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1. Terugblik
2017 was het jaar dat On File back on track werd gezet. Door een nieuwe
coördinator, maar ook door nieuwe bestuursleden. De relevantie van de
organisatie werd bevestigd door de samenwerkingen die we aangingen, maar
ook door de bemiddelingen die we deden tussen vragende partijen en ons
netwerk. Belangrijkste was dat gevluchte journalisten, schrijvers (en dichters) en
andere mediaprofessionals hun weg naar On File bleven vinden en we hen een
veilige plek konden bieden en op weg konden helpen.
In 2017 hebben wij drie belangrijke stappen gezet: 1. we gingen samenwerken
met de Coöperatie, wat onder meer leidde tot een nieuw online platform voor
gevluchte journalisten en schrijvers om te publiceren (RFG Magazine), 2. we
besloten om te gaan verhuizen en 3. we besloten om onze oude website af te
sluiten, een nieuwe tijdelijke website te laten maken en online te zetten en in de
tussentijd te gaan werken aan een nieuwe duurzame identiteit en website voor
On File.
2. Activiteiten 2017
De activiteiten van On File in 2017 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 On
File 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
On File 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.
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.

2.1.3 Perskaarten
Sinds een aantal jaren kunnen gevluchte journalisten via On File een
internationale perskaart aanvragen bij de NVJ. In 2017 is deze procedure door de
betrokken partijen geëvalueerd. In overleg met de NVJ werd in 2017 besloten dat
er door On File geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen;
verlengingen doen we wel. De reden hiervoor was dat On File de
verantwoordelijkheid niet wil en kan dragen voor de journalisten die op deze
manier een perskaart krijgen. On File is niet in staat om journalisten te screenen.
Nieuwe journalisten kunnen wel te alle tijden een aanvraag voor een
internationale perskaart indienen bij de NVJ. Voorwaarde is dan wel dat ze
aantoonbaar werkzaam moeten zijn voor Nederlandse media. Gevluchte
journalisten worden dus gelijkgesteld aan Nederlandse collega’s. In 2018 willen
we deze werkwijze opnieuw evalueren.
In 2017 bemiddelde On File ten behoeve van 9 perskaart verleningen.
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. Om inzicht te geven in die diversiteit van de
bemiddelende werkzaamheden van de coördinator beschrijven we hieronder
een aantal concrete voorbeelden:
* In januari bezoekt de coördinator journalist Abdou Allasadi op de redactie van
NH Nieuws, waar hij stageloopt.
Op 13 januari organiseerde de coördinator een gesprek tussen een Syrische
journalist met bestuurslid Carla Tjon en Milena Mulders naar aanleiding van
reacties uit het netwerk over zijn journalistieke achtergrond. Bij het gesprek
waren de oud-leden Mariwan Kanie en Goran Baba Ali als vertalers en adviseurs
aanwezig.
* Op 19 januari organiseerde de coördinator een gesprek bij Amnesty
International tussen Nafiss Nia (Stichting Granate) en journalist/ schrijver Hasan
Alkhatib, die zijn roman graag wilde laten vertalen in het Nederlands. Nafiss
vroeg hem om een synopsis en eerste hoofdstuk in het Engels of Nederlands naar
haar te sturen, zodat zij zijn kon beoordelen en eventueel doorsturen naar het
Letterenfonds en/of uitgever Jurgen Maas.
* Op 31 januari een aanbevelingsbrief geschreven voor Hasan Alkhatib naar
aanleiding van zijn problemen met de gemeente Almere als gevolg van zijn wens
om een opleiding te gaan volgen. De brief was bedoeld om aan te tonen dat
Hasan serieus bezig is met zijn toekomst.
* In februari zoekt On File lid (toen nog geen bestuurslid) Sergej Kreso collega
Christopher Opaka op in het AZC Echt.
* Op 22 februari faciliteerde de coördinator een gesprek tussen de Syriërs Linda
Bilal, Hasan Alkhatib en Wesam Kareem. We wilden onderzoeken hoe
‘oudkomer’ Kareem (opgegroeid in Syrië) van waarde kon zijn voor

