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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 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 

De hoop dat Corona in het jaar 2021 tot het verleden zou behoren, 

bleek ijdel. Net als in het voorafgaande jaar moest Nieuw Wij als 

sociale onderneming verwachtingen bijstellen en improvisatietalent 

tonen. Projecten werden verplaatst of afgezegd en de onzekerheid, 

wat er überhaupt te plannen viel, was alom voelbaar. Ook koos een 

aantal medewerkers ervoor een nieuwe invulling aan hun 

werkzaam leven te geven.  

 

Twee van de medewerkers, die in de zomer van Nieuw Wij afscheid 

namen, wil ik hier in het bijzonder noemen: Agnes van der Sluijs en 

Roos Notermans. Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de ontwikkeling en uitvoering van projecten, die het 

bestaansrecht van Nieuw Wij als sociale onderneming in de 

afgelopen jaren hebben waargemaakt. Agnes gaf als projectleider 

een gezicht aan de Nieuw Wij Academy, waar zij programma’s en 

cursussen voor de educatieve sector ontwikkelde en uitvoerde. 

Stories of Belonging, Sign of the Times en Conversations for 

Change zijn daar voorbeelden van. Roos begon bij Nieuw Wij als 

uitvoerder van de social mapping projecten en werd later als 

projectcoördinator in samenwerking met Agnes een drijvende 

kracht achter de producten van de Nieuw Wij Academy. We danken 

beiden voor hun jarenlange inzet voor Nieuw Wij en wensen hen 

veel geluk en succes met hun nieuwe werkzaamheden. 

 

Ondanks coronaperikelen en wisselingen in het team, bleef het 

dialoogplatform Nieuwwij.nl onder leiding van Theo Brand 

succesvol doorgaan met het voeren en voeden van zinvolle  

 

 

gesprekken over levensbeschouwelijke en cultureel-

maatschappelijke kwesties rondom diversiteit en inclusie. Molukse 

succesverhalen, een leerzame reeks over het zionisme en een 

hartstochtelijk pleidooi voor menslievende zorg, actuele interviews 

over de vijf zuilen van de Islam en hoopvolle gesprekken, zowel als 

podcast als geschreven met dichteres Bab Gons en 

mensenrechtenadvocate Domenica Ghidei, het stilstaan bij de 

kleine momenten van geluk en levenskunst in ZINtijd, het is maar 

een greep uit de vele bijdragen op Nieuwwij.nl. En niemand die 

tijdens de PAX-vredesweek, die dit jaar via content en pr 

ondersteund werd door Nieuw Wij, had kunnen vermoeden welke 

actuele lading dit thema een paar maanden later in Oekraïne zou 

krijgen.  

 

Er werd in het najaar van 2021 een nieuw beleidsthema 

geïntroduceerd: inclusieve duurzaamheid. De 

duurzaamheidsbeweging wordt steeds zichtbaarder, maar hoe 

inclusief is ze eigenlijk als het gaat om verschillen in etniciteit, 

gender en sociaaleconomische status? Is er voldoende oog voor 

mondiale klimaatrechtvaardigheid? Immers, het gaat om het goede 

leven voor allen. En welke rol vervult zingeving in dit geheel? Sinds 

oktober 2021 verkent Nieuw Wij in een interviewreeks het groene 

landschap van dit nieuwe beleidsthema, dat vooral ook veel jonge 

mensen in onze samenleving bezighoudt.  

 

Aan het eind van 2021 ging Nederland opnieuw op slot. Oliver van 

Loo, pastoor Ad van der Helm en rabbijn Awraham Soetendorp 

bedachten de campagne ‘Lockdown & Retraite’, om zo vanuit de 
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verschillende religieuze tradities mensen een hart onder de riem te 

steken in deze moeilijke tijd. Op 30 december was de eerste 

bijdrage op Nieuw Wij te zien met als oogmerk hoe je van 

beperking naar bezinning kunt overgaan, van prikkels naar rust. Er 

zouden in het nieuwe jaar nog 23 bijdragen vanuit diverse 

levensbeschouwelijke perspectieven volgen.   

