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Even voorstellen

Over Public Cinema
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ONZE MISSIE

Maximale
maatschappelijke
impact creëren
Sinds 2012 zijn wij hét creatieve communicatiebureau
voor maatschappelijke impact
Wij vertalen complexe onderwerpen
naar creatieve en visuele communicatie en consultancy
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ONZE FORMULE

Wij gebruiken
daarbij onze
impactformule
Door inhoud duidelijk te krijgen,
te vertalen naar een creatieve vorm
en het bereik te maximaliseren
creëren wij impact

ONZE DIENSTEN

Van complex vraagstuk naar creatief ontwerp

Visual
consultancy

+
+
+
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Live visualisatie
Praatplaten
Onderzoek/advies

Communicatie

Animatie

en vormgeving

+
+

+
+
+
+

Campagnes
Huisstijlen

Film en video

Brochures

Reportages

Infographics

+
+
+
+

Mini-docu’s
Social video’s
Live webinars

Storytelling
Uitleganimaties

Ons team (1)
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Peter Kasbergen
Algemeen directeur / Senior
communicatieadviseur

Ruben Koster
Operationeel directeur /
Campagnestrateeg / Regisseur

Thijs Kasbergen
Creatief directeur /
Regisseur / Projectmanager

Victor Wollaert
Senior visual consultant /
Projectmanager

Nicolien Schermer
Senior visual consultant /
Projectmanager

Gerline den Hartog
Art director / Senior grafisch
ontwerper

Iris Oversier
Medior visual consultant /
Projectmanager

Anita van der Meulen
Medior visual consultant /
Projectmanager

Elien Hagedoorn
Medior creatief
projectmanager

Marleen van der Veer
Senior grafisch
ontwerper

Anna Kröger
Medior grafisch
ontwerper

Valery Overhoff
Medior grafisch
ontwerper

Damian Förster
Junior Grafisch Ontwerper

Sjaan Steinmetz
Senior projectmanager /
regisseur

Anne de Vroomen
Regisseur / Senior
creative producer

Ons team (2)

Sandra Janssen
Eindredacteur / Regisseur /
Projectmanager

Jesse Tuenter
Camera / Geluid / Editor

Kim Faber
Regisseur / Projectmanager

Sanne Prins
Producer / Projectmanager

Dennis Molema
Social media marketeer
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Daan Cornelissen
Productieondersteuner

Jilles van Kleef
Camera/geluid / editor

Kevin Verbeek
Senior Animator / Art director

Joris van der Heijden
Financial controller

Chantal Wijkmans
Editor

Jos Verduyn Lunel
Editor

Marije Dudink
Animator | Illustrator

Anjay Korpelshoek
Animator | Illustrator

Demylee Hoogendijk
Assistent Controller

Daphne Koekkoek
Office Manager

Impressie van onze opdrachtgevers
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Wij werken voor ruim 80 organisaties in de publieke sector, waaronder veel organisaties in de zorg

Waar we trots op zijn

Voorbeelden van ons werk
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OPDRACHTGEVER
Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM),
Publiek Denken en Public Cinema

OPDRACHT
Hoe kunnen we overheidsprofessionals (blijven)
voeden met inspiratie en verdieping rondom actuele
vraagstukken om goed te functioneren in een
constant veranderende wereld? Daar geven we
sinds 2014 samen met de VOM en Publiek Denken
antwoord op, door Massive Open Online Courses
(MOOCs) te maken die hét kennislandschap binnen
het openbaar bestuur vormen.

CONCEPT
Iedere OMOOC gaat over een ander thema dat
telkens door een verschillende overheidsinstantie
wordt aangeleverd. Met partners bepalen wij de
inhoud van de video’s, zoeken we geschikte sprekers
uit verschillende overheidslagen, de politiek, het
bedrijfsleven en de wetenschap, en bespreken we
hoeveel afleveringen er gemaakt kunnen worden.

STIJL
In de eerste MOOCs die we maakten, gebruikten
we een greenscreen waarop beelden werden
geprojecteerd. Door de jaren heen hebben we
de producties verbeterd door onder andere met
een vaste presentator per OMOOC te werken die
sprekers interviewt. Deze reportagestijl zorgt ervoor
dat de inhoud minder abstract is en dat elke course
een vast gezicht krijgt.