nieuwkomers Linda en Hasan.
* Voormalig buitenlandcorrespondent in Irak Haider Aljezairi nam op 13 maart
op voordracht van On File deel aan een programma van One World in Pakhuis de
Zwijger. https://www.oneworld.nl/overig/maken-nieuwe-media-debuitenlandcorrespondent-overbodig/
* Camjo Wesam Kareem diende een plan voor financiële ondersteuning in waarin
hij On File vroeg om bij te dragen aan de ontwikkeling van zijn documentaire
‘Hoop na wanhoop’ (werktitel): over vooroordelen en stigma’s in de psychiatrie.
In overleg met het bestuur beoordeelde de coördinator deze aanvraag als
interessant maar onvoldoende uitgewerkt tot een filmplan. In overleg met
Wesam hem in contact gebracht met On File coach/regisseur Farshad Aria om
samen tot een filmplan te komen. Deze begeleiding werd gefinancierd door On
File. Hun samenwerking leidde tot een filmplan en plan van aanpak. Op basis
hiervan verleende On File Wesam Kareem een bescheiden financiële
ondersteuning. De film, getiteld ‘Ce n’est pas la route’, is in ontwikkeling en zal in
de loop van 2018 worden afgerond. Samen met On File zoekt Wesam naar een
geïnteresseerde omroep. Wesam wil de film ook graag speciaal voor het On File
netwerk vertonen.
* Op 16 maart organiseerde de coördinator een ontmoeting tussen nieuwkomers
Zafar Karimi en voormalig Volkskrant journalist Maria Hendriks vanuit de
behoefte van Zafar om te sparren met iemand uit de Nederlandse journalistiek.
* In maart plaatste On File een oproep op Villa Media voor Nederlandse
journalisten die ondersteuning wilden bieden aan gevluchte collega’s. 23
journalisten reageerden op de oproep. Hen nodigden we uit voor het
Journalistencafé op 30 maart. Enkelen van hen begeleiden sindsdien een aantal
gevluchte collega’s, al dan niet via RFG Magazine.
* Naar aanleiding van een gesprek met Menno Weijs van de European Cultural
Foundation over een Europees platform ten behoeve van een betere
representatie van vluchtelingen in de publieke sfeer (Displaced in media) namen
de journalisten Zafar Karimi en Christopher Opaka van 28 maart tot en met 1
april deel aan het programma ‘Displaced in Media’. Doel van het programma: het
ontwikkelen van een methodologie om het perspectief van vluchtelingen beter
over het voetlicht te krijgen in het publieke discours in Europa.
-Op 26 april voerde de coördinator een kennismakingsgesprek researcher Manu
Hartsuyker over een scenarioworkshop met Syrische schrijvers onder leiding
van scenarioschrijver Rogier Proper ten behoeve van een fictieserie voor
televisie.
* Naar aanleiding van een gesprek met Annemieke Teunis van Publicism en een
presentatie tijdens een bestuursvergadering doet Christopher Opoka op 5 mei
mee aan hun roundtable gesprek ten behoeve van het platform.
* Op eigen initiatief Haider Aljezairi voorgesteld aan de Correspondent i.v.m. zijn
reis naar Irak. Ondanks herhaaldelijk mailen en de interesse in hem, leidde dit
niet tot samenwerking.
* Naar aanleiding van de Cineblend-avond voor filmmakers gesprek
organiseerde On File een gesprek met Nafiss Nia en Eddy Appels ten behoeve
van een gezamenlijk talentontwikkelingstraject in samenwerking met het
Filmfonds. Dit traject ligt stil in verband met ziekte.
* Aanbevelingsbrief geschreven voor Roonak Faraj ten behoeve van haar wens
en behoefte om zich in een stad te mogen vestigen.

* Een aantal journalisten uit het netwerk van On File deden naar aanleiding van
de Zomerbijeenkomst op 19 juli mee aan de workshop Storytelling van de
Stichting Vluchtelingenambassadeurs.
* Op 14 september sprak de coördinator met Peter Abspoel van Amsterdam
University Press over het maken van een boek over vluchtelingen over
levensverhalen van vluchtelingen die een professioneel leven hadden
opgebouwd in hun herkomstland en hier opnieuw moesten beginnen. Op zijn
verzoek brachten we hem in contact met Mustafa Hadziibrahimovic en Forough
Tamini. Het projectplan is voorgelegd aan Amsterdam University Press die een
aanvraag zal indienen bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Mustafa
en Forough zullen het boek samenstellen en deels schrijven.
* In oktober 2017 begeleidde de coördinator de journalisten Linda Bilal en Jaber
Baker bij het doen van een aanvraag ten behoeve van een serie artikelen over IS
bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De coördinator organiseerde
eindredactie van hun Engelse tekst. Op 31 oktober is het plan namens hen door
de coördinator ingediend. De aanvraag werd uiteindelijk afgewezen met als
belangrijkste reden dat de aanvraag structuur miste. Naar aanleiding van deze
afwijzing voerde de coördinator samen met Linda en Jaber een informeel
gesprek met directeur Jessica Swinkels en bestuurslid Abi Daruvalla om te
verkennen hoe we ervoor kunnen zorgen dat het fonds meer inclusief wordt.
* Mohannad Sharrouf, Christofer Opoka, Haidar Aljezairi, Forough Tamini, Taleb
Ibrahim deden op uitnodiging van de VVOJ mee aan de VVOJ-Conferentie 2017
op 3 en 4 november in Maastricht. De groep werd begeleid door Fabienne Meijer,
coördinator van RFG Magazine. Forough Tamini schreef een artikel over de
conferentie. Zie: https://rfgmagazine.nl/lang-leve-de-journalistiek/
* Linda Bilal en Christopher Opaka vertrokken op 15 november naar
Johannesburg om op voordracht van de Coöperatie en op uitnodiging van de
organisatie deel te nemen aan een internationale conferentie, maar stranden in
Doha als gevolg van verkeerde/onvolledige/ onduidelijke informatie over hun
visa. De coördinator van On File trad op als hun belangenbehartiger in het
gesprek met de organisatie.
* Op 15 november organiseerde de coördinator van On File op verzoek van de
coördinator van RFG Magazine een gesprek tussen twee RFG-buddy’s. Aanleiding
vormde hun samenwerking die niet soepel verliep. Het gesprek resulteerde erin
dat de samenwerking tussen RFG Magazine en de journalist in kwestie is
stopgezet vanwege verschil van mening en opvattingen over wat journalistiek is
in Nederland.
* In november benaderende journalist Christopher Opaka On File met een
hulpvraag: hij had niet voldoende geld om zijn gezin te laten overkomen. In
overleg met Teun Gautier besloten we dat de Coöperatie een oproep op hun
website zou plaatsen om een collega financieel te ondersteunen. Als gevolg van
deze oproep kon Christopher zijn gezin laten overkomen.
* Op 23 november vond er een gesprek plaats tussen On File en de Stichting
Vluchtelingen Ambassadeurs over het opzetten van een Speakers Academy voor
nieuwkomers. Het doel is om de beide netwerken breder te gaan profileren. Dit
project zal in de 2018 verder worden ontwikkeld.
* Op 24 november voerde de coördinator kennismakingsgesprekken met de
journalisten Somer El Abdallah en Tawfeeq Mousa. Tijdens dit gesprek bracht zij
Somer in contact met RFG Magazine, en specifiek met Rob Hartgers. Deze

