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Terugblik 

In 2017 hebben we gewerkt aan een ambitiedocument, waarin de ambities van On File voor de korte 
termijn (2018) en voor een langere termijn werden geformuleerd. Het doel was om in 2018 de bakens te 
verzetten, en een nieuw tijdperk tegemoet te gaan met het oog op het behartigen van de belangen van 
vluchtelingjournalisten, vluchtelingschrijvers en andere mediaprofessionals met een vluchtelingachtergrond.  

Bijna alle ambities voor 2018 hebben wij gehaald.  

-Het contact met vluchtelingenorganisaties is aangehaald, met name door beter vindbaar te zijn via onze 
nieuwe website maar ook door onze betere profilering.   
-Het aantal nieuwe journalisten, schrijvers en mediaprofessionals dat lid wil worden van organisatie is 
opvallend gestegen sinds onze nieuwe website in de lucht is. Inmiddels hebben wij (in 2019) een wachtlijst 
voor kennismakingsgesprekken. (zie kennismakingsgesprekken) 
-Door onze samenwerking met de Cooperatie komen onze journalisten makkelijker in contact met 
vooraanstaande organisaties in de Nederlandse media (zie bemiddelingen).  
- Onze nieuwe website begint steeds meer te fungeren als een ‘Speakers Academy’ voor nieuwe sprekers. 
Organisaties vinden een interessante persoon op onze site en benaderen ons voor bemiddeling. Nieuwe 
leden met sprekerspotentie sturen wij door naar de Stichting Vluchtelingenambassadeurs.  
- In 2018 hebben we een aantal fondsen benaderd met het verzoek om financiering van de 
organisatiekosten. Tot nu toe zonder succes. We zetten dit voort in 2019. Behalve het indienen van diverse 
aanvragen, hebben we ook op andere manier geprobeerd om de financiele situatie van ONfile te 
versterken (zie fondsenwerving).  
- We hebben het netwerk in 2018 meer ingezet en betrokken bij het organiseren van activiteiten maar 
bijvoorbeeld ook bij het website traject en het ontwikkelen van een taalbeleid.  

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018, fotograaf: Negin Zendegani 



Kortom: 2018 was voor ONfile een heel goed jaar waarin veel resultaten geoogst werden waar de 
afgelopen jaren op was ingezet. De in 2017 aangegane samenwerking met journalistencollectief De 
Coöperatie leidde in maart 2018 tot een verhuizing naar het kantoor waar deze organisatie toen gevestigd 
was. Toen dit pand in mei 2018 niet langer beschikbaar was, zijn wij samen met De Coöperatie én het 
Stadsmakerscentrum verhuisd naar een andere locatie: het nieuw opgerichte Huis van de Commons, 
gevestigd in de broedplaats Old School bij de RAI.  

Het Huis van de Commons doet voor ONfile wat we hoopten: het biedt een faciliterende maar vooral ook 
een inspirerende werkplek voor onze organisatie en voor ons netwerk van gevluchte mediaprofessionals. In 
het Huis van de Commmons komen ze in contact met collega’s maar ook met interessante organisaties, 
zoals de Taalstudio, De Nederlandse Boekengids, Verhalenmarkt, Impactmakers, De Onderzoeksredactie en 
Nieuw Geluid.  
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Een tweede belangrijke mijlpaal in 2018 was de lancering van de nieuwe website van ONfile op 30 
september 2018. Aan de totstandkoming van de site ging een lang en zorgvuldig traject vooraf. De opzet 
ervan weerspiegelt de nieuwe doelstellingen van ONfile: intermediair tussen de Nederlandse media, 
literatuur, film en samenleving enerzijds en gevluchte journalisten, schrijvers, filmmakers en andere 
mediaprofessionals anderzijds.  

2. Activiteiten 2018 
De activiteiten van ONfile in 2018 waren onder te verdelen in bureauactiviteiten, bijeenkomsten en 
projecten. 

2.1 Bureauactiviteiten 
Onder bureauactiviteiten verstaan we alle dagelijkse activiteiten die we verrichtten ten behoeve van ons 
netwerk. Bureauactiviteiten zijn: kennismakingsgesprekken en overige gesprekken met leden en netwerk, 
het bemiddelen bij het verlengen van internationale perskaarten van leden van ONfile en het bemiddelen 
tussen leden en netwerk, en andersom ten behoeve van een activiteit, programma, artikel of iets anders. 