 

Zingeving in een tijd van crisis. Het is opmerkelijk hoeveel 

veerkracht mensen aan de dag leggen in moeilijke 

omstandigheden. Dat geldt ook voor het Nieuw Wij Team. Ondanks 

tegenslagen en beperkte middelen zijn we erin geslaagd, ook in dit 

tweede Coronajaar interessante, ontroerende en actuele bijdragen 

op Nieuwwij.nl te publiceren. Sterker nog, de bezoekersaantallen 

blijven groeien. Dank aan allen die binnen en buiten de organisatie 

hieraan hebben bijgedragen. Dank aan alle vrijwilligers, die zich op 

welke manier dan ook voor een nieuw wij blijven engageren, dank 

aan alle cursisten, vrienden, sponsoren en fondsen die ons ook in 

het afgelopen jaar weer hebben gesteund.      

 

Op naar een volgend jaar dat ons opnieuw voor nu nog onbekende 

uitdagingen zal stellen. 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Manuela Kalsky 

Voorzitter bestuur Stichting Nieuw Wij 
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Deel A 

Wie zijn wij?  

 

w 
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1 Visie, benadering en 

beleidsthema’s  

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.  

1.3 Beleidsthema’s  

Nieuw Wij richt zich op de drie onderstaande beleidsthema's - 

trends in de samenleving die we online aandacht geven en waar we 

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 individuen en 

gemeenschappen. Daar waar diversiteit lange tijd een beleidsterm 

was om mensen met een migratieachtergrond te duiden, ontstaat 

nu het besef dat dergelijke hokjes de realiteit niet meer goed 

omschrijven. Door migratie en globalisatie van buiten af, maar ook 

door individualisering en secularisering evolueert onze 

sameneleving richting superdiversiteit. Mensen en 

gemeenschappen zijn zoveel meer dan een enkele etniciteit, 

afkomst of levensovertuiging. Nieuw Wij onderzoekt de vele lagen 

van persoonlijke, sociale en levensbeschouwelijke diversiteit. 
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Thema: Zingeving  

De twintigers van nu kiezen bewust voor werkgevers die werken 

vanuit aansprekende waarden. Van bedrijven wordt verwacht dat zij 

maatschappelijk bijdragen en een antwoord hebben op grote 

maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld daar waar het gaat 

om gelijke kansen voor iedereen en een schoon milieu. Deze trend 

van Zingeving en maatschappelijk 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 

onderwijs als in kerk, moskee en andere geloofsplekken inhoud aan 

een waardengedreven samenleving? Nieuw Wij gaat het 

onderzoeken. 

 

 
 

Thema: Inclusieve duurzaamheid  

Wereldwijd staat het behoud van onze planeet hoog op de agenda. 

Ook Nederland zit midden in een transitie. Maar wat is 

duurzaamheid en wie bepaalt dat? Is er ruimte voor verschillende 

visies, idealen en werkwijzen binnen de duurzaamheidsbeweging, 

of wordt in de strijd tegen klimaatverandering ook de strijd tegen ‘de 

ander’ uitgevochten? Hoe kunnen we werken aan mondiale 

klimaatrechtvaardigheid, een goed leven voor allen, en welke rol 

speelt zingeving in dit geheel? Deze en nog vele andere vragen 

liggen ten grondslag aan het beleidsthema ‘inclusieve 

duurzaamheid’. 
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Deel B 

Ons aanbod 
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2 Maatschappelijke problemen en de 

oplossing 

2.1 Het probleem  

Er is in Nederland steeds meer sprake van polarisatie tussen ‘wij’ 

en ‘zij’. Vraagstukken rondom vaccinatie en de COVID-19 

pandemie verdelen de samenleving tot op het bot. Ook 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. 

2.2 Poging 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. Hoewel deze partijen zich blijven inzetten 

en verbeteren is noch het overheidsbeleid noch het aanbod van 

partnerorganisaties in staat om dit probleem op te lossen. Mensen 

zijn hun vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt in de nasleep van 

het toeslagenschandaal en de eindeloze formatie. ‘Nieuw 

leiderschap’ wordt beloofd, maar krijgt moeizaam vorm.  