samenwerking mondde in 2017 uit in gezamenlijk artikel (nog niet
gepubliceerd) en een eigen opiniestuk in de Volkskrant (gepubliceerd op 22
januari 2018: https://www.volkskrant.nl/opinie/een-vluchteling-onder-zijnniveau-laten-werken-helpt-niet~a4561284/) Rob en Somer proberen nu samen
met een aantal andere Syrische journalisten een Europees Syrisch platform te
realiseren. Somers artikelen, die hij eerder publiceerde in het Fries Dagblad,
worden geredigeerd door Rob en herplaatst op RFG Magazine. Het contact met
de Volkskrant leidde ertoe dat we Philip Remarque in 2018 gaan uitnodigen voor
een RFG meeting. Somer solliciteerde in overleg met On File en zijn buddy Rob
op een stageplek bij TROUW.
* Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek met Tawfeeq Mousa nam de
coördinator via bestuurslid Mustafa Hadziibrahimovic contact op met Omroep
West voor een stageplek. Tawfeeq werd uitgenodigd voor een gesprek.
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat hij een stageplek heeft gekregen. Deze stage
loopt momenteel nog en zal waarschijnlijk worden verlengd tot en met augustus.
* Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek met de Buddy Film Project een
aantal journalisten en filmmakers uit ons netwerk aan hen voorgesteld; Haider
Aljezairi werd uitgenodigd voor een gesprek. The Buddy Film Project
presenteerde zichzelf tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst 2018, waarna Linda
Bilal werd uitgenodigd om een artikel te schrijven voor Nieuwe Revu onder hun
redactie.
* De literaire bijeenkomst op 12 november in Perdu leidde tot een
vervolggesprek met het Letterenfonds, Framer Framed en Dorine Holman dat
uiteindelijk pas begin 2018 plaatsvond. We vroegen ons af wat we kunnen en
moeten doen om de Nederlandse literaire wereld meer inclusief te maken.
* Naar aanleiding van de literaire bijeenkomst verstuurde On File een mailing ter
promotie van 14 schrijvers en dichters die zich bij Perdu op schrijversmarkt
presenteerden naar Fondsen en Uitgevers gestuurd. Zie:
https://mailchi.mp/208430f52180/nieuwsbrief-450083?e=[UNIQID]
*Naar aanleiding van de literaire bijeenkomst bezocht Marijn Schipper van het
literaire tijdschrift Awater On File om te verkennen hoe we zouden kunnen
samenwerken. Awater is op zoek naar nieuwe redacteuren.

Journalist Abdou Allasadi (2e van links) en zijn collega’s op de redactie van NH Nieuws.

3.2 bijeenkomsten
On File organiseerde in 2017 verspreid over het jaar 6 bijeenkomsten in
samenwerking met partners ten behoeve van het brede en het specifieke
netwerk. Daarnaast programmeerden we met partners op hun of andere locaties.
3.2.1 On File bijeenkomsten
23 december 2016 – kennismaking oud leden
Locatie: Singel 46
Doelgroep: oude leden en bestuur
Deelnemers: 10
Samen met de bestuursleden Colet van de Ven en Maaike Verrips vond er een
kennismakingsgesprekplaats en samenzijn met een aantal oud-leden; mensen
die in het verleden nauw betrokken waren en zich nog steeds betrokken voelen.
Aan dit gesprek deden 7 leden mee. Na afloop van deze bijeenkomst werden de
deelnemers geportretteerd door fotografe Negin Zendegani. Deze foto’s zijn later
met toestemming gebruikt op de tijdelijke nieuwe website van On File.
Documentatie: fotografie Negin Zendegani

Besan Zarzar door Negin Zendegani

26 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: Framer Framed in de Tolhuistuin
Partners: Framer Framed, THT.
Doelgroep: Gehele netwerk en partners On File
Bezoekers: 100 mensen
Op donderdag 26 januari organiseerde On File haar eerste grote bijeenkomst van
2017 op locatie bij presentatie-instelling Framer Framed in de Tolhuistuin.
Twintig jaar na onze oprichting maakten we de tijdens deze bijeenkomst de
balans op: wat is er veranderd in de omgang met vluchtelingen en in het

professionele integratieproces van gevluchte journalisten? Hoe vinden
nieuwkomers nu hun weg in de Nederlandse media? Wat kunnen we leren van
de ervaring van de leden van On File? Op welke manier kan On File van waarde
zijn voor de uitdagingen van deze tijd?
Voorafgaand aan het programma met sprekers, kregen de genodigden een
rondleiding door de tentoonstelling ‘As if. The Media Artist as trickster’, met
politieke mediakunst en kunstenaars die met een verscheidenheid aan trucs,
listen en hacks onzichtbare machtsstructuren blootleggen en tegelijkertijd
alternatieven voor de toekomst schetsen.
Na de rondleiding door de tentoonstelling bood On File een maaltijd aan in de
IJzaal van de Tolhuistuin. Na het eten zijn we vervolgd met het
sprekersprogramma, wat na de introductie door bestuursvoorzitter van On File
Colet van der Ven werd voorgezeten door Leila Prnjavorac.
De tafelgasten waren; Sergej Kreso (journalist and documentairemaker); Nafiss
Nia (dichter, filmmaker, producent); Teun Gautier (De Coöperatie) en Bernadette
Slotboom (NTR), eindredacteur van Net in Nederland, het online platform voor
anderstalige nieuwkomers.
Het gesprek werd afgesloten met pitches over inspirerende initiatieven door
Besan Zazar en Yoonis Osman Nuur (We Are Here Academy).
Gedurende de avond fotografeerde Negin Zendegani leden van On File ten
behoeve van de nieuwe website en hun eigen portfolio.
De avond werd afgesloten met een informele netwerkborrel in THT.
Documentatie: Fotografie Rosh Abdelfatah en Negin Zendegani

