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1. Inleiding
Stichting ONfile zet zich al 23 jaar in voor gevluchte journalisten, schrijvers en (sinds enige
jaren) mediaprofessionals in bredere zin. De organisatie heeft een bewogen geschiedenis
achter de rug, met prachtige resultaten maar ook stevige tegenvallers. De laatste jaren is
ingezet op consolidering, professionalisering en verbreding van activiteiten. Tegelijkertijd
worden wij geconfronteerd met uiteenlopende ontwikkelingen. Vluchtelingen zijn in
toenemende mate een urgent onderwerp geworden in politiek en maatschappelijk opzicht,
en meerdere organisaties richten zich op de hiermee samenhangende problematiek en op
mogelijkheden deze te adresseren. Tegelijkertijd zijn inclusiviteit en diversiteit
kernbegrippen in het integratiedebat geworden. Ten slotte is er de arbeidsmarkt: deze
draait op volle toeren maar toch blijven kansrijke gevluchte professionals noodgedwongen
aan de kant staan. Het zijn allemaal ontwikkelingen die sterk raken aan de doelstellingen en
mogelijkheden van ONfile.

De belangrijkste ontwikkeling echter die direct invloed heeft op de vooruitzichten voor
ONfile betreft de financiering van de activiteiten van de stichting. Voor projectmatige
activiteiten is met de nodige inspanning een sluitend dekkingsplan te realiseren, maar
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generieke gelden, gericht op het functioneren van de organisatie als zodanig, zijn steeds
moeilijker te genereren. Onze belangrijkste financier van de afgelopen jaren, het ministerie
van OCW, heeft aangegeven dat 2020 absoluut het laatste jaar is waarvoor wij financiering
kunnen aanvragen. Dit besluit heeft het proces van herbezinning op activiteiten en positie
van ONfile in een stroomversnelling gebracht. Voor de korte termijn willen wij ons huidige
beleid continueren, voor de langere termijn worden verschillende scenario’s onderzocht. Op
beide aspecten zullen wij in dit jaarplan ingaan.

2. Organisatie
Stichting ONfile is een netwerk, opgericht in 1996 met als doel de positie van gevluchte
journalisten en schrijvers in Nederland te versterken. In de daaropvolgende jaren is de
achterban van de stichting uitgebreid met filmmakers en andere mediaprofessionals. Het
netwerk bestaat uit mediaprofessionals uit 35 verschillende landen, waaronder nieuwkomers
en mensen die al langer in Nederland zijn. ONfile draagt bij aan een inclusieve journalistiek
en samenleving door deze professionals te ondersteunen bij hun beroepsmatige integratie.
ONfile functioneert daartoe als intermediair tussen haar schrijvers, makers en sprekers en de
Nederlandse media en samenleving, en begeleidt mediaprofessionals en mediaorganisaties
zoveel mogelijk op maat. ONfile functioneert ten slotte voor de leden van haar netwerk als
een veilige haven en biedt een (online) plek voor ontmoeting, samenwerking en
kennisuitwisseling.
2.1. Doelstellingen
In artikel 2 van de statuten wordt de doelstelling van ONfile als volgt geformuleerd:
• De verdediging van de rechten van vluchtelingen journalisten in Nederland.
• Het bevorderen van de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor vluchtelingen
journalisten.
• Het benadrukken van de specifieke positie van journalisten onder vluchtelingen.
• En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
ONfile tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
• Journalisten en andere mediaprofessionals met een vluchtelingenachtergrond een veilige
omgeving te bieden in de vorm van een netwerk en organisatie.
• Samen te werken met instellingen en individuen die betrokken zijn bij toelating en opvang
van vluchtelingen journalisten.
• Goede banden te leggen en te onderhouden met de Nederlandse media en
mediawerkers.
• Een platform te bieden waarop bij ONfile aangesloten professionals zich kunnen
presenteren.
• Te bemiddelen in scholing, stages en werkplekken voor vluchtelingen journalisten.
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• Fondsen te werven en daarmee onder andere bijeenkomsten, symposia, workshops en
vergelijkbare evenementen te organiseren.
Opgemerkt dient te worden dat de doelgroep die valt onder de statutaire doelstelling van
ONfile, bestaat uit journalisten en schrijvers die in het herkomstland in die hoedanigheid
werkzaam waren, maar ook degenen met een vluchtelingenachtergrond die zich in
Nederland in deze professies hebben bekwaamd.

