering voor deze periode te creëren en zo de beleving van en betrokkenheid bij de leef-, werk- en
verblijfsomgeving in de stad Rotterdam positief te versterken. De website www.wederopbouwrotterdam.nl
fungeert als de centrale informatiebron over de Rotterdamse Wederopbouw. Daaromheen worden
meerdere activiteiten en programma’s georganiseerd. De organisatie PWR heeft daartoe een stichting met
een werkgroep, bestuur en Raad van Advies in het leven geroepen die zetelt in Rotterdam. Leden van deze
organen hebben een grote betrokkenheid, netwerk en/of professioneel raakvlak met en interesse in het
thema wederopbouw. Op dit moment bedraagt de reikwijdte van de stichting ruim 24.000 unieke bezoekers
van de website, 650 lezers van de nieuwsbrief, 2000+ volgers op Facebook en honderden deelnemers aan
rondleidingen. Platform Wederopbouw Rotterdam is reeds de meest complete en uitgebreide aanbieder van
informatie over de wederopbouw in Rotterdam.
Aangezien de website en programmering zich tot op heden grotendeels richt op de Oostelijke Binnenstad
en de publieke en gemeentelijke aandacht voor de wederopbouw in het jaar 2016 aangewakkerd is, wil het
Platform Wederopbouw Rotterdam in 2017 starten met het uitbreiden van de website. Oftewel andere
wijken exploreren, en het intensiveren van de aandacht voor en uitbreiden van de kennisoverdracht van de
wederopbouwperiode in Rotterdam. Zoals bijvoorbeeld het opzetten van een stevig educatief programma,
ontwikkelen en aanbieden van meer verschillende rondleidingen en lezingen, participatie van bewoners bij
het onderzoek van nieuwe gebieden en samenwerkingsverbanden verder versterken met partners zoals
Museum Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Het Platform wil behalve wederopbouwkennis delen en
waardering voor deze periode creëren, een actieve bijdrage kunnen leveren aan het debat over de
ontwikkeling van wederopbouwgebieden in de stad die nu vaak –door gebrek aan collectieve kennis over de
waarde van de wederopbouw architectuur- leidt tot sloop.
Platform Wederopbouw Rotterdam kent sinds haar oprichting een werkgroep die de huidige website heeft
gerealiseerd en voor de continuering van de activiteiten tot op heden heeft gezorgd. Het platform bezit geen
reguliere inkomsten, maar geniet sinds haar start financiële ondersteuning voor deelprojecten vanuit de
gemeente Rotterdam en het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Platform Wederopbouw Rotterdam zal
substantieel meer subsidies en gelden moeten werven om de projectmatige uitbreiding maar tevens om de
continuering van het bestaande programma te kunnen uitvoeren. Hiertoe is begin dit jaar een stichting
opgericht. De stichting heeft een project-, beleids- en communicatieplan met begroting voor de komende
twee jaar opgesteld. In aanloop van de ontwikkeling van deze plannen is een SWOT-analyse gedaan. Dit
beleidsdocument geeft weer wat de doelen voor de komende jaren zijn en hoe de stichting deze doelen
denkt te behalen.
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1.