Foto: Rosh Abdelfattah

Foto: Rosh Abdelfattah

Foto: Milena Mulders

Foto: Negin Zendegani

30 maart - Journalistencafé #1: Welkom in de Nederlandse journalistiek!
Locatie: On File kantoor, Singel 46
Partners: NVJ, RFG/ De Coöperatie
Doelgroep: Schrijvend journalisten in On File netwerk en Nederlandse
journalisten die met ons netwerk willen samenwerken in RFG initiatief.
Bezoekers: 70 mensen
Deze bijeenkomst werd georganiseerd op onze eigen locatie op de Singel met als
doel kennis over de Nederlandse journalistiek onder ons netwerk te vergroten,
elkaar te leren kennen en ervaringen en behoeften uit te wisselen.
De bijeenkomst was gericht op zowel oud- als nieuwkomers die hun kennis over
de relatie van de journalistiek en het recht willen vergroten. Tijdens deze avond
vormde het boekje 'Journalist en Recht' (2015) van Maarten van den Berg het
uitgangspunt. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten
(NVJ) ging aan de hand van deze publicatie in op de juridische aspecten en de
do’s and don’ts van de Nederlandse journalistiek.
Tijdens de pauze bood On File de genodigden een maaltijd aan, verzorgd door
een mediaprofessional uit ons netwerk die tevens kok is.
Na de maaltijd presenteerde Teun Gautier van de Coöperatie het idee voor RFG
Magazine. Vervolgens vond er onder leiding van Bambi Boogert een brainstorm
plaats met Nederlandse journalisten - die collega’s redactioneel willen
begeleiden bij het schrijven van artikelen - en het netwerk van On File.
Doel van de werksessie was het vergroten van je netwerk, het komen tot nieuwe
onderwerpen en het vormen van teams die gaan samenwerken aan stukken die
op RFG Magazine gepubliceerd kunnen worden. Van daaruit konden On File en
De Coöperatie onderzoeken hoe ze moesten gaan samenwerken.
Documentatie: Fotografie Heso Fatoum

15 juni - ON FILE & CINEBLEND FESTIVAL
Locatie: Het Ketelhuis, Amsterdam
Partners: Cineblend, Ketelhuis.
Doelgroep: Filmmakers uit On File netwerk en fondsen
Bezoekers: 50
Op donderdag 15 juni heeft On File in samenwerking met Cineblend Festival een
bijeenkomst met filmvertoningen voor film- en documentairemakers, fondsen,
producenten en andere geïnteresseerden georganiseerd.
De avond werd geïntroduceerd met een persoonlijk verhaal van bestuurslid
Sergej Kreso en voorgezeten door On File-voorzitter Colet van der Ven. Zij ging
aan de hand van filmfragmenten in gesprek met Haider Aljezairi, Lidija Zelovic
en Jamil Makhoul over hun carrières als filmmaker in Nederland. Centrale vragen
in dit gesprek waren; Welke rol speelt hun vluchtervaring hierin? Kun je eraan
ontsnappen? En op welk punt in je leven ga je reflecteren op je nieuwe
omgeving? De drie gasten toonden (fragmenten uit) hun eigen films, waaronder
de film 'Last Wall' (2016), een korte film van Haider Aljezairi gebaseerd op een
waargebeurd verhaal.
Documentatie: Foto’s Negin Zendegani

19 juli - RFG-BIJEENKOMST, SESSIE STORYTELLING EN ZOMERBORREL
Locatie: Eerste Jacob van Campenstraat 4
Partners: RFG Magazine, De Coöperatie, Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs
Doelgroep: Middag: RFG auteurs en editors. Avond: Gehele On File netwerk
Bezoekers: 40
Het programma dat we deze dag aanboden, bestond uit twee duidelijke delen:
een middag- en een avondprogramma.
Het middagprogramma was een samenwerking met de Coöperatie voor de
mensen die betrokken (willen) zijn bij RFG Magazine. Zowel journalisten als
redacteuren waren welkom zodat zij elkaar konden ontmoeten, leren over de
journalistieke praktijk in Nederland en samenwerken aan nieuwe ideeën, pitches
en artikelen voor RFG Magazine. Het middagprogramma begon met een plenaire
bijeenkomst over het bedrijven van journalistiek in Nederland door Janneke
Juffermans (communicatieadviseur en persvoorlichter bij PAX for peace).
Waarna de aanwezigen in kleine focusgroepen samenkwamen in journalistredacteur buddykoppels om met elkaar in gesprek te gaan en aan interessante
ideeën voor artikelen werken. Het middagprogramma werd met een plenaire
sessie afgesloten waarbij nieuwe ideeën voor artikelen werden besproken en we
konden leren van elkaars ervaringen.
Het avondprogramma begon met een gezamenlijke Joegoslavische maaltijd door
restaurant Foodism.
Daarna gaven Maja Coric (projectleider SVA en spreker), Tommy Hatim Sherif
(journalist, activist en theatermaker) en Godfrey Lado (schrijver, dichter,
muzikant) van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)
presentaties/performences. Op die manier hebben ze laten zien welke impact
een goed toegepaste storytelling techniek kan hebben op het publiek. Verder
stond SVA als organisatie centraal omdat betrokkenheid bij die organisatie kan
bijdragen aan de ontwikkeling van mensen in ons netwerk. Hun ambassadeurs
worden namelijk vaak uitgenodigd als ervaringsdeskundige die vanuit eigen
ervaring vertellen over diverse thema's zoals mensenrechten, vluchten,
asielbeleid, integratie en diversiteit. De sprekers geven geregeld gastlessen op
educatieve instellingen. Daarnaast nemen ze deel aan debatten, expert panels,
festivals etc., waar men niet alleen ‘over’ maar ‘met’ gevluchte mensen wil
spreken.
Aansluitend op de storytelling performances was er ruimte voor een nagesprek
om in te gaan op de wijze waarop je als mediaprofessional de techniek van
storytelling kan inzetten jouw journalistieke praktijk en om je te profileren.
De dag werd afgesloten met een zomerborrel.
Documentatie: Foto’s Negin Zendegani