2.2. Visie
Tussen vluchtelingen die naar Nederland komen, zitten ook journalisten, schrijvers en
media- professionals. In de praktijk is het voor deze groep moeilijk om het oorspronkelijke
beroep uit te oefenen in Nederland. Zij stuiten op specifieke barrières, zoals een zeer hoog
vereist taalniveau, onbekendheid met de Nederlandse journalistieke cultuur, en het
ontbreken van belangrijke professionele netwerken. Hun komst naar Nederland biedt hen
daarom vaak weliswaar een existentiële veiligheid, maar betekent tevens het einde of een
drastische vermindering van hun professionele engagement. Deze situatie leidt er
omgekeerd toe dat de Nederlandse media nauwelijks toegang hebben tot de stem en de
expertise van de gevluchte journalisten en schrijvers die deel uitmaken van onze
samenleving – terwijl hun kennis en inzichten juist een waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan een bredere kijk op tal van globale of lokale ontwikkelingen. Gevluchte journalisten en
schrijvers zijn de ogen en oren van de diaspora en hebben dus ook een belangrijke
waakhondfunctie.
2.3. Missie
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Stichting ONfile zet zich in voor de positie van gevluchte schrijvers, journalisten en andere
mediaprofessionals in de Nederlandse samenleving. We geloven dat deze mensen, die
bescherming zoeken in ons land, een veilige thuishaven verdienen, waar zij hun professie
volop kunnen uitoefenen. ONfile behartigt hun belangen en biedt een platform voor
ontmoeting en dialoog. Wij vinden dat deze mediaprofessionals met een
vluchtelingenachtergrond op gelijkwaardige wijze toegang moeten hebben tot de fora van
het vrije woord: media, uitgeverswereld, filmbedrijven, debatten, etc. Het resultaat daarvan
betekent niet alleen gelijkwaardigheid, maar ook een rijker aanbod op bovengenoemde
terreinen in Nederland. Voorts tracht ONfile haar missie te verwezenlijken door het
organiseren van bijeenkomsten, symposia en workshops, door het onderhouden van goede
contacten met overheden en instanties die betrokken zijn bij toelating en opvang van
gevluchte journalisten en schrijvers, door te bemiddelen in scholing en verdere
professionalisering voor deze doelgroep, en door het bouwen en benutten van relevante
netwerken binnen de Nederlandse journalistiek en media.

3. Huidige situatie
ONfile heeft een aantal kerntaken. Daarnaast organiseert het diverse speciale projecten. De
reguliere werkzaamheden zullen in 2020 zo veel als mogelijk voortgezet worden; de
specifieke invulling ervan en de speciale plannen voor dat jaar zullen later aan de orde
komen.

3.1. Reguliere taken en projecten
Onze reguliere taken bevinden zich op drie terreinen: intermediair, coaching en
talentontwikkeling, platform en veilige haven.
Onze intermediair functie vervullen we vooral via onze website. Het afgelopen jaar is een
nieuwe website ontwikkeld en in gebruik genomen. Deze nieuwe website brengt de
buitenwereld in contact met ons netwerk. Opdrachtgevers of organisaties vinden hier onze
professionals en nemen dan contact met ons op. Of zij benaderen ons telefonisch dan wel
per email, waarna wij hen verwijzen naar de website. Eventuele hieruit voortkomende
bemiddeling kan dan alsnog via de mail of telefoon plaatsvinden.
We hebben het afgelopen jaar ongeveer 10 bemiddelingen via de website gedaan. Een
relatief bescheiden aantal, maar gezien de beperkte middelen en de complexiteit van
dergelijke bemiddelingen een goede prestatie. Het gaat dan met name om bemiddelingen
ten behoeve van een cultureel of journalistiek programma. Ons netwerk wordt benaderd als
men op zoek is naar een panellid of een spreker met een specifieke ervaring of kennis.
Soms is men op zoek naar een schrijver voor een artikel over een specifiek onderwerp.
Coaching en talentontwikkeling, waaronder loopbaangesprekken, vonden in 2019 vooral
plaats ten behoeve van medewerking aan het RFG Magazine, en in de vorm van
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kennismakings- en coachingsgesprekken binnen het brede ONfile-netwerk. RFG Magazine
is een online publicatie, gemaakt door gevluchte journalisten. De coördinatie van dit
magazine ligt bij De Coöperatie, een organisatie van freelance journalisten waarmee ONfile
nauw samenwerkt. Deze samenwerking biedt bijzondere mogelijkheden voor het uitbouwen
van het journalistieke netwerk van de journalisten die aangesloten zijn bij ONfile.
Platform en veilige haven bieden we door middel van het organiseren van activiteiten, met
name bijeenkomsten, die zijn gericht op ontmoeten en netwerken. We hebben het
afgelopen jaar 5 activiteiten georganiseerd, waarvan 3 zelf en 2 in samenwerking met
partners. Steeds vaker vervullen wij onze rol van veilige haven voor journalisten of schrijvers
die – als gevolg van hun procedure of de uitoefening van hun vak – in de knel zijn geraakt
en vaak te maken hebben met bedreiging en intimidatie. Zij melden zich bij ONfile waarbij
wij een luisterend oor bieden en hen helpen voor zover dat binnen onze mogelijkheden
behoort, of hen in contact brengen met instanties die hen verder kunnen helpen.

