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1 DOEL, VISIE EN UITGANGSPUNTEN 
1.0 De aanleiding tot het oprichten van de Stichting Majalla 
De grote toestroom van vluchtelingen heeft de afgelopen jaren gezorgd voor kritiek, weerstand, 
verzet en een soms explosief klimaat in Nederland. Het is belangrijk racisme en xenofobie te 
voorkomen en tegen te gaan. Daarom willen wij mensen informeren over de complexiteit van het 
integratieproces en hen bewust maken van de problemen waarmee vluchtelingen worstelen. Het is 
bovendien belangrijk onderling begrip te kweken en compassie met elkaar te stimuleren.  
 
Daarnaast blijkt dat vluchtelingen die niet deelnemen aan de maatschappij, niet integreren. Dat leidt 
dan tot persoonlijke problemen zoals eenzaamheid, afhankelijkheid en depressiviteit. Het 
veroorzaakt ook maatschappelijke problemen zoals verspilling van talent en economische - en sociale 
kosten. De taalbarrière is daarbij een belangrijk struikelpunt en dat geldt des te meer voor 
vluchtelingen / journalisten 
 
Redenen voor ons de Stichting Majalla op te richten in september 2017. 
De Stichting is gevestigd in Amsterdam. 
 
1.1 Het doel van de Stichting Majalla 
De Stichting Majalla (verder te noemen: Majalla) heeft als doel: 
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1) het bevorderen van inzicht in – en begrip voor elkaar tussen Nederlanders en  
vluchtelingen; 
2) het begeleiden van gevluchte journalisten bij het maken van publicaties in de Nederlandse 
taal en het vinden van werk in de Nederlandse journalistiek. 
 
Majalla realiseert dit door: 
1)  het uitgeven van een online magazine. Anders gezegd: door het beheer, in stand houden 
en up to date houden van de website en online forum www.majalla.nl; 
+ het bevorderen van het plaatsen van publicaties door journalisten - zowel  Nederlands als 
vluchteling – op www.majalla.nl ; 
+ het organiseren van debatten, discussies en evenementen in brede zin, waarbij onder 
meer aandacht kan worden besteed aan de positie van vluchtelingen. 
2) het begeleiden van gevluchte journalisten  
+ via een buddy systeem waarbij een Nederlander/journalist en een vluchteling/journalist 1 
op 1 samenwerken bij het maken van artikelen, columns etc.; 
+ door het organiseren van taallessen en andere ondersteunende activiteiten zoals 
bijvoorbeeld workshops door Nederlandse journalisten over het Nederlandse media 
landschap. 
 
1.2 Visie en uitgangspunten 
*Kenmerkend voor Majalla is de collectieve aanpak d.w.z. vluchtelingen- journalisten 
draaien mee in de redactie (die wekelijks vergadert) waardoor een unieke samenwerking 
plaatsheeft tussen Nederlandse – en gevluchte journalisten. 
De redactie is een werkplaats waar een product (magazine) wordt gemaakt. Tegelijk is het 
een leerhuis. En dat leren is wederzijds: Nederlandse journalisten leren uit de eerste hand 
over de migratieproblematiek; vluchtelingen journalisten leren hoe de Nederlandse media 
werken en hoe onze taal (beter) te gebruiken. 
 
*Dit werkplaats/leerhuis concept met de wederzijdse kennis overdracht, geldt ook bij ons 
buddy – systeem met zijn 1 op 1 begeleiding, op weg naar een werkplek of stage. Bovendien 
worden vluchtelingen – journalisten ingeschakeld als begeleider van mede 
vluchtelingen/journalisten. Oftewel: “ vluchtelingen voor vluchtelingen”,  “helpt elkander”, 
en ”voor wat hoort wat”. 
 
*Majalla is een onafhankelijk medium: onderzoekend, nieuwsgierig en persoonlijk 
betrokken. De invalshoek is : duiding, achtergrond en analyse:  
Voorbij de waan van de dag, voorbij de emotie en voorbij het vluchtverhaal. 
Wij zijn inlevend, empathisch en betrokken. Niet sentimenteel en blind voor dilemma’s. Niet 
polariserend. Wij laten zien hoe het werkelijk zit. 
 

1.3  De doelgroep 
Majalla richt zich op vluchtelingen (die overal vandaan komen en recent of langer geleden zijn 
gevlucht en legaal dan wel illegaal hier verblijven), statushouders, vrijwilligers, mensen die zich het 
lot van vluchtelingen aantrekken, journalisten, politici, bestuurders, professionals van COA, IND, 
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ministeries en gemeenten, geïnteresseerde burgers, scholieren en studenten. 
 