Missie

De kennis, het koesteren van de geschiedenis én het hergebruik van een stad draagt bij aan
een positieve waardering van de leefomgeving.
Aanleiding oprichting Platform Wederopbouw Rotterdam
In 1940 werd de historische binnenstad van Rotterdam in een kwartier tijd vernietigd.
Daarna volgde een lange periode van wederopbouw. Deze periode vormt het fundament voor de identiteit
van Rotterdam; de mentaliteit van de wederopbouw wordt meer en meer als de ziel van het hedendaagse
Rotterdam beschouwd.
Deze huidige herwaardering voor de wederopbouw van Rotterdam werd mede versterkt door de
benoeming van de oostelijke binnenstad tot ‘wederopbouwgebied van nationaal belang’ door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie OCW in de Visie Erfgoed en Ruimte van 2011.
In 2013 is naar aanleiding van deze visie, in opdracht van bureau Monumenten en Cultuurhistorie van de
gemeente Rotterdam, een cultuurhistorische verkenning naar de oostelijke binnenstad uitgevoerd. De
inhoud van deze verkenning was voor initiatiefnemers Astrid Karbaat (Gemeente Rotterdam,
Stadsontwikkeling, bureau Monumenten & Cultuurhistorie) en Marco Stout (Rotterdams stadmaker e.a.)
aanleiding om het verhaal van de wederopbouw van de oostelijke binnenstad naar een breder publiek te
willen communiceren. Met dat doel voor ogen hebben zij het initiatief genomen en meerdere professionals
en wederopbouwliefhebbers bijeengebracht in een werkgroep om gezamenlijk het verhaal te ontsluiten door
middel van een website en programmering. Dit was de geboorte van Platform Wederopbouw Rotterdam.
Met de steun van Bureau Binnenstad, Bureau Monumenten & Cultuurhistorie van de Gemeente Rotterdam
en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed van het ministerie OCW en de medewerking van het Stadsarchief
Rotterdam is vervolgens de website www.wederopbouwrotterdam.nl opgezet.
Van website tot huidige situatie
De website vertelt het verhaal van de wederopbouw van de oostelijke binnenstad van Rotterdam door
middel van informatieve artikelen over gebeurtenissen en plekken aangevuld met persoonlijke verhalen over
het leven van toen en nu in de wederopgebouwde stad. De website is rijk geïllustreerd met uniek materiaal
uit diverse archieven en met actueel fotomateriaal dat de huidige situatie toont. De site oogt overzichtelijk
en is fraai vormgegeven in subtiele kleuren en een helder lettertype. De sfeer lonkt naar de wederopbouw
maar is stevig gestoeld in het heden.
De website wordt aangevuld met een programmering van rondleidingen, lezingen, publieksgesprekken en
activiteiten op social-media. Een agenda van gerelateerde Rotterdamse of landelijke
wederopbouwactiviteiten wordt bijgehouden op de website en gedeeld op social media.
Naast website en programmering zijn er meerdere samenwerkingsverbanden en –projecten met belangrijke
spelers uit de stad op het gebied van culturele, historische, educatieve en sociale ontwikkeling ontstaan.
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Zie eveneens hoofdstuk 4 en bijlage I.
De resultaten van de eerste opzet van het platform, zoals de bezoekersaantallen op de website en tijdens
georganiseerde evenementen, de feedback en betrokkenheid, social media-aandacht en de ontstane
samenwerkingen in de stad en informatie-aanvragen door individuen en organisaties zijn ver boven
verwachting. De werkgroep ervaart, door haar werkzaamheden en ontmoetingen, een grote behoefte bij
een groeiende groep mensen om meer te weten te komen over de wederopbouw van heel Rotterdam.
Het platform is bovendien van mening dat de kennis, het koesteren van de geschiedenis én het hergebruik
van een stad bijdraagt aan een positieve waardering van de leefomgeving. De wederopbouwperiode en haar
nalatenschap is voor Rotterdam een essentieel onderdeel van deze geschiedenis. Dit heeft geleid tot de
missie zoals in de volgende paragraaf omschreven.
Missie
Platform Wederopbouw Rotterdam heeft als missie een breed en divers publiek op duurzame en
toegankelijke wijze kennis te laten maken met de wederopbouw van Rotterdam en bij te dragen aan
waardering voor deze periode en de maatschappelijke discussie over identiteit, sociale cohesie en omgang
met geschiedenis en haar betekenis voor de beleving van de stad vandaag.
Platform Wederopbouw Rotterdam is dé plek om meer te weten te komen over deze belangrijke periode in
de geschiedenis van Rotterdam.
Meer specifiek betekent dit dat Platform Wederopbouw Rotterdam het leven en denken, persoonlijke
verhalen, gebeurtenissen, de historie van monumenten, cultuur en kunst uit deze wederopbouwperiode wil
bundelen, toegankelijk maken en overdragen door middel van toegankelijke, enthousiasmerende informatie
en programma voor jongeren, ouderen, scholieren, inwoners en bezoekers van de stad Rotterdam. Door
middel van deze informatie en programma wordt de kwaliteit en de cultuurhistorische waarde van de
wederopbouw tot een vanzelfsprekendheid gemaakt. Het platform biedt daarmee veel meer dan alleen een
historische terugblik. Het wil juist actief bijdragen aan het debat over de stad van nu
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2.