De positie van ONfile
De laatste jaren heeft ONfile sterk gefocust op een betere zichtbaarheid; dit heeft zijn
vruchten duidelijk afgeworpen. We zijn beter vindbaar voor ons netwerk maar ook voor
opdrachtgevers en stakeholders. Er is behoefte aan onze expertise en aan de expertise van
ons netwerk. Met andere woorden: er is vanuit twee kanten vraag naar ons werk.
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Echter juist nu zien wij ons voor een grote uitdaging gesteld: de subsidie van OCW die wij
al jaren ontvangen en waarvan wij afhankelijk zijn, wordt vanaf 2020 afgebouwd en per 2021
stopgezet; een nieuwe structurele financiële basis hebben we vooralsnog niet gevonden.
Wat we merken is dat fondsen ONfile een warm hart toe dragen en dat ons werk belangrijk
en sympathiek gevonden wordt, maar dat het in de praktijk heel moeilijk blijkt om de
organisatie als zodanig via fondsen of andere bronnen gefinancierd te krijgen. Deze situatie
noopt ons de positie en mogelijkheden van ONfile kritisch te onderzoeken. Tegelijkertijd
zullen wij ons onverminderd inzetten om de bestaande activiteiten van ONfile te kunnen
voortzetten.
3.2. Problemen en uitdagingen
Los van het punt van financiering zijn er andere problemen en uitdagingen. Wij hebben de
laatste jaren, naast een grote tijdsinvestering in coaching en begeleiding, ingezet op
continuïteit en zichtbaarheid (met onder andere een vernieuwde website). Dit alles heeft
veel inzet gekost wat deels ten koste ging van een goede backoffice. De groeiende
belangstelling voor ONfile noopt ons ook ertoe te zorgen voor een beter georganiseerde
database, waardoor we het netwerk beter kunnen ontsluiten en monitoren. Tevens kan zo
de wachtlijst voor aanmelding weggewerkt worden.
Daarnaast willen wij inzetten op:
-

Het vastleggen van de methodiek van ONfile; de kennis over de praktijk van de
organisatie en het netwerk zit vooral in de hoofden en laptops van het team.
Richtlijnen aanscherpen op het gebied van accreditatie en toelating tot het netwerk
van ONfile, en over hoe we omgaan met bedreiging en asielproblemen.
Meer gebruik maken van de ervaring en expertise van oudkomers. Wij benutten niet
voldoende ons volledige netwerk en de capaciteit ervan.
Door uitbreiding van het personeelsbestand een betere verdeling van taken
bereiken waardoor wij ook beter kunnen inzetten op onze ambities op de lange
termijn. Het betreft hier bijvoorbeeld investeren in deelname aan het debat over
vluchtelingen en de rol van de media, en wat gevluchte journalisten in dit opzicht
kunnen bijdragen, maar ook investeren in onderzoek naar talentontwikkeling en
verdieping, onder andere op het vlak van asielproblematiek en ondernemerschap.

Een van de oorzaken voor het ontstaan van een wachtlijst voor aanmelding is de
aanmeldprocedure zelf. Een kennismakingsgesprek is op dit moment een voorwaarde voor
lidmaatschap van ONfile. Het kennismakingsgesprek is ooit door de coördinator ingevoerd
omdat zij ervoer dat het belangrijk was om een nieuw iemand in de ogen te kunnen kijken
om op basis daarvan zijn/haar belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Deze
toegevoegde waarde van het gesprek staat niet ter discussie. Wel ter discussie staat de tijd
die het kost – ook organisatorisch: mensen komen nogal eens niet op een afspraak
opdagen –die niet in verhouding staat tot wat het oplevert.
Een ander probleem blijft de database, die momenteel eigenlijk niet meer is dan een Excelbestand met daarin informatie over alle aangesloten leden van ONfile. Dit probleem is de
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afgelopen jaren niet getackeld omdat er (financiële) keuzes gemaakt zijn en de database
had daarbij geen prioriteit. Achteraf is dat geen slimme keuze geweest: de database is ons
kapitaal, of zou dat moeten zijn. Het opzetten van een volledige en bruikbare database
vraagt om een diepte-investering.

