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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. 
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Woord vooraf 
 

Nadat Nieuw Wij in 2018 haar 10-jarig jubileum vierde, stond 2019 

in het teken van het verder verstevigen van de zakelijke 

fundamenten. Zowel online als offline heeft Nieuw Wij nieuwe 

stappen gezet 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 

2019 desondanks heeft weten te boeken, zijn te vinden in het 

voorliggende verslag.  

Een van de hoogtepunten in 2019 was Podium Nieuw Wij, het 

nieuwe programma waarin Nieuw Wij actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen agendeert. Het thema ‘inclusie’ stond ter discussie 

en de vraag of het omarmen van diversiteit eerder gebaat is bij 

polderen of bij polariseren. Vertegenwoordigers uit het 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke veld gaven hierop hun 

visie.  

Ook heeft Nieuw Wij haar drie beleidsthema’s verder uitgewerkt via 

publicaties en bijbehorende projecten. Het thema Nieuwe 

Netwerken gaven we vorm via diverse Social Mapping onderzoeken 

om zo mensen op het spoor te komen die op een vernieuwende 

manier bezig zijn met actuele maatschappelijke vraagstukken. Het 

beleidsthema Superdiversiteit werkten we uit aan de hand van 

verdiepende journalistieke artikelen en hoogwaardige podcasts over  

 

 

nut en noodzaak van diversiteit in media, politiek en bedrijfsleven. 

Uiteraard bleef het beleidsthema Zingeving een van onze 

belangrijkste pijlers. Zingeving vormt het DNA van Nieuw Wij en in 

2019 hebben wij diverse thema’s hieromtrent verankerd in de nieuw 

op te zetten Nieuw Wij Academy, zodat jongeren al in een 

vroegtijdig stadium handvatten krijgen aangereikt om de wereld 

vanuit een ethisch kompas te benaderen.  

Met grote inzet en veerkracht heeft het Nieuw Wij team in 2019 

stakeholders en fondsen aan zich weten te binden en aangetoond 

dat Nieuw Wij een belangrijke speler blijft in het Nederlandse 

netwerk van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. 

 

Manuela Kalsky 

Voorzitter Stichting Nieuw Wij  
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DEEL A – WIE ZIJN 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. 

 

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. 

 

 

 

 
 

• 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 Diensten 

(projecten voor overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke 

instellingen en onderwijs) en Communicatie (het online platform).  
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DEEL B – ONS AANBOD 
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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 uitdagingen. Mensen uit etnische  

bevolkingsgroepen hebben te maken met vooroordelen, 

discriminatie en uitsluiting en burgers met een Nederlandse 

achtergrond worden door nieuwkomers geconfronteerd met een 

snel veranderende cultuur en maatschappij. Op scholen, in bedrijven 

en bij de overheid zie je deze maatschappelijke spanningen terug. 

 

Bron: discriminatie.nl 

 

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 meer divers 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. 
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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. 

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. 

3. Input van Nieuw Wij in 2019 
 

Nieuw Wij heeft in 2019 gebruik kunnen maken van middelen die de 

realisatie van onze doelen mogelijk maakten. De belangrijkste input 

voor 2019 op een rij: 

• Een effectieve organisatie met een betrokken bestuur, een 

kernteam van drie professionals en een flexibele schil van 

vrijwilligers, stagiairs, redacteuren en trainers. 

 

• Fondsen waaronder Stichting Woudschoten, Stichting Oikos, 

Protestantse Kerk in Nederland (Kerk en Wereld), Stichting 

Democratie en Media en VSBfonds 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. 
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4. Output van Nieuw Wij in 2019 
 

In 2019 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 twee takken: 

Diensten en Communicatie. Iedere tak genereert met zijn eigen 

activiteiten inkomsten voor de onderneming. Hieronder vindt u een 

overzicht van de activiteiten in 2019 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 

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.  

Nieuw Wij heeft circa 280 interviews en opinieartikelen 

gepubliceerd. 

 

• Er zijn 50 vacatures in het werkveld religie en levensbeschouwing 

geplaatst op Nieuwwij.nl. 

