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Inleiding

Inleiding

Het bestuur van stichting Mediawijzer kijkt met ambivalentie terug op het jaar 2020. Met
dankbaarheid: er is een nieuwe start gemaakt met de samenwerking tussen organisaties op
het gebied van mediavorming en kregen opvoeders, maar ook jongeren zelf, voorlichting
over de ontwikkelingen op het terrein van de media. De Corona-pandemie bracht enerzijds
een nuancering met zich mee op het gebied van mediagebruik: nieuwe media maakten het
mogelijk om thuisonderwijs te faciliteren en kerkdiensten live uit te zenden. Maar ook met
zorgen: 2020 was ook het jaar dat het mediagebruik enorm toenam, mede als gevolg van de
lockdown, en waarin steeds meer de vraag naar voren kwam: wat is waarheid in een
online-wereld? Bezinning op mediagebruik en aandacht voor mediavorming blijven
onverminderd nodig.
Hoé stichting Mediawijzer hieraan kan bijdragen, is in het afgelopen jaar een vraag
geweest die wij gesteld hebben aan de andere organisaties die bijdragen aan bezinning
op mediagebruik en werken aan mediavorming. We zien al langere tijd een verschuiving
binnen onze stichting: de vraag naar directe
voorlichting neemt af, terwijl de vraag naar
regie en onderlinge afstemming toeneemt.
In het afgelopen jaar heeft Mediawijzer een
belangrijke stap kunnen zetten in het realiseren van de in 2018 en 2019 ontwikkelde
visie om vraag en aanbod op het gebied van
mediavorming bij elkaar te brengen, middels
het benoemen van een medewerker: Dhr. B.J.
Pleijsier.
In 2020 trad de de heer M.A. (Marijn) van der
Meijden toe tot het bestuur van de stichting.
Ook heeft ds. W.L. van der Staaij aangegeven
te moeten stoppen met zijn werk voor
Mediawijzer zodat hij zich nog meer kan
richten op het werk in de gemeente(n). Ds.
van der Staaij heeft vanaf de oprichting van
de stichting bijgedragen aan de bezinning
op verantwoord mediagebruik en riep bij
zijn afscheid (januari 2021) op om steeds de
nood van de nieuwe generatie op het netvlies
te houden: er is een strijd aan de gang. We
danken ds. van der Staaij voor wat hij in deze
jaren voor opvoeders en jongeren heeft mogen betekenen en wensen hem Gods zegen
toe bij zijn roeping in de gemeente.

In 2020 hebben we meer kosten gemaakt dan
dat er opbrengsten waren. We sloten het jaar
af met een negatief resultaat van - € 4862,00.
Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het beleid
om te investeren in samenwerking met andere
organisaties en een strategisch verbinder te
benoemen. Verder zien we een dalende trend
in de opbrengsten. Financieel staat stichting
Mediawijzer er eind 2020 goed voor met een
vermogen van € 17.592,00.
Tot slot willen we als bestuur benadrukken
dat er sprake is van een immer toenemende
invloed van (sociale) media op het dagelijks
leven van jongeren én ouderen. Dat vraagt om
blijvende bezinning, visievorming en
toerusting vanuit Gods Woord op ons
mediagebruik, opdat we leven tot Gods eer.
Ir. C. Heutink
Voorzitter stichting Mediawijzer
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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 schillende 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 doen aan belangrijke
gezinswaarden. Ook verschijnen met enige regelmaat artikelen en boeken die geschikt
zijn voor de achterban. Deze producten kunnen ook 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 uitdenken
naar verbinden