 

 

 

De overheid erkent het belang van culturele diversiteit en 

ondersteunt intiatieven om deze diversiteit te bevorderen. Enkele 

(economische) voordelen van een diversiteitsbeleid volgens de 

overheid 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  

Mede dankzij het diversiteitsbeleid van de overheid is diversiteit 

inmiddels een gedeelde waarde geworden van vele bedrijven en 

instellingen, maar in de praktijk wordt deze waarde nog niet altijd 

uitgedragen. Er blijkt nog te weinig kennis te zijn over hoe om te 

gaan met culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. 

2.3 Nieuw Wij draagt bij aan de oplossing  

Nieuw Wij wil bijdragen aan een toename in bewustzijn en kennis 

rondom culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Daarnaast 

reiken we handvatten aan om de uit die diversiteit voortkomende 

verschillen te verbinden. Op Nieuwwij.nl nodigen we mensen uit om 

zelf een bijdrage te leveren aan de oplossing, door verschillende 

visies op het probleem te delen. Ook wordt er middels de leerstoel 

nagedacht over hoe daadwerkelijke vernieuwing en diversiteit eruit 

zouden kunnen zien op systemisch niveau.   
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3 Input van Nieuw Wij 

Nieuw Wij heeft in 2021 gebruik 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 

vrijwilligers, stagiairs, redacteuren en trainers.  

 

● Fondsen en sponsoren waaronder Stichting Woudschoten, 

Haella Stichting, het Apostolisch Genootschap, het VSB 

fonds, Kerk en Wereld, Porticus, Seniorenhuisvesting ‘Zuid-

Veluwe’, de Protestantse Diaconie Amsterdam, Stichting 

Even Anders, Pax en KNR-PIN die bijdragen aan het 

realiseren van de ambities van Nieuw Wij.  

 

● Een online-dialoogplatform met een zeer breed bereik dat 

zich ontwikkeld heeft tot een toonaangevend medium voor 

levensbeschouwelijke, religieuze en culturele diversiteit in 

Nederland.  

 

● 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.  

 

● Versterkte aandacht voor werving van donateurs ter 

bevordering van een stabiele financiële basis.  
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Nieuw Wij kent de volgende donateursmogelijkheden:  

 

• Eenmalige donateurs en eenmalige artikeldonaties (mensen 

die een gift doen bij een bepaald artikel op de website 

• Vrienden: periodieke donatie van €5 per maand 

• VIPS: periodieke donatie van €10 per maand  

 

 

Vrienden en VIPS zijn actieve, periodieke donateurs.  

 

Onderstaand overzicht geeft de jaarlijkse groei weer van donateurs 

van Nieuw Wij. 

 

 

Het volgende overzicht geeft het bedrag weer dat Nieuw Wij per 

jaar heeft ontvangen van donateurs. Zoals te zien in dit overzicht 

stijgt dit bedrag gestaag en bedraagt dit in 2021 €22.668.  

 

De man/vrouw verhouding van onze donateurs is ongeveer 40/60.  

 

Uit de artikeldonaties kunnen we afleiden welke artikelen en 

onderwerpen op de website van Nieuw Wij onze donateurs en 

websitebezoekers het meeste aanspreken.  
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4 Output van Nieuw Wij in 2021 

In 2021 heeft Nieuw Wij als sociale onderneming bijgedragen aan 

het verbinden van verschillen in de Nederlandse samenleving. Op 

het online platform werden actuele maatschappelijke thema’s 

omtrent religie, diversiteit en identiteit belicht en bediscussieerd. 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.  