 

• Nieuwwij.nl is gemiddeld door 50.000 unieke bezoekers per 

maand bezocht. 

 

• Nieuw Wij heeft op Facebook en Twitter een gecombineerd 

bereik van 13.000 volgers. 

 

• Momenteel zijn er 3.400 abonnees op de Nieuw Wij nieuwsbrief. 

 

• Nieuw Wij heeft Bonte Was Podcast gelanceerd met 

portretten van beeldbepalende figuren uit de mainstream 

media met als thema: diversiteit in de media. Bonte Was 

Podcast is hét wasprogramma tegen blinde vlekken in de 

media.  
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Tijdens deze podcast gingen NPORadio2 dj One’sy Muller en 

onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou op constructieve en 

humoristische wijze met hun gasten in gesprek over blinde 

vlekken in de media.  

 

In de vijfdelige podcast lieten boegbeelden en creatieve denkers 

uit de mediawereld hun licht schijnen op de do’s en don’ts hoe 

om te gaan met diversiteit in een overwegend niet-diverse 

mediacultuur. 

 

 
Atta de Tolk verzorgde per podcast een gesproken column, DJ One’sy Muller en Zoë 

Papaikonomou waren de hosts. 

 

De behandelde thema’s gingen over beperking, het verschil 

tussen Randstad en regio, afkomst, kleur, gender en seksualiteit. 

Na deze reeks zijn er ook enkele specials uitgezonden, onder 

andere met Tineke de Nooij, de eerste vrouwelijke radio-dj van 

Nederland, die daarna als vrouw ook andere barrières in de 

mediawereld doorbrak. 

 

 
Media-icoon Tineke de Nooij. 
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• Nieuw Wij heeft een nieuwe themareeks gelanceerd genaamd De 

Vijf Zuilen, waarbij de vijf islamitische geloofskaders persoonlijk 

werden ingevuld door moslims en niet-moslims; 

 

 
Het beeldmerk van de zingeving reeks ‘De Vijf Zuilen’ 

 

• Ook heeft Nieuw Wij het in 2018 gestarte project Moslims in 

Nederlandse Kranten, dat de berichtgeving over moslims en 

migranten in de vier grootste Nederlandse dagbladen analyseert, 

afgerond. Dit project is een samenwerking met de 

dialoogorganisatie The Hague Peace Projects en politiek- en 

mensenrechtenblog Republiek Allochtonië.  

 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens een bijeenkomst in 

Pakhuis De Zwijger gepresenteerd. De vragen die tijdens de goed 

bezochte bijeenkomst aan bod kwamen, waren onder andere: 

Hoe berichten de vier grote kranten in Nederland (AD, Telegraaf, 

NRC en de Volkskrant) over moslims? Welke terminologie wordt 

gebruikt? Welke thema’s worden geagendeerd?  

 

De deelnemers waren onder meer René de Monchy, voorzitter 

van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Elske Schouten, 

adjunct-hoofdredacteur van NRC en Ibtissam Abaâziz, voorzitter 

van Stichting Meld Islamofobie. 

 

 
Onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou, politicoloog Ewoud Butter (Republiek 

Allochtonië, historicus Tayfun Balçik (The Hague Peace Projects) en Enis Odaci 

(zakelijk leider Nieuw Wij) bereiden het debat voor over de resultaten van het 

onderzoek Moslims in Nederlandse Kranten. 
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• Nieuw Wij werkte samen met zeven communicatiepartners: De 

Linker Wang, The Hague Peace Projects, Volzin, Republiek 

Allochtonië, Pakhuis De Zwijger en de Evangelische Omroep. 

 

• Nieuw Wij heeft het project Vrienden van Nieuw Wij een extra 

impuls gegeven door de website zo in te richten dat lezers zich 

eenvoudiger kunnen abonneren op Nieuw Wij. 

 

4.2 Diensten 

 

Nieuw Wij constateert dat religie en levensbeschouwing gevoelige 

gespreksonderwerpen blijven op de werkvloer of in het onderwijs. 