4. 2020
Onze activiteiten in het aankomende kalenderjaar (1 januari 2020 – 31 december 2020)
betreffen deels de reguliere activiteiten maar kennen ook enkele specifieke doelstellingen.
4.1. Regulieren taken en werkzaamheden
Zoals eerder gesteld bevinden onze reguliere taken zich op drie terreinen: intermediair,
coaching en talentontwikkeling, platform en veilige haven. Een algemeen overzicht hiervan
werd hierboven in 3.1. gegeven, hieronder een beknopt overzicht van de nadere invulling
hiervan in 2020 en van de werkzaamheden die hiermee samenhangen.
Bijeenkomsten
In 2020 organiseren we, om de kosten te drukken, alleen nog bijeenkomsten met partners,
zoals met De Coöperatie (m.n. in het kader van RFG Magazine). Andere partners waarmee
wij activiteiten organiseren zijn PEN Nederland, Reportaj en The Buddy Film Project. In
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samenwerking met de Dichter des Vaderlands, Tsead Bruinja, organiseren we eind 2019 of
begin 2020 een avond in Perdu, wellicht in de vorm van een benefietavond voor ONfile.
Website en profielen
Als onderdeel van het database-project (zie onder) willen we het aantal profielen op onze
website flink uitbreiden. De ervaring leert dat het maken van een profiel veel tijd kost. Dit
heeft te maken met taal- en communicatie uitdagingen maar ook met het (digitale)
materiaal dat nodig is om een profiel te maken. Niet altijd is dat materiaal – m.n. publicaties
van leden in hun land van herkomst – voorhanden. Iedere keer zoeken we samen naar
oplossingen.
Accreditatie
Veel van onze tijd zijn wij kwijt aan werkzaamheden die te maken hebben met aanmelding
en de verschillende stadia daarvan. Vanaf 1 januari 2020 moet onze nieuwe transparante
aanmeldprocedure klaar zijn en ingezet kunnen worden. Nieuw onderdeel van de
aanmeldprocedure is het aanstellen van een commissie van collega’s die cv’s mede
beoordelen. Dat vergemakkelijkt ook de perskaartaanvragen. Het is belangrijk dat
potentiële commissieleden een onafhankelijke positie kunnen innemen, of subjectiviteit bij
zichzelf kunnen herkennen. Het zijn meestal mensen die al langer lid zijn van ONfile en die
we zullen vragen om het cv van een landgenoot of taalgenoot te beoordelen op basis van
een beoordelingsformulier. Commissieleden zijn afkomstig uit de bij ONfile meest
voorkomende landen en delen van de wereld: West-Afrika, Oost-Afrika, Afghanistan, Irak,
Iran, Syrië, Bosnië en Herzegovina, Turkije, Koerdistan.
Het beoordelen van cv’s is een tijdrovende klus (gemiddeld 3 uur per cv) en vergt behalve
zelfreflectie ook de nodige creativiteit. Het beoordelingsformulier willen we samen met
commissieleden gaan vormgeven op basis van hun ervaring. Het is belangrijk om ons te
realiseren dat we enkel een oppervlakkige screening kunnen doen.
Kennismakings- en opvolggesprekken
Een van onze belangrijkste activiteiten betreft de kennismakings- en opvolggesprekken. Als
de aanmeldprocedure is aangepast, zal er efficiënter gewerkt kunnen worden. Het
belangrijkste verschil is dat we de verantwoordelijkheid bij de aanmelders zelf leggen: als je
een gesprek wilt, moet je daar zelf moeite voor doen. Het is ook mogelijk om een gesprek
via Skype te voeren.
Opvolggesprekken zijn coachings- of begeleidingsgesprekken ten behoeve van het RFGproject én voor individuele leden om verder te komen in hun carrière.
Bemiddelingen
Behalve bemiddelingen ten behoeve van het RFG-project en (audiovisuele) media zullen wij
ook andere bemiddelingen blijven doen, bijvoorbeeld voor een festival, een cultureel
programma, een politiek evenement, etc. In 2020 willen wij deze bemiddelingen gaan
monitoren zodat we kunnen leren van de ervaringen. Ook willen we onderzoeken, middels
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een evaluatieformulier, of opdrachtgevers bereid zijn om voor onze bemiddeling te betalen,
en zo ja, waarvoor ze zouden willen betalen (welke expertise) en hoeveel.
Perskaarten
ONfile bemiddelt tussen gevluchte journalisten en de NVJ bij perskaartaanvragen. Drie jaar
geleden is deze procedure geëvalueerd en aangepast. De belangrijkste verandering is dat
gevluchte journalisten die een IFJ-perskaart willen aanvragen, moeten aantonen dat zij in
een conflictgebied werkzaam zullen zijn. Kunnen zij dat niet, dan komen zij eventueel in
aanmerking voor een NVJ-kaart, die gratis is. Beide kaarten kunnen na toekenning nog één
keer via ONfile worden verlengd. Daarna is een perskaart alleen nog te verkrijgen via een
NVJ-lidmaatschap.