Van uitdenken naar verbinden

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 partner van andere organisaties. We constateren met dankbaarheid
dat, mede naar aanleiding van het werk van stichting Mediawijzer en het Lectoraat Nieuwe
media van Erdee Media Groep en Driestar educatief, er binnen de behoudend christelijke
achterban een brede bezinning ontstaan is rondom bewust en verantwoord gebruik van
nieuwe media. Deze beweging wordt versterkt doordat verschillende organisaties zich ook
richten op het ondersteunen van specifieke doelgroepen. Denk hierbij ook aan de rol die o.a.
Toegerust Gezin (voorheen Bewust Gezin) en Yona hebben in het praktisch ondersteunen van
opvoeders.
In 2020 lag de kern van de activiteiten van Mediawijzer bij het inventariseren van de behoeften op het gebied van onderzoek, duiding, bezinning en toerusting. Er gebeurt al heel veel
door de verschillende organisaties die actief zijn rondom het jeugdwerk, de scholen en breder
in de samenleving. De vraag was: welke zaken vragen om een gezamenlijke aanpak? En hoe komen we daarbij tot een samenwerking waarbij de verschillende organisaties kennis delen, aan
uitwisseling doen en waar mogelijk samen naar buiten toe treden?
De contouren van deze samenwerking zijn in 2020 meer duidelijk geworden. Een aantal organisaties wil intensief participeren in Mediawijzer en heeft, in elk geval voor het eerste jaar, ook
toegezegd om financieel bij te dragen. Een bredere kring hieromheen is geïnteresseerd om op
deelthema’s bij te dragen of wil graag producten afnemen. Daarnaast is duidelijk geworden
dat Mediawijzer steeds meer de rol krijgt om bouwstenen voor bezinning en mediavorming
te verzamelen, en beschikbaar te stellen voor gebruik in de eigen achterban. Denk hierbij ook
aan het faciliteren van sprekers met goed materiaal. Een goede gedachte hierbij kan zijn het
initiëren van een gezamenlijk uitwisselingsplatform. Een derde rol hierbij is het organiseren
van draagvlak voor het opzetten van projecten die gezamenlijkheid vereisen. Dit geldt zowel
voor de financiering hiervan als voor de benodigde kennis.
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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 de organisaties die meerwaarde
zien in samenwerking én bereid zijn hierin te
investeren.
Netwerkbijeenkomst 2020
De eerste netwerkbijeenkomst leidde tot een
voorstel dat op 1 februari 2020 is besproken met enkele organisaties (Bewust Gezin,
Driestar educatief, JBGG, KGJO, VBSO/KOC
en Yona) die daadwerkelijk verder willen onderzoeken welke mogelijkheden er tot nadere
samenwerking zijn.

Ook hebben vijf organisaties toegezegd om
(eenmalig) financieel bij te dragen in de
kosten voor het aanstellen van een ‘spin in
het web’ die de samenwerking verder gaat
optuigen en vraag en aanbod op elkaar gaat
afstemmen. Dit betreffen Driestar educatief,
Erdee Media Groep, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Kliksafe en KOC Diensten. In een kring rondom deze organisaties
heeft Mediawijzer o.l.v. Bert-Jan Pleijsier een
netwerk opgezet en overlegd welke behoeften er zijn. Hieruit is een eerste projectvoorstel gekomen, dat in 2021 aan het netwerk
voorgelegd wordt en bij voldoende draagvlak
opgepakt gaat worden.

Tijdens deze bijeenkomst is de strategie besproken dat alle participerende organisaties
zelf hun eigen doelgroep blijven benaderen
en dienen. De samenwerking is bedoeld voor
verbinden en uitwisseling tussen de organisaties, maar er zal dus geen nieuwe organisatie
ontstaan die zelfstandig naar buiten treedt.

