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Social reporting standard
Dit jaarverslag is geschreven volgens de Social Reporting Standard
(SRS): een gestandaardiseerde vorm van verslaglegging die de input,
output en maatschappelijke impact van een sociale onderneming
helder in kaart brengt.
In de onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven hoe dit
jaarverslag naar het SRS-model is opgebouwd. Nieuw Wij heeft voor
deze vorm van verslaglegging gekozen omdat zij als sociale
onderneming haar impact in de Nederlandse maatschappij
meetbaar wil maken en haar doelen op deze wijze scherp kan
stellen.

Stichting Nieuw Wij
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Woord vooraf
In 2018 bestond Nieuw Wij 10 jaar. Op Nieuwwij.nl werd dit gevierd
met blogs, artikelen, interviews en columns uit heden en verleden.
Bijdragen uit de begintijd bleken vaak verrassend actueel. Bruggen
bouwen tussen gelovigen en seculieren, oud en jong, oude en
nieuwe Nederlanders en het bevorderen van wederzijds begrip door
kennisoverdracht en dialoog waren toen en zijn nu nog de
kerntaken van Nieuw Wij. En dit alles onder het motto: verbind de
verschillen!
In die tien jaar is Nieuw Wij uitgegroeid tot een begrip in Nederland
en sinds 2017 wordt gewerkt aan de opbouw van Nieuw Wij als
sociale onderneming. Een spannend avontuur, want religie en
levensbeschouwing hebben in het sterk geseculariseerde Nederland
geen vanzelfsprekende plaats meer in het publieke domein. De
resultaten die Nieuw Wij in 2018 desondanks heeft weten te
boeken, zijn te vinden in het nu volgende verslag.

Er is intensief gewerkt aan het bepalen van de inhoudelijke koers
voor de komende jaren. Eveneens is veel geïnvesteerd in de
doorontwikkeling van het product ‘Social Mapping’, waarbij we
vernieuwende sociale initiatieven letterlijk in beeld brengen, als een
belangrijke basis voor eigen inkomsten. Met grote inzet en
veerkracht heeft het Nieuw Wij team in 2018 nieuwe stakeholders
en fondsen aan zich weten te binden en bewezen dat Nieuw Wij een
belangrijke speler is in het Nederlandse netwerk van culturele en
levensbeschouwelijke diversiteit.

Manuela Kalsky
Voorzitter Stichting Nieuw Wij

Een van de hoogtepunten in 2018 was de Cultural and Religious
Diversity Summit (CRD) in de Hermitage te Amsterdam.
Vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, fondsen en
maatschappelijke organisaties kwamen hier bijeen rondom het
thema culturele en religieuze diversiteit. Plenair en in workshops
werden kennis en vaardigheden op nationaal en internationaal
niveau gedeeld en kwamen nieuwe contacten tot stand.

Stichting Nieuw Wij
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DEEL A - WIE ZIJN WIJ?
Stichting Nieuw Wij
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1. Visie en benadering

•

1.1 Visie
Nieuw Wij is een toonaangevend platform in Nederland op het
gebied van levensbeschouwelijke en culturele diversiteit. De
organisatie richt zich erop verschillen te verbinden en bij te dragen
aan een samenleving waar iedereen zich thuis kan voelen. Dit doet
Nieuw Wij door actuele maatschappelijke ontwikkelingen te
signaleren en te agenderen en daarbij de juiste vragen te stellen,
zowel via het online platform als via offline trainings- en
adviesdiensten binnen het onderwijs, de overheid en het
bedrijfsleven.

Het uitvoeren van educatieve projecten en adviesdiensten
met betrekking tot diversiteit en de daarmee gepaard
gaande dilemma’s in een cultureel en levensbeschouwelijk
diverse samenleving. Hiervoor gebruikt Nieuw Wij de labels
Nieuw Wij Leert (onderwijs), Nieuw Wij Werkt (bedrijfsleven),
Nieuw Wij Adviseert (overheid).

1.2 Benadering
Nieuw Wij heeft als doel het bevorderen van verbindingen tussen
verschillende bevolkingsgroepen en burgers op het gebied van
cultuur, religie en levensbeschouwing.
Nieuw Wij wil dit bereiken middels twee hoofdactiviteiten:
•

Het onderhouden van het multimediale platform
Nieuwwij.nl, waar een schat aan artikelen, interviews, video’s
en informatie te vinden is over het leggen van verbindingen
tussen verschillende groepen in de samenleving.