Waar het gaat om de begeleiding van de vluchtelingen- journalisten naar werk en het ter beschikking 
stellen van arbeidsplaatsen,  richten wij ons in het bijzonder op de werkgevers in de Nederlandse 
media en Nederlandse-  en vluchtelingen - journalisten. 
 
1.4 Communicatiekanalen 
Majalla maakt gebruik van alle journalistieke genres, zoals reportages, interviews, columns, 
peilingen, reacties, cartoons, maar ook boek- en filmrecensies, taaloefeningen en opiniestukken. 
wij publiceren artikelen in het Nederlands, Engels en Arabisch. Bij voldoende belangstelling en 
capaciteit voegen wij daaraan andere talen toe. 
 
Er wordt eerst online gepubliceerd op onze website www.majalla.nl. Tekst en beeld worden via 
verschillende sociale media gedeeld, zoals op Facebook, Twitter en Instagram. Zo bouwen wij via 
likes en volgers aan een Majalla – community. Bij voldoende belangstelling en wanneer er voldoende 
geld is, geven we later een gedrukt tijdschrift, magazine, glossy of krant uit. Er zijn momenteel 1000 
volgers op Facebook en elk artikel wordt door 600 mensen gelezen 

Het vormen van een Majalla – community gebeurt ook (naast wat hierboven is vermeld) door actief 
te zijn op sociale media met een tweezijdige communicatie met lezers en geïnteresseerden. 
Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten en evenementen op ontmoetingsplekken van 
Nederlanders en vluchtelingen over belangrijke thema´s waaraan Majalla aandacht heeft besteed of 
wil besteden.  

2 BELANGRIJKSTE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE PERIODE 
2.1 Basisproject “Fundament Majalla” 
Om onze doelstellingen te kunnen realiseren is een robuuste organisatie nodig die het 
fundament is om het redactionele werk èn de opleidings- en begeleidingsfunctie effectief uit te  
voeren. 
2.1.1 Zo is het nodig een richtinggevend beleidsplan op te stellen, een ANBI erkenning te 
verkrijgen en een verdienmodel te ontwikkelen en te implementeren.  
2.1.2 Tevens is er geld nodig om in de startfase te kunnen investeren in stabiliteit, continuïteit en 
het opbouwen van een intern en extern netwerk.  
2.1.3 Dit geldt temeer omdat – zoals gezegd -  (de redactie van) MAJALLA  zelf ook een 
leerschool is. Dat vraagt een extra begeleidings- en opleidingsinspanning in deze beginfase van 
onze stichting. Daarna kan deze gemengde redactie het vliegwiel zijn van-  met name-  onze 
redactionele werkzaamheden. 
2.1.4 In het verlengde hiervan willen wij 5 individuele begeleidingen realiseren van vluchteling – 
redacteuren via een buddy systeem.  
2.1.5 De ervaringen uit die 5 trajecten dienen ook als input voor het ontwikkelen van een format 
voor een individueel begeleidingstraject. Hoewel elke begeleiding maatwerk is, is het toch 
praktisch en effectief een model te ontwikkelen waarop individuele behoeften worden geënt. 
  

Deze 5 elementen maken deel uit van het project “Fundament Majalla”. Daar komt nog bij: 
*de noodzaak voortdurend onze website te voeden en uit te bouwen en de link te leggen met 
sociale media; 
*de aanschaf van elementaire apparatuur/software. 
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* een verbetering van onze presentatie opdat beter vrijwilligers kunnen worden geworven en 
* de mogelijkheid onkosten te vergoeden aan onze medewerkers. 

Actie: We hebben zelf nu nog te weinig menskracht om dit project ”Fundament Majalla “uit te 
werken,  op te zetten, financiering te verwerven en uit te voeren. Wij schakelen daarom de 
SESAM Academie hierbij in. Het project loopt een jaar. 
 
2.2 Met het project 2.1 “Fundament Majalla” en de hierna te noemen acties hebben we onze 
handen meer dan vol. Het online magazine wordt immers ook nog “gewoon” voortdurend  
gevuld met nieuwe artikelen. Daarom beperken wij dit beleidsplan tot de huidige omvang. 
 

3 DE ORGANISATIE VAN MAJALLA 
3.1 Algemeen 
Wij zijn van mening dat mensen die betrokken worden (of zijn) bij onze stichting niet mogen 
aanzetten tot haat of gebruik van geweld. Bestuurders en gezichtsbepalende personen van de 
Stichting mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld. 
 
3.2 Organisatorische opbouw en menskracht 
3.2.1 Bestuur 
Het bestuur bestaat nu uit 3 personen.  
Actie: We zullen de functies van het bestuur en de bestuursleden bezien en omschrijven. Vervolgens 
bepalen wij of het bestuur uitbreiding behoeft en met welke disciplines. 

