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Social Reporting Standard 
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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 opge-

bouwd. 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.  



Woord vooraf 
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Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. De lockdown waarin Nederland zich vanaf maart bevond, was voor Nieuw 

Wij als startende onderneming een uitdaging. Geplande offline activiteiten kwamen stil te liggen en ons kantoor in Am-

sterdam lag er verlaten bij. Gelukkig bleven alle medewerkers gezond. Een geluk bij een ongeluk was, dat het grootste 

deel van de Nieuw Wij projecten in 2020 uit het ontwikkelen en uitvoeren van online opdrachten bestond. Hierdoor 

bleef de financiële schade beperkt en zijn in de online ontwikkeling van programma’s belangrijke stappen gezet en goe-

de resultaten behaald. In dit jaarverslag leest u daar meer over. 

 

Het jaar begon met de overdracht van de eindredacteurstaak van Greco Idema aan Theo Brand. Greco stond in 2008 

aan de wieg van Nieuw Wij en zijn jarenlange inzet voor de site heeft in belangrijke mate aan het succes van Nieuw Wij 

bijgedragen. Het werd tijd voor iets nieuws en dat werd hem in het hoofredacteurschap van Magazine VolZin geboden. 

Ook Enis Odaci nam afscheid als zakelijk leider van Nieuw Wij. Wel bleef hij in 2020 projectleider van het Nieuw Wij 

Lab, waarover u uitgebreid in dit verslag kunt lezen.  

 

De coronacrisis riep veel vragen op die raakten aan zingeving, waarden en verbinding. Na de eerste euforie van 

‘samen sterk door de coronacrisis’, bleken de wij-zij-tegenstellingen toch vaak hardnekkig, al dan niet gevoed door 

complottheorieën met antisemitische stereotypen. Als inmiddels vertrouwd en betrouwbaar gebleken dialoogplatform 

biedt Nieuw Wij een digitale plek waar op een open en constructieve wijze het gesprek over levensbeschouwelijke di-

versiteit en zingeving gevoerd en gevoed kan worden. Juist in tijden van polarisatie is deskundigheid op het terrein van 

religie en levensbeschouwing van groot belang om vooroordelen van feiten te kunnen scheiden. Op het online platform 

Nieuwwij.nl en in de programma’s van de Nieuw Wij Academie en het Nieuw Wij Lab werden complexe actuele thema’s 

vakkundig en met passie door het Nieuw Wij team op- en aangepakt, met als doel verschillen te verbinden.   

 

Naast aandacht voor de coronacrisis – de artikelen, series en opinies zijn in een speciaal dossier op de site te vinden – 

was er ook in 2020 ruimschoots aandacht voor diversiteit in onze samenleving en de omgang ermee. De interviewserie 

over de superdiverse samenleving getiteld #Stoorzenders – over klokkenluiders en andere kritische geesten is hiervan 

een goed voorbeeld. Interviewster Zoë Papaikonomou ging in gesprek met politiechef Fatima Aboulouafa over racisme 

bij de politie en raakte daarmee een gevoelige snaar in de maatschappelijke discussie. Haar eveneens actuele Bonte 

Was Podcast – hèt wasprogramma tegen blinde vlekken in de media – werd wegens succes geprolongeerd.  
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In april 2020 is de Nieuw Wij Academy gelanceerd. Programmaleider Agnes van der Sluijs ontwikkelde daarvoor in het 

afgelopen jaar aanbodgerichte educatieve diensten en projecten. Helaas werd het een roerig jaar in het onderwijs nu er 

noodgedwongen online les gegeven moest worden en was er niet veel ruimte voor aanvullende cursussen uit het aan-

bod van de Nieuw Wij Academy. Met de schrijfwedstrijd #Lessonslearned voor scholieren als reflectie op hun dagelijks 

leven tijdens de lockdown wist de Academy wel een plek in het onderwijs te veroveren.  

 

Zeer succesvol was ook de videoserie Stories of Belonging waarin vijf jonge mensen hun verhaal delen over de zoek-

tocht naar hun levensbeschouwelijke identiteit en hun verlangen naar een thuisgevoel. Deze portretten, die Roos No-

termans als programmacoördinator begeleidde, vormen het uitgangspunt voor een levensbeschouwelijke lessenserie 

over gevoelige maatschappelijke thema’s, waaronder transgender en afvalligheid. Juist vanwege het gebrek aan kennis 

van religie in een geseculariseerde samenleving, zeker bij jonge mensen die niet meer religieus zijn opgevoed, blijft 

kennisoverdracht een belangrijke pijler van Nieuw Wij.  

 

Het project Nieuw Wij Lab, dat in opdracht van het VSBfonds wordt uitgevoerd, ging onder leiding van Enis Odaci even-

eens in 2020 van start. De inzet is om discriminatie en polarisatie tegen te gaan en hiervoor met name de grote mid-

dengroep te activeren. De Black Lives Matter protesten leverden een serie goed bezochte online dialogen over racisme 

in Nederland op. Middels een social mapping onderzoek is een groep van 72 sociale vernieuwers in kaart gebracht die 

zich actief tegen discriminatie in Nederland keren. De rode draad in hun werk is: kijk niet op één manier naar mensen 

en reduceer hen niet tot één identiteitskenmerk. Discriminatie is een gelaagd probleem en vraagt daarom ook om een 

gelaagde aanpak. In samenwerking met reclamebureau KesselsKramer heeft Nieuw Wij een online publiekscampagne 

ontwikkeld onder het motto: #IkBenEnEn. En jij? Begin 2021 is deze campagne van start gegaan.  

