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Inleiding

Inleiding

Het bestuur van Stichting Mediawijzer kijkt met dankbaarheid terug op het jaar 2021. De
nieuwe start in 2020 heeft een positief vervolg gekregen. Te midden van een bijzondere tijd
waarin de coronapandemie nog steeds een grote invloed had, is er doorgebouwd aan de
uitgesproken intenties. Deze tijd heeft ons allen bewuster gemaakt van zowel de positieve
als negatieve kanten van digitale media. Veel activiteiten konden in de maatschappij
doorgaan met de inzet van digitale middelen. Het is niet voor te stellen hoe ontwrichtend de
coronapandemie zou zijn geweest zonder digitale middelen. Tegelijkertijd geeft het ook
zorgen. De enorme toename van online activiteiten en mediagebruik kost in tal van
gezinnen heel wat hoofdbrekens. Ook via onze partnerorganisaties komt de vraag bij ons:
hoe kunnen we het mediagebruik in de gezinnen weer terugbrengen tot verstandiger
omvang?
Bovenstaande vraag is een mooi voorbeeld
van de meerwaarde van verbinding die
Stichting Mediawijzer legt tussen de
partners. Veel voorkomende vragen kunnen
centraal worden gecoördineerd en op een
efficiënte wijze beantwoord worden. Vanuit
de verbindende rol zijn er met name twee
activiteiten opgestart. De doorontwikkeling
van Mediaopvoedwijzer.nl als visie- en
onderzoekstool én een expertmeeting rond
het vooronderzoek van J. van de Broek over
het thema Geweten, brein en media. Deze
activiteiten hebben ons als bestuur gesterkt
in het besef dat mediagebruik nog steeds
een urgent thema is dat structureel aandacht
verdient. Door de inzet van B.J. Pleijsier als
strategisch verbinder krijgt dit concreet
gestalte.

We sloten 2021 af met een positief resultaat
van € 6.109, waardoor het vermogen van
Stichting Mediawijzer op 31 december
€ 23.701 was. Deze positieve ontwikkeling
is het gevolg van de financiële bijdragen van
strategische partners, ideële partners én
donateurs die de strategische
samenwerking tussen de verschillende
organisaties een warm hart toedragen. De
inkomsten zijn flink toegenomen, maar de
uitgaven zijn in 2021 ook gestegen door de
inzet van de strategisch verbinder.
We zijn dankbaar voor het positieve financiële
resultaat dat ook nodig is met het oog op de
uitvoering van de plannen die we voor 2022
hebben. Als bestuur benadrukken we dat de
toenemende invloed van (sociale) media op
het dagelijks leven van jongeren én ouderen
om blijvende bezinning, visievorming en
toerusting vanuit Gods Woord vraagt.

In 2021 heeft bestuurslid J.J. (Sjaak) Jacobse
aangegeven te stoppen met zijn werk voor
Mediawijzer. Een nieuwe baan gaf de
aanleiding om deze keuze te maken. J.J.
Ir. C. Heutink
Jacobse heeft zich gedurende een periode van Voorzitter tichting Mediawijzer
vier jaren met veel energie en
betrokkenheid ingezet voor de stichting.
Zijn werkgerelateerde affiniteit is van grote
toegevoegde waarde geweest. We danken J.J.
Jacobse voor wat hij in deze jaren voor
opvoeders en jongeren heeft mogen
betekenen en wensen hem Gods zegen toe
voor zijn werkzaamheden in het onderwijs.
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Vijf kernthema’s

Vijf kernthema’s

Stichting Mediawijzer wil graag school, gezin en kerk bij elkaar brengen rondom bezinning op
verantwoord mediagebruik én bijdragen aan mediavorming. Dit doen wij door de
verschillende organisaties die hierop betrokken zijn bij elkaar te brengen en om vraag en
aanbod op elkaar af te stemmen. Vanuit de eerdere bezinning heeft Stichting Mediawijzer vijf
kernthema’s benoemd die richtinggevend zijn voor de bezinning. De uitwerking hiervan
verbinden we aan de samenwerking met andere organisaties.

1.