12 November - Literaire bijeenkomst bij Perdu
Locatie: Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Partners: Perdu, Stichting Granate, Schrijverscentrale
Doelgroep: Schrijvende netwerk van On File, Partners, Uitgevers en Fondsen
Bezoekers: 60
Op zondag 12 november organiseerde On File bij Perdu in Amsterdam een
literaire middag voor schrijvers, dichters en literair vertalers met een
vluchtelingenachtergrond én voor fondsen, uitgevers en anders
geïnteresseerden.
Het doel was om ons netwerk de gelegenheid te bieden om nieuwe contacten te
leggen en hun specifieke professionele netwerk uit te breiden. En andersom: om
het literaire veld in contact te brengen met de nieuwe schrijvers en dichters in
ons land.
De middag werd geopend door bestuurslid On File en mensenrechtenjurist
Sander Terphuis. Na het welkomstwoord, vervolgde het programma met de start
van de schrijversmarkt waar schrijvers, dichters en vertalers hun gepubliceerde
én nog niet gepubliceerde romans en bundels tonen zodat uitgevers, fondsen,
festivals en anders geïnteresseerden direct daarover met hen in gesprek gingen.
Na de schrijversmarkt vervolgden we met een plenair gedeelte, voorgezeten
door Dorine Holman. Sprekers waren:
- Nafiss Nia, dichter, filmmaker en directeur van Stichting Granate. Zij vertelde
over de totstandkoming van haar eerste dichtbundel in het Nederlands die
uitkwam in 2004. Waar liep zij tegenaan? En wat zijn haar tips? Nafiss Nia woont
sinds 1992 in Nederland. Ze schrijft proza en poëzie en maakt ook films en
documentaires. Haar stichting Granate biedt een podium aan schrijvers en
dichters met een niet-Nederlandse achtergrond.
- Schrijver Yasmine Allas over haar eigen migratieverhaal en de start van haar
carrière in Nederland. Allas verliet op jonge leeftijd haar geboorteland Somalië
en kwam in 1987 naar Nederland, waar zij onder meer als actrice werkte. In
1998 debuteerde ze met de succesvolle roman 'Idil, een meisje'. In 2010
verscheen haar mest recente roman 'Een nagelaten verhaal'.
Tijdens het nagesprek onder leiding van Dorine Holman, kwam een
vertegenwoordiger van het Letterenfonds naar voren, omdat er uit het publiek
vragen kwamen die betrekking hadden op hun praktijk. Ter plekke ontstond een
inspirerend gesprek en werd een belofte uitgesproken om in de toekomst het
gesprek aan diversiteit bij uitgevers en media te bespreken met stakeholders en
On File.
Verder waren er poëtische voordrachten door On File leden Hasan Alkhatib en
Elham Malekpour.
De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.
Documentatie: Foto’s Eyas Hafez

3.2.2 Overige bijeenkomsten
20 april - Kickoff meeting RFG Magazine
Locatie: De Coöperatie (Ondertussen), Plantagemiddenlaan 27, Amsterdam
Partners: RFG/ De Coöperatie, Oranje Fonds, PAX
Doelgroep: Geïnteresseerde journalisten uit Nederlands en On File-netwerk.
Bezoekers: 40
Deze bijeenkomst vond plaats vlak voor de presentatie van ‘RFG Magazine’, een
platform waarop journalisten met een vluchtelingenachtergrond zowel in het
Nederlands als het Engels artikelen kunnen publiceren. Voorafgaand aan de
lancering organiseren we op 20 april een informatieve bijeenkomst waar we
deelnemers uitlegden hoe het platform werkt, hoe je er als journalist geld mee
kan verdienen en hoe Nederlandse journalisten en collega’s met een
vluchtelingenachtergrond kunnen samenwerken voor dat platform. In een
brainstormsessie onderzochten we onder meer wat mogelijk interessante
onderwerpen zijn en wat een goede invalshoek is. Je kreeg ook informatie over
vertaling en eindredactie.
Documentatie: foto’s ’s Heso Fatoum

20 juni - World Refugee Day bij Pakhuis de Zwijger
Locatie: Pakhuis de Zwijger
Partners: Musicians without borders, Framer Framed, Roots Festival
Doelgroep: Geïnteresseerde en betrokken individuen en professionals.
Bezoekers: 200
Op Wereldvluchtelingendag (20 juni) heeft On File bijgedragen aan een
avondvullend programma dat Amsterdam Roots Festival en Musicians without
Borders in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam presenteerden. Verschillende
makers en organisaties, die een positieve bijdrage wilden leveren aan bestaande
perspectieven op gevluchte nieuwkomers, kregen een podium.
Zo lanceerden Bilal Sadat en Teun Gautier die avond namens On File en De
Coöperatie RFG Magazine.
Verder nam Christopher Opoka (On File journalist) die avond deel aan een
panelgesprek met Parvez Alam (Blogger) en Lonneke van Genugten (One World)
over beeldvorming, terminologie en de rol van de media in het
vluchtelingendebat én werden tijdens het programma enkele werken uit het
project ‘Gelukzoekers Gelukbrengers’ van Negin Zendegani (On File fotograaf)
getoond.
Documentatie: foto’s Haluk Can Yasan (in opdracht van Roots)