In dit verband is het ook zinvol te bezien of de verhouding tussen het bestuur en de (hoofd)redactie 
nader moet worden uitgewerkt bijvoorbeeld in een redactie statuut. 
3.2.2 (Hoofd )Redactie 
Majalla kent een kernredactie van 5 Nederlanders en 5 vluchtelingen/statushouders. De kern 
redactie komt regelmatig bijeen en staat onder leiding van een hoofdredacteur. 
Belangrijk is dat deze groep leert als een professioneel, multicultureel team te functioneren en een 
inspirerend vliegwiel te zijn voor de inhoudelijke ontwikkeling van Majalla 
Actie: Door middel van een drietal trainingen wordt de kernredactie gestimuleerd en ondersteund 
om deze rol op zich te nemen. Dit element is onderdeel van het basisproject 2.1 
3.2.3 Ondersteunende functie 
Een organisatie als Majalla is erbij gebaat als de professionals/journalisten zich bezig (kunnen) 
houden met hun vak. Majalla is er ook bij gebaat als er een herkenbaar en structureel aanspreekpunt 
is dat de administratie voert, de post behandelt, de receptie functie vervult, vergaderingen plant en 
verzorgt, informatie verzamelt en bijhoudt en die geraadpleegd kan worden door medewerkers van 
Majalla en door externen. 
Zo een functie is het best te typeren als redactiesecretaris/office manager/bureauhoofd. 
Actie: Uitwerking van functie/taakbeschrijving en werving. In eerste instantie als vrijwilliger.  Wij 
hopen zo een functie – op termijn, betaald – te kunnen invullen voor 0,5 fte 
3.2.4 Vrijwilligersbeleid 
Er zijn ongeveer 20 vrijwilligers bij Majalla betrokken 
Actie: Wij stellen vast (en leggen vast) welk vrijwilligersbeleid de Stichting voert. Wij denken niet aan 
een  aparte beleidsnota op dit gebied maar wel aan het regelen/afspreken en vastleggen van 
praktische zaken, zoals  taak en functiebeschrijvingen, reiskosten of onkostenvergoeding, steun bij 
het functioneren etc. 
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Wij zullen ook nagaan welke vrijwilligersfuncties verder nog nodig zijn en gaan deze dan invullen. 
zie ook 2.1 
 
3.3 Middelen 
3.3.1 Huisvesting 
Voor het opslaan van documentatie en het samen gebruik maken van Ict faciliteiten en voor 
onderling overleg is een eigen vaste locatie erg praktisch en stimulerend. Het wordt zeker gewenst/ 
noodzakelijk als een vaste officemanager wordt aangesteld. Majalla maakt nu gebruik van 
vergadermogelijkheden in het buurtcentrum BOOST in Amsterdam – Oost. 
Actie: We zullen nagaan wat voor een ruimte we precies nodig hebben en waar een (goedkope) 
oplossing is te vinden. 

3.3.2 Apparatuur 
 Enkele basale aanschaffingen worden meegenomen in het project 2.1. 
Wij inventariseren welke apparatuur nodig is en in welke mate die beschikbaar is via “sharing” of de 
2e handsmarkt. 
De locatiekeuze is hiervoor ook belangrijk. 

4 SAMENWERKINGSPARTNERS 
Er zijn een  aantal initiatieven om vluchtelingen te helpen met hun integratie die raakvlakken hebben 
met Majalla. Het initiatief van De Correspondent in samenwerking met Refugee Start Force komt 
dichtbij de opzet van Majalla. Ook het RFG Magazine dat is opgezet door On File en De Coöperatie is 
interessant. 
Majalla staat open voor samenwerking met deze organisaties en belemmert journalisten die op 
Majalla publiceren niet om te publiceren op RFG. 

Met het buurtcentrum BOOST werken we praktisch samen m.b.t onze huisvesting. Er is geen intentie 
om dat te wijzigen. Op andere terreinen (zoals taalcursussen, werkbegeleiding zien we eveneens 
mogelijkheden. Daarover gaan we in gesprek 
 
In zijn algemeenheid zullen we onderzoeken en inventariseren wat geschikte samenwerkingspartners 
zijn en hoe de samenwerking kan worden opgezet. 

 
6 KOSTEN en OPBRENGSTEN/RESULTATEN 
6.1 Algemeen 
Wij voeren een zodanige administratie dat duidelijk blijkt welke kosten zijn gemaakt en wat de aard 
en omvang zijn van de uitgaven. Tevens blijkt daaruit welke bedragen aan bestuursleden zijn betaald 
voor de vergoeding van onkosten. 
 