Dit is een leemte die Nieuw Wij graag wenst op te vullen. ‘Culturele 

diversiteit’ is meestal onderwerp van gesprek, maar religieuze en 

levensbeschouwelijke diversiteit wordt niet structureel geagendeerd.  

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. 

• In 2018 startte Nieuw Wij in samenwerking met de Evangelische 

Omroep (EO) en Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk 

onderwijs) het onderwijsproject Sign of The Times, genoemd naar 

de vijfdelige documentaireserie van de EO. In deze serie geven 12 

internationaal gerenommeerde vrouwen hun visie op de thema’s 

democratie, klimaat, religie, ongelijkheid en leiderschap. Stichting 

Kerk en Wereld, Steunfonds Christelijk Onderwijs en Stichting 

Steunfonds Rijn-Delfland hebben dit project financieel mede 

mogelijk gemaakt. 

 

 
Documentaireserie Sign of The Times. 

 

Het onderwijsproject Sign of The Times is een vertaalslag van de 

EO documentaireserie Sign of The Times naar de wereld van 

scholieren in het VO en studenten uit het MBO. Hoewel er grote 
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waardering is voor de inhoud van de documentaireserie, was de 

feedback ook dat voor jongeren de taal soms lastig kon zijn.  

 

Daarom is ervoor gekozen om de afleveringen voor het gebruik 

in de klas in te korten en te begeleiden door EO jongeren-

presentatrice Anne-Mar Zwart. Speciaal daarvoor zijn scripts 

geschreven die aansluiten bij de doelgroep. Door toelichting en 

commentaar te geven, vragen te stellen en te motiveren maakt 

de presentatrice het lesmateriaal toegankelijk en aansprekend.  

 

Opnames voor de online leermodules van Sign of The Times. 

 

Bij deze lesvideo’s zijn, in samenwerking met docenten en andere 

onderwijsprofessionals, werkvormen gevoegd zodat vijf keer 

achtereen een of twee lesuren gegeven kunnen worden. Deze 

werkvormen sluiten nauw aan bij wat er in de video’s aan de orde 

wordt gesteld en ze zijn ook afzonderlijk bruikbaar. Het is met 

name van belang dat de leerling of student reflecteert op de 

aangeboden thema’s en in staat is een eigen mening te vormen.  

 

Daarmee is het ook ingebed in de doelen voor 

burgerschapsvorming die de overheid en het landelijk 

expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) stelt. 

 

 
Op het YouTube kanaal van Nieuw Wij zijn de thema’s van Sign of The Times 

toegankelijk gemaakt voor scholieren. 
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Door het plaatsen van artikelen over de thema’s van het 

onderwijsproject op Nieuwwij.nl, erover te bloggen en op sociale 

media actief te zijn is samen met onze partners Verus en EO 

gewerkt aan zichtbaarheid en bereik. Daarnaast zijn er workshops 

verzorgd over de aflevering ‘ongelijkheid’. Zo was de practorale 

rede van Birgit Pfeifer op Hogeschool Windesheim een goede 

aanleiding om een workshop te geven waar een groot aantal 

docenten en directeuren van het MBO aan heeft deelgenomen.  

 

Het lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld op een speciaal 

hiervoor ingerichte pagina. Deze pagina is door middel van een 

online campagne middels het netwerk van de EO, Verus en 

Nieuw Wij onder de aandacht gebracht van het onderwijsveld.  

Daarnaast wordt het materiaal ook aangeboden op de website 

van Kennispunt Burgerschap MBO en zijn de zoektermen zo 

ingericht dat de pagina direct te vinden is via Google. 

 

Vanaf voorjaar 2020 wordt vanuit de Nieuw Wij Academy het 

lesmateriaal in een aangepaste vorm in een online leeromgeving 

aangeboden. De leerling kan hierin individueel en flexibel 

werken.  