4.1 Exploitatie   

Molukse succesverhalen 

In het boek ROLE MODELS, 70 Molukse succesverhalen deelt de 

Rotterdamse fotograaf Ed Leatemia in woord en beeld de 

indrukwekkende verhalen van zeventig Molukkers in Nederland die 

ieder op hun eigen manier successen behaald hebben. Als 

eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers in Nederland, maar 

vooral ook om volgende generaties te inspireren en motiveren het 

beste uit zichzelf te halen. Nieuw Wij publiceerde in dit jubileumjaar, 

precies zeventig jaar na de komst van Molukkers naar Nederland,  

 

 

 

twaalf van deze succesverhalen én een interview met 

initiatiefnemer, schrijver en fotograaf Ed Leatemia.  
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Menslievende zorg 

Menslievende zorg. Iedereen verlangt ernaar. Wie wil ze niet graag 

geven? Alleen is de werkelijkheid vaak weerbarstig en minder mooi 

dan gehoopt. Bijna niemand die daar niet over kan meepraten. We 

snakken naar voorbeelden van hoe het anders kan. Nieuw Wij ging 

op zoek naar best practices van menslievende zorg en riep 

iedereen op mee te doen. Waar zie je voorbeelden van hoe 

menslievende zorg in praktijk wordt gebracht? Wat is daarvoor 

nodig? We begonnen met het thema ‘dementie’. In totaal 

verschenen acht verhalen vanuit diverse invalshoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusieve duurzaamheid  

Hoe kunnen we de natuurlijke balans van onze planeet herstellen 

zonder dit in balans met onze medemens te doen? Hoe kunnen we 

biodiversiteit beschermen wanneer we niet eens de diversiteit van 

visies, idealen en werkwijzen binnen de duurzaamheidsbeweging 

kunnen beschermen? In de serie Inclusieve duurzaamheid, die 

mede mogelijk is gemaakt door het Apostolisch Genootschap, 

gingen Samira I. Ibrahim en Wietske Merison op zoek naar 

antwoorden op deze vragen door hun eigen verhaal te vertellen en 

andere duurzame pioniers of helden te interviewen. Eind 2021 

verschenen de eerste 7 afleveringen in deze serie die doorloopt in 

2022.  
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Zionisme en het Beloofde Land 

Binnen de geschiedenis van het Jodendom is het streven naar een 

Joodse staat, een streven dat steeds meer vorm kreeg in de 

negentiende en de twintigste eeuw, geen vanzelfsprekend 

gegeven. De zionistische droom leidde tot de oprichting van de 

staat Israël in het jaar 1948. Maar het moderne zionisme kende én 

kent zowel voor- als tegenstanders binnen het Jodendom. Rabbijn 

Lody van de Kamp werpt in deze serie van zes artikelen licht op 

deze nog steeds actuele geschiedenis. 

 

 

 

 

 

 

 

De Vijf Zuilen 

Aan de hand van de religieuze basisprincipes van de islam 

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

september 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. In 2021 

verschenen van haar hand vijf interviews in deze serie: met 

politicus Nourdin El Ouali, schrijfster Sholeh Rezazadeh, 

burgemeester Joyce Sylvester, schrijfster Kristien Hemmerechts en 

juriste Sahar Shirzad.  
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Hoopvolle gesprekken met een gelijkwaardige boventoon 

In de serie ‘Hoopvolle gesprekken met een gelijkwaardige 

boventoon’ interviewt onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou 

originele denkers en doeners die het begrip gelijkwaardigheid op 

geheel eigen wijze vormgeven. Dat levert zowel een Podcast als 

ook een geschreven interview op. Er verschenen in deze een 

gesprek met dichteres en performer Babs Gons en met Domenica 

Ghidei Biidu, mensenrechtenjuriste en vice-voorzitter van de 

Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie.  

 

 

 

 

 

 

 

Vredesweek: diverse online publicaties 

Van 18 tot 26 september organiseerde vredesorganisatie PAX de 

jaarlijkse Vredesweek. Het thema was ‘inclusief samenleven’. “Er is 

pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen”, stelt 

de organisatie. Tijdens de Vredesweek werden diverse 

evenementen georganiseerd en Nieuw Wij kondigde als 

mediapartner in de aanloop ernaar toe meerdere activiteiten aan en 

publiceerde artikelen over het thema.  
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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 

afleveringen. In 2021 verschenen twee nieuwe afleveringen: een 

Bonte Was Nazomerwas (oktober) en een Bonte Was 

Eindejaarsspecial (december). Tijdens deze podcast gingen One’sy 

Muller en Zoë Papaikonomou op constructief humoristische wijze 

met hun gasten in gesprek over blinde vlekken in de media. In 

de podcastserie 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. 