Beeldcultuur en taligheid
Deze programmalijn heeft een tweeledig doel, namelijk het doen van een handreiking
om tot verdiepte inzichten te komen en het herstellen van de balans tussen beeld en
woord. In dit kader is het de bedoeling dat er onder andere nader onderzoek wordt
gedaan naar de vraag in hoeverre beeld in staat is geestelijke begrippen over te
brengen en hoe woord en beeld elkaar kunnen versterken.

2.

Gewetensontwikkeling
Verschillende mensen en organisaties vanuit de gereformeerde gezindte houden zich
bezig met gewetensontwikkeling en waardenvorming. Het is vooral zaak om
beschikbare kennis bij elkaar te brengen en op een goede wijze te ontsluiten. In 2020
is hiervoor onder regie van Mediawijzer een studie gedaan naar de wijze waartoe
gewetensvorming kan bijdragen aan mediawijsheid. De resultaten van deze studie
zullen via de verschillende organisaties die werken aan mediavorming toegepast gaan
worden.

3.

Gezinscultuur
Over dit thema is veel informatie beschikbaar. Onder andere Yona houdt zich bezig 		
met de relatie tussen mediagebruik en gezinscultuur. Ook in de opvoedavonden, die
door verschillende organisaties aangeboden worden, wordt de vraag gesteld in
hoeverre het mediagebruik in de gezinnen afbreuk doet aan belangrijke
gezinswaarden. Daarnaast verschijnen er met enige regelmaat artikelen en boeken
die geschikt zijn voor de achterban. Deze producten kunnen via Mediawijzer
onder de aandacht van de doelgroep worden gebracht.

4.

Zelfbeheersing
Grenzeloosheid lijkt het motto in medialand en des te belangrijker is het om
zelfbeheersing als een van de basishoudingen aan te leren bij het omgaan met media.
Het gaat hier met name om het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring voor wat
betreft het aanleren van rust- en onthoudingsmomenten en de rol die sociale controle
daarbij speelt.

5.

Groepsdruk
Veel mediagebruik wordt sterk beïnvloed vanuit groepsdruk. Gezocht moet
worden naar instrumenten om verkeerde groepsdruk te weerstaan zonder op jezelf te
worden teruggeworpen. Naast zelfbeheersing komt ook dit thema prominent
naar voren in de leerlijn van Driestar educatief voor verantwoord mediagebruik voor
het primair en voortgezet onderwijs.
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Van verbinden
naar faciliteren

Van verbinden naar faciliteren

In de achterliggende jaren heeft Mediawijzer een ontwikkeling doorgemaakt van een stichting
die vooral in een behoefte aan informatie over de omgang met nieuwe media voorzag naar
meer een denktank en verbindend platform voor andere organisaties en initiatieven die zich
bezighouden met mediagebruik. We constateren met dankbaarheid dat er binnen de
christelijke achterban een voortdurende bezinning is rondom bewust en verantwoord gebruik
van nieuwe media. Deze bezinning wordt versterkt door tal van activiteiten vanuit
verschillende organisaties.
In 2021 hebben zich de activiteiten van Mediawijzer gefocust op het concreet maken van de
verbinding met de partners. Door concrete ontwikkelingen te realiseren ontstaat er inzicht in
de vraagstukken die er spelen. Inzicht in de capaciteiten die er binnen de organisatie
vrijgespeeld kunnen worden. Inzicht in het gezamenlijk realiseren van impact richting de
gezinnen. Dankbaar mogen we constateren dat tal van activiteiten aandacht vragen voor een
bewust en verantwoord mediagebruik. Tegelijkertijd is er de vraag en zorg om de
verantwoordelijkheid als stichting op een passende manier te organiseren. Passend om de
toegevoegde waarde voor de partners zo goed mogelijk aan te laten sluiten op hun
activiteiten en samen een grotere impact te realiseren. Vanuit de verbindende rol zal in
komende periode een verkenning worden gedaan of en hoe Mediawijzer ook in een
faciliterende rol van toegevoegde waarde kan zijn.
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Samenwerking

Samenwerking
Voor iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan bezinning op verantwoord
mediagebruik en aan mediavorming vanuit Bijbelse waarden wil Mediawijzer van betekenis
zijn. In het afgelopen jaar is de stichting een meer intensieve vorm van samenwerking
aangegaan met organisaties die meerwaarde zien in samenwerking én bereid zijn hierin te
investeren.