 

Hoewel 2020 een jaar was waarin we elkaar nauwelijks fysiek konden ontmoeten, is het Nieuw Wij team met grote in-

zet en veerkracht doorgegaan. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Het aantal vrienden van Nieuw Wij is in 2020 flink 

gegroeid, net als het aantal bezoekers van de site. Daar zijn we erg blij mee! Ook in dit Coronajaar heeft Nieuw Wij be-

wezen een gewaardeerde en belangrijke speler op het gebied van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit in Ne-

derland te zijn. Onze dank geldt allen, en in het bijzonder alle vrijwilligers, die ons daarbij hebben geholpen.  

       

    
 

Prof. Dr. Manuela Kalsky - Voorzitter bestuur 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 samenle-

ving waar iedereen zich thuis kan voelen. Dit doet Nieuw Wij door ac-

tuele 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 over-

heid en het bedrijfsleven.   

 

1.2 Benadering 

Nieuw Wij heeft als doel het bevorderen van verbindingen tussen verschillen-

de bevolkingsgroepen en burgers op het gebied van cultuur, religie en le-

vensbeschouwing.  

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 sa-

menleving.  

• Het uitvoeren van educatieve projecten en adviesdiensten met betrek-

king tot diversiteit en de daarmee gepaard gaande dilemma’s in een 

cultureel en levensbeschouwelijk diverse samenleving. Hiervoor ge-

bruikt Nieuw Wij de labels Diensten (projecten voor overheid, bedrijfs-

leven, maatschappelijke instellingen en onderwijs) en Communicatie 

(het online platform).  
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1.3 Beleidsthema’s 

Nieuw Wij richt zich op de drie onderstaande 

beleidsthema's - trends in de samenleving waar we online en  

met overheid, bedrijfsleven en onderwijs graag het gesprek  

over voeren.  
 

Thema: Superdiversiteit 

De samenleving is niet meer op te delen in links of rechts, rijk of 

arm, gelovig of niet gelovig, allochtoon of autochtoon. Dat 

‘binaire’ wereldbeeld gaat voorbij aan de diversiteit van individu-

en en gemeenschappen. Daar waar diversiteit lange tijd een 

beleidsterm was om mensen met een migratieachtergrond te 

duiden, zien wij een trend ontstaan waarbij dergelijke hokjes de 

realiteit niet meer goed omschrijven. De samenleving evolueert 

richting Superdiversiteit. Mensen en gemeenschappen zijn zo-

veel meer dan een enkele etniciteit, afkomst of levensovertui-

ging. Nieuw Wij onderzoekt de vele lagen van persoonlijke, so-

ciale en levensbeschouwelijke diversiteit. 
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Sociaal probleem 

Een gecategoriseerde samenleving waarin 

we moeite hebben om iedereen zichzelf te 

laten zijn   

https://youtu.be/am9oAQWBVgg


Thema: Nieuwe Netwerken 

De aloude zuilen van protestanten en katholieken bestaan for-

meel niet meer, maar ze manifesteren zich wel op andere ma-

nieren in de samenleving. Vakbonden lijken hun best te moeten 

doen om invloed te behouden, zeker met de opkomst van vele 

ZZP’ers. De participatiesamenleving wordt zichtbaarder met 

een terugtrekkende overheid. Wat is dan nog hetgeen de men-

sen met elkaar bindt? Er ontstaan tegen deze achter-

grond Nieuwe Netwerken, waarbij mensen formuleren wat ze 

zelf van waarde vinden, zodat ze andere mensen opzoeken die 

dezelfde waarden onderschrijven. Die nieuwe netwerken wor-

den aangejaagd door de verregaande digitalisering van de sa-

menleving. 
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Sociaal probleem 

Een individualistische samenleving waarin 

wij elkaar niet meer écht zien  

https://youtu.be/fJ_wbtkeN5Q


Thema: Zingeving 

De twintigers van nu kiezen bewust voor werkgevers die wer-

ken vanuit aansprekende persoonlijke waarden. Van bedrijven 

wordt verwacht dat zij maatschappelijk bijdragen en een ant-

woord hebben op grote maatschappelijke vraagstukken, bij-

voorbeeld daar waar het gaat om gelijke kansen voor iedereen 

en een schoon milieu. Deze trend van Zingeving en maatschap-

pelijk bewustzijn vraagt betrokkenheid van alle generaties én 

tussen de generaties. Kerken hebben steeds minder leden, 

maar mensen hebben behoefte aan een thuisgevoel en 

(nieuwe) rituelen. Hoe geven we zowel in werk, overheid en on-

derwijs als in kerk, moskee en andere geloofsplekken inhoud 

aan de waardengedreven samenleving? Nieuw Wij gaat het on-

derzoeken. 
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Sociaal probleem 

Een dualistische samenleving zonder ver-

binding tussen zingeving en het leven van 

elke dag 

https://youtu.be/otoSrrqalwE
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2. Het maatschappelijk probleem en de oplossing 
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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 ma-

ken met vooroordelen, discriminatie en uitsluiting en burgers met een Ne-

derlandse 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. 

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 partner-

organisaties. Noch het overheidsbeleid, noch het aanbod van partneror-

ganisaties 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 be-

drijf beter aansluit op verschillende doelgroepen.  