2.1.1 Kennismakingsgesprekken en overige gesprekken 
ONfile is een netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers (en dichters), filmmakers en andere 
mediaprofessionals. Om één van onze belangrijkste doelstellingen (als intermediair) te kunnen realiseren, 
moet de coördinator het netwerk kennen. Eén van de belangrijkste taken van de coördinator is daarom het 
voeren van kennismakingsgesprekken en andere gesprekken met nieuwe gevluchte journalisten. On File is 
geen vereniging maar een stichting.  

Journalistencafé #2, foto: Stichting ONfile 



Geïnteresseerde journalisten en schrijvers etc. worden geen lid maar gaan onderdeel uitmaken van het 
netwerk (we noemen hen wel nog steeds leden). Het kennismakingsgesprek is bedoeld om in beeld te 
krijgen wie iemand is, wat zijn achtergrond en ervaring is en wat iemand wil. Het gesprek wordt gevoerd 
door de coördinator op basis van een vooraf verstuurd cv. Na het gesprek wordt een verslag gemaakt en 
wordt het nieuwe contact ingevoerd in de database. Behalve kennismakingsgesprekken voert de 
coördinator ook opvolggesprekken en gesprekken met leden die al langer in Nederland zijn. 
In 2018 voerde de coordinator 10 kennismakingsgesprekken met nieuwe leden; Colet van de Ven voerde 
twee kennismakingsgespreken voor ONfile in 2018.  

2.1.2 Perskaarten 
Sinds een aantal jaren kunnen gevluchte journalisten via ONfile een NVJ of IFJ-perskaart aanvragen bij de 
NVJ. In 2017 en 2018 is deze procedure door de betrokken partijen geëvalueerd en tijdelijk on hold gezet. 
De reden hiervoor was dat ONfile niet in staat is om de verantwoordelijkheid te dragen bij misbruik er dus 
opnieuw afspraken met de NVJ moesten worden gemaakt over voorwaarden en verantwoordelijkheden. 
Eind 2018 is de procedure met de nodige aanpassingen weer geopend voor onze leden. De belangrijkste 
aanpassingen: journalisten en fotografen die een perskaart willen aanvragen moeten bekend zijn bij ONfile 
(er moet tenminste een kennismaking hebben plaatsgevonden). Vereist is verder: een actueel cv waaruit 
blijkt dat je als journalist of fotograaf werkzaam bent, en op welke manier. Vanaf dat moment kan een 
perskaart maximaal nog 1 keer worden verlengd, waarna een journalist lid moet worden van de NVJ.  
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Nieuw is dat ONfile nu ook aanvragen kan indienen voor een gratis NVJ-perskaart. Tot die tijd betrof het 
alleen IFJ-perskaarten. Aanvragen worden beoordeeld door het bureau en het bestuur. Bij twijfel worden 
experts geraadpleegd. Daarna worden de aanvragen voorgelegd aan de NVJ.  
In 2018 verlengden we 9 perskaarten en vroegen we 1 kaart aan voor een nieuw ONfile-lid.   



2.1.3 Bemiddelingen 
On File fungeert als een intermediair tussen de Nederlandse media, literatuur, film en samenleving 
enerzijds en gevluchte journalisten, schrijvers, filmmakers en andere mediaprofessionals anderzijds. Doordat 
we te maken hebben met een op verschillende gebieden zeer divers netwerk (niet alleen cultureel maar ook 
op gebied van status, omstandigheden en niveau) is het bemiddelende werk van de coördinator ook zeer 
divers. Een paar voorbeelden uit 2018: 

- De coordinator van ONfile bezocht één van onze leden in het uitzetcentrum Rotterdam en bracht hem in 
contact met een landexpert en via haar met een nieuwe advocaat. Zijn zaak is heropend.  
- Op voordracht van ONfile ging Somer Al-Abdallah van mei tot en met juli 2018 stage lopen bij De 
Volkskrant. ONfile stond Somer bij in het kennismakingsgesprek en tussendoor vonden er 
evaluatiegesprekken plaats waar de coordinator van ONfile bij aanwezig was en zij een bemiddelende rol 
vervulde. Ook bij het eindgesprek was ONfile erbij om Somer bij te staan bij zijn gesprek met zijn chef en 
daarna de hoofdredacteur.  