Bekijk de eerste

Bekijk de tweede

video

video

OPDRACHTGEVER
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK)

OPDRACHT
HHSK participeert in het Europees onderzoeksproject
USAR: Using Sediment As a Resource. Binnen dit samenwerkingsverband onderzoeken zij met vier andere
Europese partijen het hergebruik van baggerspecie als
nuttig toepasbare grondstof. Wij gingen bij de vijf organisaties op bezoek om het USAR project te filmen.

CONCEPT
We maakten een overkoepelende film, een korte
video voor social media en losse, korte films per pilot
project/partner. In de overkoepelende film leggen we
in heldere en begrijpelijke (beeld)taal uit wat het USAR
project is en geven we inzicht in de opbrengsten van
het project, met name van de pilots. In de vier landen
die aan het pilot project meedoen, lieten we vertegenwoordigers van de partnerorganisaties in hun natuurlijke omgeving vertellen over de manier waarop zij
baggerspecie hergebruiken, afgewisseld met beelden
van andere betrokkenen zoals een havenmeester, een
boer en iemand van een natuurorganisatie. Met deze
persoonlijke insteek creërden we betrokkenheid en
herkenbaarheid bij de doelgroep.

STIJL
In de overkoepelende film gebruiken we een
landkaart waarop we inzoomen op de verschillende
gebieden en fragmenten laten zien uit de losse films
van de partners. Een voice-over brengt een duidelijke
verhaallijn aan in de film en verbindt de verschillende
projectfilms tot een geheel. De sprekers in de film
zelf komen af en toe als ‘talking head’ in beeld, maar
vaker zijn context beelden te zien van het gebied of
het onderzoek waar zij over vertellen.

Bekijk de

Bekijk de

overkoepelende video

promotiefilm

OPDRACHTGEVER
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

OPDRACHT
Vijfhonderd liter synthetische kerosine in
een KLM vliegtuig: een wereldprimeur!
Om die primeur te markeren en vervolgacties
op Europees niveau te bespreken, organiseerde
het ministerie een online conferentie.
Wij verzorgden de visuele identiteit van
de bijeenkomst en maakten twee films over
het onderwerp. De films werden ingezet ter
ondersteuning van de conferentie, maar
zijn ook bedoeld om nadien een breder
publiek (betrokken burgers en professionals)
te informeren.

CONCEPT
Het gebruikte beeld is gebaseerd op een
inspiratieve illustratiestijl. Deze stijl past bij
het innovatieve karakter van het onderwerp
en de veelheid aan partners en betrokken
belangen (neutraal).

PRODUCTEN
- Uitleg-animatie 'synthetische kersosine'
- Videofilm: 'De weg naar het aftankmoment op Schiphol'
- Programmaboek en uitnodiging
- Animated visuals in de studio
- Vormgeving van de livestream
(leader, bumpers, lower thirds)
- Visuals aanmeldpagina
- Social media posts

Bekijk animatie

Bekijk video

OPDRACHTGEVER
Stichting JIM

OPDRACHT
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor:
hulpbehoevende jongeren kiezen iemand uit
hun eigen omgeving als mentor. Stichting
JIM vroeg ons een nieuwe huisstijl te
ontwikkelen. De huisstijl moest voldoen
aan hun kernwaarden: perspectief geven,
verbinden, modern en gedegen. De uitstraling
moest jongeren aanspreken, maar ook
aangesloten zijn met jeugdzorgproffesionals,
jeugdzorginstanties en gemeenten die gebruik
maken van JIM.

CONCEPT
Voor het beeldmerk hebben we gekozen voor
twee bollen die elkaar overlappen. Deze staan
voor de jongere en zijn mentor, die naast
elkaar staan en elkaar aanvullen. We kozen
voor sterke kleuren, krachtige typografie en
icoonachtige illustraties. Dit geeft een stoere
uitstraling, die past bij jongeren. Tevens is
de vormgeving duidelijk en strak, zodat het
aansluit bij zorgprofessionals.