Het diversiteitsbeleid van de overheid heeft impact gehad op 

het personeelsbestand van veel organisaties in Nederland: di-

versiteit is een gedeelde waarde geworden in vele bedrijven, 

educatieve- en overheidsinstellingen. Maar in de praktijk wordt 

deze visie niet altijd nageleefd. Hoewel organisaties behoefte 

zeggen te hebben aan diversiteit, blijkt er te weinig kennis te 

zijn over hoe om te gaan met culturele en religieuze/ levensbe-

schouwelijke diversiteit op de werkvloer. Binnen bedrijven is er 

onvoldoende kennis aanwezig om de daarmee verbonden 

waarden ook daadwerkelijk te kunnen implementeren in de or-

ganisatiecultuur.  

 

2.3 Nieuw Wij draagt bij aan de oplossing  

Nieuw Wij wil in verschillende sectoren en op verschillende ni-

veaus het bewustwordingsproces en de kennis rondom religieu-

ze/levensbeschouwelijke diversiteit vergroten en handvatten 

aanreiken om de daaruit voortkomende verschillen niet probe-

ren op te heffen, maar te verbinden.  

Inspirerende leiders en organisaties op het gebied van diversi-

teit 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  
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Nieuw Wij heeft in 2020 gebruikt gemaakt van verschillende 

middelen om deze thema’s onder de aandacht te brengen. 

• Een effectieve organisatie met een betrokken bestuur, een 

kernteam van professionals en een flexibele schil van vrij-

willigers, stagiairs, redacteuren en trainers.  

• Fondsen waaronder Stichting Woudschoten, Kerk en We-

reld, Porticus, Stichting Democratie en Media, Stichting 

Even Anders, Fonds ZOZ en VSBfonds die bijdragen aan 

het realiseren van de ambities van Nieuw Wij.  

• Een website met een zeer breed bereik die zich ontwik-

keld heeft tot een toonaangevend platform voor religieuze 

en culturele diversiteit in Nederland.   

• De doorontwikkeling van effectieve methodieken, gericht 

op bewustwording van eigen identiteit in relatie tot diversi-

teitsvraagstukken en het concreet benoemen van dilem-

ma’s op dit terrein.  

 

• Versterkte aandacht voor werving van donateurs ter 

bevordering van een stabiele financiële basis.  
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Zoals in onderstaande grafiek en tabel duidelijk wordt, is het 

aantal donaties voor Nieuw Wij in de afgelopen jaren gestaag 

gestegen. In 2020 is het aantal Vrienden van Nieuw Wij geste-

gen tot 305. 

Nieuw Wij kent de volgende donatiemogelijkheden:  

 

Vrienden en VIP’s  

Vrienden van Nieuw Wij zijn donateurs die maandelijks een vast bedrag 

geven. VIP ’s geven een bedrag van minimum €10,- per maand.   

Eenmalige donateurs 

Doen eenmalig of meerdere keren een donatie. 

Artikeldonaties 

Zijn eenmalige giften maar specifiek bij een artikel op de website van 

Nieuw Wij. 

 



4. Output van Nieuw Wij 

4.1 Online Platform en communicatie 

In 2020 heeft Nieuw Wij als sociale onderneming bijgedragen aan het verbinden van 

verschillen in de Nederlandse samenleving. Op het online platform werden actuele the-

ma’s in de samenleving omtrent religie, diversiteit en identiteit belicht en bediscussi-

eerd.  

De multimediale website Nieuwwij.nl is een dialoogplatform waar op een open en con-

structieve 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 kun-

nen onderscheiden. Deze kennis is in een geseculariseerde samenleving vaak gemini-

maliseerd, 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.  

• Nieuwwij.nl is gemiddeld door 50.000 unieke bezoekers per maand bezocht 

• Nieuw Wij heeft op Facebook en Twitter een gecombineerd bereik  

van 14.000 volgers.  

• Nieuw Wij heeft 3.800 abonnees op de nieuwsbrief. 

• Nieuw Wij heeft circa 300 interviews en opinieartikelen gepubliceerd.  

In 2020 zijn de accounts op LinkedIn en Instagram veel frequenter ingezet dan eer-

der gebruikelijk was. Op Instagram zijn in 2020 in totaal 59 berichten geplaatst en is 

het aantal volgers gegroeid naar 900. Op LinkedIn zijn sinds maart 2020 voortdu-

rend meerdere keren per week berichten geplaatst, telkens met een link naar een 

bericht of artikel op NieuwWij.nl. Het aantal volgers op LinkedIn is gestegen naar 

1300 op 31 december 2020  

15 Stichting Nieuw Wij                    Jaarverslag 2020 

Samenwerking  

Voor redactionele doelen is samen gewerkt met onder 

meer: Raad van Kerken in Nederland, Kif Kif (een inter-

culturele beweging die – vanuit Vlaanderen - strijdt voor 

gelijkheid en tegen racisme), Banning Vereniging, Kerk 

en Wereld, Stichting Even Anders en de Beweging van 

Barmhartigheid  

http://www.nieuwwij.nl/
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 Coronacrisis op NieuwWij.nl 

De coronacrisis riep in Nederland juist ook vragen op die raak-

ten aan zingeving en verbinding. Dat leidde tot veel reflecties 

en opinies die zijn gebundeld in een speciaal dossier coronacri-

sis. In het licht van de coronacrisis zijn eveneens de winnende 

essays van jongeren gepubliceerd die voortkwamen uit de 

schrijfwedstrijd voor scholieren ‘Lessons learned’.  De vijf inter-

views over het thema Crisis en Compassie sluiten hierbij aan. 