Scholing
Om onze ambitieuze leden meer te kunnen bieden, zullen we op zoek blijven gaan naar
nieuwe samenwerkingspartners op het gebied van scholing. Zo willen wij met de Dutch
Filmers Academy verkennen welke mogelijkheden er zijn voor ons netwerk op het gebied
van film en fotografie. Voor journalistieke scholing zoeken we contact met de verschillende
opleidingen journalistiek. Verder onderzoeken wij de mogelijkheid tot samenwerking met
de Speakers Academy en de Schrijverscentrale.

!11

4.2. Projecten
In 2020 zal ONfile een aantal projecten uitvoeren die we in 2019 in de steigers hebben
gezet.
RFG Magazine
Om journalisten en schrijvers na hun aankomst in Nederland zo snel mogelijk aan het werk
te krijgen, bieden we hen samen met partner De Coöperatie een (online) platform om
ervaring op te doen, te leren van elkaar en vooral om een relevant netwerk op te bouwen.
Een enkeling lukt het om daarna, meestal als freelancer, een plek te bemachtigen in de
journalistieke arena.
Sinds 2017 werkt ONfile samen met De Coöperatie in het project RFG Magazine, een
online tijdschrift van gevluchte journalisten om hun verhalen te publiceren. Deze
samenwerking houdt vooral in dat ONfile journalisten en schrijvers die zich bij ons melden,
in contact bracht met RFG Magazine, waar zij gekoppeld kunnen worden aan een
Nederlandse collega (een ‘buddy’), waarna ze samen aan de slag gaan. Maar de rol van
ONfile gaat verder: als er problemen zijn tussen de buddy’s of als journalisten juist meer
willen, neemt ONfile ook de rol van coach/ begeleider op zich. Zo begeleidde ONfile
enkele buddykoppels bij het indienen van een subsidieaanvraag bij het Fonds Bijzondere
Journalistieke Projecten. En zaten we ook naast onze RFG-journalisten tijdens hun
kennismakingsgesprek voor een stage bij een landelijke krant of regionale omroep.
Vanaf 1 september gaat ONfile ten behoeve van RFG Magazine een doelgericht traject van
loopbaanbegeleiding aan, om een aantal gevluchte professionele journalisten te coachen in
hun pad naar een steviger positie in het Nederlandse medialandschap. Voor dit tweejarig
project, mede gefinancierd door de Stichting DOEN (die een deel van de kosten van De
Coöperatie financiert), zijn de volgende resultaten afgesproken:
- 95 artikelen in 2019; 175 artikelen in 2020
- 20 koppels voor een traject van 4 tot 9 maanden
- 48 doorplaatsingen en vervolgopdrachten
- 20 journalisten die succesvol doorstromen (vaste baan, betaalde freelance opdracht, stage,
onderzoeksjournalistiek project aanvragen en uitvoeren).
Op de lange termijn is het doel van dit ambitieuze project ervoor te zorgen dat er meer
bijdragen van journalisten met een vluchtelingenachtergrond in de reguliere media
verschijnen. Als tussenstap, en meer op korte termijn, gaat het om een groter aantal
publicaties, en van een voldoende hoog niveau, in RFG Magazine.
Met begeleiding die alleen gericht is op de totstandkoming van artikelen zullen de
langetermijndoelstellingen niet behaald kunnen worden, zelfs niet wanneer er daarbij oog is
voor de specifieke problematiek van gevluchte journalisten. Om tot een structurele
inbedding van deze journalisten in de Nederlandse media te kunnen komen, is het
belangrijk dat zij deel gaan uitmaken van relevante netwerken, dat hun zichtbaarheid
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vergroot wordt. Het gaat er, met andere woorden, om dat RFG-journalisten duurzame
relaties krijgen met mediatitels en partnerorganisaties.
Een belangrijk verschil met voorgaande jaren is dat niet alleen de buddy’s worden betaald
voor hun ondersteuning en eindredactie, maar ook de schrijvers zelf. Beiden ontvangen
hetzelfde honorarium voor een stuk of een vertaling. Voor ONfile betekent dit project dat 4
uur per week moet worden besteed aan de begeleiding van RFG-journalisten. De
projectcoördinatie is in handen van De Coöperatie. Er wordt maandelijks geëvalueerd.