PRODUCTEN
- Logo
- Visitekaartje
- Ansichtkaart
- Brochures
- Diverse overige huisstijlmiddelen

Met je eigen
wortels groei
je het mooist

Els Bijman
J I M o p l e i d e r - p r o c e s b e g e le id e r

+ 31 ( 0 ) 341 032 87
els@jimwerkt.nl
jimwerkt.nl

OPDRACHTGEVER

h

BNG Bank

BNG BANK JAARVERSLAG

OPDRACHT

2020

BNG Bank is de bank van en voor de
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Nederlandse publieke sector. In 2020 heeft de

1.2 Continuïteit in dienstverlening in een
buitengewoon jaar

organisatie haar strategie aangescherpt. En een
nieuwe purpose geformuleerd, 'gedreven door

De COVID-19-pandemie heeft tot een mondiale economische
recessie geleid met vergaande economische en maatschappelijke
gevolgen wereldwijd. De continuïteit van de dienstverlening van
BNG Bank is gedurende 2020 gewaarborgd gebleven.

maatschappelijke impact'. Als haar kersverse
ontwerp- en mediapartner heeft BNG Bank ons

de gevolgen van de pandemie en in het uitvoeren van
de door het kabinet genomen maatregelen. Zij
ondervinden ingrijpende financiële gevolgen hiervan
(zie ook de paragraaf over klantsectoren). BNGBank
Het coronavirus, dat in december 2019 voor het eerst zet zich in omklanten door deze moeilijke
periode opdook in de Chinese stad Wuhan, verspreidde zich in heen te helpen en te zorgen voor
continuïteit
van over de rest van de wereld. Om het
een
snel tempo
dienstverlening. Zoheeft BNGBankdeelgenomen
aan aantal besmettingen en slachtoffers zoveel mogelijk te een gezamenlijk initiatief van banken om
klanten, en de druk op de gezondheidszorg te
beperken
indien gewenst, uitstel vanaflossingen voor kredieten
verlichten besloten de overheden in de meeste
tot EUR2,5 miljoen te geven om daarmee financieel
westerse landen in maart 2020 tot een lockdown,
extra lucht te creëren.
waardoor de economische en maatschappelijke
activiteiten voor een groot deel stil kwamen te liggen. De situatie op de financiële markten verslechterde in
Met name de sectoren horeca, vervoer, toerisme,
maart 2020 vanwege de COVID-19-pandemie.
persoonlijke dienstverlening en cultuur werden
Daardoorsloot degeld-enkapitaalmarkt bijnavolledig
geraakt.Debeperkendemaatregelenhaddeneffect en gedurende een paar weken. Daarna ging de markt
konden daardoor vanaf mei 2020 in veel landen
geleidelijkweeropen,aanvankelijkmet sterkgestegen
geleidelijk worden versoepeld. In het najaar namhet
krediet- en liquiditeitsopslagen. BNGBankheeft sinds
aantal besmettingen echter weer toe, waardoor
het begin van de COVID-19-pandemie steeds
overheden genoodzaakt waren om de beperkende
voldoendetoegang tot de kapitaalmarkt gehaden kon
maatregelen weer aan te scherpen. In november,
over voldoende liquiditeit beschikken omklanten van
eerder dan verwacht, maakten de farmaceutische
financiering te voorzien (zie ook de paragraaf over
ondernemingen Pfizer/BioNtech en Moderna bekend
geld- en kapitaalmarkten).
dat ze geschikte vaccins hadden ontwikkeld. In een
groot aantal westerse landen is in december 2020
St erke krimp N ederlandse economie
gestart met de vaccinatie van de bevolking. De
Teneinde de economische en sociale gevolgen van de
verwachting is dat Nederlandse overheden de
COVID-19-pandemie te beperken besloten overheden
COVID-19-pandemie in de loop van 2021 onder
wereldwijd tot omvangrijke steunprogramma’s voor
controle zullen krijgen.
bedrijven, zelfstandige ondernemers en instellingen.
In Europa werd besloten tot een gemeenschappelijk
Voor klanten van BNGBank heeft de COVID-19steunprogramma van EUR750 miljard, het 'Next
pandemie vergaande economische en
maatschappelijke gevolgen. Van de klantsectoren van Generation EU'. De kern van dit programma wordt
BNGBank vervullen vooral zorginstellingen en
gevormd door de Recovery and Resilience Facility.
gemeenten een belangrijke rol in het bestrijden van
Dezefaciliteit biedt landenfinanciëlesteunin devorm
Vergaande economische en
maatschappelijke gevolgen door de
COVID-19-pandemie

gevraagd om, in lijn met de nieuwe purpose,
haar visuele identiteit op te frissen en toe
te passen in onder andere het jaarverslag,

Stayinc., Eindhoven

Vergadering van Aandeelhouders.