Wij streven naar een minimum aan overheadkosten, zodat zoveel mogelijk van de inkomsten ten 
goede komt aan het doel.  
Het moge duidelijk zijn dat de Stichting geen winstoogmerk heeft. Als er winst wordt behaald uit 
commerciële activiteiten dan komt die ten goede aan het doel van de stichting.  

Het vermogen van de Stichting bedraagt niet meer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 
continuïteit van de Stichting. Er dient een reserve te worden opgebouwd om verplichtingen te 
kunnen aangaan en om risico’s in de bedrijfsvoering af te dekken. 
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6.2 Financiële opbrengsten 
6.2.1 Verdienmodel 
Majalla wordt gratis aangeboden. Wij gaan voor de financiering van Majalla uit van een “solidair 
model”. Dat wil zeggen dat wij mensen die het kunnen missen vragen om een donatie, zodat mensen 
die het zich niet kunnen veroorloven toch gratis Majalla kunnen blijven gebruiken. 

Wij verwerven inkomsten via: subsidies, donaties van particulieren en bedrijven, 
lijfrenteschenkingen, erfstellingen en legaten ( deze worden slechts onder voorrecht van 
boedelbeschrijving aanvaard); donaties van fondsen, sponsoring, crowdfunding, advertenties en 
eigen inkomsten uit onze dienstverlening en verkoop van producten. 
Actie: In eerste instantie richten wij ons op sponsoring, crowdfunding en donaties door fondsen.  In 
2018 leggen wij de basis voor een structurele fondsenwerving. Dat doen we door te inventariseren 
welke fondsen voor ons van belang zijn en documentatie gereed te maken zodat wij aanvragen 
kunnen doen. Vervolgens zal in 2019 worden begonnen met een stelselmatige fondsenwerving. 
Parallel hieraan onderzoeken we diepgaander wat een verdienmodel kan zijn voor Majalla en hoe 
deze wordt ingevoerd. Ook dit is onderdeel van het basisproject 2.1 
 
6.2.2 ANBI 
Majalla is nog geen ANBI instelling. Dat is wel belangrijk om voor donateurs en onszelf belasting 
voordeel te verkrijgen. Bovendien is zo een status van belang bij het verwerven van donaties bij 
fondsen.  
Actie: Wij vragen in 2018  een ANBI erkenning aan (als onderdeel van project 2.1). 
 
Wij willen vervolgens  blijven voldoen aan de ANBI - voorwaarden en zullen daarom jaarlijks bekijken 
of wijzigingen (in correspondentie adres bijvoorbeeld) moeten worden doorgegeven aan de 
Belastingdienst 
 
6.3 Andere (dan financiële) opbrengsten en resultaten 
We denken in 3 jaar tijd een bereik te realiseren bij onze doelgroep van 10.000 mensen op de site. 
Daardoor dragen wij bij aan de informatie voorziening over de migratieproblematiek. 

We verwachten dat journalisten met een vluchtelingen achtergrond 2 - maandelijks een publicatie  
(tekst, beeld, video) op de website publiceren (of buiten Majalla om in een ander medium)  en dat zij 
– met adequate begeleiding en additionele opleidingen – in 3 jaar tijd zelfstandig in Nederland verder 
kunnen. 

Wij verwachten in de komende 3 jaar zeker 5 journalisten zover te brengen dat zij een werkplek 
hebben bij een Nederlands blad/tijdschrift oid. 
 
Wij dragen we bij aan het vergroten van de diversiteit in de Nederlandse media, althans van de kans 
dat dit gebeurt. Het aanbod van geschikte mensen neemt door onze activiteiten immers toe. 

6.4 Planning & control en evaluatie 
De Stichting werkt met een begroting en jaarrekening.  Er wordt een financiële planning voor een 
aantal jaren opgesteld om te komen tot een gerichte verwerving - en een doeltreffende besteding 
van gelden. Een samenvatting van de jaarrekening wordt op de website gepubliceerd. 
Gezien het boekjaar van de Stichting zal dit laatste voor het eerst in 2019 , over het jaar 2018, 
gebeuren. 
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Wij bekijken ieder jaar wat de resultaten van de organisatie zijn geweest door het bespreken van de 
jaarrekening en het jaarverslag tussen bestuur en kernredactie. Het beleidsplan wordt tweejaarlijks 
geëvalueerd en aangepast in hetzelfde overleg. 
 
Elk jaar wordt de content beoordeeld van de vluchtelingen – journalisten die meedoen aan de 
activiteiten van Majalla. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit, het bereik, de impact en het aantal 
reacties op de artikelen. 

 