Database project
Onderdeel van het op orde krijgen van de backoffice is het opschonen van de database. We
zoeken hiervoor een vrijwilliger uit het netwerk. Doel van het project is het nabellen en
mailen van alle contacten in de database en het actualiseren van de gegevens, zowel
contactgegevens als gegevens van beroepspraktijk. Mogelijk zullen zich hierna twee
databases vormen, namelijk actieve leden en passieve leden. Deze scheiding maakt ons
werk overzichtelijker, aangezien onze bemiddelingen alleen gericht zijn op de actieve leden.
Handboek
ONfile wil begin volgend jaar in samenwerking met haar netwerk van gevluchte
mediaprofessionals een Handboek Journalistieke Inburgering uitbrengen om nieuwkomers
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in de journalistiek op weg te helpen. We merken dat er onder gevluchte journalisten1
behoefte is aan meer kennis over het Nederlandse medialandschap en aan manieren om
zich daarin te verdiepen. Het handboek wijst hen de weg door gebruik te maken van de
ervaringsdeskundigheid van het netwerk.
Het Handboek Journalistieke Inburgering richt zich in de eerste plaats op nieuwkomers met
een niet-Nederlandse achtergrond in de journalistiek en op journalisten en schrijvers die al
langer in Nederland zijn en die hun kennis willen bijspijkeren. Daarnaast richt de publicatie
zich op mediaorganisaties en redacties die willen werken met gevluchte mediaprofessionals.
Omdat het werk van ONfile zich de afgelopen jaren heeft verbreed naar literatuur/poëzie en
documentaire/ film, zullen we ook aan die gebieden aandacht besteden.
Het handboek bevat vijf portretten van journalisten uit ons netwerk. Achterin staan
contactgegevens van relevante organisaties en een literatuurlijst voor verdere verdieping.
Het handboek verschijnt als online publicatie op onze website en in druk in een beperkte
oplage.
Het Handboek Journalistieke Inburgering is een samenwerking tussen journalist Rob
Hartgers en het netwerk van ONfile: haar leden én haar inhoudelijke partners. Door de
projectcoördinator (ONfile) wordt in samenspraak met de auteur een klankbordgroep
samengesteld van gevluchte mediaprofessionals die meelezen en meeschrijven. De
portretten in het boek worden door henzelf of door iemand uit het netwerk geschreven,
onder begeleiding van de auteur. Samenwerking met partners houdt in dat de vaste
partners van ONfile (NVJ, The Buddy Filmproject, Majalla, Stichting
Vluchtelingenambassadeurs, PEN Nederland, Reportaj) inhoudelijk bijdragen aan het boek
en dat zij het boek onder de aandacht brengen van hun achterban.
4.3. Practice what you preach
ONfile was altijd een organisatie door en voor gevluchte journalisten en schrijvers. Echter,
de laatste jaren was de dagelijkse leiding in handen van coördinatoren en medewerkers
zonder vluchtelingenachtergrond. De reden hiervoor was: professionalisering, beperkte
middelen en beperkte fte. Hier komen wij op terug omdat we opnieuw willen gaan
toepassen wat we prediken: integreren doe je samen. De focus ligt dus op zélf ervaring
opdoen en die ervaring delen.
Ter voorbereiding op het nieuwe jaar zullen we het team vanaf oktober 2019 gaan
uitbreiden met:
-1 communicatiemedewerker
-1 stagiair communicatie met een vluchtelingenachtergrond
-1 coach/begeleider ten behoeve van RFG Magazine
1