Stichting Nieuw Wij
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DEEL B - HET AANBOD VAN NIEUW WIJ
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2. Het maatschappelijke probleem en de
oplossing
2.1 Het probleem
Er is in Nederland steeds meer sprake van een wij-zij tegenstelling.
De komst van vluchtelingen en andere nieuwkomers stelt de
samenleving voor grote uitdagingen. Minderheden hebben te
maken met vooroordelen, discriminatie en uitsluiting en burgers
met een Nederlandse achtergrond worden door de toestroom van
nieuwkomers geconfronteerd met een snel veranderende cultuur en
maatschappij. Op scholen, in bedrijven en bij de overheid zie je deze
maatschappelijke spanningen terug.

2.2 Pogingen tot een oplossing
Het maatschappelijke probleem waar Nieuw Wij zich op richt wordt
deels ondervangen door het beleid van de overheid en het aanbod
van partnerorganisaties. Noch het overheidsbeleid, noch het aanbod
van partnerorganisaties is echter in staat om dit probleem op te
lossen.
De rijksoverheid stimuleert de culturele diversiteit op de werkvloer,
onder meer omdat bedrijven en organisaties met een grote
(culturele) diversiteit aan werknemers beter presteren.
Enkele (economische) voordelen van een diversiteitsbeleid volgens
de rijksoverheid zijn:
• innovatiever en creatiever probleemoplossend denken, omdat de
organisatie kan putten uit een verscheidenheid aan visies,
• een grotere productiviteit, omdat het bedrijf in staat is in te
spelen op de behoeften van diverse groepen in de samenleving,
• een grotere overlevingskans op de arbeidsmarkt, aangezien het
bedrijf beter aansluit op verschillende doelgroepen.
Enkele manieren om het personeelsbestand diverser te maken zijn
volgens de rijksoverheid:
• het trainen van managers zodat deze de kwaliteiten van
(cultureel) divers personeel herkennen en kunnen inzetten,
• het trainen van werknemers om de samenwerking in een divers
team zo vruchtbaar mogelijk te maken.

Bron: discriminatie.nl

Stichting Nieuw Wij
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Het diversiteitsbeleid van de overheid heeft impact gehad op het
personeelsbestand van veel organisaties in Nederland: diversiteit is
een gedeelde waarde geworden in vele bedrijven, educatieve- en
overheidsinstellingen. Maar in de praktijk wordt deze visie niet altijd
nageleefd. De homogene organisatiecultuur domineert en er is
weinig ruimte voor diversiteit. Hoewel organisaties behoefte zeggen
te hebben aan diversiteit, blijkt er te weinig kennis te zijn over hoe
om te gaan met culturele en religieuze/ levensbeschouwelijke
diversiteit op de werkvloer.
Het beleid van de rijksoverheid moedigt culturele diversiteit op de
werkvloer weliswaar aan maar binnen bedrijven is er onvoldoende
kennis aanwezig om de daarmee verbonden waarden ook
daadwerkelijk te kunnen implementeren in de organisatiecultuur.

2.3 Nieuw Wij draagt bij aan de oplossing
Nieuw Wij wil in verschillende sectoren en op verschillende niveaus
het bewustwordingsproces en de kennis rondom
religieuze/levensbeschouwelijke diversiteit vergroten en handvatten
aanreiken om de daaruit voortkomende verschillen niet proberen op
te heffen, maar te verbinden.

3. Input van Nieuw Wij in 2018
Nieuw Wij heeft in 2018 gebruik kunnen maken van middelen die de
realisatie van de voor 2018 opgestelde doelen mogelijk maakten. De
belangrijkste input voor 2018 op een rij:
• Een effectieve organisatie met een betrokken bestuur, een
kernteam van vier professionals en een flexibele schil van
vrijwilligers, trainees, redacteuren en trainers;
• Fondsen waaronder Woudschoten, Stichting Oikos, Kerk en
Wereld en Projecten in Nederland (PIN) die bijdragen aan het
realiseren van de ambities van Nieuw Wij en de stichting
ondersteunen op weg naar financiële zelfstandigheid;
• Een website met een zeer breed bereik die zich ontwikkeld heeft
tot een toonaangevend platform voor religieuze en culturele
diversiteit in Nederland. De vernieuwde website biedt kansen om
een nog grotere doelgroep te bereiken en zo brede
zichtbaarheid te genereren voor de projecten van Nieuw Wij.
• De doorontwikkeling van effectieve methodieken, gericht op
bewustwording van eigen identiteit in relatie tot
diversiteitsvraagstukken en het concreet benoemen van
dilemma’s op dit terrein.

Inspirerende leiders en organisaties op het gebied van diversiteit en
levensbeschouwing worden aangemoedigd de handen ineen te
slaan in onze geïndividualiseerde en seculariserende samenleving
om zo een nieuw wij te vormen.