Ideële partners:
o
Deputaatschap Kerk Gezin Jeugd en Onderwijs Gereformeerde
Gemeenten (KGJO)
o
Deputaatschap Opvoeding Onderwijs en Catechese Gereformeerde 		
Gemeenten in Nederland (DOOC)
o
Deputaatschap Onderwijs en Opvoeding Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland
o
Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO)
o
Hervormd Jeugdwerk (HJW)
o
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB)
o
Hoornbeeck College
o
Interkerkelijke Kennis Centrum (IKC)
o
Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)
o
Vereniging ter bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs (VBSO)
o
Reformatorische Oudervereniging (ROV)
o
Vereniging zonder Internet

Donateurs
Sinds jaren heeft Stichting Mediawijzer een aantal particulier donateurs die Mediawijzer
structureel steunen met een jaarlijkse donatie. In 2021 is deze groep donateurs aangevuld
met een aantal bedrijven en ondernemers die de samenwerking tussen de verschillende
partners willen steunen met een vaste bijdrage voor minimaal drie jaar. We zijn álle donateurs
dankbaar voor hun vrijgevigheid.
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Bestuur

Bestuur
In 2021 vergaderde het bestuur vier keer,
te weten op 7 januari, 30 maart, 1 juli en 11
oktober. Tussentijds zijn er meerdere online
meetings geweest met verschillende
bestuursleden en B.J. Pleijsier.
De vergaderingen vonden plaats op de
locaties van Driestar educatief te Gouda en
Amersfoort of digitaal via Microsoft Teams.
Tijdens de vergadering van oktober 2021
hebben we afscheid genomen van J.J. Jacobse.

J.J. Jacobse
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Financiën

Financiën
Mediawijzer verkrijgt (financiële) middelen om haar activiteiten te kunnen ontplooien in de
vorm van giften en donaties van particulieren, kerkenraden, bedrijven of andere organisaties.
Tevens worden facturen verzonden wanneer leden van de werkgroep en het bestuur
presentaties (lezingen) verzorgen of wanneer brochures of CD’s worden besteld. In 2021
heeft de stichting € 6.109 meer ontvangen dan uitgegeven. De investering in de
samenwerking met netwerkpartners door de benoeming van een strategisch verbinder leidde
tot een grote toename van de inkomsten, maar ook de uitgaven stegen hierdoor. In 2021
werden geen presentaties verzorgd, evenals in 2020. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg
van de coronapandemie. In 2021 ging er iets mis met de automatische incasso voor de
particuliere donateurs. Dit had tot gevolg dat deze automatische incasso begin januari 2022 is
gerealiseerd.
Hieronder is een financieel overzicht opgenomen.
2021

2020

O n derwerp
Presentatievergoedingen
Porti
Expertmeeting
Strategisch Verbinder t.b.v. Samenwerking
Bestuur
Bankkosten
Diversen (advertenties, huisstijl, jaarverslag)

Brochures/CD (verkoop)
Lezingen
Giften
Donateurs
Bijdrage t.b.v. strategische samenwerking
Strategische partners
Donateurs strategisch partnerschap
Ideële partners
Ein dtotaal

Kosten

O pbren gsten Versch il

€ 1.029
€ 19.056
€
581
€
135
€
78

€ 20.879

Saldo per 1-1-2021
Saldo per 31-12-2021
Toen ame

O n derwerp
Presentatievergoedingen
Porti

Strategisch Verbinder t.b.v. Samenwerking
Bestuur
Bankkosten
Diversen (advertenties, huisstijl, jaarverslag)

€

33

€

1.205

€
6.000
€ 11.250
€
6.000
€
2.500
€ 26.988

Kosten

Van spaarrekening
Ein dtotaal

Versch il

€ 7.824
€ 378
€ 126
€ 1.201

Brochures/CD (verkoop)
Lezingen
Giften
Donateurs
Bijdrage t.b.v. strategische samenwerking