Doelstelling en urgentie

Doelstelling
Platform Wederopbouw Rotterdam is een platform voor iedereen. Platform Wederopbouw Rotterdam wil
een breed en divers publiek op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de wederopbouw van
Rotterdam. Het motto daarbij is: ken de geschiedenis van jouw stad!
Het platform heeft als doelstelling het in kaart brengen van deze genius loci (eigenheid) en deze kennis over
de wederopbouwperiode op verschillende manieren onder een brede groep mensen te verspreiden zodanig
dat enthousiasme en waardering voor deze periode gecreëerd wordt en daarmee de beleving van en
betrokkenheid bij hun leef-, werk- en verblijfsomgeving positief versterkt wordt.
Meer specifiek hoopt Platform Wederopbouw Rotterdam bij te dragen aan het ontdekken van en het
nadenken over de geschiedenis van Rotterdam en daarmee aan de maatschappelijke discussie over identiteit,
sociale cohesie en de functie van geschiedenis hierin. De activiteiten van het platform dragen bij aan de
collectieve herinnering van de wederopbouw en aan het opnieuw betekenis geven van deze tijdlaag.
Tevens ambieert Platform Wederopbouw Rotterdam de positie van kennis- en informatieverschaffer in
publieke en politieke discussies met betrekking tot wederopbouw. Veel ideeën over (hedendaagse)
stadsontwikkeling hebben hun wortels in de wederopbouw. Daarom volgen en bieden we een platform aan
de discussies van stadsmakers en hedendaagse (architectuur)historici, die op basis van de
wederopbouwgeschiedenis publiceren over het Rotterdam van nu.
Urgentie
Er is momenteel veel belangstelling voor de wederopbouwperiode. Zo vierde Rotterdam de stad in 2016,
ofwel wat Rotterdam is geworden na 75 jaar wederopbouw en worden meerdere gebouwen van de
wederopbouw momenteel gerenoveerd en/of herbestemd. Zo zullen De Lijnbaan, het gebouw van de
Rotterdamsche Bank aan de Coolsingel, het gebouw van de Nederlandsche Handelsmaatschappij aan de
Blaak en het Vrije Volk gebouw aan de Slaak in oude luister worden hersteld. In andere delen van de stad
zoals Baankwartier, Westerwagenstraat en Boompjes moet wederopbouwarchitectuur juist plaatsmaken
voor nieuwbouw. In de komende jaren zullen meer wederopbouwgebouwen ter discussie worden gesteld
aangezien veel gebouwen het einde van hun looptijd naderen. Als platform willen wij de historische
relevantie in deze discussie versterken waarbij we betekenis zoeken in de bestaande context. De kracht van
het bestaande is de basis voor het verhaal van de toekomst.
Een ander urgent punt is de mogelijkheid om nu nog de verhalen, van een generatie mensen die de
wederopbouw hebben meegemaakt, op te tekenen. Deze mensen zijn allen ouder dan 70 jaar.
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Tot op heden zijn er uiteraard veel publicaties verschenen over de wederopbouw van Rotterdam. Deze
uitgaves zijn vaak bijzonder gedateerd en vanuit een bepaald ideologisch perspectief
geschreven. Blijstra’s monumentale 'Rotterdam: stad in beweging' is één lofzang op de moderne architectuur
en stedenbouw; meer traditioneel georiënteerde architecten komen nauwelijks aan bod.
Verder zijn de meeste publicaties voor architecten en kunsthistorici bedoeld. Ze missen de bewoners en
gebruikers van de stad. De publicaties die de geschiedenis gecombineerd hebben met verhalen en
beschouwingen vanuit andere perspectieven betreffen vaak een enkel gebouw (bijv. 50 jaar De Doelen,
of gebouw De Heuvel) of een kleiner gebied (60 jaar Lijnbaan). De website plaatst eerdere publicaties in een
context en laat zien hoe ook de tijdgeest bepaalt hoe we naar de wederopbouwperiode kijken.
Ook op internet is de informatie schaars, erg gefragmenteerd en zelden feitelijk betrouwbaar voor wat
betreft architecten, datering etc.
Er was vooralsnog geen centrale bron voor handen voor de brede doelgroep die wij willen bereiken met
ons initiatief. De gemeente onderschrijft dit manco, erkent het belang van het initiatief en heeft daarom op
haar website reeds een duidelijke link naar de website van het platform aangebracht. Door de combinatie
van betrouwbare informatie, hedendaagse teksten, historische en actuele fotografie en verhalen van
Rotterdammers is de website daadwerkelijk geschikt voor een brede doelgroep.

3.