Juist in tijden van Corona was dit in 2020 een thema dat voor 

veel mensen speelde. Deze interview-reeks was een initiatief 

van Stichting Even Anders, de Beweging van Barmhartig-

heid en Nieuw Wij. 

 

#Stoorzenders 

Klokkenluiders, zeurkousen, superhelden, verraders. Er zijn 

veel benamingen voor mensen die discriminatie en machtsmis-

bruik publiekelijk aan de kaak stellen. Deze ‘stoorzenders’ wor-

den vaak net zo verguisd als dat ze op handen worden gedra-

gen. In de serie Stoorzenders interviewde onderzoeksjournalist 

Zoë Papaikonomou deze personen voor NieuwWij.nl. Zijn zij 

een stoorzender of worden ze tot stoorzender gemaakt? Er ver-

schenen in 2020 interviews in deze serie met o.a. Fatima Abou-

louafa, Aminata Cairo, Linda Duits, Natasja Gibbs, Fatos Ipek-

Demir, Daryll Landbrug en Elsa van de Loo. 
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Bonte Was Podcast 

Hét wasprogramma tegen blinde vlekken in de media kwam, na 

het eerste succes in 2019, in 2020 met een tweede serie met 

tien nieuwe afleveringen. Tijdens deze podcast gingen One’sy 

Muller en Zoë Papaikonomou op constructieve en humoristi-

sche wijze met hun gasten in gesprek over blinde vlekken in de 

media. In de podcastserie lieten boegbeelden en creatieve den-

kers 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. 

 

De Vijf Zuilen 

Aan de hand van de religieuze basisprincipes van de Islam ver-

schijnen op NieuwWij.nl in de serie ‘De vijf zuilen’ sinds 2018 

verdiepende gesprekken met moslims en niet-moslims en met 

bekende en minder bekende Nederlanders. De basisprincipes 

zijn: de getuigenis dat er één God is, het gebed, de bedevaart, 

het schenken van aalmoezen en het vasten tijdens Ramadan. 

Vaste interviewer is journalist Maria Bouanani en zij sprak o.a. 

presentator Kefah Allush en hoofdredacteur Seada Nourhus-

sen.  

 

Moederland Vaderland 

Hoe verhouden ‘moederland’ en ‘vaderland’ zich tot elkaar? In 

de publicatie Moederland Vaderland, een uitgave van de Raad  

van Kerken in Nederland in de serie Oecumenische Bezinning, vertel-

len tien Nederlanders welke beelden en ervaringen de woorden 

‘moederland’ en ‘vaderland’ bij hen oproepen. Via Nieuw Wij zijn deze 

verhalen online gepubliceerd en gedeeld via de sociale media. De ver-

halen hebben op deze wijze een veel bredere doelgroep bereikt.  

https://www.nieuwwij.nl/media/je-moet-als-journalist-altijd-alert-zijn-op-je-blinde-vlekken/
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Moslims op TV 

Moslims op TV is een onderzoek van The Hague Peace Projects in 

samenwerking met Nieuw Wij en Republiek Allochtonië. In de periode 

juni 2020 tot en met oktober 2020 verschenen over dit onderzoek 

achtergrondartikelen op Nieuw Wij die zijn gebundeld in een dossier.  

Het onderzoek was een vervolg op het in 2019 gepubliceerde onder-

zoek ‘Moslims in Nederlandse kranten’. Voor ‘Moslims op TV’ onder-

zocht historicus Tayfun Balcik hoe items over moslims en de islam 

behandeld worden door Nederlandse nieuws- en praatprogramma’s 

op TV. Wat zijn de meest voorkomende onderwerpen als het gaat 

over ´de´ moslims en/of ´de´ islam? Hoe vaak komen moslims zelf 

aan het woord? Hoe wordt een item in beeld gebracht? Wat voor illu-

straties (plaatjes, foto´s en filmpjes) worden er in welke context ge-

bruikt? Deze vragen zijn beantwoord door over een periode van drie 

maanden de items over moslims te analyseren in de tv-programma’s 

WNL Goedemorgen Nederland, Een Vandaag, NOS 20.00 uur jour-

naal, Nieuwsuur, Op1 en De Nieuwe Maan.  

De bevindingen zullen in maart 2021 gepresenteerd worden tijdens 

een (online) publieksbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amster-

dam.   
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4.2 Nieuw Wij Academy 

Na een jaar van voorbereiding is in april 2020 de Nieuw Wij 

Academy gelanceerd. Hierin zijn verschillende educatieve dien-

sten en projecten van Nieuw Wij ondergebracht. De Nieuw Wij 

Academy richt zich op onderwijs en educatie van jongeren en 

volwassenen.  

 

 

 

 

 

 

 

Sign of the Times 

Sign of the Times is een burgerschapsprogramma voor Voort-

gezet Onderwijs en MBO over een aantal van de grote thema’s 

van onze tijd: democratie, klimaat, religie, ongelijkheid en lei-

derschap. De EO-documentaireserie Sign of the Times vormt 

de basis. Hierin laten 12 internationaal vermaarde vrouwen  

- denkers en doeners - hun licht schijnen over deze thema’s. 

Nieuw Wij heeft in 2018/19 in samenwerking met de EO en 

Verus de vertaalslag gemaakt naar jongeren en hun leefwereld. 