Nieuwe website & opening nieuw pand, fotografe: Soraya Ebrahimi 

- Een vergelijkbare rol vervulde de coordinator ten behoeve van de stage van Hazem Darwisch bij NRC. 
Contactpersoon op de redactie: Renier Kist. Het evalutiegesprek met Reinier voerden wij telefonisch.  
- In mei 2018 bemiddelende ONfile voor Hazem een bijdrage aan het tijdschrift ‘L HOMO van LINDA.  
- In augustus brachten we Hazem in contact met het platform NPO focus, waar hij een aantal opniestukken 
voor schreef.  
- Op voordracht van ONfile ging Tawfeeq Mousa vanaf juni 2018 stage lopen bij Omroep West. Hij werkt nu 
aan een documentaire samen met een redacteur.  



ONfile vervult ook een bemiddelende en coachende rol bij het indienen van aanvragen. Aanvragen die met 
behulp van ONfile zijn gedaan bij Fonds Bijzondere Projecten:  

-Rob Hartgers en Somer Al-Abdallah samen onderzoek gedaan voor een nieuw stuk. Hiervoor hebben ze 
financierig ontvangen van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Matchingfonds van De 
Coöperatie. ONfile’s Merel Huisman heeft hen hierbij geasssisteerd.  
-Halima Salat en Manja Ressler’s hebben financiering ontvangen van het Fonds ten behoeve van een 
onderzoek naar FGM (Female Genital Mutilation) voor RFG Magazine en De Groene Amsterdammer).  
-Goran Trjikja werkt met financiering van het Fonds met Manon Stravens aan een drieluik-reportage over 
het leven van een groep vluchtelingen uit Eritrea (voor RFG Magazine).  

Andere voorbeelden van bemiddelingen zijn: 
- Door bemiddeling van ONfile in 2018 werd Nabil Nabo co-auteur van het toneelstuk Invrede van 
Berg&Bos, in april 2019 in premiere. https://www.tgbergenbos.nl/?p=856  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018, fotograaf: Negin Zendegani  
 
3.2 bijeenkomsten 
On File organiseerde in 2018 verspreid over het jaar 7 bijeenkomsten in samenwerking met partners ten 
behoeve van het brede en het specifieke netwerk. Daarnaast programmeerden we met partners op hun of 
andere locaties. 

https://www.tgbergenbos.nl/?p=856


3.2.1 On File bijeenkomsten 

25 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 
Locatie: Westeinde 12 
Partners: RFG Magazine, De Coöperatie, The Buddy Film Project, NVJ, De Taalstudio, CommonEasy, 
majalla.nl, DRONGO Talenfestival 
Doelgroep: Gehele ONfile achterban en netwerk van De Coöperatie 
Bezoekers: 75 
Centraal in het programma stond het thema ‘samenwerken’ en we hebben hier bijzondere aandacht aan 
gegeven door een aantal mooie samenwerkingsprojecten uit te lichten, door tijdens de speeddates nieuwe 
ontmoetingen te faciliteren en natuurlijk door deze avond in het House of Journalism te laten plaatsvinden. 
Door onze intrek te nemen in het House of Journalism op Westeinde 12 in Amsterdam en deze 
nieuwjaarsbijeenkomst samen met de Coöperatie te organiseren, brachten we ons netwerk van gevluchte 
journalisten in contact met de Nederlandse journalistiek, en andersom. Tijdens deze avond werd duidelijk 
hoe waardevol dat is. De koks van Sham Syrian Restaurant hebben tijdens de bijeenkomst een heerlijke 
maaltijd verzorgd en de gitaristen Archie en Senad speelden gypsy jazz uit de Balkan, aangevuld met 
liedjes door zangeres Katarina. 