Doelgroepen en strategie

Doelgroepen
Platform Wederopbouw Rotterdam richt zich over het algemeen op een zeer brede en diverse groep: van
oudere en jongere inwoners of werknemers van Rotterdam tot liefhebbers van de stad en geschiedenis, van
scholieren die meer informatie zoeken voor een spreekbeurt over de wederopbouw tot ouderen die de
wederopbouw hebben meegemaakt en van professionals geïnteresseerd in geschiedenis en architectuur tot
een (nieuwe) bewoner die meer wil weten over het ontstaan van zijn of haar woonwijk.
Ook de (internationale) bezoekers van de stad zijn een belangrijke doelgroep. Wij zijn ervan overtuigd dat
het verhaal van het bombardement en de wederopbouw ook voor buitenlandse bezoekers interessant is.
Op advies van onder andere Stadsontwikkeling/Bureau Binnenstad van de Gemeente Rotterdam is de
website daarom geheel tweetalig (NL/ENG) opgezet.
Strategie
Het verspreiden van kennis begint bij het zoeken en in kaart brengen van alle informatie. Platform
Wederopbouw Rotterdam gaat de komende jaren de informatie en verhalen van de huidige website op
soortgelijke wijze uitbreiden met andere wederopbouwgebieden in Rotterdam. Archief- en
architectuurhistorisch onderzoek in Rotterdamse - en landelijke databases, interviews met bewoners en
cultuurhistorische verkenningen liggen hieraan ten grondslag.
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Daarnaast ontwikkelt het platform parallel aan deze onderzoeken en interviews een locatie gerelateerd
programma voor bewoners en ondernemers om deze betrokkenen van wederopbouwgebieden te
informeren, te enthousiasmeren om te participeren door o.a. het delen van informatie, verhalen en
beeldmateriaal.
Er is een communicatieplan opgesteld om te zorgen dat de kennis en randprogrammering de doelgroepen
bereikt en de zichtbaarheid en samenwerkingsverbanden binnen de stad vergroot. Hierin is onder andere
uitgewerkt op welke wijze het platform mensen aan zich wil binden en blijvend gaat informeren.
Onderdeel van het communicatieplan is eveneens een jaarlijkse pr-kalender voor actieve bijdragen aan
lezingen, rondleidingen, debatten en andere activiteiten. Voor deze activiteiten zal de samenwerkingen met
partijen in de stad op het gebied van marketing (zoals Rotterdam Partners), publiciteit (zoals Rotterdam
Festivals, het AD, Havenloods, Archined), stadsontwikkeling (zoals bureau Binnenstad, AIR), cultuur &
geschiedenis (zoals Museum Rotterdam, ZigZagCity) versterkt worden.
Een educatief programma voor basis- en middelbaar onderwijs zal de komende twee jaren ontwikkeld
worden om daarmee de jongere inwoners van Rotterdam bewust kennis te laten nemen van de
wederopbouwperiode.
SWOT
Platform Wederopbouw Rotterdam heeft voor haar beleidsplan een SWOT analyse uitgevoerd. Hiermee is
duidelijk waar de focus voor kansen en bedreigingen van de stichting de komende jaren ligt. Eén van de
accenten komt te liggen op het consolideren van de stadsbrede aandacht voor de wederopbouw van de
afgelopen periode bij stadsmakers, inwoners en bezoekers. Dit zal de voornaamste taak zijn voor het
bestuur van Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam.
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4.

Huidige situatie en uitbreidingen op hoofdlijnen

In 2015 en 2016 heeft Platform Wederopbouw Rotterdam reeds meerdere doelen kunnen verwezenlijken:
1.

Een website met informatieve artikelen over gebeurtenissen en plekken in de oostelijke binnenstad
van Rotterdam aangevuld met verhalen van bewoners over het leven van toen en nu in de
wederopgebouwde stad.

2.

Een programmering van rondleidingen in de oostelijke binnenstad van Rotterdam, lezingen,
publieksgesprekken, activiteiten op social media. De ontwikkelde rondleidingen in de oostelijke
binnenstad en door de expeditiestraten van de Rotterdamse binnenstad krijgen veel waardering.
Mensen komen op plaatsen waar ze nog nooit zijn geweest en horen verhalen die ze nog niet
kennen, zelfs al wonen ze reeds jaren in de stad. Zij kregen van de gidsen Anne Beeksma en Paul
Groenendijk de geschiedenis van de gebouwen, kunstwerken en straten te horen. De werkgroep
gaf tevens speciale themarondleidingen. De werkgroep werd geregeld benaderd voor het geven van
lezingen aan buurtbewoners en geïnteresseerden in de wederopbouw in samenwerking met o.a.
RADAR, Bibliotheek Rotterdam, het Historisch Genootschap Roterodamum en op landelijke
conferenties over erfgoed.

3.

Samenwerkingsverbanden en –projecten met belangrijke spelers uit de stad op het gebied van
culturele, historische, educatieve en sociale ontwikkeling. Een bijzonder voorbeeld in deze is de
rondleiding die wij gaven in samenwerking met Vluchtelingenwerk in het Hoogkwartier. Met open
mond hoorden en zagen statushouders de overeenkomst tussen Rotterdam en hun eigen
platgebombardeerde steden.