Stichting Nieuw Wij
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4. Output van Nieuw Wij in 2018
In 2018 heeft Nieuw Wij als sociale onderneming bijgedragen aan
het verbinden van verschillen in de Nederlandse samenleving. Op
het online platform werden actuele thema’s in de samenleving
omtrent religie, diversiteit en identiteit belicht en bediscussieerd.
Op organisatieniveau heeft Nieuw Wij als netwerkorganisatie een
volgende slag gemaakt. In samenwerking met professionals en
organisaties zijn nieuwe sociale initiatieven ontwikkeld.
Zowel de organisatiefilosofie als het business model zijn ingericht
op de doorontwikkeling van Nieuw Wij als sociale onderneming (zie
deel C).
Nieuw Wij onderscheidt in haar organisatiestructuur drie takken:
communicatie, programmering en exploitatie. Iedere tak genereert
met zijn eigen activiteiten inkomsten voor de onderneming.
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten in 2018 per
deelgebied.

4.1 Communicatie
De multimediale website Nieuwwij.nl is een dialoogplatform waar
op een open en constructieve manier het gesprek over
levensbeschouwelijke en culturele diversiteit wordt gevoerd en
gevoed. Juist in tijden van polarisatie is deskundigheid op het

Stichting Nieuw Wij

terrein van religieuze- en culturele diversiteit van groot belang om
vooroordelen van feiten te kunnen onderscheiden. Deze kennis is in
een geseculariseerde samenleving vaak geminimaliseerd, waardoor
angst en wantrouwen jegens ‘de ander’ vrij spel krijgen. Nieuw Wij
maakt gebruik van en werkt aan een intercultureel en interreligieus
netwerk waarin die noodzakelijke kennis aanwezig is.

Output Nieuw Wij in 2018
• Nieuw Wij heeft in 2018 circa 600 artikelen gepubliceerd in de
categorieën Actueel, Opinie, Interviews en Media. Daarnaast zijn
er zo’n 100 vacature- en agenda items geplaatst.
• In december 2018 kwam Nieuwwij.nl weer op het in 2017
behaalde niveau van 75.000 unieke bezoekers per maand. De
vernieuwing van de website en het oplossen van daarmee
verbonden problemen vroegen meer tijd dan gepland. Deze
noodzakelijke tijdsinvestering ging ten koste van het werven van
bezoekers in de loop van 2018. Ook het investeren in de opbouw
van een nieuwe redactie vroeg veel tijd. Drie nieuwe redacteuren
werden geworven en ingewerkt. De resultaten zullen in 2019
zichtbaar worden.
• Nieuw Wij heeft inmiddels 5.700 volgers op Facebook en de
zogenaamde ‘groep’, een community met 500 leden.
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• Nieuw Wij heeft 6.065 volgers op Twitter.
• Er zijn 2.500 abonnees op de Nieuw Wij nieuwsbrief. De
frequentie van de nieuwsbrief is eind 2018 verhoogd naar eens
per week in plaats van tweewekelijks.
• Claartje Kruijff is in 2018 gekozen tot Theoloog des Vaderlands.
Samen met een divers levensbeschouwelijk schrijverscollectief
heeft zij op Nieuwwij.nl zes maanden lang de actuele betekenis
van het Onze Vader verkend via columns, beeldverhalen en
interviews. Het schrijverscollectief bestond uit
vertegenwoordigers van jodendom, christendom en islam.

• Het journalistieke platform OneWorld en Nieuw Wij hebben in
2018 gezamenlijk het dossier Sociale Trends opgezet om de
onderstroom van maatschappelijke thema’s als duurzaamheid,
mensenrechten, migratie en diversiteit te belichten. OneWorld is
het grootste online platform over migratie, mensenrechten en
duurzaamheid. Voor deze samenwerking is Kauthar Bouchallikht
aangetrokken als redacteur Sociale Trends. Haar artikelen zijn op
beide websites gepubliceerd.

Het dossier Sociale Trends heeft in samenwerking met OneWorld interessante artikelen
opgeleverd.

Het schrijverscollectief van Claartje Kruijff (3e van rechts) met vertegenwoordigers van
jodendom, christendom en islam.

Stichting Nieuw Wij

• Rondom de 5-delige EO-docuserie Sign of the Times, die naar
aanleiding van 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens is gemaakt, kwam een samenwerking tussen Nieuw Wij,
Verus, de landelijke vereniging voor katholiek en christelijk
onderwijs, en de EO tot stand. Twaalf internationale topvrouwen

11 Jaarverslag 2018

reflecteren in deze serie op de thema’s democratie, klimaat,
religie, ongelijkheid en leiderschap. Deze thema’s sluiten aan bij
Nieuw Wij en werden zowel online in de vorm van blogs aan de
orde gesteld, als ook offline in de vorm van masterclasses voor
VO en MBO. Een lesbrief bij de serie in het kader van
burgerschapsvorming is in ontwikkeling.

thema’s worden geagendeerd? De uitkomsten van dit onderzoek
worden in 2019 gepubliceerd. Ook zal het gesprek worden
gezocht met vertegenwoordigers van deze vier kranten. Als het
gaat om beeldvorming, stereotypering en stigmatisering van
bevolkingsgroepen in de media is dit onderzoek van waarde om
mechanismen van uitsluiting te signaleren en te agenderen.