 

• Nieuw Wij heeft het concept van de Nieuw Wij Academy verder 

uitgewerkt en diverse inhoudelijke en fondsenpartners weten te 

betrekken. Dit heeft geresulteerd in hernieuwde samenwerking 

met Stichting Woudschoten, Stichting Porticus en Stichting Kerk 

en Wereld met als doel de Nieuw Wij Academy inhoudelijk vorm 

te geven en te laten werken vanuit het concept van sociaal 

ondernemerschap. 

 

 

• Nieuw Wij heeft diverse trainers en adviseurs aangeboden via 

haar netwerk, o.a. bij het Christelijk College Groevenbeek in 

Putten, de Hogeschool Rotterdam, STEK Den Haag, het MBO 

Practoraat Verschillen Waarderen en het LCKA (Kunst en Cultuur). 

 

 
Practoraat Verschillen Waarderen. 

 

• In samenwerking met de Beweging van Barmhartigheid zijn twee 

CompassieColleges georganiseerd.  

 

http://www.nieuwwij.nl/signofthetimes
https://burgerschapmbo.nl/publicaties/nieuw-wij-sign-of-the-times-in-de-klas/
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Het doel van de colleges is om het thema ‘compassie’ te 

verbinden aan de praktijk van alledag. Het eerste college vond 

plaats op 26 maart in Antropia in Driebergen. De avond over 

Compassie en Natuur werd ingeleid door prof. dr. Matthijs 

Schouten. Nieuw Wij heeft in samenwerking met de Beweging 

van Barmhartigheid artikelen en een filmverslag gepubliceerd.  

 

 

 
Filosoof Matthijs Schouten roept op om meer aandacht te hebben voor de 

binnenkant van duurzaamheid. 

 

Het tweede CompassieCollege vond plaats in Amsterdam op 2 

juli. Deze avond werd ingeleid door prof. dr. Govert Buijs en ging 

over Compassie en Geld. In een forumdiscussie met Robbert 

Vesseur (initiatiefnemer van Stichting Geefeconomie), Zita 

Schellekes (Heineken) en Jeanette de Waard (Diaconie 

Amsterdam) is het thema verder uitgewerkt.  

• Nieuw Wij heeft adviesdiensten geleverd aan de Gemeente 

Amsterdam inzake het internationale symposium A Sense of 

Belonging dat op 16 en 17 mei in Amsterdam plaatsvond. 

 

• Nieuw Wij heeft één stagiair begeleid van de Bildung Academy. 

 

• Nieuw Wij heeft deelgenomen aan de internationale conferentie 

Building Cohesive Societies in Singapore (ICCS19). 

 

 
Roos Notermans (l) en Agnes van der Sluijs waren namens Nieuw Wij  

aanwezig in Singapore. 

 

• Nieuw Wij is begonnen met een nieuwe traditie: Podium Nieuw 

Wij, een debatprogramma met professionals en deskundigen 

over thema’s die raken aan levensbeschouwelijke en culturele 

diversiteit. De eerste editie was een samenwerkingsverband 

tussen Nieuw Wij en Pakhuis De Zwijger. 
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Meer dan 100 bezoekers, waaronder veel Vrienden van Nieuw 

Wij, luisterden tijdens de eerste editie naar de sprekers Jerry 

Afriyie, Fatima Elatik, Halleh Ghorashi, Manuela Kalsky, Lody van 

de Kamp, Abigail Norville, Max de Ploeg en Chantal Suissa. Zij 

gaven hun visie op het thema van de avond: ‘Tussen polderen en 

Polariseren’ met nadruk op het woord ‘Inclusie’.  

 

De overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs omarmen allen 

diversiteit als de weg naar meer inclusie. Er wordt veel over 

gesproken en geschreven, maar wat verandert er uiteindelijk in 

de praktijk? Zijn 'inclusie' en 'diversiteit' hetzelfde? Welke goede 

en minder goede voorbeelden van inclusie zijn er? En zijn 

polderen en polariseren beide nodig om tot verandering te 

komen?  

 

Van links naar rechts: Fatima Elatik, Jerrie Afriyie, Lody van de Kamp, Chantal 

Suissa en Zoë Papaikonomou. 