Zie Bijlage 1 voor volledig overzicht samenwerkingsverbanden en -projecten in 2015 en 2016.
Het plan voor de komende twee jaar is als volgt samen te vatten:
1.

Een uitbreiding van de website tot de gehele wederopgebouwde Rotterdamse binnenstad inclusief
het Zomerhofkwartier en het wederopbouwdeel van Kralingen met gebieden, persoonlijk verhalen,
gebeurtenissen, thema’s, agenda, verwijzingen, gastbijdragen en educatie

2.

Een voortzetting en uitbreiding van de programmering van rondleidingen, lezingen, activiteiten en
een stevig educatief programma voor basisscholen en middelbaar onderwijs in de gehele
wederopgebouwde Rotterdamse binnenstad inclusief het Zomerhofkwartier en het
wederopbouwdeel van Kralingen

3.

Een voortzetting en uitbreiding van samenwerkingsverbanden en –projecten met belangrijke spelers
uit de stad op het gebied van culturele, historische, educatieve en sociale ontwikkeling

Zie het projectplan voor de uitgebreide en gedetailleerde plannen.
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5.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is essentieel voor het project. Het platform wordt het verzamelpunt van alle mogelijke
content over de wederopbouw in Rotterdam en staat daarmee voor de toekomst. De werkgroep heeft
het committent gegevens om in ieder geval de komende vijf jaar een activatie van de website en
programmering te waarborgen. Aangezien het de intentie is het platform voor de lange termijn te borgen is
een belangrijk onderdeel het verwerven van bekendheid en een vanzelfsprekende plaats binnen de
gemeentelijke marketing en geschiedschrijving van de stad. Er zal tevens continue worden gezocht naar
(vooral ook jongere) mensen met een betrokken, professionele houding en inhoudelijke kennis om het
platform te versterken. Het Stadsarchief heeft aangegeven dat de content te allen tijde bij hen gearchiveerd
kan worden en door de gemeentelijke afdeling Monumenten alsook het RCE wordt gegarandeerd dat in de
toekomst de inhoud van de website blijft bestaan en de inhoud vindbaar blijft.

6.

Organisatie stichting Wederopbouw Rotterdam

Ten behoeve van de lange termijn doelen is in februari 2017 de stichting Platform Wederopbouw Rotterdam
opgericht. De stichting beheert de rechten van de content, zorgt voor transparantie om voldoende fondsen
te werven en vormt het draagvlak voor de activiteiten en doelstellingen van Platform Wederopbouw
Rotterdam.
De mensen betrokken bij het platform hebben allen het commitment uitgesproken voor een langere periode
betrokken te zijn. De werkgroep heeft de intentie om het platform voor lange tijd actief te houden. Daarbij
zal de werkgroep continue op zoek zijn om mensen te betrekken bij het platform en daarmee de
continuïteit te waarborgen.
Bestuur stichting Platform Wederopbouw Rotterdam:
•

Marco Stout, voorzitter

•

Rob Lugtenburg, penningmeester

•

Ninke Happel, secretaris

Raad van Advies:
•

Anita Blom (RCE)

•

Kees Vrijdag (voorzitter stichting Aan den Slag)

•

Wijnand Galema (architectuurhistoricus)

•

Siebe Thissen (CBK Rotterdam)

•

Jantje Steenhuis (Stadsarchief)

Platform Wederopbouw Rotterdam heeft de ambitie de Raad van Advies uit te breiden met Astrid Sanson
en Michelle Provoost.
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Werkgroep Platform Wederopbouw Rotterdam:
•

Redactie: Paul Groenendijk, Astrid Karbaat (Bureau Monumenten), Marco Stout, Rinus van Dam,
Inge Hagenbeuk

•

Teksten: Paul Groenendijk (onderzoek en teksten), Anne Beeksma (tijdelijk op achtergrond) en
Inge Hagenbeuk (interviews)

•

Vertaling Engels: Billy Nolan

•

Fotografie recente situatie: Marlies Lageweg

•

Onderzoek: Paul Groenendijk, Amanda Terpstra, Hedwig van der Linden e.a.

