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Er zijn jaren die de geschiedenis ingaan met één seizoen als herinnering. 1968 blijft eeuwig het jaar van mei
en 2011 het jaar van de lente. 2019 had er minstens twee: het voorjaar van de klimaatjongeren en de lange,
hete herfst van sociaal protest. Het eerste seizoen begon in Noord-Europa, maar verspreidde zich naar
steden en straten in alle delen van de wereld op een mum van tijd, en duurde internationaal minstens tot de
emotionele speech van Greta Thunberg voor de verzamelde staatshoofden van de Verenigde Naties. Het
tweede seizoen was meteen overal, in de straten van Bolivia, Chili, Haïti en Ecuador; van Hongkong, Iran,
Libanon, Pakistan, Kasjmir en Irak; van Guinee, Ethiopië en Egypte; van Nederland, Frankrijk, Lesbos en
Catalonië. Intussen zorgde het middenveld in Vlaanderen voor vuurwerk met diverse protesten tegen een
beleid dat het bestaande sociale weefwerk ontrafelt en de stem van de georganiseerde burgers verzwakt. 
Voor de MO*redactie is de rode lijn door 2019 toch samen te ballen in één term, die ook het onderwerp
was van het zomernummer van de het magazine: rechtvaardige transitie. Want het sociale protest en het
klimaatprotest hebben veel meer raakpunten en overlappingen dan beleid of publiek debat vaak erkennen.
Meryem Kanmaz, mijnwerkersdochter uit Beringen en doctor in Politieke en Sociale Wetenschappen, zei
het in een podcastinterview zonder omwegen: ‘Geen transitie zonder alternatieven. Die oefening moet
vooraf gebeuren, want anders verlies je opnieuw een generatie, want zo lang duurt de nasleep van zo’n
ingrijpende verandering.’ 
Een van de uitdagingen waarvoor de redactie stond, was inzicht te geven in de redenen waarom sociaal
protest en klimaatprotest zo vaak met elkaar leken te botsen of tegen elkaar uitgespeeld konden worden.
Alvast in Europa bleek het sociale ongenoegen meer op kwetsbare migranten of vluchtelingen
geprojecteerd te worden dan op de aandeelhouderslogica die echt klimaatbeleid afremt en ongelijkheid
aanjaagt. 
‘Om dat probleem aan te pakken, zouden de media moeten beginnen met op een verantwoordelijke manier
over migratie te berichten’, zei de Indiase auteur Pankaj Mishra. ‘Het zijn immers de media die de publieke
opinie al jarenlang druppel voor druppel voeden met de overtuiging dat diversiteit een probleem is, dat
migratie bedreigend is… We moeten los van die concurrerende slachtofferschappen. We hebben
daarentegen behoefte aan meer empathische verhalen, waarin duidelijk wordt dat de ontworteling en
onzekerheid van de meerderheid helemaal niet veroorzaakt worden door mensen die veel onzekerder, veel
armer en veel kwetsbaarder zijn. De media moeten dus inzicht geven in welke krachten wél
verantwoordelijk zijn voor het lijden van iedereen.’

*** 

Opvallende tendensen, centrale thema’s of een duidelijke rode lijn: dat zijn zaken die een redactie meestal
pas gaandeweg ontwaart en achteraf vaststelt. De opdracht van de journalistiek is immers niet de agenda te
bepalen, wel die snel te ontwaren, te onderzoeken, begrijpbaar te maken, er menselijke verhalen bij te
vinden, mogelijke oplossingen te signaleren… Door dat werk goed te doen, biedt mondiale journalistiek
mensen ankerpunten en vergezichten, grond onder de voeten en perspectieven om naar uit te kijken, inzicht
in oorzaken en belangen maar ook uitzicht op verandering en verbetering.
2019 was voor MO* - of correcter: voor de uitgever van MO*, de vzw Wereldmediahuis - een belangrijk
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jaar omdat de journalistieke opdracht van de redactie op heel duidelijke en toekomstgerichte manier
geherformuleerd werd. De Quality First strategienota werd voorbereid door redactie en bestuur, en met
veel enthousiasme goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De tekst maakt duidelijk dat de mondiale
journalistiek van MO* geen neutraal of waardenvrij project is, maar tegelijk maakt hij duidelijk dat de
fundamentele keuzes - voor duurzaamheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, mensenrechten - een
fundamentele journalistieke aanpak moeten aanvuren, niet beperken.