5 oktober - RFG Meeting II
Locatie: De Coöperatie, Westeinde 12 in Amsterdam
Partners: De Coöperatie, RFG Magazine
Doelgroep: Auteurs en editors RFG
Bezoekers: 30
Op donderdag 5 oktober hebben De Coöperatie en On File een tweede RFG
bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst begon met een formeel gedeelte
waarin de toekomst van RFG besproken werd. Er was ruimte voor vragen en
opmerkingen. Het was een open gesprek waarin alle stemmen gehoord werden.
Er werd afgesloten met een netwerkborrel.
Documentatie: nee
2.3 Projecten
2.3.1 Database
Doorlopend werkt de communicatiemedewerker van On File aan het opschonen
en updaten van de ledendatabase. Eind 2016/begin 2017 was de stand van
zaken van de database dat er meerdere lijsten bestonden in allerlei formaten.
Gedurende het hele jaar is er gewerkt aan het samenvoegen van deze lijsten tot
één bestand en het aanvullen van de database met nieuwe leden. Begin 2018
telde de database 350 personen, waarvan ongeveer 40 zonder mailadres.
In de database zijn niet opgenomen ‘netwerk en partners’.
In 2017 is er een begin gemaakt met een belrondje: bureaumedewerkers en
bestuursleden belden met leden in de database met de vragen: wat is uw situatie
nu, wilt u nog betrokken zijn bij On File en zo ja op welke manier, zijn uw
gegevens nog up-to-date. Deze actie wordt in 2018 voortgezet.
2.3.2 Website
In onze aanvraag 2017 gaven wij aan ons meer online te willen profileren. Dat is
gelukt, ondanks dat we met onze website opnieuw hebben moeten beginnen. Een
belangrijk deel van onze geformuleerde ambities (het bouwen van een online
community, mentorschap en het creëren van een plek om te publiceren) hebben
wij wel gerealiseerd maar op een andere manier. Zie RFG Magazine.
Toen de nieuwe coördinator eind 2016 aantrad, werd duidelijk dat de nieuwe
website die klaarstond onveilig en niet meer bruikbaar was. Nadat wij expertise
hadden ingewonnen, luidde het advies dat we het ontwerp en de bouw niet los
konden halen en we op termijn efficiënter en goedkoper uit zouden zijn als we
opnieuw zouden beginnen. Dit gaf ons meteen ook de gelegenheid om onze
missie en visie met de nieuwe coördinator en bestuur onder de loep te nemen.
Op basis van een eerdere positieve ervaring gingen we voor het nieuwe
websitetraject in gesprek met ontwerper Eloi Koster van Studio Koster van
Lienen (SKVL). Deze samenwerking hebben we in 2017 officieel gemaakt: Eloi
begeleidt ons nu in het traject naar een nieuwe website en beeldmerk. Om de
periode te overbruggen, hebben we door hem en zijn bouwer een tijdelijke
nieuwe website laten maken. Deze tijdelijke website is op 28 juli gepubliceerd:
www.onfile.eu

Tijdens het proces naar de tijdelijke website hebben we in overleg met het
netwerk een aantal belangrijke beslissingen genomen, met name over
representatie. On File is een organisatie die uitgaat van een gelijkwaardige
relatie tussen journalisten en schrijvers met een vluchtelingenachtergrond en
hun Nederlandse collega’s. We kwamen erachter dat de voor de hand liggende
manier van presenteren (met een focus op vluchtervaring en afkomst) het
netwerk onvoldoende recht doet. Daarom dat we op de tijdelijke website niet de
vluchtervaring maar de vaardigheden van onze professionals centraalstellen. Dit
vormt tevens het uitganspunt van het te ontwikkelen websiteconcept op het
domein onfile.eu.

Voor de tijdelijke website hebben we de volgende doelen geformuleerd:
De website moet communiceren waar On File voor staat.
De website moet communiceren dat On File een actieve en professionele
organisatie is.
De website moet communiceren dat On File een groot en divers netwerk
heeft: verschillende leeftijden en culturele achtergronden; verschillende
journalistieke vormen, verschillende periodes van aankomst en
verblijf in Nederland.
De website moet informatie bieden aan mensen die in contact willen
komen met On File.
Ontwerpproces website
Na de publicatie van de tijdelijke website heeft On File zich gericht op het
herformuleren van de missie en visie. Op 30 oktober heeft het bestuur het visie,
missie en ambitiestuk aan SKVL verstuurd. Vervolgens heeft het bestuur op 30
november akkoord gegeven voor de opdrachtverlening aan SKVL voor 29 uur
‘Visievorming en schetsontwerp’ (met de intentie om het traject na die eerste 29
uur met SKVL voort te zetten). In april 2018 zal SKVL de uitkomsten van deze
fase aan On File presenteren.
De nieuwe website zal in dienst staan van het netwerk en heeft als belangrijkste
doel om vraag en aanbod sneller bij elkaar te brengen. Onze focus ligt hierbij niet
op afkomst en verleden, maar op professionaliteit (cv, werk, fotografie, video,
podcasts) en de diversiteit van vaardigheden die onze journalisten bezitten.
De opdracht aan Negin Zendegani om portretten te maken van leden ten behoeve
van de website, hebben we stopgezet. Het idee voor deze serie kwam tot stand in
de context van de oude website. Toen deze niet meer bruikbaar bleek en we een
nieuw traject moesten starten, leek het ons beter om eerst het ontwerp van de
nieuwe website af te wachten. De portretten van leden wel door Negin zijn
gemaakt, hebben we gebruikt op de tijdelijke website.
2.3.3 RFG Magazine
Volgens de statuten tracht On File haar doelen onder meer te verwezenlijken
door het publiceren van een krant of tijdschrift, in print of online. Enkele jaren
geleden gaf On File Ex Ponto uit: een online én geprinte krant door gevluchte
journalisten. De belangrijkste reden waarom Ex Ponto ophield te bestaan was
dat het te geïsoleerd opereerde: stukken werden geschreven voor een te klein
ons-kent-ons publiek en bereikten de main stream media en het Nederlandse
publiek niet of nauwelijks. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen
razendsnel.
Begin 2017 werden wij benaderd door Teun Gautier van de Coöperatie of On File
wilde participeren in een nieuwe titel op Blendl gemaakt door gevluchte
journalisten zelf. We vonden elkaar op het punt dat er wel veel over
vluchtelingen wordt geschreven maar het perspectief van vluchtelingen zelf
horen we weinig. Het interessante voor ons was niet alleen dat de Coöperatie de

financiering voor het project had geregeld (Oranje Fonds en PAX) maar zij ook de
ervaring hebben op het gebied van journalistieke innovatie en het heruitvinding
van vitale en duurzame modellen voor de exploitatie van journalistiek. Uitgeven
is hun vak, evenals het in de markt zetten van nieuwe titels. Voor ons netwerk
biedt RFG Magazine de kans om hun verhalen onder de aandacht te brengen van
een breder publiek. www.rfgmagazine.nl

