
BIJZONDERE PERIODE
 
Als gevolg van de door de overheid genomen 
maatregelen zijn theaters, musea, horeca 
gesloten, werken we zoveel mogelijk thuis en 
houden we 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
We zien tal van hartverwarmende initiatieven 
om de zorgverlening te steunen, ouderen te 
helpen en om elkaar te ondersteunen in deze 
tijden. Hoe lang deze periode nog duurt is 
onbekend.

“Maar bovenal staat dat we ons moeten 
aanpassen: nu.” 

CREATIEVE INNOVATIES 
Ook veel ondernemers, die geconfronteerd 
worden met de gevolgen van de
overheidsmaatregelen, passen zich aan en 
starten nieuwe initiatieven om nog iets te 
maken van deze periode. 

Restaurants die nu ook afhaal faciliteiten 
aanbieden, winkels met aangepaste 
openingstijden voor ouderen en retailzaken 
waar alleen op afspraak de zaak open gaat.  
Allemaal noodgedwongen maar creatieve 
innovaties in deze periode.

ONDERNEMERS IN RIJNMOND 
PASSEN ZICH AAN



VERTEL HET ONS
Rijnmond vraagt ondernemers in de regio een 
video te maken om daarin te vertellen en te 
laten zien hoe zij zich hebben aangepast in deze 
periode. En wat voor effecten deze periode 
allemaal heeft op jouw onderneming, bedrijf en 
je medewerkers. 
Hoe ga je ermee om, wat doe je nu zoal, welke 
initiatieven heb je ondernomen of ga je nog 
doen? Vertel het ons via een videoboodschap.

VIDEOBOODSCHAP
MAX 2 MINUTEN 
Maak een videoboodschap van maximaal 2 
minuten. Let wel: het is niet de bedoeling dat 
je er een commerciële video van maakt  
waarin je producten oid aanbiedt. Het gaat 
namelijk om je bedrijf in deze periode. 
 
LAAT ZIEN 
Vertel over je initiatieven, aanpassingen, 
effecten op je bedrijf, laat enkele beelden zien 
van je winkel, je bedrijf, je restaurant.  

KWALITEIT 
De kwaliteit van je video opname is belangrijk. 
Denk aan voldoende licht (maar geen 
tegenlicht) en goed geluid. Gebruik je telefoon 
in een ‘liggende’ positie i.v.m. uitzenden op 
web, social & TV.

WETRANSFER  
Stuur je videoboodschap naar ons door deze te
uploaden naar WeTransfer. Vul in bij “Email
naar”: video@rijnmond.nl en meld in het invulveld:
•  naam van je bedrijf
•  naam van de spreker
•  telefoonnummer waar we je op kunnen  
bereiken 

RIJNMOND WEBSITE & TV
De redactie van Rijnmond zal zoveel als mogelijk 
en er ruimte is deze videoboodschappen delen  
via de Rijnmond website, en mogelijk op TV. 
 
GEEN KOSTEN
Er zijn geen kosten aan verbonden als Rijnmond 
de video uitzendt / deelt. 

Met vriendelijke groet,
Team Rijnmond

RIJNMOND WIL WETEN 
 HOE JIJ JE AANPAST