Sign of The Times: 12 vrouwen uit de hele wereld zetten zich in voor een betere wereld
Moslims in Nederlandse kranten: hoe schrijven de vier grote kranten over moslims?

• Ook heeft Nieuw Wij een project opgestart dat de berichtgeving
over moslims en migranten in de vier grootste Nederlandse
dagbladen analyseert. Dit project is een samenwerking met de
dialoogorganisatie The Hague Peace Projects en politiek- en
mensenrechtenblog Republiek Allochtonië. Hoe berichten de vier
grote kranten in Nederland (AD, Telegraaf, NRC en de Volkskrant)
over moslims? Welke terminologie wordt gebruikt? Welke

Stichting Nieuw Wij

• Nieuw Wij werkte in 2018 samen met zes communicatiepartners:
OneWorld, De Linker Wang, Volzin, Republiek Allochtonië, de
Evangelische Omroep en KifKif.be.
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4.2 Programmering
Met haar trainings- en adviestak speelt Nieuw Wij in op de
behoeften van het bedrijfsleven en onderwijs- en
overheidsinstellingen door trainingen aan te bieden, gericht op
culturele en religieuze/levensbeschouwelijke vraagstukken op de
werkvloer. Nieuw Wij constateert dat religie en levensbeschouwing
gevoelige gespreksonderwerpen blijven op de werkvloer. Dit is een
leemte die de trainers en adviseurs van Nieuw Wij graag willen
opvullen. Er zijn veel partnerorganisaties die zich richten op
‘culturele diversiteit’, maar levensbeschouwelijke en religieuze
diversiteit niet structureel agenderen. Levensbeschouwing maakt
echter deel uit van ieders persoonlijk leven. Levensbeschouwelijke
tradities vormen mensen en zo ook hun kijk op de wereld. Hoe
kunnen deze persoonlijke, aan levensbeschouwing ontleende
waarden een plek krijgen op de werkvloer? Nieuw Wij is ervan
overtuigd dat er ook met collega’s over levensbeschouwing op een
kundige manier te spreken valt, met openheid en nuance, en dat de
uitwisseling erover van grote waarde is voor elke organisatie.
• Via ons netwerk zijn diverse trainers aan de slag gegaan bij o.a.
het Christelijk College Groevenbeek in Putten, het project Young
and Strong en in trainingen op de Hogeschool Rotterdam. De
training ‘Effectief Nuanceren’ is op verschillende locaties
aangeboden, zoals op het Edith Stein College in Den Haag,
Helicon MBO Den Bosch, de Hogeschool Rotterdam en
trainingen op open inschrijving.

Stichting Nieuw Wij

• Nieuw Wij heeft op de volgende scholen een bijdrage geleverd:
Christelijk College Groevenbeek Putten, Helicon MBO Den Bosch,
Vrije Universiteit, ROC Friese Poort, Melanchton College
Schiebroek, Hogeschool Rotterdam, de Bildung Academie, de
Lucas Academie. Ook hebben diverse adviestrajecten
plaatsgevonden binnen het onderwijs.
• In opdracht van de Lucas Academie heeft Nieuw Wij een groot
internationaal symposium in goede banen geleid, door de
dagvoorzitter te leveren. Op dit symposium stond de Ignatiaanse
pedagogiek op Jezuïetencolleges centraal. Er waren zo’n 500
bezoekers. Tevens heeft Nieuw Wij de koersmiddag voor de Raad
van Toezicht van Lucas Onderwijs begeleid.
• Nieuw Wij heeft via verkennende gesprekken voorbereidingen
getroffen om deze diensten bij het bedrijfsleven in 2019 aan te
bieden.
• Bij de gemeente Zaandam en Haarlemmermeer heeft Nieuw Wij
voorbereidende gesprekken gevoerd over de strategie op het
gebied van interreligieuze dialoog en nieuwe netwerken.
• In opdracht van Stadsdeel Amsterdam West heeft Nieuw Wij in
samenwerking met WonderWhy onderzoek gedaan naar
burgerschapsvorming in het primair onderwijs. Kinderen, ouders,
leerkrachten, overblijfmedewerkers en andere professionals zijn
betrokken in verschillende dialogen en workshops over

13 Jaarverslag 2018

interculturele communicatie in het geheel van de schoolcontext.
Dit heeft geresulteerd in een toolbox waar basisscholen uit het
Stadsdeel West gebruik van kunnen maken.

het bedrijfsleven en mediapartners gingen in bijzijn van Karen
Armstrong, de Britse bestseller auteur en eredoctor aan de VU,
met elkaar in gesprek.