Netwerk Mediawijzer
• Deputaatschap Kerk Gezin Jeugd en Onderwijs Gereformeerde Gemeenten
• Deputaatschap media Oud Gereformeerde Gemeenten
• Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC) Gereformeerde Gemeenten in Nederland
• Driestar educatief
• Erdee Media Groep
• Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO)
• Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB)
• Hervormd Jeugdwerk PKN (HJW)
• Hoornbeeck College
• Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten ( JBGG)
• Kliksafe
• KOC Visie
• Landelijk Contact Jeugdwerk CGK (LCJ)
• Toegerust gezin (voorheen Bewust gezin + Handreiking voor het gezin)
• VGS
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Spin in het web
Mijn naam is Bert-Jan Pleijsier, getrouwd met Hendrikje, vader van drie kinderen
en woonachtig in Staphorst. Dagelijks ben ik actief als mede-eigenaar van Smit
Supply Chain advies. Gemiddeld één dag per week zet ik mij in voor Mediawijzer
om organisaties te verbinden. Vanuit de gezamenlijke missie bouwen we aan
duurzame samenwerkingen en producten. Het is mooi om te zien dat er verbinding is en de verbonden organisaties vertrouwen uitspreken in de gemaakte
plannen, daarover later meer.

Projectvoorstel ‘Gegevens verzamelen en kennis delen’
Bij de voorlichting door verschillende organisaties wordt gebruik gemaakt van beknopte enquêtes. Deze worden vaak eenmalig gebruikt en zijn niet ontwikkeld om trends te analyseren.
Vanuit de organisaties is aangegeven dat er behoefte is aan actuele gegevens over mediagebruik én data over mediaopvoeding. Vooral dit laatste is nagenoeg niet beschikbaar. Als we
alles bij elkaar brengen zien we een mogelijkheid om synergie te bereiken door:
•
•
•
•

Het bestaande platform van de Mediaopvoedwijzer uit te breiden met een
enquêtetool voor kinderen/jongeren én een aparte voor ouders/opvoeders.
Sprekers die vanuit dit netwerk aan voorlichting doen, kunnen deze tool
inzetten voor hun doelgroep om gegevens te verzamelen én een beknopt advies te 		
geven aan opvoeders.
Tegelijkertijd wordt er door gebruik van deze tool geanonimiseerde data
verzameld waarmee bredere analyses gedaan kunnen worden.
Deze trends kunnen aanleiding geven om nader onderzoek te doen, te werken
aan duiding én om bouwstenen te ontwikkelen waarmee de verschillende organisaties
kunnen werken aan toerusting.
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Presentaties en
brochures

Presentaties en brochures
In 2020 werden door bestuursleden en ook
door de leden van de werkgroep enkele lezingen en presentaties verzorgd. In de loop der
tijd is door stichting Mediawijzer een
aantal brochures uitgebracht. Hiervan zijn in
het afgelopen jaar 35 stuks afgenomen.
Hieronder staat een opsomming van de
brochures die we onder andere hebben
uitgeven. De gewetensvorming brochure is
het meest besteld en de Twitter brochure het
minst. Daarnaast zijn er DVD’s besteld van
ds. Murray over Christelijke opvoeding in het
digitale tijdperk. Deze DVD heeft Mediawijzer
hertaald en uitgegeven.

Beschikbare uitgaven
Facebook
Twitter
Gewetensvorming
Mobieltjes, de wereld op zak
Spelen in een virtuele wereld
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Bestuur

Bestuur
In 2020 vergaderde het bestuur twee keer,
te weten op 20 mei en 8 oktober. In verband
met de Corona-maatregelen was dit minder
dan de gebruikelijke vier vergaderingen per
jaar. De vergaderingen vonden plaats in het
pand van Driestar educatief te Gouda.
Tijdens de vergadering van oktober 2020 gaf
ds. W.L. van der Staaij aan dat hij zijn werkzaamheden voor Stichting Mediawijzer wil
beëindigen. In de januari-vergadering van
2021 hebben we afscheid van hem genomen.

ds. W.L. van der Staaij
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Financiën