In 2020 is naast een lesbrief een online lessenreeks voor leer-

lingen en studenten van het MBO toegevoegd die ook individu-

eel te volgen is in de online omgeving van de Academy.  

https://nieuw-wij-academy.teachable.com/p/sign-of-the-times-lespakket
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OnPurpose 

OnPurpose is een online programma voor havo en vwo-leerlingen 

die hun studiekeuze moeten gaan maken. We willen hen uitdagen 

om deze keuze niet alleen te maken op basis van hun carrièreper-

spectieven, maar vooral op basis van hun waarden en hun mogelij-

ke bijdrage aan de maatschappij. In acht lessen bepalen en onder-

zoeken ze hun waarden en leren ze waarop deze gebaseerd kun-

nen zijn. Ze worden geïnspireerd door professionals uit allerlei sec-

toren. Ze werken aan een opdracht uit de beroepspraktijk en krij-

gen daarop feedback door diezelfde professionals.  

Begin 2021 zal er ook een versie van OnPurpose voor het MBO 

worden geplaatst, die nog sterker dan het VO-programma beroeps-

gericht zal zijn.  

Online dialoog 

In juni hebben we naar aanleiding van de moord op George Floyd 

in samenwerking met Bureau Twist een serie van vier online dia-

logen georganiseerd over racisme, met als doel om perspectieven 

en gevoelens te delen en te bespreken waar de gebeurtenissen in 

de wereld raken aan ons eigen verhaal.  

 

Uit de dialogen bleek dat mensen het vaak lastig vinden om op 

een constructieve manier het gesprek aan te gaan over dit thema 

en andere emotioneel beladen onderwerpen. We hebben op basis 

daarvan het online programma Conversations for Change ontwik-

keld. De centrale vraag die behandeld wordt is: ‘hoe voer je een 

gesprek over lastige maatschappelijke thema’s?’.  We hebben de 

vraag door twee jonge interviewers laten voorleggen aan zes ex-

perts van diverse komaf. Zij werken ook ieder met verschillende 

methodieken in verschillende contexten. De gesprekken zijn ver-

werkt tot zes kwalitatief hoogstaande films die de basis vormen 

voor de lessen in het online programma. Daarnaast zijn er aller-

hande pr-beelden gemaakt. De cursus start in maart 2021. Onze 

doelgroep zijn professionals uit verschillende sectoren. Ook parti-

culieren kunnen deelnemen. De cursus kan ook in company wor-

den gevolgd en aangevuld worden met workshops en trainingen. 

“Doe wat je kunt doen, ook op dit terrein 

van waarden gedreven werk, en dan is het 

prima. Die boodschap willen we met  

OnPurpose expliciet uitdragen.” 

https://nieuw-wij-academy.teachable.com/p/onpurpose


21 Stichting Nieuw Wij                    Jaarverslag 2020 

#Lessonslearned 

Direct na de eerste lockdown hebben we een schrijfwedstrijd georganiseerd 

voor scholieren met als thema ‘#Lessonslearned’. Doel van het project was 

om jongeren te laten reflecteren op de lockdown, niet alleen persoonlijk, maar 

ook in relatie tot hun school en de maatschappij. Ze hebben dingen geleerd 

die ze anders nooit hadden geleerd: 

De jongeren hebben meer tijd gehad voor hobby’ en het ontdekken en ont-

wikkelen van vaak nog verborgen karaktereigenschappen en talenten. Ze 

hebben zich tegen wil en dank leren vervelen, waaruit weer nieuwe creativi-

teit kon ontstaan. Ze hebben hard moeten werken voor school, waarmee hun 

doorzettingsvermogen op de proef is gesteld. Ze hebben zich naar en een-

zaam gevoeld. Er was ook verbondenheid. Ze zijn meer gaan optrekken met 

hun families, gezinnen en buren en hebben meer bewondering voor elkaar 

gekregen. Ze zijn gaan tekenen, bakken en stofzuigen. Ze hebben gelukkig 

ook af en toe op gepaste afstand kunnen afspreken met vrienden en daar-

mee de waarde van vriendschap opnieuw ondervonden. Ze hebben zich ver-

baasd en geërgerd. Ze zijn meer zelfstandig geworden en hebben beter leren 

zorgen, hoe lastig dat soms ook blijkt te zijn. En ze zien dat de lockdown 

goed geweest is voor het milieu, hetgeen hun interesse en bewustzijn voor 

een duurzame levenswijze heeft doen groeien  

https://www.nieuwwij.nl/dossiers/schrijfwedstrijd-lessonslearned/
https://www.nieuwwij.nl/dossiers/schrijfwedstrijd-lessonslearned/
https://www.nieuwwij.nl/dossiers/schrijfwedstrijd-lessonslearned/
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Stories of Belonging 

In oktober hebben we onder de titel Stories of Belonging vijf jonge-

ren geportretteerd die ieder een bijzonder verhaal delen over hun 

zoektocht naar hun (levensbeschouwelijke) identiteit en hun verlan-

gen naar een thuisgevoel. Het zijn jongeren die bij meerdere ogen-

schijnlijk tegenstrijdige groepen behoren en daar desondanks hun 

weg in weten te vinden  

Op 16 november hebben we samen met NewConnective en de  

Holy Hub een dialoogavond georganiseerd voor studenten, jong-

volwassenen en mensen die werken met deze doelgroepen. We 

zullen daarnaast onderzoeken of de verhalen ingezet kunnen wor-

den in zakelijke setting rondom de thema’s diversiteit en inclusie.  