 

 

 

 

 

Lockdown & Retraite 

De coronacrisis heeft impact op ieders leven: kinderen, 

studerenden, gezinnen, bedrijven en kwetsbare groepen. In 

december 2021 is inmiddels de vierde lockdown een feit: (nog) 

minder sociaal contact, (nog) eenzamer, geen uitgebreide etentjes 

met vrienden. Het gebrek aan perspectief (‘wanneer komt er een 

einde aan al deze beperkingen?’), helpt ook al niet. Daarom startte 

op 28 december de campagne Lockdown & Retraite. Op 28 

december 2021 is de aankondiging gepubliceerd en gedeeld en op 

30 en 31 december zijn de eerste twee afleveringen online gegaan: 

videoboodschappen van pastoor Ad van der Helm en van rabbijn 

Awraham Soetendorp. De serie wordt gecontinueerd tot eind 

januari 2022. 
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4.2 Programmering   

Conversations for Change 

In 2021 heeft Nieuw Wij het programma Conversations for Change 

meermalig uitgevoerd. 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 experts van diverse komaf. Zij werken ook ieder met 

verschillende methodieken in verschillende contexten. De 

gesprekken zijn verwerkt tot zes kwalitatief hoogstaande films die 

de basis vormen voor de lessen in het online programma. 

Daarnaast zijn er allerhande pr-beelden gemaakt. In 2021 hebben 

we deze cursus aangeboden aan diverse professionals uit 

verschillende sectoren. Ook was er een aanbod voor particulieren. 

 

4.3 Samenwerking  

Op redactioneel gebied is samengewerkt met onder meer: 

VANDAAG (magazine Apostolisch Genootschap), MO* Nieuws, 

Raad van Kerken in Nederland, Kif Kif, Banning Vereniging, De 

Linker Wang, Kerk en Wereld, Stichting Even Anders, PAX 

magazine en de Beweging van Barmhartigheid. Daarnaast zijn er 

opdrachten uitgevoerd voor Eigenwijjks, het Rijksmuseum, Deltion 

Zwolle, Dé Loopbaanopleiding en 10.000 HOURS.  
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4.4 Communicatie 

Nieuwwij.nl 

In 2021 had Nieuwwij.nl maandelijks c.a. 50000 bezoekers, van wie 

40000 unieke bezoekers. De volgende gegevens komen uit Google 

Analytics over de periode 1 februari 2021 tot en met 31 december 

2021. ‘Nieuwe gebruikers’ in onderstaande grafiek zijn unieke 

bezoekers. Deze worden bepaald via een ‘eerste bezoek’ aan de 

website. In de periode van 1 februari tot en met 31 december 2021 

zijn er dus 327.056 unieke bezoekers van de website van Nieuw 

Wij geweest. Er was een grote betrokkenheid onder de bezoekers 

van de website, met een betrokkenheidspercentage van 48%.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze sleutelwoorden geven weer wat de populairste thema’s van 

de meest gelezen artikelen waren in dit jaar. Ook de artikeldonaties 

hebben invloed op de groote van de woorden. Als een woord in dit 

overzicht dus groot weergegeven is betekent het dat artikelen over 

dit thema veel gelezen zijn en veel donaties hebben ontvangen.  
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Social media 

De gegevens die in deze sectie gedeeld worden zijn gemeten over 

de laatste drie maanden van 2021. De data komen uit Social Pilot, 

de toepassing die wij gebruiken voor het monitoren van onze 

volgers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nieuw Wij Facebookgroep heeft een ‘community’ van 6656 

volgers en een bereik van 92.700 Facebookaccounts. Van de 

volgers komt 90% uit Nederland, 5% uit België en de rest uit 

Duitsland, Suriname, de VS, Frankrijk, Spanje en Turkije. 68% van 

onze volgers zijn vrouw en 32% zijn man. Het engagement van de 

Facebook community ligt redelijk hoog; gemiddeld zijn 2000 volgers 

van de Facebookgroep dagelijks actief op Facebook. Onderstaande 

grafiek licht de interactie met onze Facebookposts verder uit.  