€ 6.109

O pbren gsten

€ 9.529

€

43

€
€
€

1.325
300
3.000

€
€

2.000
6.668

€ 2.862

Saldo per 1-1-2020
€ 22.454
Saldo per 31-12-2020 € 17.592
Afn ame
€ 4.862

€ 17.592
€ 23.701
€ 6.109

Onkostenvergoedingen bestuur € 581
Presentatievergoedingen m.n. aan werkgroepleden € -

Onkostenvergoedingen bestuur € 378
Presentatievergoedingen m.n. aan werkgroepleden € -

JAAROVERZICHT 2021
Saldo betaalrekening

1-1-2021/31-12-2021

€ 1.460,08/ € 4.568,98

Saldo spaarrekening

1-1-2021/31-12-2021

€ 16.132,17/ € 19.132,17

Ontvangen rente

€JAAROVERZICHT 2020

Saldo betaalrekening

1-1-2020/31-12-2020

€ 4.321,71/ €1.460,08

Saldo spaarrekening

1-1-2020/31-12-2020

€ 18.132,17/ €16.132,17

Ontvangen rente

€-

14

Algemene
Informatie

Ontstaan
Mediawijzer, platform voor verantwoord
mediagebruik, werd in 2003 opgericht door
een aantal initiatiefnemers vanuit de
gereformeerde gezindte. De aanleiding was
een onderzoek en een serie artikelen in het
Reformatorisch Dagblad, die leidden tot
verontrusting over geconstateerd gebruik
van ICT en moderne media binnen de
gereformeerde gezindte.
Grondslag Mediawijzer
De Stichting heeft als grondslag de Heilige
Schrift, die zij erkent als het onfeilbare Woord
van God en de daarop gegronde drie
Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld
op de Nationale Synode van Dordrecht van
1618 -1619.
Missie en visie
Mediawijzer wil indirect (namelijk door de
strategische partners samen te brengen, te
faciliteren en te ondersteunen) richting
geven aan jongeren, ouders en andere
opvoeders (doelgroep van Stichting
Mediawijzer) over ontwikkelingen op het
gebied van ICT en nieuwe media.
Mediawijzer stimuleert en ondersteunt om
eenheid in bezinning en toerusting te
realiseren.

Doelstellingen
Daarbij richt Mediawijzer zich op de volgende
doelstellingen:
Bijdragen aan fundamentele bezinning
op Bijbelse normering van
mediagebruik;
Signaleren en onderkennen van
ontwikkelingen op het gebied
van nieuwe media (mede in relatie
tot de impact ervan op gedrag en
opvoeding);
Analyseren en doordenken van de
gesignaleerde ontwikkelingen;
Beschrijven van de invloed van
deze fenomenen op persoonlijke
ontwikkeling, gedrag, opvoeding
en gezinscultuur;
Haar doelgroep voorlichten over
en toerusten ten aanzien van
de gesignaleerde ontwikkelingen;
Het bieden van een faciliterend
platform aan organisaties die vanuit
een strategisch of ideëel oogpunt met
vraagstukken rond digitale media
bezig zijn.

16

Samenstelling van het bestuur in 2021
Het Stichtingsbestuur was als volgt samengesteld:
dr. ir. S.M. de Bruijn (hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad)
drs. B. Haverhals (orthopedagoog /onderwijsadviseur Gouwe Academie / Driestar educatief)
ir. C. Heutink (algemeen directeur Erdee Media Groep)
BSc. J.J. Jacobse, secretaris (onderwijsadviseur en teamcoach bij Driestar educatief)
dhr. M.A. van der Meijden (locatiedirecteur Wartburg College)
drs. A.W. van Vugt, penningmeester (directeur bij Christelijke Hogeschool Ede)
Leden van het bestuur en de werkgroep ontvangen geen salaris of beloning. Wel ontvangen ze, indien
gewenst, een (reis)onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.
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Postbus 613
www.mediawijzer.nl
info@mediawijzer.nl
7300 AP Apeldoorn
Bank: NL22INGB0674099281