De artikelen op RFG Magazine kunnen gaan over onderwerpen die spelen in het
land van herkomst. Maar ook over de Nederlandse samenleving. Zo kunnen
journalisten met een vluchtelingenachtergrond door goede artikelen te schrijven
hun werk onder de aandacht brengen van Nederlandse mainstream media. RFG
Magazine maakt deel uit van de online kiosk Blendle, waarbij de minimale
inkomsten (0,20 cent per gelezen artikel) naar de auteurs gaan. Op 20 juni 2017
tijdens Word Refugee Day lanceerden de Coöperatie, On File en PAX samen RFG
Magazine. De presentatie werd gedaan door Coöperatie-initiatiefnemer Teun
Gautier en On File journalist/schrijver Bilal Sadat.
RFG Magazine is nu bijna een half jaar officieel live, en heeft inmiddels ongeveer
veertig journalisten en twintig editors. De kwaliteit en de productiviteit van de
journalisten begint vooruit te gaan, en de groep editors is actief en betrokken,
zowel inhoudelijk als persoonlijk.
RFG Magazine is opgericht vanuit het idee dat de stemmen van journalisten met
een vluchtelingenachtergrond nog te weinig gehoord worden in Nederland, en
dat zij een eigen podium verdienen met daarbij de mogelijkheid geld te
verdienen met hun werk. Journalisten worden gekoppeld aan een buddy, om hen
te helpen met de overgang naar de Nederlandse journalistiek en begeleiding op
inhoudelijk (en soms ook op persoonlijk) vlak.
In de loop van het afgelopen halfjaar is RFG qua missie ietwat van koers
veranderd. Gebleken is dat de opbrengsten uit Blendle-stukken momenteel nog
te laag zijn voor auteurs om eraan te verdienen. 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 Karin Spaink en Hazem Darwiesh: dankzij
hulp van Karin heeft Hazem een paginagroot opinieartikel in de zaterdagkrant
van de NRC gepubliceerd. Daarna publiceerde hij artikelen onder meer in Trouw
en het Nederlands Dagblad. Een ander mooi voorbeeld is de samenwerking
tussen Rob Hartgers en Somer El-Abdallah. Zij interviewden samen de pianist
van Yarmouk naar aanleiding van zijn boek en proberen dat te verkopen aan een
landelijke krant. Somer publiceerde in samenwerking met Rob zijn eerste
opiniestuk in de Volkskrant.
RFG is een platform zonder hoofdredacteur en dus zonder redactionele ‘missie’.
De bedoeling van RFG is dat journalisten met een vluchtelingachtergrond hun
verhalen kunnen vertellen, of die nu over de vluchtervaring zelf gaan, over hun
land van herkomst, over hun integratie in Nederland of over hele andere
onderwerpen. Een belangrijke pijler is wel dat het achtergrondverhalen zijn, met
een pre voor een persoonlijke insteek. De auteur hoeft niet in de ik-vorm te
schrijven, maar ‘nieuwsberichten’ en ‘kortjes’ zijn niet de genres die op RFG
gepubliceerd worden. Eerder moet gedacht worden aan interviews, reportages,
columns, opinieartikelen en onderzoeksjournalistiek.
De functie van RFG is voornamelijk die van facilitator: RFG Magazine helpt
journalisten met een vluchtelingenachtergrond verder en creëert tegelijkertijd
traction voor hun werk door het breed onder de aandacht te brengen. Kortom:
RFG brengt unieke verhalen van vluchtelingjournalisten, verspreidt deze verder
in gevestigde media en helpt vluchtelingjournalisten met ‘professioneel
integreren’ en een professioneel netwerk opbouwen.
RFG Magazine is momenteel nog een kleine titel maar kan groter worden als het
de tijd krijgt om te leren en te ontwikkelen. Achter de schermen wordt hard
gewerkt aan samenwerken en nieuwe verhalen en aan manieren om die
verhalen in de markt te zetten. Sinds kort zijn er ook studenten Arabisch en
Turks betrokken bij het platform. Dit biedt ook recent in Nederland gearriveerde
journalisten en schrijvers de kans om in Nederland hun vak uit te oefenen en te
publiceren.
On File is inhoudelijk en organisatorisch partner van RFG Magazine, wat
betekent dat wij inhoudelijk meedenken over de koers en de aanpak van het
platform, we activiteiten (zoals editors en journalisten meetings) samen
organiseren, en we bemiddelen tussen journalisten en het platform, maar ook
tussen journalisten en editors. Als er bijvoorbeeld een verschil van mening is
over een verhaal, stijl of aanpak, dan treedt On File vaak op als bemiddelaar.
On File staat ook in dienst van andere titels en platforms, zoals bijvoorbeeld
Majalla. Deze samenwerking is echter niet zo verregaand als bij RFG Magazine
het geval is.