De portretten vormen de basis voor een nieuwe lessenserie over 

dit thema. De lessen zijn geschikt voor leerlingen van het VO en 

MBO studenten. Daarnaast is voor wat oudere jongeren een serie 

gespreksstarters ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook: https://www.nieuwwij.nl/dossiers/stories-of-belonging/  

Een greep uit de online reacties: 

 

‘Waaw. Dit verhaal raakt mij zo omdat ik mezelf 

hierin herken’ 

 

‘Wat gaaf, Stories of Belonging! Mooie video met 

een prachtig verhaal, dit heeft de wereld nodig! 

 

‘Ik vind dit prachtig werk! Dank je wel voor het 

delen!’ 

 

‘De kracht van het verhaal!’ 

https://www.nieuwwij.nl/dossiers/stories-of-belonging/
https://youtu.be/nazLY3I_s9o
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Haardvuurdialogen 

In december hebben we online een serie Haardvuur Dialogen ge-

organiseerd rondom het thema ‘hoop’. Voor iedere bijeenkomst 

was een ‘verteller / voorlezer’ uitgenodigd die een verhaal of ge-

dicht deelde vanuit zijn of haar levensbeschouwelijke traditie. Dit 

waren Shervin Nekuee (Storyteller en bestuurskundige, over Rumi 

en de mystieke Islam), Milka Miller-Sies (Portugees Joods en chris-

ten, getrouwd met een Surinaamse Moslim en jongerenwerker in 

Rotterdam), Shantie Singh (Hindoestaans-Nederlandse schrijfster) 

en Kees Klomp (boeddhist, aanjager betekeniseconomie). Met in 

totaal 141 aanmeldingen konden de dialogen op grote belang-

stelling rekenen. De interviews met de sprekers zijn goed gelezen 

en gedeeld.  

https://www.nieuwwij.nl/interview/221375/
https://www.nieuwwij.nl/interview/milka-miller-sies-een-beetje-ongemak-is-niet-erg/
https://www.nieuwwij.nl/interview/shantie-singh/
https://www.nieuwwij.nl/interview/je-hoeft-niet-op-zoek-te-gaan-je-bent-er-al/
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Crisis en Compassie 

Ieder mens heeft ervaring met grote en kleine crises. Een schei-

ding, het verlies van een dierbare of van je baan. Hoe gaan we om 

met verval, verlies en verwarring? Een crisis biedt ook kansen voor 

ontwikkeling, maar hoe blijven we hoopvol en creatief? Tijdens de 

eerste lockdown, toen de coronacrisis zijn sporen begon te trek-

ken, vonden wij een reflectie op crisis en compassie zinvol. In de 

Crisis en Compassie spraken Henk-Jan Hoefman en Agnes van 

der Sluijs denkers en doeners over wat crisis vraagt aan compas-

sie voor onszelf en de ander. De interviewreeks vond plaats in sa-

menwerking met Stichting Even Anders en de Beweging van Barm-

hartigheid. 

4.3 Social Mapping 

De onderzoeksmethode social mapping is 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 proble-

men te agenderen en zelf ook op te lossen.  

In 2020 hebben we deze onderzoeksmethode bij twee projecten 

toegepast. We hebben een onderzoek uitgevoerd naar regiobeel-

den in de zorg en bij het project Nieuw Wij Lab is er een uitgebreid 

Social Mapping onderzoek uitgevoerd.  

Stand van het land regiobeelden 

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport voerde de Social Mapping Company in samenwerking met 

het onderzoeks- en adviesbureau Berenschot een onderzoek uit 

naar regiobeelden in zorg. In dit onderzoek werd in beeld gebracht 

hoe de sociale- en gezondheidssituatie zich per regio ontwikkelt. 

Hierbij werd tevens gekeken naar welke belemmeringen partijen 

ervaren bij het vertalen van het regiobeeld naar regionale afspra-

ken. Roos Notermans was in dit onderzoek betrokken als project-

coördinator van het Social Mapping team dat verantwoordelijk was 

voor de visualisatie van de regiobeelden en het online onderzoek. 
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4.4 Nieuw Wij Lab 

Hoe kunnen we discriminatie in de samenleving effectief en met 

voldoende draagvlak aanpakken? Nieuw Wij zet in het beantwoor-

den van die vraag in op het aanspreken van - en het laagdrempelig 

activeren van - de grote middengroep. Er zijn vele professionals, 

van overheid tot onderwijs en van media tot maatschappelijke or-

ganisaties, die zich inzetten om polarisatie en discriminatie te ver-

minderen. We brengen een belangrijk deel van deze mensen in 

beeld en verbinden hen met elkaar via het project Nieuw Wij LAB. 

Het project voeren we uit in samenwerking met het VSBfonds.  

Het project Nieuw Wij LAB bestaat uit 4 fasen, waarbij steeds de 

uitkomst van een fase input is voor een volgende fase.  

We hebben in Fase 1 op het thema discriminatie en polarisatie 

deskundigen en sociale vernieuwers in beeld gebracht die via hun 

denk- en werkwijze een verandering in de samenleving teweeg 

brengen. Fase 2 bestaat uit een publiekscampagne die doorloopt 

tot in het eerste kwartaal van 2021, waarbij we een breed publiek 

op het werk van deze sociale vernieuwers attenderen.  