Goede en betaalbare
woningen in Eindhoven

STIJL

Mix van sociale
en vrijesectorhuurwoningen

een serie video's en de (online) Algemene

Op basis van het bestaande logo en het
kleurpallet hebben we de huisstijl verder
doorontwikkeld. We maken gebruik van

Middenhuurwoningen tussen
€ 720 - € 1.000
per maand

Gedreven door
maatschappelijke
impact

lijnillustraties en -iconen passend bij het logo.
Naast de blauwtinten van BNG gebruiken
we het secunaire kleurenpallet voor de
verschillende thema's. Fotografie speelt een
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belangrijke rol, in combinatie met kleurvlakken
als overlay

KERN
GEGEVENS

PRODUCTEN
- Jaarverslag (inclusief inforgraphics)

Omvang
kredietverlening

Balanstotaal

□ 11,7

□ 160,4 □ 221

N ettowinst

Langlopende
kredietport efeuille

Common Equity
Tier 1-ratio

Tier 1-ratio

Leverage ratio

□ 86

33%

39%

3,5%

- Website beelden
- Video
- Vormgeving voor webbinars en livesessies

miljard

miljard

Dividendvoorstel

□ 101

miljoen

miljard

Langlopende
kredietportefeuille
Waarvan aan of onder
garantie van overheden

miljoen

BNGBank stelt voor
om50%van de winst
beschikbaar voor
aandeelhouders
als dividend aan hen
uit te keren.

81,3

78,1

76,4

74,5

2018

86,0

84,2

2019

2020

32%

32%

33%

38%

38%

39%

2018

2019

2020

2018

2019

2020

3,8%

2018

3,6%

3,5%

2019

2020

OPDRACHTGEVER
Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

OPDRACHT
De Nationale Wetenschapsagenda organiseert
iedere maand twee livesessies op Instagram en
één livesessie op Facebook waarin een
presentatrice vragen van kijkers stelt aan
wetenschappers. Elke maand gaan deze vragen
over een ander actueel thema zoals racisme, het
klimaat, vaccins en nepnieuws. Naast de drie
livesessies per maand worden er ook ad hoc
‘specials’ georganiseerd. Zo organiseerde NWA
in 2020 drie Instagram-livesessies met intensivist
Diederik Gommers, waarbij jongeren vragen
konden stellen over het coronavirus. Voor deze
livesessies produceerde Public Cinema diverse
animaties in een stijl die jongeren aanspreekt.

RESULTATEN:
- Bijna 15.000 live kijkers, verdeeld
over drie Instagram livesessies
met Diederik Gommers
- Na afloop konden de live sessies teruggekeken
worden. Gezamenlijke weergave:
bijna 12.000 (van 3 sec)
- De drie live sessies leverde de NWA in 1 week
tijd bijna 1500 nieuwe Instagram volgers op.

MEDIA AANDACHT:
Jinek / Famke Louise (1 miljoen volgers) plaatste
onze animatie in haar Instagram story.
Het Parool / LINDA. / NPO Radio 1 / RTL
Boulevard / AD (1) / Nu.nl / RTL Nieuws
/ Erasmus Universiteit Rotterdam

Bekijk op instagram

OPDRACHTGEVER
Garage2020

OPDRACHT
Met zelfhulp app G-Moji kunnen jongeren met
psychische problemen hun emoties zichtbaar
maken. Om de app verder te ontwikkelen,
moest data worden verzameld van 500 gezonde
jongeren die de app een maand lang zouden
gebruiken. Garage2020 benaderde ons voor een
wervingscampagne. Dat werd een prijswinnende.

