
 

Aan:  Ledenraad NSIJP  
Van:  Bestuur en PRcommissie  
Datum: 11 maart 2021 
Betreft: aanpak PR en communicatie 

 
 
PR commissie presenteert communicatieplan  
 
Het bestuur heeft als onderdeel van het organisatieplan van de NSIJP een doelstelling met 
resultaten benoemd voor de PR en communicatie van de NSIJP. Gezien alle voortgang en 
ervaringen van de afgelopen periode is het tijd voor een optimale (en bindende) 
communicatiestructuur en visie op communicatie om huidige leden te boeien en te binden, 
en om nieuwe leden te voorzien van informatie.  
 
In opdracht van het bestuur heeft Els Corstens, samen met een aantal leden (ondernemers 
en communicatieprofessionals), een communicatieplan opgesteld. Zowel Els als de overige 
leden (Elvira de Bruyn, Daan Wormsbecher, Nicole de Boer, Huub Kleintjes en Anneke 
Hallebeek) zijn bereid gevonden verder te gaan als PR commissie om dit plan te 
implementeren in de vereniging. 
 
Het doel van de PR Commissie is het communicatief en informatief verbinden van de 
vele initiatieven binnen alle commissies, werkgroepen en bestuur. De plannen zijn 
samengevat in het document “Communicatie doen wij Samen”1. Tijdens de ledenraad 
van 26 maart aanstaande lichten we dit plan in het toe.  
 
Uiteraard is het nodig dat de PR commissie een goede communicatie heeft met het bestuur 
en dat het bestuur dit plan ondersteunt en uitdraagt naar de overige gelederen van de 
organisatie. Dit vereist een inspanning en een verandering die de PR graag helpt te 
volbrengen. Wat betekent dat PR en bestuur hier zich sámen voor inspannen.  
 
Gedurende het komende half jaar zal Anneke Hallebeek vanuit de PR commissie de 
bestuursvergaderingen volgen om inzicht te krijgen in alle activiteiten, die van belang zijn 
voor de communicatie. Verder zal binnenkort de PR Commissie contact opnemen met de 
commissies en werkgroepen. De PR Commissie is op zoek naar proactieve samenwerking 
met commissies, werkgroepen, ledenraad en iedereen die actief is in de vereniging en kijkt 
uit naar ieders inbreng. 
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1 Voor belangstellenden is dit document beschikbaar via he tNSIJPkantoor, info@nsijp.nl  
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