• Het project Sign of the Times is in samenwerking met Verus en de
EO uitgevoerd. Hierbij lieten ROC studenten zich middels
documentaire fragmenten over de grote thema’s van nu
inspireren door het perspectief van wereldvrouwen zoals Mary
Robinson, Mabel van Oranje en Tawakkol Karman. De thema’s
waren: democratie, klimaat, religie, ongelijkheid en leiderschap.
Via interactieve sessies gingen leerlingen, docenten en
teamleiders hierover het gesprek aan.
Karen Armstrong vertelt over Compassionate Cities

• Aan het eind van het jaar werd het Compassiediner
georganiseerd. Vertegenwoordigers van de overheid, fondsen,

Stichting Nieuw Wij
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Voorafgaand aan het diner gaf Karen Armstrong een
inspiratielezing over het Charter of Compassion aan de hand van
best practices in verschillende wereldsteden. Er was plaats voor
een select gezelschap van 30 deelnemers verspreid over drie
tafels. Naast Karen Armstrong, spraken Nazmiye Oral, Kathleen
Ferrier en Arno Peperkoorn over wat compassie betekent in hun
leven en werk.
• Nieuw Wij hield op een onderwijsdag de keynote lezing voor
Meer Primair, een koepel voor basisscholen uit de gemeente
Haarlemmermeer. Het thema was identiteit en
levensbeschouwing in de maatschappij en op school. Er waren
zo’n 300 onderwijsprofessionals aanwezig. Diezelfde dag
verzorgde Nieuw Wij ook een masterclass over polarisatie op
school in tijden van social media.
• Voor het Nationaal Comité 4 & 5 mei zijn er in het voorjaar van
2018 twee klankbordsessies diversiteit in opdracht van het
bestuur door Nieuw Wij gefaciliteerd. Een sessie voor
Nederlanders met een Turkse achtergrond en een sessie voor
Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Het waren zeer
gevarieerde groepen qua leeftijd, werk/opleiding en woonplaats.
De inzet was om de wensen, zorgen, uitdagingen en
verwachtingen rondom herdenken en vieren in kaart te brengen.

Stichting Nieuw Wij

Turkse Nederlanders brainstormen over meer bewustwording bij de nationale herdenking.

• Nieuw Wij werkte in 2018 samen met Verus, EO, WonderWhy,
Diversity Matters, Verwey Jonker Instituut / KIS / Movisie.

4.3 Exploitatie
Exploitatie stond in 2018 weer in het kader van het doorontwikkelen
van de organisatie. Omdat de samenleving steeds verandert, en met
haar de vraagstukken over verbinding in de samenleving moet een
sociale onderneming die ten dienste staat van die samenleving
continu vernieuwen. Nieuwe ideeën en een nieuwe aanpak werden
in 2018 verder vertaald naar het aanbod van Nieuw Wij.
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Exploitatie in die periode ging ook over gezonde financiële
huishouding en goede juridische documentatie. In die zin was
exploitatie als verantwoordelijkheidsgebied in 2018 dus aan de ene
kant de basis van de organisatie op financieel en juridisch vlak en
aan de andere kant de aanjager van vernieuwing.
Voorbeelden van projecten vanuit exploitatie in 2018 zijn de CRD
Summit en de doorontwikkeling en verzelfstandiging van Social
Mapping. De Cultural and Religious Diversity Summit trok een breed
publiek uit de private- en publieke sector met internationale
sprekers. Meer dan 150 mensen namen deel aan diverse lezingen en
workshops die in het kader stonden van het verwerven van kennis
en het verbreden van netwerken. Het was tevens de eerste
presentatie van Nieuw Wij als sociale onderneming.1
Cultural and Religious Diversity Summit
Op 16 februari vond in de Hermitage te Amsterdam de eerste
Cultural and Religious Diversity Summit (CRD) plaats. Het was een
geslaagde dag, vol inspiratie en mooie ontmoetingen tussen
professionals uit verschillende maatschappelijke sectoren.

CRD Summit: dag van ontmoeting.

De Summit had tot doel om vanuit een interdisciplinaire benadering
in gesprek te gaan over culturele en levensbeschouwelijke
diversiteit. Een thema dat in de komende jaren actueel zal blijven en
dat uitdaagt om steeds met nieuwe oplossingen te komen voor
meestal complexe vraagstukken. We wilden ons laten leiden door
een aantal experts uit binnen- en buitenland. We wilden ons laten
inspireren door sociaal ondernemers die ieder een heel uniek
product, plan of organisatie konden pitchen. We wilden samen op
onderzoek uit in de verschillende workshops die vanuit diverse
werkvelden werden aangeboden. Uit de vele positieve reacties van
de deelnemers mogen we concluderen dat onze missie is geslaagd.