 

Op Twitter heeft Nieuw Wij 7.200 volgers, onder wie 1.230 

geëngageerde Twitteraars.  

 

Op LinkedIn heeft Nieuw Wij 2.750 volgers, waarvan er 1450 als 

nieuwe volgers in 2021 bij zijn gekomen. In 2021 is op LinkedIn 

vrijwel dagelijks één of meerdere berichten geplaatst, telkens met 

een link naar een bericht of artikel op NieuwWij.nl. Vooral de 

artikelen van de reeks inclusieve duurzaamheid zorgden voor veel 

betrokkenheid en discussie. Zo ontving de post over het interview 

met regeneratieve boerin Michelle Smid 215 likes en 22 

commentaren en de post over het interview met tropenarts Jamilah 

Sherally 199 likes en 14 commentaren. De meeste van onze 

volgers zijn werkzaam in de sociale sector en communicatie.   

 

Daarnaast is Nieuw Wij ook actief op Instagram waar we inmiddels 

een basis van 1.140 volgers hebben opgebouwd. Op Instagram zijn 

in 2021 in totaal 90 berichten geplaatst.   
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5 Doelgroepen 

De website Nieuwwij.nl richt zich op alle Nederlandstalige inwoners 

van Nederland. Met de diensten Nieuw Wij Academy 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. 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. 

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 

 

Met de output die Nieuw Wij in 2021 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 2021, kunnen we beknopt verwoorden 

wat de geboekte resultaten in 2021 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 gekregen om op een kundige manier om te 

gaan met culturele en religieuze diversiteitsvraagstukken.  

 

Resultaat op maatschappelijk niveau  

Elke maand hebben de 50.000 unieke bezoekers van de website 

Nieuwwij.nl 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. De achterban van Nieuw Wij is dit jaar weer groter 

en diverser geworden, wat ook gereflecteerd wordt in de grote 

toename van volgers op onze social media kanalen. Er is een 

diverse gemeenschap ontstaan rondom Nieuw Wij waar mensen 

met al hun verschillen elkaar weten te vinden en het gesprek met 

elkaar aangaan. Door middel van nieuwe samenwerkingen met  

 

 

 

onder andere Stichting Groene Moslims, Seniorenhuisvesting ‘Zuid-

Veluwe’ en Kif Kif blijft het netwerk van Nieuw Wij uitbreiden en 

werkt Nieuw Wij constant aan het blijven verbreden van haar blik. 

Die brede blik is ook dit jaar weer duidelijk naar voren gekomen in 

de vele campagnes, waaronder Lockdown & Retraite, De Vijf 

Zuilen, Zionisme en het Beloofde Land, Molukse Succesverhalen, 

Inclusieve Duurzaamheid en Menslievende Zorg.  
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8 Organisatie  

In 2021 heeft Nieuw Wij als dialoogplatform en sociale 

onderneming bijgedragen aan het verbinden van verschillen in de 

Nederlandse samenleving. Dit gebeurde niet alleen met behulp van 

Nieuwwij.nl waar de dialoog over superdiversiteit, zingeving en 

inclusieve duurzaamheid wordt gevoerd, maar ook met de 

uitvoering en doorontwikkeling van Conversations for Change, om 

ongemakkelijke gesprekken te faciliteren en polarisatie tegen te 

gaan. 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. 

 

Nieuw Wij onderscheidt in haar organisatiestructuur drie takken: 

Communicatie, Exploitatie en Programmering. Iedere tak genereert 

met zijn eigen activiteiten inkomsten voor de onderneming.  

8.1 Kernteam 

In 2021 waren de volgende mensen hoofdverantwoordelijk voor de 

exploitatie, programmering en communicatie van de stichting. In 

hun werkzaamheden zijn ze uiteraard ondersteund door andere 

medewerkers en onze fantastische vrijwilligers.  