Onder journalisten worden zowel schrijvende als audiovisuele verslaggevers, redacteuren, fotografen, filmers,

cartoonisten, documentairemakers, film- en televisieproducenten en bloggers begrepen. Tot de groep schrijvers
behoren ook dichters, essayisten, columnisten en publicisten.
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-1 coach/begeleider met een vluchtelingenachtergrond
-1 vrijwilliger uit het netwerk voor het project database
We gaan werken met een buddyconstructie zoals dat ook bij RFG Magazine gebeurt: we
koppelen een talentvolle professional uit ons netwerk aan een professional met veel
ervaring in Nederland. Het doel hiervan is drieledig:
1. Nieuwe samenwerkingen uitproberen en leren van die ervaringen ten behoeve van
ons bemiddelende werk
2. Nieuwe mediaprofessionals klaarstomen voor de toekomst
3. Als ervaringsdeskundige gesprekspartner worden in het debat over culturele
diversiteit in de media.
Werkwijze
De buddykoppels zijn gelijkwaardig aan elkaar en zullen zelf hun samenwerking vormgeven.
Het idee hierachter is dat inclusief werken alleen mogelijk is als je beiden bereid bent om
van elkaar te leren.
De professionals met een vluchtelingenachtergrond zullen beginnen met een stage van 3
maanden. Als dit goed gaat, willen we daarna overgaan op een freelance contract voor 4
uur per week.
Sollicitatieprocedure
We gaan op zoek naar een communicatiemedewerker en een coach/begeleider en twee
stagiaires die bereid zijn om op deze manier te werken.
Wij geloven erin dat wij door de ervaringen die wij opdoen met deze werkwijze nog beter
kunnen adviseren over hoe samen te werken als het gaat om mensen met uiteenlopende
achtergrond en dat wij onze rol en impact in de media kunnen uitbreiden.

5. De toekomst van ONfile
Zoals in de inleiding al werd aangegeven heeft een recent gesprek tussen ONfile en OCW
het proces van herbezinning op onze positie geïntensiveerd. In dit overleg werd gesproken
over de mogelijke toegevoegde waarde van ONfile en over de mogelijke rol die ONfile zou
kunnen vervullen waar het gaat om arbeidsbemiddeling, participatie en diversiteit.
Wij zullen de komende tijd ons blijven inzetten voor het werven van gelden bij fondsen of
anderszins maar tegelijk diverse toekomstscenario’s voor ONfile onderzoeken. Op dit
moment denken wij aan vier scenario’s:
1. Doorgaan in de huidige vorm
2. ONfile als sociale onderneming
3. Fuseren
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4. Onderbrengen van het netwerk en de activiteiten bij financieel sterkere organisaties,
en ONfile opheffen.
Ad 1 Doorgaan in de huidige vorm
De tijd van geld geven om mensen te helpen is voorbij. In plaats daarvan gaat het erom
partijen te vinden die iets voor onze propositie over hebben. Na meerdere afwijzingen voor
generieke gelden zullen wij nog Start Foundation, Eva Tas Foundation en
Leeuwensteinstichting vragen om een verkennend gesprek over mogelijk generieke steun
voor ONfile. Door OCW werden wij geattendeerd op het Mensenrechtenfonds. Een andere
optie is wellicht Open Society Foundations.
Ad 2 ONfile als sociale onderneming
Kunnen wij geld verdienen met onze expertise en ons superdiverse netwerk én daarnaast
ook die veilige haven blijven? De komende maanden gaan wij ons, mede geïnspireerd door
het gesprek bij OCW, verdiepen in sociaal ondernemerschap. We willen een externe partij
inschakelen om een strategisch (ondernemings)plan te maken om te kijken of en zo ja hoe
we onze ‘unique selling points’ kunnen vermarkten. Er zijn momenteel veel partijen die in
sociale ondernemingen investeren. Bijvoorbeeld Qredits Microfinanciering Nederland
(kredietverlening) of crowdfunding platforms.
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Ad 3 Fuseren
ONfile is al 23 jaar actief, en op steeds meer terreinen – wat een kracht is maar ook een
zwakte kan worden. Enkele nieuwe organisaties hebben op verwante terreinen ook
successen geboekt, waarbij soms sprake is van overlapping in taakstelling met de
doelstellingen van ONfile. Wij onderzoeken de mogelijkheden van intensievere
samenwerking of zelfs een fusie.
Ad 4 Onderbrengen en opheffen
Dit is de laatste optie, tenzij we er eerder op uitkomen dat dit het beste is om te doen voor
het netwerk. Voor het bestuur staat voorop dat keuzes worden gemaakt in belang van het
netwerk en ter ondersteuning van onze missie en visie. Het onderbrengen van ONfile elders
zou ook kunnen betekenen dat de verschillende activiteiten en taken niet allemaal bij één
andere organisatie ondergebracht (kunnen) worden, maar bij meerdere. Zo kan
Vluchtelingenwerk Nederland wellicht een flink deel van praktische hulp op zich nemen.
Het onderzoek naar de vier scenario’s moet eind 2020 resulteren in een plan van aanpak
voor een doorstart, een sociale onderneming, een fusie of afbouw.