1

Op verzoek is er van de CRD Summit een apart verslag te verkrijgen bij het secretariaat van Nieuw
Wij.

Stichting Nieuw Wij
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Beide organisaties staan niet alleen voor het verbinden van
verschillen tussen culturele en levensbeschouwelijke groepen,
maar ook voor het verbinden van organisaties die willen
bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zichtbaar zichzelf
mag zijn.
Op de CRD Summit kwamen organisaties uit de publieke en
private sector, onderwijs en media samen om aan deze missie te
werken. Met 5 deskundigen, 6 sociaal ondernemers, 12
workshops met partners uit bovengenoemde sectoren en ruim
150 bezoekers, heeft Nieuw Wij een grootschalig en succesvol
evenement georganiseerd.
Waarom een CRD Summit?
CRD Summit: dag van kennisuitwisseling.

De CRD-Summit staat niet op zichzelf. Beide organiserende
partijen: Nieuw Wij en Mo & Moos, zijn volop actief in het
werkveld. Mo & Moos is een platform waarin Joden en Moslims
door middel van het stimuleren en bevorderen van kennis &
vaardigheden, dialoog & ontmoeting, empathie & inzicht,
strijden tegen uitsluiting in het algemeen en tegen joden- en
moslimhaat in het bijzonder. Nieuw Wij verbindt de verschillen
zowel online via het platform Nieuwwij.nl als in de verschillende
diensten die gericht zijn op onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
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In 2017 voerde Nieuw Wij een grootschalig Social Mapping
onderzoek uit. In dit onderzoek werden de belangrijkste experts
en sociale vernieuwers op het gebied van culturele en
levensbeschouwelijke diversiteit in kaart gebracht. In het Nieuw
Wij team ontstond de wens om deze mensen samen te brengen,
aangezien zij allen vanuit hun eigen discipline, werkveld en
expertise begaan zijn met culturele en levensbeschouwelijke
vraagstukken. Met de CRD Summit hebben wij deze match
kunnen maken.
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Nieuw Wij stimuleert partijen die op innovatieve, creatieve en
inspirerende wijze de samenleving inclusiever maken. Drie
organisaties die dit geheel op eigen wijze realiseren zijn:
Huiswerkbegeleiding de Toekomst, Universiteit van de Straat en
Ma’an Yachad. Zij werden tijdens de Summit beloond met een
stimuleringsprijs.

• Nieuw Wij heeft in 2018 voorts samengewerkt met Diversion,
Landelijke politie, Sheltersuit, IZI Solutions, New Dutch
Connections, Kleurrijke Top 100, Firma Hoe Dan Wel, Creathlon,
SFCG en Diaconie Amsterdam.
• Nieuw Wij heeft met Social Mapping 2.0 circa 125 interviews met
deze vernieuwers afgenomen.
• Daarnaast werd de onderzoeksmethode Social Mapping verder
doorontwikkeld met behulp van het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek. Op de Media van Morgen, een groot evenement in
Amsterdam in november 2018, werd voor het journalistieke
werkveld het eindresultaat gepresenteerd. In de toekomst zal de
Social Mapping methode door Nieuw Wij worden aangeboden
aan de markt, in nauwe samenwerking met de nieuw opgerichte
Social Mapping Company.

CRD Summit: dag van samenwerking.

Nieuw Wij heeft voor de CRD Summit samengewerkt met De
Nederlandsche Bank, VSB Fonds, Gemeente Amsterdam,
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Social Mapping
Company

Stichting Nieuw Wij
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5. Doelgroepen
De website Nieuwwij.nl richt zich op de burgermaatschappij van
Nederland. Met de diensten Nieuw Wij Leert, Nieuw Wij Werkt en
Nieuw Wij Adviseert beoogt Nieuw Wij een systemische verandering
in de samenleving teweeg te brengen door werkzaam te zijn in de
drie grote werkvelden: het onderwijs, het bedrijfsleven en de
overheidssector.