Journalistencafé #2, foto: Stichting ONfile  



24 mei - Journalistencafé #2 
Locatie: Westeinde 12 
Partners: NVJ, Nieuwe Revu, RFG Magazine, De Coöperatie, The Buddy Film Project, 
Doelgroep: Gehele ONfile en RFG Magazine netwerk 
Deelnemers: 50 
Op 24 mei organiseerde ONfile in samenwerking met de NVJ en De Coöperatie de tweede editie van het 
Journalistencafé: 'Welkom in de Nederlandse journalistiek'.  
De introductie werd gedaan door Mustafa Hadziibrahimovic, algemeen bestuurslid van ONfile, waarna 
coördinator Milena Mulders de nieuwste toetreders tot het netwerk van ONfile voorstelde: Saeed Al-Gariri, 
Handan Tufan en Özgur Aydin. Daarna was het woord aan publicist, onderzoeker en voormalig lector aan 
de Hogeschool voor de Journalistiek, Piet Bakker. Bevlogen vertelde hij over de belangrijkste 
ontwikkelingen in de journalistiek, onder andere op gebied van freelancen en digitalisering. Hij ging daarna 
dieper in op de manier waarop nieuwkomers zich kunnen onderscheiden. Waar liggen kansen? Eén van zijn 
tips: positioneer jezelf op social-media en wees vindbaar.  
Na de pauze ging journalist Colet van de Ven (en voormalig voorzitter van ONfile) in gesprek met Jonathan 
Ursem, hoofdredacteur van Nieuwe Revu en Dennis Overeem en In-Soo Radstake van The Buddy Film 
Project, die op 18 april gezamenlijk (en het in 2018 best verkochte!) nummer hebben uitgebracht met 
verhalen door gevluchte journalisten, schrijvers en fotografen. Waarom koos Revu hiervoor? Waarom die 
cover? En hoe nu verder? Babah Tarawally die aan dit nummer meewerkte, vertelde over zijn keuzes en 
motivaties. 

31 mei - bezoek aan Anwar bij De Gelderlander 
Op donderdag 31 mei ging ONfile op bezoek bij de Gelderlander in Arnhem waar we kennismaakten met 
columnist Anwar Manla Sadoon en collega Berendien Tetelepta. Met zijn wekelijkse column ‘Anwar burgert 
in’ tekent de 27-jarige advocaat Anwar al sinds 2016 zijn ervaringen op als Syrische vluchteling in 
Nederland. Openhartig beschrijft hij in zijn column de confrontatie tussen zijn thuisland Syrië en zijn nieuwe 
thuisland Nederland. De columns van Anwar komen tot stand 'met hulp van de redactie'. ONfile wilde 
weten graag weten hoe dan en stapte in de trein naar Arnhem om in gesprek te gaan met Anwar en zijn 
collega Berendoen.  
Lees het verslag van de ontmoeting hier. 

19 juli - nieuwe website & opening nieuw pand 
Locatie: Gaasterlandstraat 5 
Partners: De Coöperatie, Het Stadsmakerscentrum (Huis van de Commons) 
Doelgroep: Gehele ONfile achterban en netwerk van De Coöperatie 
Deelnemers: 20 ONfile leden 
Op 19 juli luidden wij de zomer in en vierden wij samen met De Coöperatie en Het Stadsmakers Centrum 
de opening van het 'Huis van de Commons'. De stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuid: Sebastiaan Capel 
kwam het pand officieel openen. Voorafgaand aan de opening gingen we op onze eigen werkplek in 
gesprek met een aantal ONfile leden over onze nieuwe website die na de zomer gelanceerd wordt. Op 
deze website bieden wij het netwerk straks de mogelijkheid om zich te presenteren. Wij wilden weten: hoe 
wil jij je profileren en gevonden worden. Deze input wordt verwerkt in de structuur van de website. 

21 september - Camera workshop Hanna Ward  
Locatie: Gaasterlandstraat 5 
Partners: The Buddy Film Project, Hanna Ward 
Doelgroep: Gehele ONfile achterban en netwerk van The Buddy Film Porject 
Deelnemers: 15 
Op vrijdag 21 september organiseerde ONfile samen met The Buddy Film Project een camera en 
lichtworkshop voor filmprofessionals met de bekende Syrische DOP en producent Hanna Ward. 
Hanna Ward is een Syrische regisseur van fotografie die sinds 1980 in Syrië werkte aan speelfilms en 
documentaires, tv-series en reclamefilms.  

https://www.rfgmagazine.nl/anwars-manla-sadoon-berendien-tetelepta-en-de-gelderlander/


Bezoek aan Anwar bij De Gelderlander, Foto: Stichting ONfile 

Hij heeft met verschillende regisseurs gewerkt aan zowel moderne thema- als historische films. Deze 
ervaring wil hij delen. "Omdat de vorm van de productie nu veranderd is, hebben we regisseurs (van kleine-
budgetfilms) die zelf het camerawerk doen en cameramensen die niet genoeg kennis hebben over 
verlichting, vooral de nieuwe LED-verlichting. Mijn focus zou liggen op het principe van verlichting, welke 
rol het speelt en wat we ermee kunnen doen; ook om een idee te geven van het moderne type verlichting. 
En de relatie tussen Nieuwe Cameratechnologie en Nieuwe LED-verlichting, en Reflecterende verlichting." 