Met de online sociale mediacampagne bereiken we mensen die 

hun eigen deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid willen de-

len met een groter netwerk van partners die zich allen inzetten om 

uitsluiting en polarisatie tegen te gaan. Nieuw Wij koppelt zo net-

werken aan elkaar zodat er ook een kruisbestuiving van ideeën 

kan ontstaan (fase 3). Nieuw Wij stimuleert tenslotte graag nieuwe 

projecten die uit zo’n combinatie van netwerken en kennis kan ont-

staan (fase 4). De laatste twee fasen voeren we in samenwerking 

met nieuwe partners vanaf 2021 en verder uit. 



Via de onderzoeksmethode Social Mapping inventariseerden wij ‘best practices’ 

op het gebied van discriminatie in Nederland. De belangrijkste theorie waar de 

methode zich op baseert is die van sociale innovatie. Bij sociale innovatie worden 

effectieve oplossingen voor sociale vraagstukken ontwikkeld en ingezet om de 

ontwikkeling van een maatschappij op een positieve manier te beïnvloeden. In dit 

proces spelen de publieke en private sector beide een belangrijke rol, evenals tra-

ditionele non-profit organisaties. 

We hebben 72 deskundigen en sociale vernieuwers geïnterviewd die jarenlang 

actief zijn in het werkveld van discriminatie over de methoden die volgens hen ef-

fectief zijn in het tegengaan van discriminatie. Sociale vernieuwers zijn personen 

die nieuwe interventiemethoden hebben ontwikkeld of gebruik maken van be-

staande interventiemethoden in een nieuwe context. Het onderzoek is door ruim 

100 geïnteresseerde professionals en organisaties opgevraagd. 

 

Campagne: Ik Ben Én/Én! En Jij? 

De groep van 72 deskundigen en professionals die we hebben opgenomen in ons 

onderzoek is zeer divers qua werkwijze en samenstelling. Het overkoepelende 

thema in hun werk is: kijk niet op één manier naar mensen, reduceer hen niet tot 

één eigenschap. Discriminatie is een gelaagd probleem, en dat vraagt om een 

gelaagde aanpak. 

Daarom heeft Nieuw Wij in samenwerking met het reclamebureau KesselsKramer 

een campagne ontwikkeld die uitgaat van het gegeven dat mensen niet te reduce-

ren zijn tot één identiteit of een aspect van hun identiteit. De campagne heeft als 

slogan ‘Ik ben én/én. En jij?’ – een mens bestaat namelijk uit meerdere identitei-

ten en daarom zijn er ook meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen 

te werken of samen te leven. We hebben vier superdiverse persoonlijkheden als 

‘gezicht’ verbonden aan de EN/EN-campagne.  
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Naast de deskundigen en professionals uit het social mapping onderzoek sprak 

Nieuw Wij ook met jonge en ervaren mensen die in de dagelijkse praktijk bouwen 

aan meer diversiteit en inclusie in woon-, werk en leeromgeving. Het heeft geleid 

tot een verzameling gesprekken die diverse beleidsvelden, maatschappelijke sec-

toren en doelgroepen bestrijken. De eerste twee fasen van het project Nieuw Wij 

LAB zijn uitgewerkt, een innovatief netwerk is aangeboord en de campagne heeft 

tot bewustwording geleid onder professionals en geïnteresseerden om fase 3 en 

4 indien mogelijk verder vorm te geven. 

 

De lancering van de campagne #IkBenEnEN is in verband met Covid-19 uitge-

steld naar het voorjaar van 2021.  
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5. Doelgroepen 

28 Stichting Nieuw Wij                    Jaarverslag 2020 

Nieuw Wij streeft ernaar om impact te hebben op individueel, relatio-

neel en maatschappelijk niveau. Het bewustwordingsproces op indi-

vidueel niveau beïnvloedt ook de sociaal-maatschappelijke struc-

turen. 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 denk-

vermogen, met oog voor nuance en kennis over religie en cul-

tuur.  

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.  

6. Beoogde resultaten 

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 be-

drijfsleven en de overheidssector.  

Nieuw Wij Lab richt zich op de activatie van de grote middengroep in de samenleving. Daarbij wordt gebruikt 

gemaakt van professionals in overheid, onderwijs, media en maatschappelijke organisaties.  

• Partnerondernemingen en stichtingen in hetzelfde werkveld in staat 

stellen om zich te blijven ontwikkelen en te specialiseren op het ge-

bied van interlevensbeschouwelijke en interculturele vraagstukken. 

Zo komt er meer kennis en kunde over religie en cultuur in de Ne-

derlandse samenleving en wordt het publieke debat over diversiteit 

blijvend gevoed.  

Beoogd resultaat op maatschappelijk niveau  

• Een samenleving helpen bouwen, waar mensen met diverse cultu-

rele en levensbeschouwelijke achtergronden op een vreedzame en 

plezierige manier met elkaar omgaan en samenleven. Waar men-

sen het recht hebben zichzelf te zijn, ongeacht ras, levensbeschou-

wing, geslacht of seksuele voorkeur. Een samenleving waar diversi-

teit als kracht wordt gezien en verschillen worden verbonden.  

 

 



7. Geboekte resultaten 
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Met de output die Nieuw Wij in 2020 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 2020, kunnen we beknopt verwoorden 

wat de geboekte resultaten zijn geweest.  