3

Organisatie
4.3 Visievorming

In 2017 hebben wij onze missie en visie onder de loep genomen en aangepast
aan onze ambities. Het resultaat daarvan is beschreven in de subsidieaanvraag
2018 die wij indienden bij het Ministerie van OCW.
4.4 Bestuur
In 2017 is het bestuur van On File van samenstelling veranderd. We namen eind
2017 afscheid van voorzitter Colet van der Ven en penningmeester Carla Tjon.
Hun termijn zat erop. Ook namen we helaas alweer afscheid van Sander
Terphuis, die begin 2017 benoemd werd als de nieuwe voorzitter maar die door
werkverplichtingen in het buitenland zijn bestuursfunctie vroegtijdig moest
neerleggen. Zijn voorzittersrol werd toen overgenomen door Maaike Verrips. Tot
er een andere voorzitter wordt gevonden, zal zij deze rol vervullen. In 2017
traden verder toe: Sergej Kreso (algemeen bestuurslid), Mustafa
Hadziihibrahimovoic (algemeen bestuurslid) en Tim Verhoeven
(penningmeester).
Alle betrokken bestuursleden hebben toegezegd graag als adviseur en
ambassadeur bij On File betrokken te willen blijven.
4.5 Office
De dagelijkse leiding van de organisatie was in 2017 in handen van de
coördinator (Milena Mulders); ondersteund door een communicatie- en
productiemedewerker (Minouche Warnenaar). In 2017 is de wens geuit om het
bureau in 2018 uit te breiden met een officemedewerker. Ook is de wens
aanwezig om het netwerk zelf meer te betrekken bij de vormgeving en
uitvoering van projecten en evenementen.
5.4 Huisvesting
In 2017 bereidden we onze verhuizing naar Westeinde voor (begin 2018 zijn we
ook daadwerkelijk verhuisd). De reden van ons vertrek uit de Singel was dat de
benedenverdieping van het pand, ooit een broedplaats voor maatschappelijke
initiatieven, een andere bestemming heeft gekregen, namelijk die van
atelierruimte. Wij zijn op zoek gegaan naar een plek die onze missie versterkt,
liefs samen met een organisatie die onze doelen steunt, en onze organisatie en
onze leden aan de nodige contacten kan helpen. We spraken eerder met
Ondertussen: een huis waar (gevluchte) kunstenaars en ondernemers samen in
een gebouw werken. Echter, deze plek biedt ons weinig op journalistiek gebied,
en draagt zodoende niet bij aan onze missie. Omdat we al met de Coöperatie
samenwerkten in RFG Magazine, zijn we met hen in gesprek gegaan over het
huren van kantoorruimte in het pand aan het Westeinde in Amsterdam. Behalve
de Coöperatie huizen daar ook andere mediaorganisaties. Daarnaast biedt het
verzamelgebouw werkruimte aan zzp-ers in de journalistiek en media.

On File is al een tijdje op zoek naar een fysieke plek waar onze gevluchte
journalisten en schrijvers in contact komen met Nederlandse collega’s in plaats
van dat dit gescheiden werelden zijn. Voor On File biedt samen ‘wonen’ met de
Coöperatie nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontmoeten en
samenwerken met een Nederlands- of ander netwerk. Inhoudelijk maar om te
beginnen fysiek en facilitair. Gevluchte journalisten en Nederlandse journalisten
die een werkplek delen, samen koffiedrinken bij de koffieautomaat, samen roken
in de tuin of deelnemen aan dezelfde cursussen. Na elkaar naderen, volgt leren
kennen en van daaruit wellicht samenwerken. Interessant voor ons netwerk is
ook dat er gewerkt wordt aan een ruimte voor video-editing en een
geluidsstudio voor het opnemen van podcasts. Vanuit ons netwerk is meermaals
aangegeven dat er behoefte is aan deze faciliteiten, maar ook aan AV-cursussen.
Op de lange termijn moet Westeinde een ‘House of Journalism’ worden van en
voor journalisten, met ruimtes voor kleinere en grotere mediabedrijven en
organisaties maar dus ook met werkplekken voor freelancejournalisten. Het
samenwonen met andere journalisten en mediaprofessionals heeft sinds onze
intrek in het pand al geleid tot nieuwe ideeën, contacten en samenwerkingen.
4

Communicatie
4.1 Emailmarketing (oa. nieuwsbrief)

Elke twee maanden versturen we een nieuwsbrief naar ons gehele netwerk. 304
mensen op ledenlijst (40,7% opens). 101 mensen op lijst netwerk en partners
(38,5% opens).
Mailings: Uitnodigingen voor onze bijeenkomsten versturen we naar specifieke
maillijsten: leden On File (40,7% opens), bestuur en organisatie On File (57,1%
opens), Uitgevers Fondsen en partners Literatuur (27,3% opens), Nederlandse
journalisten RFG (46,2% opens).
In januari 2017 was er slechts een lijst van 226 mensen, en kon er nog geen
onderscheid gemaakt worden tussen specifieke groepen. Door in de loop van het
jaar wel specifieke groepen te onderscheiden, zoals hierboven is beschreven,
kunnen we mensen gerichter benaderen met informatie die voor hen relevant is
én hebben we beter inzicht in ons netwerk.
Naar aanleiding van de literaire middag op 12 november 2017 verstuurden we
een gerichte mailing ter promotie van 14 schrijvers en dichters On File (die zich
bij Perdu op schrijversmarkt presenteerden) naar Fondsen en Uitgevers
gestuurd:
https://mailchi.mp/208430f52180/nieuwsbrief-450083?e=[UNIQID]
4.2 Social media
In januari 2017 bereikten we onze online community uitsluitend via Facebook en
hadden we ongeveer 380 pagina-vind-ik-leuks. In 2017 hebben we vijf keer per
week berichten op onze Facebookpagina geplaats en zijn we gegroeid tot 619
pagina-vind-ik-leuks op 1 januari 2018. Zie afbeelding. Een stijging van 163%.

Verder onderhouden we een Twitteraccount. Begin 2017 hadden we door
slechte overdracht geen toegang tot dit account, dit hebben we medio 2017
opgelost en hebben inmiddels (begin maart 2018) 172 volgers. Dit aantal moet
komend jaar toenemen, alsook onze activiteiten op Twitter aangezien Twitter
het meest populaire platform onder journalisten is.