In een ruim twee uur durend dynamisch gesprek werden er 

analyses gedeeld, met natuurlijk ook voldoende ruimte voor een 

vrolijke noot. De liedjes van singer-songwriter Ayoub Kharkhach 

vormden een welkome afwisseling.  

 
Singer-songwriter Ayoub Kharkhach zorgde tijdens Podium Nieuw Wij voor de 

muzikale intermezzo’s. 
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4.3 Social Mapping 

 

De onderzoeksmethode social mapping is in 2019 verder 

doorontwikkeld in samenwerking met de Social Mapping Company 

BV. Met social mapping maken we inzichtelijk welke personen en 

organisaties op een vernieuwende manier bezig zijn om 

maatschappelijke problemen te agenderen en zelf ook op te lossen.  

Deze ‘voorlopers’ handelen meestal vanuit een ethisch en 

levensbeschouwelijk perspectief en weten op een unieke wijze 

samen te werken met overheid, bedrijfsleven en sociale 

ondernemers.  

Zij vormen een interessante groep mensen die zich vanwege hun 

vernieuwende initiatieven vaak buiten het traditionele netwerk van 

stakeholders bewegen. Het is dus voor overheid, bedrijfsleven, maar 

ook voor fondsen en maatschappelijke organisaties interessant om 

kennis te maken met deze sociale vernieuwers. Met behulp van de 

social mapping onderzoeken faciliteert Nieuw Wij deze ontmoeting.  

• Social Mapping Company heeft voor het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek gedaan naar sociale 

vernieuwers die zich online en offline bezig houden met het 

duurzaam ontmoeten en samenbrengen van mensen met 

verschillende culturele en etnische achtergronden in de 

provincies Overijssel en Zuid-Holland. Nieuw Wij heeft hierin een 

essentiële bijdrage geleverd. 

 

• Social Mapping Company heeft voor de gemeente Amsterdam 

onderzoek gedaan naar influencers op de thema’s diversiteit en 

inclusie binnen een religieuze gemeenschap van Amsterdam.  

Dit onderzoek is afgesloten met een conferentie voor bestuur, 

beleidsambtenaren en de betreffende influencers. Nieuw Wij 

heeft ook hierin als partner een belangrijke bijdrage geleverd. 

 

 
Presentatie door Enis Odaci (zakelijk leider van Nieuw Wij) van de resultaten van 

een social mapping onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam tijdens 

een netwerkbijeenkomst met de onderzochte doelgroep. 

 

• Nieuw Wij heeft voor deze onderzoeken circa 150 interviews met 

sociale vernieuwers afgenomen.  
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5. Doelgroepen 
 

De website Nieuwwij.nl richt zich op de gehele burgermaatschappij 

van Nederland. Met de diensten Nieuw Wij Academy en Social 

Mapping 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 

• 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 2019 
 

Met de output die Nieuw Wij in 2019 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 2019, kunnen we beknopt verwoorden 

wat de geboekte resultaten 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. 
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DEEL C - ORGANISATIE 
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8. Organisatie 
 

In 2019 heeft Nieuw Wij als sociale onderneming 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 en het ontwikkelen van diverse les- en 

leervormen voor maatschappelijke sectoren. De organisatie van 

Nieuw Wij is langs twee organisatiepijlers vormgegeven: Diensten 

(offline) en Communicatie (online). Iedere tak genereert met zijn 

eigen activiteiten inkomsten voor de sociale onderneming.  

 

8.1 Programmateam 

 

In 2019 waren de volgende mensen hoofdverantwoordelijk voor de 

zakelijke en inhoudelijke organisatie van de stichting: 

Zakelijk leiding:  

Enis Odaci 

Programma Diensten:  

Agnes van der Sluijs, Roos Notermans 

Programma Communicatie:  

Enis Odaci, Greco Idema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Het bestuur 

 

Het bestuur van Nieuw Wij bestond in 2019 uit:   

Manuela Kalsky voorzitter 

Ida Overdijk  secretaris 

Koos Spanjer   penningmeester 

Geert van Rumund  vice-voorzitter 

 