30 september - Lancering website 
Locatie: Gaasterlandstraat 5 
Partners: Willem Dieleman, Lidija Zelovic, Eloi Koster, David van Gemeren 
Doelgroep: Gehele ONfile achterban 
Deelnemers: 35 
Op 30 september lanceerden we, met een column door ONfile lid Lidija Zelovic, de pannenkoeken van 
schrijver en kunstenaar Willem Dieleman en een presentatie door ontwerper Eloi Koster en interaction 



designer David van Gemeren, de nieuwe website en logo van ONfile. Een hedendaagse website die laat 
zien wie we zijn en wat we doen én die in dienst staat van ons superdiverse netwerk van gevluchte 
mediaprofessionals. Regelmatig hebben we het netwerk gevraagd om met ons mee te denken en te 
werken.  

Lancering nieuwe website, foto: Stichting ONfile 

Het was de bedoeling dat we tijdens de lancering ook de documentaire van ONfile-lid Wesam Kareem 
zouden laten zien, maar door privéomstandigheden die te maken hadden met het onderwerp van de film 
hebben we in overleg met Wesam besloten om dit niet te doen.  

De film ‘Ce n’est pas la route’ (Dat is niet de route) kwam mede met steun van ONfile tot stand kwam. 
 
In Ce n’est pas la route doet de documentairemaker een poging om zijn fietstocht (pelgrimage) in de zomer 
van 2017 te voltooien na twee mislukte pogingen in de zomer van 2014 wegens zijn depressie in die tijd. 
Aanvankelijk dacht Wesam dat zijn verhaal centraal zou staan in deze film, maar gaandeweg kwam hij 
mensen tegen die worstelen met hun eigen bagage. Met nagesprek door collega-documentaire maker en 
ONfile bestuurslid Sergej Kreso.  
 
Wesam Kareem is van Syrisch-Libanese afkomst en woont in Nederland sinds 2000. In Syrië studeerde hij 
rechten aan de Universiteit van Damascus. Hij studeerde regie en camera in Syrië en Nederland. Hij is 
ervaringsdeskundige in de psychiatrie en werkt als vrijwilliger bij RCO de Hoofdzaak in Alkmaar, 
gespecialiseerd n imentale en fysieke begeleiding. 



‘Ce n’est pas la route’, Wesam Kareem 

2.3 Projecten 

2.3.1 Website en database 
De lancering van onze nieuwe website vormde de laatste stap in een lang traject waarin veelvuldig en 
uitgebreid overlegd is over opzet en uitvoering. De wijze van presentatie van de bij ONfile aangesloten 
professionals op deze site, inclusief een heldere zoekfunctie, weerspiegelt ons streven om deze 
deskundigen zichtbaar en vindbaar te maken. Dat de site in een behoefte voorziet, bewijst het aantal 
aanmeldingen van nieuwe journalisten en andere mediaprofessionals. Sinds de lancering is het aantal 
aanmeldingen filnk toegenomen. Ook opdrachtgevers weten ons steeds beter te vinden.  



Nieuwe website van ONfile  
 
Aanvankelijk was het de bedoeling een beoogde nieuwe database met nadere informatie te koppelen aan 
de website. Hiervan is uiteindelijk afgezien om redenen van privacy en veiligheid: al zou de database niet 
openbaar toegankelijk zijn, toch zou het mogelijk kunnen zijn om de informatie te achterhalen. 
Verschillende ingeschrevenen willen niet dat hun adres of andere gegevens traceerbaar zijn. Bij de opzet 
van de in het komende jaar te ontwikkelen externe database wordt hier rekening mee gehouden. 
 
2.3.2 RFG Magazine 
De samenwerking die De Coöperatie en ONfile aangingen in 2017 door het oprichten van het online 
tijdschrift, RFG Magazine, is in 2018 voortgezet. Het uitgangspunt van RFG Magazine is de stemmen van de 
gevluchte journalisten te laten horen: in de mainstream media zijn ontelbare verhalen over vluchtelingen te 
lezen, maar nauwelijks verhalen die door vluchtelingen geschreven zijn. De vaak sterk persoonlijke verhalen 
in RFG Magazine bieden een uniek beeld door de ogen van nieuwkomers in onze samenleving. RFG 
Magazine kan voor de auteurs dienen als een springplank naar het publiceren in de reguliere media.  