Financiën
Mediawijzer verkrijgt (financiële) middelen om haar activiteiten te kunnen ontplooien in de
vorm van giften en donaties van personen, 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 2020 heeft de
stichting € 4.862,00 meer uitgegeven dan dat er opbrengsten waren. De stichting heeft met
name geïnvesteerd in de strategische samenwerking met netwerkpartners. De benoeming
van een strategisch verbinder leidde tot extra kosten ten opzichte van 2019. Verder werd er
meer uitgegeven aan communicatieactiviteiten. Zo waren er advertentiekosten in verband
met de werving van de strategisch verbinder, werden formats ontwikkeld voor briefpapier en
PowerPointpresentaties én kreeg het jaarverslag een nieuwe vormgeving. De giften en donaties bleven € 330,00 achter op vorig jaar en verder werden er in 2020 geen presentaties
verzorgd waarvoor een factuur werd verstuurd.
Hieronder is een financieel overzicht opgenomen.

2020

2019

Kosten
Onderwerp
Opbrengsten
Presentatievergoedingen € Porti
Strategisch Verbinder
€ 7.824
Bestuur			
€ 378
Bankkosten		
€ 126
Diversen (o.a. jaarverslag) € 1.201
Bijdrage t.b.v strategische samenwerking € 3.000
Brochures/CD (verkoop)		
€
43

Verschil

Kosten
€ 295
€ 13
€€ 673
€ 146

Onderwerp
Presentatievergoedingen
Porti			
Werkgroep		
Bestuur			
Bankkosten

Diversen (o.a. jaarverslag) € 394
Brochures/CD (verkoop)		

€

Lezingen			
Giften				
Donateurs			
Rente				

€ 2.031
€ 1.455
€ 500
€
5

Eindtotaal		

€ 1.521

€ 4.096

Lezingen			
Giften				
Donateurs			
Van spaarrekening		

€ € 1.325
€ 300
€ 2.000

Eindtotaal		

€ 9.529

€ 6.668

Saldo per 1-1-2020

€ 22.454

Saldo per 1-1-2019

€ 19.879

Saldo per 31-12-2020

€ 17.592

Saldo per 31-12-2019

€ 22.454

Afname

€ -4.862

Toename

€ 2.575

Onkostenvergoedingen bestuur			
Presentatievergoedingen m.n. aan werkgroepleden

€ -2.862

€ 378
€ -

Opbrengsten

Verschil
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Onkostenvergoedingen bestuur en werkgroepleden
Presentatievergoedingen m.n. aan werkgroepleden

€ 2.575

€ 673
€ 295

JAAROVERZICHT 2019
Saldo betaalrekening

1-1-2019/31-12-2019

€ 1.751,36/ €4.321,71

Saldo spaarrekening

1-1-2019/31-12-2019

€ 18.127,30/ €18.132,17

Ontvangen rente

€ 4,87
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

€-
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Algemene
Informatie

Missie en visie
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.

De Stichting tracht haar doel door middel van
verschillende door het bestuur in te stellen
(werk)groepen te verwezenlijken, door:
Het geven van voorlichting, workshops,
cursussen en dergelijke;
Het ontwikkelen en uitgeven van
informatieve en bezinnende
producten over media in relatie tot
persoonlijke ontwikkeling, gedrag en
opvoeding;
Al hetgeen verder in de ruimste zin,
naar het oordeel van het bestuur,
bevorderlijk kan zijn voor het doel van
de Stichting.

Doelstellingen
Mediawijzer wil richting geven aan jongeren,
ouders en andere opvoeders (doelgroep van
stichting Mediawijzer) over ontwikkelingen
op het gebied van ICT en nieuwe media met
daarbij de volgende doelstellingen:
Bijdragen aan fundamentele bezinning
op Bijbelse normering van
mediagebruik;
Signaleren en onderkennen van
ontwikkelingen op het gebied van 		
nieuwe media (mede ook 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.
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Samenstelling van het bestuur in 2020
Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:
dr. ir. S.M. de Bruijn (hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad)
drs. B. Haverhals (orthopedagoog /onderwijsadviseur 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. W.L. van der Staaij (predikant CGK Scheveningen)
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