6. Beoogde resultaten
Nieuw Wij streeft ernaar om impact te hebben op individueel,
relationeel en maatschappelijk niveau. Het bewustwordingsproces
op individueel niveau beïnvloedt ook de sociaal-maatschappelijke
structuren. Het gewenste resultaat van het digitaal platform en de
offline trainingsactiviteiten ziet er beknopt als volgt uit:
Beoogde impact op individueel en relationeel niveau
• Confrontatie met eigen overtuigingen en vooroordelen m.b.t.
diverse levensbeschouwingen en culturen.
• Beoogd resultaat op individueel en relationeel niveau:
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• Ontwikkeling van een flexibel, complex en empathisch
denkvermogen, met oog voor nuance en kennis over religie en
cultuur.
Beoogde impact op maatschappelijk niveau
• De maatschappelijke impact vergroten door het gesprek te
zoeken over religieuze en culturele diversiteit in Nederland op
Nieuwwij.nl en deze thematiek aan te kaarten binnen de drie
grote werkvelden: onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
• Partnerondernemingen en stichtingen in hetzelfde werkveld in
staat stellen om zich te blijven ontwikkelen en te specialiseren op
het gebied van interlevensbeschouwelijke en interculturele
vraagstukken. Zo komt er meer kennis en kunde over religie en
cultuur in de Nederlandse samenleving en wordt het publieke
debat over diversiteit blijvend gevoed.
Beoogd resultaat op maatschappelijk niveau
• Een samenleving helpen bouwen, waar mensen met diverse
culturele en levensbeschouwelijke achtergronden op een
vreedzame en plezierige manier met elkaar omgaan en
samenleven. Waar mensen het recht hebben zichzelf te zijn,
ongeacht ras, levensbeschouwing, geslacht of seksuele voorkeur.
Een samenleving waar diversiteit als kracht wordt gezien en
verschillen worden verbonden.
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7. Geboekte resultaten in 2018
Met de output die Nieuw Wij in 2018 heeft geleverd wordt zichtbaar
hoe de activiteiten van de organisatie hebben bijgedragen aan de
beoogde maatschappelijke impact. Aan de hand van de beoogde
resultaten en de output van 2018, kunnen we beknopt verwoorden
wat de geboekte resultaten in 2018 zijn geweest.
Resultaat op individueel en relationeel niveau
Diverse onderwijs- en overheidsinstellingen hebben een training
volgens de Nieuw Wij-methodiek gevolgd, waar zij geconfronteerd
werden met hun eigen vooroordelen en tegelijkertijd kennis en
handvatten aangereikt kregen om op een kundige manier om te
gaan met culturele en religieuze diversiteitsvraagstukken.
Resultaat op maatschappelijk niveau
De bezoekers van de website Nieuwwij.nl hebben diverse kwalitatief
hoogstaande artikelen gelezen over religie en cultuur, waardoor het
debat over diversiteit op een constructieve en kennisrijke manier
gevoed wordt. In samenwerking met tientallen organisaties is Nieuw
Wij in staat geweest om als sociale onderneming organisaties te
begeleiden en te ondersteunen in hun werkveld.

Stichting Nieuw Wij
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DEEL C - ORGANISATIE EN -ONTWIKKELING
Stichting Nieuw Wij
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8. Organisatie
In 2017 is het RESPECT-model ingevoerd (Raad van wijzen, Een
inspirerende voor- man/voorvrouw, Samenwerking, Programmering,
Exploitatie, Communicatie en Team). De belangrijkste aspecten van
dit model zijn: een goed bestuur, een team met zelfstandige
professionals dat werkt aan een solide communicatie, een
innovatieve programmering en een gezonde exploitatie met
daaromheen een flexibele schil van professionals en vrijwilligers. Er
is voor dit model gekozen omdat dit het beste aansloot op het
voorgaande project W!J en de combinatie van online en offline
activiteiten. In de onderstaande afbeelding wordt het
organisatiemodel schematisch weergegeven.
In 2018 heeft Nieuw Wij laten zien hoe zij als sociale onderneming
heeft bijgedragen aan het verbinden van verschillen in de
Nederlandse samenleving. Dit gebeurde niet alleen met behulp van
een online platform waar de dialoog over religie, diversiteit en
identiteit wordt gevoerd, maar ook met de uitvoering van diverse
trainingen en adviesdiensten binnen scholen en
overheidsinstellingen. In 2018 stond online en offline het gesprek
over culturele en levensbeschouwelijke diversiteit centraal.
Nieuw Wij onderscheidt in haar organisatiestructuur drie takken:
Communicatie, Programmering en Exploitatie. Iedere tak genereert
met zijn eigen activiteiten inkomsten voor de onderneming.
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten.

Stichting Nieuw Wij

8.1 Kernteam
In 2018 waren de volgende mensen hoofdverantwoordelijk voor de
exploitatie, programmering en communicatie van de stichting:
Exploitatie
Programmering
Communicatie
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: Reinoud Beimers
: Agnes van der Sluijs en Chantal Suissa-Runne
: Enis Odaci en Greco Idema

8.2 Het Bestuur
Het bestuur van Nieuw Wij bestond in 2018 uit:
Prof. dr. Manuela Kalsky – voorzitter
Drs. Ida Overdijk – secretaris
Ing. Frans Peperzak – penningmeester (tot juli)
Dhr. Geert van Rumund – penningmeester (vanaf juli)
Drs. Koos Spanjer – bestuurslid (vanaf juli)
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 11 april, 6 juli, 28
september en 7 december. In de bestuursvergaderingen kwamen
het businessplan, het beleidsplan, de taakverdeling in het kernteam,
de begroting van 2018 en het beleid voor de langere termijn aan de
orde.