CONCEPT
Door een G-Moji logo en een bijbehorende website te
ontwikkelen en diverse video’s op te nemen, konden
wij, social media partner Cyclemedia en Garage2020
reclame maken voor de G-Moji app en het onderzoek. Overal werden jongeren doorverwezen naar
de website om zich in te schrijven voor deelname
aan het onderzoek. We gebruikten in de campagne
onder meer videoportretten van twee jongeren uit de
leeftijdscategorie die zelf met psychische problemen
te maken hebben gehad. Zij vertelden wat de G-Moji
app voor hen had kunnen betekenen. Door storytelling toe te passen, speelden we in op het gevoel van
gezonde jongeren; zij konden van betekenis zijn voor
hun leeftijdsgenoten die het minder goed hadden.

STIJL
Bij het filmen van de portretten hebben we veel
gebruik gemaakt van sfeerbeelden en contrasten.
Wanneer de jongeren hun verhaal vertellen over
de periode dat zij psychische problemen hadden,
zie je sfeerbeelden die daar bij aansluiten die
grauw en donker zijn. Wanneer zij vertellen over
de G-Moji app, zie je kleurrijke beelden.

Bekijk de

Bekijk een

Bekijk een

campagnefilm

portret

portret

OPDRACHTGEVER
Waterschap Vallei en Veluwe

OPDRACHT
Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft

4
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als eerste Nederlandse waterschap een

1

zogenaamde Blauwe Omgevingsvisie (BOVI)
opgesteld. Met deze BOVI wil ze haar collegaoverheden inspireren en helpen een eigen
omgevingsvisie op te stellen. Water speelt
hierbij een belangrijke rol. Aan ons de vraag

2
3

de BOVI te visualiseren.

CONCEPT
Tijdens het proces maakten we illustratieve
verslagen, om de belangrijkste zaken
meteen te visualiseren. Door zo te schetsen
dachten we direct mee over het boek en
de site. Hoofdonderdeel van de BOVI zijn

6. LOKALE WATERFABRIEKEN EN
GRONDSTOFFENEN ENERGIEHUBS

2

3

4

IV | VERH ALEN

stories, waarbij de doelen op een visuele
manier weergegeven worden.

1

5

|42|

RWZI als regionale water
energie en grondstoffenhub
Rioolwater ook decentraal zui
verenals schone bronvoor het
watersysteem&proceswater
Benutten Thermische
Energie uit Oppervlakte en
Afvalwater (TEO/TEA)
Onze RWZI’s stoten geen CO
meer uit naar de atmosfeer
We zetten in op primaire
bronnen op eigen terrein

2

WaterschapVallei enVeluwe isin
2025energieneutraal endraagt
bovendiensubstantieel bij aande
verduurzamingvande energie
productie en het grondstoffen
hergebruik in haar werkgebied. In
kleinschalige, lokale zuiveringen, of
misschien wel waterfabrieken, op
wijk endorpsniveauwordt schoon
water teruggewonnenuit de water
keten, engeleverdaanlokalewater
gebruikers of het watersysteem. De
andere, regionalereststromen, ko

mensameninvier grote hubswaar
waterstof, grondstoffen en duurzame
energie wordengeproduceerd. Ons
resterende zuiveringsslibzal worden
omgevormdtot biobrandstof en
lokaal wordeningezet alsbronvoor
de lokale warmtenetten. Dit doen
we niet zelf, juist hiervoor zoekenwe
nadrukkelijkdesamenwerkingmet
lokale en regionale partners. Op deze
hubs wordt het grotere schaalniveau
benut om rioolwater in te zetten voor
het terugwinnenvangrondstoffen

envoor de energieproductie. Ook
wordt gezuiverdafvalwatergeschikt
gemaakt voor hergebruik alswater
voor industrieënof alsvoedingvan
het grondenoppervlaktewater
systeem.

|43|

STIJL
De illustratiestijl moest opvallend zijn, maar
ook goed samengaan met de kleurrijke
landkaarten van de BOVI. We kwamen uit
op een patronenstijl, uitgevoerd in zwart-wit.

4

Het toegevoegde blauwe water speelt een
hoofdrol: de waterlijn is doorlopend aanwezig

1

1

op de verschillende pagina's en laat zo zien dat

3

alles met elkaar verbonden is.