Resultaat op individueel en relationeel niveau  

Diverse onderwijs- en overheidsinstellingen hebben een training vol-

gens de Nieuw Wij-methodiek gevolgd, waar zij geconfronteerd wer-

den met hun eigen vooroordelen en tegelijkertijd kennis en handvat-

ten 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 ge-

voed wordt. In samenwerking met tientallen organisaties is Nieuw 

Wij in staat om als sociale onderneming organisaties te begeleiden 

en ondersteunen in hun werkveld.  
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8. Organisatie 
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8.1 Medewerkers en bestuur 

In 2020 heeft Nieuw Wij als sociale onderneming bijgedragen 

aan het verbinden van verschillen in de Nederlandse samenle-

ving. Dit gebeurde niet alleen met behulp van een online plat-

form 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 vorm-

gegeven: Diensten (offline) en Communicatie (online). Iedere 

tak genereert met zijn eigen activiteiten inkomsten voor de soci-

ale onderneming. 
 

Projectleiders 

Agnes van der Sluis  Nieuw Wij Academy  

Enis Odaci  Nieuw Wij Lab 

Theo Brand  Online Platform 
 

Projectcoördinatie 

Roos Notermans Nieuw Wij Academy & Nieuw Wij Lab 
 

Officemanagement 

Irene Schaap 
 

Het bestuur 

Manuela Kalsky  voorzitter  

Ida Overdijk   secretaris  

Koos Spanjer   penningmeester  

Geert van Rumund  vice-voorzitter 

Soerish Jaggan  algemeen bestuurslid 

Het bestuur vergaderde dit jaar, i.v.m. corona veelal online, op 14 

februari, 10 en 25 april, 30 mei, 20 juni, 20 juli, 28 augustus, 3 okto-

ber, 21 november en 19 december.  

Op 27 maart en 26 juni vond er een plenaire online ontmoeting met 

bestuur en staf plaats, waarin geëvalueerd en vooruit gekeken 

werd.  

 

8.2 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 or-

ganisatie Nieuw Wij is het van belang om te kunnen voorzien 

in de eigen financiën;  

• Nieuw Wij wil graag een voortrekker zijn van sociaal onderne-

merschap door producten en diensten te bieden aan de sa-

menleving en hierdoor sociale verandering teweeg brengen. 

De definitie van sociaal ondernemerschap die Nieuw Wij han-

teert, is “ondernemen met een maatschappelijke missie”. Een 

sociale onderneming levert net als elke andere onderneming 

een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdie-

nen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de mis-

sie te verwezenlijken. Het doel van de sociale onderneming is 

maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ ge-

noemd.  



9. Vooruitblik 2021 
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De geplande Summit van Nieuw Wij Lab in Pakhuis de Zwijger kon eind 2020 vanwege Corona geen doorgang vinden. 

Tijdens die bijeenkomst van stakeholders zou ook de aftrap plaatsvinden van de door KesselsKramer ontwikkelde 

Nieuw Wij campagne Ik ben En/En. En jij?. In aangepaste vorm wordt de campagne begin 2021 gelanceerd. In hoever-

re het beoogde vervolg van het Nieuw Wij Lab, fase 3 en 4 te realiseren valt, zal in het voorjaar van 2021 moeten blij-

ken.  

De doorontwikkeling van het verdienmodel van de Nieuw Wij Academy, gesteund door Porticus, wordt in het voorjaar 

afgerond en zal voor de zomer leiden tot nieuwe verdienmodellen voor Nieuw Wij.  

Verder staat op de planning: 

• Beleidsplan 2021/2022 

• Update website i.v.m. verdienmodel Nieuw Wij Academy 

• Programmaontwikkeling voor het MBO en HBO/WO over waardengedreven werk in een superdiverse samenle-

ving 

• Aantrekken van nieuwe projectleiders en doorontwikkeling Nieuw Wij projecten voor het bedrijfsleven en Ministe-

ries. 

• Samen met de Social Mapping Company BV nieuwe social mapping onderzoeken voor overheid, bedrijfsleven, 

fondsen, mediapartners en maatschappelijke instellingen werven. 

In hoeverre deze plannen werkelijkheid zullen worden, hangt af van de verdere ontwikkeling rondom het Coronavirus. In 

2021 zal duidelijk worden of we met elkaar erin slagen Nieuw Wij door de crisis te loodsen. Alle bij Nieuw Wij betrokke-

nen doen daar hun best voor. Maar zoals de wereldwijde gevolgen van de uitbraak van het virus duidelijk hebben ge-

maakt: de toekomst valt niet te voorspellen. De ZZP’ers en alle vrijwillige medewerkers van Nieuw Wij blijven doorwer-

ken om alle bezoekers van de site en de deelnemers aan de cursussen van kritisch-constructieve content en inspire-

rend-praktische trainingen en adviezen op het gebied van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit te voorzien. 

We gaan het jaar 2021 in met de wens voor u en ons allen: 

blijf vooral gezond en verbind de verschillen! 
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10. Jaarrekening 
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• Balans per 31 december 2020   

• Staat van Baten en Lasten over 2020  

• Beoordelingsverklaring accountant  
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Colofon 
 

Stichting Nieuw Wij  

Nieuwe Herengracht 18  

1018 DP AMSTERDAM  

 

ONLINE  

www.nieuwwij.nl  

 

CONTACT  

secretariaat@nieuwwij.nl (organisatie)  

info@nieuwwij.nl (redactie)  

 

ZAKELIJK  

Banknummer : NL50 TRIO 0338 4388 31  

KVK nummer : 59644168  

ANBI nummer : RSIN 853585222  