Programma 

Diensten 

[offline] 

Programma 

Communicatie 

[online] 

BESTUUR 

Zakelijk 

leiding 

NIEUW WIJ 

ACADEMY 

SOCIAL 

MAPPING 

WEBSITE & 

REDACTIE 

Projecten en Sales 
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Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 22 februari, 19 april, 14 

juni, 27 september, 11 oktober en 11 december. Op 15 november 

vond er een plenaire vergadering met bestuur en staf plaats, waarin 

geëvalueerd en vooruit gekeken werd. In de bestuursvergaderingen 

kwamen het businessplan, het beleidsplan, de taakverdeling in het 

kernteam, de begroting van 2019 en het beleid voor de langere 

termijn aan de orde.  Vanwege langdurige ziekte van de voorzitter 

heeft de vice-voorzitter haar taken gedurende een aantal maanden 

overgenomen.  

 

8.3 Beleidsdoelen 

 

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; 

 

• 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 2020 
 

In 2019 hebben we de programma’s Diensten en Communicatie zo 

ingericht dat online- en offlineprojecten met elkaar geïntegreerd 

konden worden.  

 

9.1 Communicatie 

 

• 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. 

 

• Het project Vrienden van Nieuw Wij wordt uitgebouwd. Middels 

een campagne beoogt Nieuwwij.nl meer donaties voor de 

website en redactie te genereren en zo verder te bouwen aan een 

online community. 
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• De website van Nieuw Wij wordt aangepast met nieuwe 

functionaliteiten en doorontwikkeld tot een innovatief platform.  

 

• Er wordt een innovatief mediaproject ontwikkeld dat aansluit bij 

het gedachtegoed van Nieuw Wij, zoals een podcast. 

 

• Podium Nieuw Wij 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. 

 

9.2 Diensten 

 

• De adviesdiensten voor de sectoren bedrijfsleven, overheid en 

onderwijs worden ondergebracht in de Nieuw Wij Academy. 

Nieuw Wij gaat van vraaggericht naar aanbodgericht werken. 

 

• De Nieuw Wij Academy als digitaal leerplatform wordt verder 

ontwikkeld. 

 

• De Nieuw Wij Academy start in 2020 met een online module over 

waardengedreven werk voor scholieren.  

 

• Vanuit de Nieuw Wij Academy worden in samenwerking met 

netwerkpartners programma’s ontwikkeld voor het MBO en 

HBO/WO op het thema van waardengedreven werk in een 

superdiverse samenleving. 

 

• Het businessmodel van de Nieuw Wij Academy wordt verder 

ontwikkeld in samenwerking met investerende en participerende 

partners.  

 

• De CompassieColleges krijgen doorgang (onder voorbehoud van 

financiering). 

 

• Nieuw Wij zal in samenwerking met Social Mapping Company BV 

blijven investeren in social mapping onderzoeken voor overheid, 

bedrijfsleven, fondsen, mediapartners en maatschappelijke 

instellingen. 

 

• Een nieuw project genaamd Nieuw Wij Lab zal worden 

uitgevoerd waarin sociale vernieuwers op het thema discriminatie 

en polarisatie aan elkaar en aan relevante stakeholders in diverse 

maatschappelijke sectoren worden gekoppeld. Het doel is om 

deze verbinding op maatschappelijk niveau uit te laten monden 

in een publiekscampagne en een reeks nieuwe projecten. 
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JAARREKENING 
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10. Jaarrekening 
 

• Balans per 31 december 2019 - Activa 

• Balans per 31 december 2019 - Passiva 

• Staat van Baten en Lasten over 2019 

• Samenstellingsverklaring accountant 
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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 (organisatie) 

info@nieuwwij.nl (redactie) 

 

ZAKELIJK 

Banknummer  : NL50 TRIO 0338 4388 31  

KVK nummer  : 59644168 

ANBI nummer : RSIN 853585222 

http://www.nieuwwij.nl/
mailto:secretariaat@nieuwwij.nl
mailto:info@nieuwwij.nl