•

Ontwikkeling website: Rinus van Dam

•

PR en communicatie: Marlies Lageweg, Inge Hagenbeuk, Amanda Terpstra

•

Organisatie en ontwikkeling activiteiten platform: complete werkgroep

Het bestuur vergadert ten minste 3 maal per jaar. Tijdens deze vergadering worden zij door de werkgroep
geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Eenmaal per jaar wordt het beleidsplan herijkt en
begroting goedgekeurd.
De Raad van Advies komt minimaal 1 maal per jaar bij elkaar en wordt betrokken bij het beleid van Stichting
Platform Wederopbouw Rotterdam. Zij brengt hiervoor adviezen uit en formuleert voorstellen omtrent het
beleid inzake inhoud en koers.
De werkgroep komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Uitstaande taken worden aan de
hand van expertise en tijd verdeeld onder de leden.

7.

Planning

Zodra financiering gerealiseerd is kan worden gestart met de verschillende onderdelen van het project.
Website
De werkzaamheden aan de website worden per gebied gerealiseerd. De doorlooptijd van de realisatie van
elke fase is maximaal vier maanden. Het streven is in najaar 2017 met fase 1 te beginnen en alle fases
opeenvolgend maar met een zekere overlap te realiseren. Elke fase bestrijkt een gebied (gebouwen en
persoonlijke verhalen) en enkele gebeurtenissen. Vervolgens wordt alles vertaald in het Engels en daarna
wordt de content geplaatst op de website. Tijdens elke fase voor de website wordt een randprogrammering
op locatie (met bewoners en ondernemers) georganiseerd. Hiervoor worden pr-momenten ingepland.
Het streven is om de website op 18 mei 2019 (Opbouwdag) volledig te hebben.
Parallel aan de realisatie van de gebieden lopen de werkzaamheden met algemeen wederopbouwkarakter
zoals gebeurtenissen, thema's, bijhouden van de agenda, verwijzingen, gastbijdragen, en het educatieve deel
van de website.
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Programmering
De algemene programmering in stad of land, zoals lezingen, rondleidingen, netwerkbijeenkomsten, discussies
en tentoonstellingen, zal ingepland worden gedurende het jaar. Daar waar het platform deze zelf initieert zal
een spreiding over het jaar betracht worden.
Het gebiedsoverstijgende educatieve programma wordt ontwikkeld, getoetst en geëvalueerd met enkele
Rotterdamse onderwijsinstellingen, docenten en leerkrachten. Het streven is om het educatieve programma
in het schooljaar 2018-2019 te kunnen aanbieden.
Samenwerkingsverbanden en –projecten
Tevens lassen we tijd en middelen in om te kunnen participeren in spontane of algemene programmering in
co-creatie, te denken valt aan de Opbouwdag in samenwerking met stADS!, buurtinitiatieven tijdens het
onderzoeken en in kaart brengen van een gebied, schoolprojecten of anders.

8.

Financiën

De forse uitbreiding van de website, het opzetten van een gefundeerde en inhoudelijke randprogrammering
en het bijhouden en volgen van relevante gebeurtenissen vergt een flinke investering in tijd. Met name het
onderzoek plegen naar en lezen van krantenberichten, opinieartikelen en architectuurhistorische
beschrijvingen, het speuren naar oude en op verschillende wijze gedocumenteerd (beeld)materiaal, het
houden van interviews, het schrijven van alle verhalen, het fotograferen van alle gebouwen en gebieden is
zeer arbeidsintensief maar noodzakelijk om de kwaliteit te leveren die het Platform voor ogen heeft. Sinds
de lancering van de website, die bekostigd is door de gemeente en het Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed,
heeft de werkgroep vrijwillig en kostenloos alle activiteiten en organisatie op zich genomen. Voor de
volgende stap is besloten een stichting op te richten en geld te werven op meer plaatsen dan gemeente en
Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed alleen, al heeft de gemeente Rotterdam, Bureau Binnenstad, en bureau
Monumenten en Cultuurhistorie toegezegd het Platform financieel en met inhoudelijke mankracht te willen
blijven ondersteunen.
De stichting heeft nog geen vermogen. De intentie is gelden te werven die voor de concrete plannen, zoals
hierboven beschreven bij punt 4, gebruikt zullen worden. Enkele werkzaamheden op de begroting zijn
onafhankelijk van de projecten. De stichting houdt ook rekening met deze werkzaamheden ten behoeve van
de continuïteit van het platform. Het eerste jaarverslag en jaarrekening zullen na 31 december 2017
opgemaakt worden.
Stichitng Platform Wederopbouw Rotterdam is en blijft de eigenaar van de website. In de kostenraming van
de eerste fase is het technisch beheer voor vijf jaar opgenomen bestaande uit het up to date houden van de
content van de website, het plaatsen van nagekomen bijdragen van derden en technisch onderhoud van de
website.
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In de bijgevoegde begroting treft u een compleet overzicht van de verwachte en te maken kosten voor de
opschaling van de website, de programmering en het platform.