In de loop van het jaar is RFG qua missie ietwat van koers veranderd. Gebleken is dat de opbrengsten uit 
Blendle-stukken (RFG Magazine maakt deel uit van de online kiosk Blendle, waarbij de minimale inkomsten 
naar de auteurs gaan) momenteel nog te laag zijn voor auteurs om eraan te verdienen. Dit gaf reden voor 
een nieuwe financiering voor RFG Magazine, waardoor de journalisten per gepubliceerd artikel uitbetaald 
kunnen worden. Wat echter wel vruchtbaar blijkt, is de buddy-samenwerking. De journalisten en editors 
staan op goede voet met elkaar en de editors kunnen echt iets voor elkaar betekenen. Een belangrijk 
voorbeeld is de samenwerking tussen Manja Ressler en Halima: dankzij hulp van Manja gaat Halima een 
serie artikelen in De Groene Amsterdammer publiceren. Een ander mooi voorbeeld is de samenwerking 
tussen Rob Hartgers en Somer El-Abdallah. Zij werken aan een publicatie voor De Groene Amsterdammer 
over Internationale Schakelklassen, een onderwijsvorm voor nieuwkomers in de middelbareschoolleeftijd 
die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. 

Doordat ONfile deel uitmaakt van De Cooperatie kunnen leden van ONfile ook meedoen aan de 
themacafés, die door de Cooperatie in samenwerking met de Sectie Freelancers van De Auteursbond 
worden georganiseerd. Een kans voor ons netwerk om kennis op te doen over de Nederlandse media, te 
netwerken en te ontdekken hoe je stukken het beste kunt pitchen bij het medium dat die avond besproken 
wordt.  



RFG Magazine 

In 2018 werden er vier themacafé’s georganiseerd, te weten:  
- Cees van der Laan, hoofdredacteuur Trouw, 26 september 
- Dolf Rogmans, hoofdredacteur Villamedia, 4 oktober 
- Xandra Schutte, hoofdredacteur De Groene Amsterdammer, 2 november 
- Hilmar Mulder, hoofdredacteur Libelle, 22 november 

Tijdens de netwerkcafé’s zijn er contacten gelegd die hebben geleid tot de volgende projecten:  
-Halima Salat, uit Kenia, gaat een serie maken voor De Groene Amsterdammer over FGM (Female Genital 
Mutilation) 
-Somer al Abdallah, uit Syrië, werkt aan een publicatie voor De Groene Amsterdammer over Internationale 
Schakelklassen, een onderwijsvorm voor nieuwkomers in de middelbareschoolleeftijd die de Nederlandse 
taal niet of nauwelijks beheersen. 
-Mogelijk een stagetraject bij dagblad Trouw.  

3 Organisatie 

3.1 Bestuur 

Het bestuur van ONfile bestond in 2018 uit: 
• Maaike Verrips (voorzitter); zij volgde Colet van de Ven op.  
• Tim Verhoeven (penningmeester); hij volgde Carla Tjon op.  
• Mustafa Hadziibrahimovic (algemeen bestuurslid) 
• Sergej Kreso (algemeen bestuurslid) 
• Bart Luirink (algemeen bestuurslid) 
• Signe Zeilich-Jensen (algemeen bestuurslid); zij tradt eind 2018 toe.  



ONfile’s nieuwe plek in ‘Het Huis van de Commons’ 

3.3 Office 
De dagelijkse leiding van de organisatie was in 2018 in handen van Milena Mulders (coördinator). Tot mei 
2018 werkte zij samen met Minouche Warnenaar (communicatie en productie). Minouche werd in mei 
opgevolgd door Merel Huisman.  

3.4 Huisvesting 
Na een mooi jaar op Westeinde 12 is ONfile op 28 juni verhuisd naar een 700m2-tellende verdieping in een 
voormalig schoolgebouw in de buurt van de RAI. Samen met De Coöperatie en andere journalistieke 
zelfstandigen en media en maatschappelijke organisaties, zoals de Impact Makers, het Stadsmakerscentrum 
en De Taalstudio, vormen we daar ‘Het huis van de Commons’, ofwel: een huis van gemeenschappen, 
waarin we elkaar versterken en helpen te ontwikkelen.  