6. Organisatie

6.1. Bestuur
•
•
•
•
•
•
•

Maaike Verrips (voorzitter)
Nienke Stel (penningmeester)
Mustafa Hadziibrahimovic (algemeen bestuurslid)
Sergej Kreso (algemeen bestuurslid)
Bart Luirink (secretaris)
Signe Zeilich-Jensen (algemeen bestuurslid)
Hord Wbi (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
6.2. Bureau
- Milena Mulders (directeur)
- Merel Huisman (communicatie en productie). Vanaf 1 oktober wordt zij opgevolgd door
een freelance communicatie professional én een stagiair uit ons netwerk (zie onder 4.3)
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6.3. Ambassadeurs
- Chris Keulemans (schrijver en cultuurondernemer)
- Xandra Schutte (journalist en hoofdredacteur)
- Babah Tarawally (schrijver en journalist)
- Danny Ghosen (programmamaker)
- Mardjan Seighali (directeur-bestuurder UAF)
- Ad Knotter (hoogleraar sociale en economische geschiedenis)
- Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands 2019-2020)

7. Planning
1 september – 31 december
Backoffice
Beschrijven backoffice probleem
Onderzoeken oplossingen backoffice probleem + plan van aanpak
In gang zetten oplossingen
DEF maken aanmeldprocedure
Beoordelingsformulier maken
Commissieleden benaderen en aanstellen beoordeling cv’s
Database project in de steigers zetten
Personeel
Gesprekken met nieuwe communicatie medewerker; samen op zoek naar stagiair uit het
netwerk
Gesprekken voeren t.b.v. vacature coaching en begeleiding RFG Magazine; samen op zoek
naar stagiair uit het netwerk
Vrijwilliger zoeken voor database project
RFG Magazine
Vanaf 1 september 4 uur in de week besteden aan coaching en begeleiding
Overige projecten
Fondsenwerving ten behoeve van Handboek Journalistieke Inburgering
Samenstellen klankbordgroep
Benaderen co-auteur
Start met het onderzoek door de auteur
Overige activiteiten
Reguliere werkzaamheden, zoals aanmeldprocedures, kennismakings- en opvolggesprekken
en perskaartaanvragen
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Fondsenwerving
Zoeken naar generieke fondsen
Verkennende gesprekken
Aanvragen indienen
Financiële verzelfstandiging
Inhuur expert
4 scenario’s verder uitwerken
Gesprekken met vergelijkbare organisaties (onder andere Buddy Film, Granate, NVJ)

1 januari – 1 april 2020
Backoffice
Implementeren backoffice
oplossingen
Uitvoeren project actualiseren
database. Oplevering afhankelijk van
oplevering database
Projecten
Handboek Journalistieke Inburgering
Onderzoeken en schrijven: januari/
februari 2020
Ontwerp: februari/maart 2020
Drukken: maart 2020
Online en verspreiden: april 2020
RFG Magazine
RFG Magazine: coaching en
begeleiding 4 uur per week x 2
Overige activiteiten
Reguliere werkzaamheden, zoals
aanmeldprocedures,
kennismakingsgesprekken en
opvolggesprekken en
perskaartaanvragen
Bijeenkomsten
Een avond in Perdu i.s.m. Dichter des
Vaderlands
Financiële verzelfstandiging
Vier scenario’s uitgewerkt: plan van aanpak voor uitvoering
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1 april – 31 december 2020
Backoffice
Implementeren backoffice oplossingen
Uitvoeren project actualiseren database. Oplevering afhankelijk van oplevering database
Fondsenwerving
Zoeken naar generieke fondsen
Verkennende gesprekken
Aanvragen indienen
Projecten
Handboek Journalistieke Inburgering
Online en verspreiden: vanaf april 2020
RFG Magazine
RFG Magazine: coaching en begeleiding 4 uur per week x 2
Overige activiteiten
Reguliere werkzaamheden, zoals aanmeldprocedures, kennismakingsgesprekken en
opvolggesprekken en perskaartaanvragen
Financiële verzelfstandiging
Plan van aanpak voor uitvoering doorstart, sociale onderneming, fusie of afbouw.

8. Colofon
De foto’s zijn afkomstig van ONfile-lid en fotograaf Negin Zendegani.
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