9.

Beloningsbeleid

De stichting heeft tot op heden geen mensen in loondienst. De organisatie bestaat uit een vaste werkgroep,
bestuur en een Raad van Advies. Bij activiteiten wordt zoveel mogelijk een beroep op vrijwilligers gedaan.
De stichting neemt de principes van de Governance Code voor Cultuur in acht.
Werkgroep
De werkgroep verricht de lopende werkzaamheden zoals overleggen, beleids- en projectplannen schrijven
en concepten bedenken tot op heden en in de komende anderhalf jaar vrijwillig en onbezoldigd. Leden van
de werkgroep kunnen wel voor gerichte activiteiten zoals artikelen en verhalen schrijven, website aanpassen,
fotografie, rondleidingen en lessen geven een factuur, na offerte en goedkeuring van de voorzitter en/of
penningmeester, indienen. Hierbij houdt de stichting en haar werkgroep het culturele uurtarief van € 45,per uur aan.
Bestuur
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning. Het Huishoudelijk Reglement van de Stichting schrijft
voor dat de bestuursleden ook geen vacatiegeld mogen vragen. Bestuursleden zijn wel gerechtigd
onkostenvergoeding te ontvangen.
Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies vervullen hun functie eveneens onbezoldigd.
Vrijwilligersvergoeding
De stichting tracht de activiteiten die zij organiseert zoveel mogelijk met vrijwilligers te organiseren. Indien
het niet lukt om onbetaalde krachten te organiseren, houdt de stichting een vergoeding aan in
overeenstemming met de norm: maximaal €4,50 per uur voor een vrijwilliger van 23 jaar of ouder en
maximaal €2,50 per uur voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar.
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10.

Marketing en communicatie in het kort

De marketing en communicatie van het platform speelt een belangrijke rol in het project. Het onder de
aandacht brengen en houden van het platform bij de diverse doelgroepen is essentieel voor het slagen van
het project. Voor het genereren van publiciteit is een plan opgezet waarbij de bekendheid van het platform
prioriteit heeft. Hierbij wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de volgende media:
•

Huis-aan-huis vouwkrant over de wederopbouw in elk gebied

•

Een lanceringsbijeenkomst in elk gebied met rondleidingen, activiteiten en lezingen

•

Inzet van social media om continue relevantie te tonen

•

Publicaties in lokale media

•

Reguliere digitale nieuwsberichten

Omdat de website ook voor educatieve doeleinden een goede informatiebron is, wordt o.a. gedacht aan een
postercampagne op scholen, bibliotheken etc., en het gericht benaderen van opleidingen en verenigingen.
Platform Wederopbouw Rotterdam werkte het afgelopen jaar reeds aan haar bekendheid en haar relaties.
Dit resulteert in zinvolle samenwerkingsverbanden met andere organisaties zoals RADAR, Verhalenhuis
Belvedere en Museum Rotterdam, in steeds meer belangstelling en waardering voor het project en in een
grote groep trouwe volgers op Facebook en media-aanvragen van Radio Rijnmond, Gers, Vers Beton etc.
Zie ook het bijgevoegde beknopte communicatieplan.
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Bijlagen
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Bijlage 1
Resultaten Platform Wederopbouw
Rotterdam tot 1 januari 2017
Website
Er zijn tot 1 januari 2017 (periode van 1 jaar en 7 maanden) 24.390 unieke bezoekers op de website
geweest. De gemiddelde bezoektijd is 2 minuten en 56 seconden, wat bijzonder lang is voor een
informatieve website.
> Zie voor meer statistieken over de website bijlage 2
Om gerichte feedback te krijgen heeft de werkgroep 14 stads -, wederopbouw - en
communicatieprofessionals geïnterviewd over de website (over het functioneren, de inhoud en vorm,
mogelijke verbeterpunten en kansen voor het project). Deze feedback was bijzonder positief en nuttig te
noemen. Naast de positieve reacties op het initiatief,
de rustige vormgeving en de compacte en inhoudelijke goede teksten werd o.a. de keuze voor het
bijzondere (niet eerder vertoonde) beeldmateriaal erg gewaardeerd.
De feedback heeft de werkgroep verder gesterkt in haar ambitie om de website verder uit te breiden. Er
zijn tevens meerdere suggesties gedaan voor verbeterpunten en aanvullingen die we als werkgroep ter harte
hebben genomen. Deze suggesties zijn reeds verwerkt in de versie van 1 april 2016.
Social media
Om een sterke achterban op te bouwen wordt veel aandacht besteed aan social media. Op 1 januari 2017
heeft het Platform Wederopbouw Rotterdam 2.000 volgers op Facebook.
Lezingen
Platform Wederopbouw Rotterdam heeft tientallen lezingen verzorgd voor een divers publiek van
buurtbewoners tot professionals op het gebied van cultureel erfgoed en stedenbouw. De cultuurhistorische
verkenning van de oostelijke binnenstad met zijn bijzondere expeditiestraten, wederopbouw als merk en
welke historie de stad in zich draagt vormen de uitgangspunten van onze lezingen. De expertise van de leden
van de werkgroep geeft mogelijkheden tot een verdieping in cultuurhistorische, architectonische of
stadsmakers aspecten.
Rondleidingen
Platform Wederopbouw Rotterdam heeft tot 1 januari 2017 een tiental rondleidingen verzorgd die
gemiddeld met 15 personen per rondleiding werden gelopen.