3.5 Fondsenwerving 
In 2018 hebben we een aantal fondsen benaderd met het verzoek om financiering van de 
organisatiekosten. Tot nu toe zonder succes. We zetten dit voort in 2019. Behalve het indienen van 
aanvragen, hebben we ook op andere manier geprobeerd om de financiele situatie van ONfile te 
versterken.  

Afscheid Ad Knotter 
Op 30 november 2018 nam in Maastricht Prof. dr. Ad Knotter afscheid als hoogleraar vergelijkende 
regionale geschiedenis aan de Universiteit Maastricht en als directeur van het Sociaal Historisch Centrum 
voor Limburg - SHCL. Knotter koos ONfile als het goede doel bij zijn afscheid. Hij riep zijn gasten op om 
een cadeau te geven in de vorm van een gift aan onze organisatie, waardoor ONfile een bedrag van maar 
liefst €1.445 aan donaties ontving! 



Met het bedrag van €1.445 aan ontvangen donaties wil ONfile een handleiding journalistieke inburgering 
realiseren. Het gaat om een introductie in het Nederlandse medialandschap, de Nederlandse journalistieke 
praktijk en regelgeving, aangevuld met een geannoteerde lijst van relevante instellingen en organisaties en 
om een lijst van Nederlands- en Engelstalige boeken en artikelen die een goed overzicht bieden van 
aspecten van de Nederlandse cultuur en het journalistieke landschap in het bijzonder. 

ONfile in Villamedia 
 
ONfile in Villamedia 
ONfile stond in december 2018 in Villamedia, het magazine over journalistiek, met de oproep aan collega's 
om ons netwerk te steunen. Met dank aan de NVJ en Villamedia en in het bijzonder dank aan ONfile lid 
Besan Zarzar, die in deze advertentie ONfile een gezicht geeft. 



16 november: Stichting Oikos 
Op 16 november 2018 nam ONfile 7.439,- euro in handen van Stichting Oikos. Stichting Oikos werkte aan 
veranderingen in de Nederlandse samenleving gericht op een inclusieve, eerlijke en leefbare wereld. 
Helaas hield de Stichting na 16 november op met zijn bestaan. Maar bestaat voort door een recent 
gepubliceerd boek en bijdragen aan initiatieven zoals ONfile. ONfile’s wens voor dit bedrag is een mooi, 
representatief en aansprekend portret van alle leden die zich op onze nieuwe website willen presenteren. 
Deze foto’s kunnen vervolgens ook gebruikt worden in gedrukte publicaties van ONfile en door de 
geportretteerden zelf en met vermelding van ONfile en de naam van de fotograaf op, onder andere, social 
media accounts. De portretten worden gemaakt door fotografen uit ons netwerk.  
 

Portretten van onze leden. Gesteund door OIKOS. Fotografe: Negin Zendegani 



4 Communicatie 

4.1 Emailmarketing (oa. nieuwsbrief) 
Elke twee maanden versturen we een nieuwsbrief naar ons gehele netwerk. 343 mensen op ledenlijst (65% 
opens). 118 mensen op lijst netwerk en partners (60% opens). 
Mailings: Uitnodigingen voor onze bijeenkomsten versturen we naar specifieke maillijsten: leden ONfile 
(40,7% opens), bestuur en organisatie ONfile (63% opens), Uitgevers Fondsen en partners Literatuur (84% 
opens), Nederlandse journalisten RFG (78% opens). Sinds de lancering van de nieuwe website begin 
oktober 2018 zijn er 64 aanmeldingen binnengekomen voor de nieuwsbrief.  

4.2 Social media 
In januari 2018 bereikten we onze online community via Facebook en hadden we ongeveer 617 pagina-
vind-ik-leuks. In 2018 hebben we vijf keer per week berichten op onze Facebookpagina geplaats en zijn we 
gegroeid tot 715 pagina-vind-ik-leuks en 742 volgers op 1 januari 2019. Zie afbeelding. Verder 
onderhouden we een Twitteraccount. Begin 2018 hadden we 172 volgers op dit account. Dit is in 2018 
gegroeid tot 215 volgers, door de intensivering van onze activiteiten op Twitter. 

Portretten van onze leden. Gesteund door OIKOS. Fotografe: Negin Zendegani 