8.3 Exploitatie
Het zwaartepunt van het beleid van Nieuw Wij ligt in de periode tot
en met 2020 op het genereren van inkomsten door de organisatie
zelf, in aanvulling op de financiële steun door fondsen.
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen te noemen:
• voor de continuïteit en het onafhankelijke karakter van de
organisatie Nieuw Wij is het van belang om te kunnen voorzien
in de eigen financiën;
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• Nieuw Wij wil graag een voortrekker zijn van sociaal
ondernemerschap door producten en diensten te bieden aan de
samenleving en hierdoor sociale verandering teweeg brengen.
De definitie van sociaal ondernemerschap die Nieuw Wij
hanteert, is “ondernemen met een maatschappelijke missie”. Een
sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een
product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is
echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te
verwezenlijken. Het doel van de sociale onderneming is
maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’
genoemd.

9. Vooruitblik 2019
In 2018 is een begin gemaakt om het RESPECT model (bestaande uit
de programma’s Exploitatie, Communicatie en Programmering) door
te ontwikkelen. Het organisatieonderdeel Exploitatie wordt
opgeheven en geïntegreerd in de twee overige programma’s. Het
voordeel van deze stap is dat de online- en offlineprojecten met
elkaar geïntegreerd worden. De Nieuw Wij advieswerkzaamheden,
zoals Nieuw Wij Leert (onderwijs), Nieuw Wij Adviseert (overheid) en
Nieuw Wij Werkt (bedrijfsleven) worden integraal onderdeel van
Programmering.
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9.1 Communicatie

9.2 Programmering

• Nieuwwij.nl biedt in 2019 de ruimte voor diverse adverteerders
uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid die aansluiten
op het gedachtegoed van Nieuw Wij.

• De programmeringstakken Nieuw Wij Leert, Nieuw Wij Werkt en
Nieuw Wij Adviseert ontwikkelen concrete projecten. Nieuw Wij
gaat van vraaggericht naar aanbodgericht werken, een logische
vervolgstap.

• Het project ‘Vrienden van Nieuw Wij’ wordt uitgebouwd. Middels
een campagne beoogt Nieuwwij.nl meer donaties voor de
website te genereren.
• De website van Nieuw Wij wordt aangepast met nieuwe
functionaliteiten en doorontwikkeld tot een nog innovatiever
platform.
• Er wordt een innovatief mediaproject opgestart dat aansluit bij
het gedachtegoed van Nieuw Wij, waaronder de lancering van
podcasts.
• ‘Nieuw Wij Spreekt’ wordt verder uitgebouwd. De meest
toonaangevende sprekers van Nieuw Wij komen met profiel op
de website te staan. Zij kunnen op ervarings- en
specialisatiegebied geboekt worden voor evenementen.
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• Nieuw Wij begint met de ontwikkeling van de Nieuw Wij
Academy. Jongeren en young professionals krijgen cursussen
aangeboden, waarin praktijkervaring, persoonlijke ontwikkeling
en academische kennis worden gecombineerd.
• Er wordt een programma ontwikkeld voor Young Professionals
binnen organisaties.
• Social Mapping is een nieuwe dienst waarmee maatschappelijke
thema’s en discussies in beeld worden gebracht. Door middel van
onderzoek laten we overheden, fondsen en bedrijfsleven zien wie
de innoverende experts en organisaties in de samenleving zijn.
• Nieuw Wij introduceert de Nieuw Wij Lezing, waar bijzondere
sprekers nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
levensbeschouwelijke en culturele diversiteit voor het voetlicht
brengen en in een maatschappelijke context plaatsen.
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JAARREKENING
Stichting Nieuw Wij
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10. Jaarrekening
•
•
•
•

Balans per 31 december 2018 - Activa
Balans per 31 december 2018 - Passiva
Staat van Baten en Lasten over 2018
Samenstellingsverklaring accountant

Stichting Nieuw Wij
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Colofon
Stichting Nieuw Wij
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP AMSTERDAM

ONLINE
www.nieuwwij.nl

CONTACT
Telefoon: 020-6235721
secretariaat@nieuwwij.nl

ZAKELIJK
Banknummer : NL50 TRIO 0338 4388 31
KVK nummer : 59644168
ANBI nummer : RSIN 853585222
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