17

Samenwerking met andere organisaties
Sinds april 2015 hebben de volgende samenwerkingen plaatsgevonden:
–

Museum Rotterdam; in de vorm van vertoning van de website in de
openingstentoonstelling 'De nieuwe stad' van het museum in het Timmerhuis
(6 februari 2016 t/m 18 mei 2017).

–

Rotterdam Festivals in de vorm van borging gerealiseerde informatie uit projecten met betrekking
tot de manifestatie Rotterdam Viert de Stad.

–

Academie van Bouwkunst; in de vorm van inhoudelijk advies over een te
organiseren onderzoeksweek en rondleidingen aan studenten (mei 2016) in het gebied
Hoogkwartier.

–

ZigZagCity; in de vorm van inhoudelijk advies over het te organiseren
architectuurfestival (16 t/m 26 juni 2016) in het gebied Hoogkwartier.

–

RADAR; in de vorm van het geven van presentaties aan buurtbewoners en
overige geïnteresseerden.

–

Bibliotheek Rotterdam; in de vorm van advisering in het kader van de realisatie van een gedicht
over de wederopbouw van de stadsdichter Daniël Dee en het geven van diverse lezingen aan
buurtbewoners en overige geïnteresseerden:

–

Historisch Genootschap Roterodamum; in de vorm van het geven van lezingen
aan geïnteresseerden (het Wel en Wee Café).

–

Erasmus Universiteit; in de vorm van het samenstellen van informatiepanelen
over de vestiging Erasmus Universiteit College aan de Nieuwemarkt en
haar directe omgeving.

–

Uniper (voormalige EON); in de vorm van het samenstellen van informatiepanelen over de vestiging
van het onderstation op de Delftsevaart en het Grotekerkplein.

–

Gemeente Rotterdam: in de vorm van een cultuur historisch artikel en
een fotografische archivering van de expeditiestraten van de Rotterdamse
binnenstad.

–

Vluchtelingenwerk: in de vorm van een samenwerking om statushouders door
middel van rondleidingen te vertellen over de geschiedenis van Rotterdam.

Overig
Naar aanleiding van de website krijgt de werkgroep geregeld verzoeken van mensen en organisaties uit
binnen- en buitenland die op zoek zijn naar specifieke informatie of materiaal aanbieden. De meeste vragen
worden afgehandeld. Indien mogelijk worden mensen doorverwezen naar andere organisaties.
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Bijlage 2
Statistieken website wederopbouwrotterdam.nl
tot 1 januari 2017 (periode 1 jaar en 9 maanden)
Bezoekers
24.390 unieke bezoekers
Gemiddelde tijd op website is 2:56 minuten
72,65% van bezoekers is nieuw (dus een kwart keert terug)
Demografie
23,19% bezoekers is 25-34 jaar
17,40% bezoekers is 35-44 jaar
16,44% bezoekers is 65+
15,21% bezoekers is 55-64 jaar
14,91% bezoekers is 45-54 jaar
12,85% bezoekers is 18-24 jaar
Geo
71,18% leest Nederlands
16,16% leest Engels
Overig voornamelijk Duits en Frans
Technisch
69,84% is desktop
17,18% is mobiel
12,99% is tablet
Meest bekeken
1)

Homepage

2)

Tijdlijn

3)

Hoogkwartier

4)

Laurenskwartier

5)

Wereldhaven

6)

Wederopbouwplan

7)

Plan Witteveen

8)

Over de Wederopbouw

9)

Industriegebouw

10)

Basisplan
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