Exploitatie:   Manuela Kalsky en Marissa van Beurden 

Programmering:  Roos Notermans (tot zomer 2021), Agnes 

van der Sluijs (tot zomer 2021) en Samira I. 

Ibrahim 

Communicatie:  Theo Brand en Ida Overdijk 

8.2 Het bestuur  

Het bestuur van Nieuw Wij bestond in 2021 uit:  

Prof. dr. Manuela Kalsky  - voorzitter  

Drs. Ida Overdijk   - secretaris  

Drs. Koos Spanjer  - penningmeester (tot mei 2021) 

Dhr. Soerish Jaggan MA  - penningmeester (vanaf mei 2021) 

Dhr. Geert van Rumund  - bestuurslid  

 

Het bestuur kwam dit jaar in vergadering bijeen op 6 februari, 20 

februari, 20 maart, 24 april, 8 mei, 26 juni, 10 september, 15 

oktober en 3 december. De bijeenkomsten waren veelal online. 

Belangrijke onderwerpen tijdens de vergaderingen waren de 

voorbereidingen voor de leerstoel, fondsenwerving, verantwoording 

voor lopende projecten en het bepalen van de beleidslijnen voor 

2021-2022.  

8.3  Exploitatie  

In 2021 lag de focus van het beleid van Nieuw Wij op het genereren 

van inkomsten voor de organisatie. Dit is van belang om de 

continuiteit van Nieuw Wij te waarborgen. Nieuw Wij wil graag een 

voortrekker zijn van sociaal ondernemerschap. De definitie van 

sociaal ondernemerschap die Nieuw Wij hanteert, is “ondernemen 

met een maatschappelijke missie”. Hoewel ook een sociale 

onderneming een verdienmodel heeft, is geld verdienen niet het 

hoofddoel, maar een middel om het doel te bereiken. Het doel van 

de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, 

ook wel ‘impact’ genoemd. 
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9 Vooruitblik 2022 

In het najaar van 2021 is een nieuw team van start gegaan en is het 

nieuwe beleidsthema inclusieve duurzaamheid geïntroduceerd. 

Tevens is het RESPECT model (bestaande uit de Exploitatie, 

Communicatie en Programmering) opnieuw geïntroduceerd. In 

2022 zal daar verder mee gewerkt worden  binnen de orgainsaite.  

9.1 Exploitatie  

Het zwaartepunt van het beleid van Nieuw Wij ligt in 2022 op het 

genereren van inkomsten via projecten, in aanvulling op de 

financiële steun door fondsen.  

 

Dat zal gebeuren door verschillende diensten aan te bieden vanuit 

communicatie en programmering.  

9.2 Communicatie  

• Nieuwwij.nl biedt vanaf 2022 de ruimte voor diverse 

adverteerders die aansluiten op het gedachtegoed van 

Nieuw Wij. Daarin heeft men de mogelijkheid om vacatures, 

advertenties of evenementen te verspreiden in het netwerk 

van Nieuw Wij.  

 

• Het project ‘Vrienden van Nieuw Wij’ wordt verder 

uitgebouwd in 2022.  

9.3 Programmering  

• Met de Nieuw Wij Academy krijgen jongeren en young 

professionals cursussen aangeboden, waarin 

praktijkervaring, persoonlijke ontwikkeling en academische 

kennis worden gecombineerd. Conversations for Change is 

daar een onderdeel van en wordt in Q2 2022 opnieuw 

aangeboden voor een breed publiek.  

 

• Conversations for Change wordt eveneens als in-company 

training aangeboden aan het bedrijfsleven, overheid en 

onderwijs.  

 

• Nieuw Wij introduceert een nieuwe programmeringstak: 

Nieuw Wij Trainers & Sprekers. Zij brengen nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van levensbeschouwelijke en 

culturele diversiteit in kaart en hoe deze te vertalen zijn 

binnen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.  
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10 Jaarrekening  

• Balans per 31 december 2021 

• 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 
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