2

PRODUCTEN:
- Boek
- Website
7. VEILIGE DIJKEN
& DYNAMISCH
BUITENWATER

1

2

3

I V | VE RHAL EN

4

Bekijk de website
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Multifunctionele dijken
als structuurdrager voor
recreatieen biodiversiteit

Dijken beschermen ons tegen
overstromingen en zijn ook be

pen. Het landschap wordt beleefd
door de vele routes op en langs de

langrijke landschappelijke elemen

dijken. Visvriendelijke en energie ten

Riviersysteemmaatregelen
voor waterveiligheid en
vasthouden van water

met verschillende functies en
neutrale kunstwerken zijn de waarden.
Hetzelfde geldt voor het
verbinding tussen het binnendijks

Verbeteren (vis)migratie van
binnen naar buitenwater en
vice versa
Energieneutrale
monumentale kunstwerken

aanliggende gebied binnendijks
en buitendijks. In het beheer en
bij noodzakelijke verbeteringen

gebied en het buitenwater (rivier
of meer). Wij zoeken bij dijkverbe
teringennaar mogelijkheden om

houden wij daar rekening mee. Op
en aan de dijk is ruimte voor meer

deze te combineren met dynami
sche (rivier)systeemmaatregelen,

natuurwaarden in combinatie met

versterking van ruimtelijke kwali

aantrekkelijke en kleinschalige
landbouw en recreatielandschap

teiten en andere opgaven, zoals
natuur of scheepvaart.
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Onze perspectieven en methodes

Kijkje in de keuken: hoe gaan we te werk?

19

Typische
klantvragen
20

Nicolien Schermer

Typisch multidisciplinair team van betrokken personen

Visual consultant/design thinking expert
Zeer ervaren met basispresentaties,
gesprekstemplates, visuele verslagen

Peter Kasbergen
Wij stellen voor om de hiernaast genoemde personen te
betrekken bij deze opdracht. Tezamen hebben zij ruimschoots de

Senior communicatieadviseur- en strateeg
10 jaar ervaring als communicatieadviseur
voor organisaties in de publieke sector

benodigde kennis, ervaring en vaardigheden. Zij zijn betrokken

Marleen van der Veer

geweest bij alle genoemde referentieprojecten. Op hun beurt

Ontwerper
Expert in (basis)presentaties, infographics e.a.
proces- en communicatie (kennis) producten

werken zij samen met de ruim 30 specialisten bij Public Cinema:
visual consultants, communicatieadviseur, regisseurs,
ontwerpers, tekstschrijvers, projectmanagers etc.

Elien Hagedoorn
Inhoudelijk projectmanager/tekstschrijver
Jarenlange ervaring als projectmanager.
Scherpe pen en hart voor de publieke zaak.

Typische PC team
21

Sjaan Steinmetz
Videoproducent/regisseur
Maakte 300+ films voor o.a. gemeenten. Expert
vertaalslag inhoud/vorm.

Onderzoeken, ontrafelen, structureren

22
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Strategie, concept, aanpak

Meerlagige communicatiestrategie
Centraal in alles wat we maken

Verschillende niveaus
Hero (touch):
nieuwsgierig maken
Hub (tell):
verdiepen
Hygiene (sell):
Informeren/activeren

‘Dubbele piramide’

Hoe toegankelijker de informatie, hoe breder de doelgroep

Meerlagige communicatie strategie:
voorbeelden van middelen en platforms

Hero/Touch

Video/animatie (kort) op social media
Infographic (beknopt) in persbericht

Hub/Tell

Infographic (uitgebreid/meerlagig)
Uitlegvideo(’s) op YouTube

Hygiene/Sell

Jaarverslag / rapport
Website (met database/datasets)

Visualisatie als procesinstrument en (tussen)product

Visuele verslaglegging | Doorvertaling

Zorginstituut | Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZEGG)

Carrière

(Stage)vacatures bij Public Cinema

29

Carrière

(Stage)vacatures bij Public Cinema
Benieuwd naar onze (stage)vacatures? Bekijk ze op: https://public-cinema.com/vacatures

Meer weten? Neem even contact
op met Peter Kasbergen!

Peter Kasbergen
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Oprichter en algemeen directeur
peter@public-cinema.com
06-28508948