De strategienota bevestigt ook de brede, inhoudelijke opdracht van de redactie. ‘MO* is een journalistiek
mediaproject over mondiale tendensen en lokale realiteiten overal ter wereld, gericht op een ruim en
geïnteresseerd publiek. Met diverse journalistieke middelen maakt MO* de veranderende wereld
begrijpbaar, ervaarbaar en hanteerbaar’, stelt de tekst. En verder preciseert hij de inhoudelijke assen die
de MO*redactie volgt om die missie uit te voeren: migratie en diversiteit, klimaat en duurzame
ontwikkeling, ongelijkheid en mensenrechten, conflict en polarisering, macht en mondialisering. En bij al
dat journalistieke werk is kwaliteit de voornaamste toetssteen: voor het journalistieke onderzoek, voor de
keuze van vormen en middelen, voor de afwerking en presentatie. Kwaliteit staat hier zowel voor
betrouwbaarheid als relevantie, voor vorm en inhoud, voor werkomgeving en maatschappelijke positie. U
leest meer over Quality First verder in dit Jaarverslag 2019.

***

‘Hoe hard je ook je best doet en waar je je ogen ook op richt: telkens zie je ellende wanneer je op 2019
terugblikt’, schreef Samira Bendadi op 30 december. In dezelfde eindejaarsserie vond collega Elien
Spillebeen wel een beeld van hoop: de jonge vrouw in het witte gewaad, die boven de massa uitrijst, en zo
het symbool werd voor de macht van het Soedanese volk. In het voorjaar van 2020 ging Samira op
onderzoek naar Khartoem, waar ze onder andere sprak met de vrouw die de iconische foto maakte die Elien
zo sterk had aangesproken. 
Zo werkt journalistiek: we kijken de realiteit recht in de ogen, ook al houden we niet van wat we zien.
Vervolgens gaan we verder zoeken, en vaker wel dan niet blijkt dan dat echte hoop verankerd zit in concrete
mensen, in beweging van onderaf, in economische of politieke ketterij. Het is die zoektocht die onze lezers
vragen en waarderen, niet een of andere makkelijke goednieuwsshow of duistere samenzweringstheorie. 
Toen we begin december 2019 een nieuwe campagne lanceerden om van de toen 1743 proMO*s door te
groeien naar 2000, was dat in de overtuiging dat een brede en sterke gemeenschap van steunende lezers
even belangrijk is voor een medium als een sokkel van middenveldorganisaties die in ons investeren. Dat
we amper vier maanden later de kaap van 2400 proMO*s konden ronden, hadden we niet verwacht, maar
werkt wel inspirerend. Het succes van de proMO*community geeft de organisatie de dynamiek die we nodig
hebben om in 2020 verder uit te groeien tot wat we al jaren zijn: een onmisbare mediastem in Vlaanderen. 
‘MO* heeft een bestaansplicht’, zei Walter Zinzen op de Algemene Vergadering van 19 december. Dat hij
gelijk heeft, bewijst dit jaarverslag eens te meer.

Lily Deforce Gie Goris
Voorzitter Wereldmediahuis vzw Hoofdredacteur
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1. inhoud, bereik en appreciatie

Een media-initiatief wordt altijd getoetst aan deze driehoek van

doelstellingen: (1) unieke, betrouwbare en relevante inhoud,

(2) maximaal bereik van een ambitieus omschreven doelgroep,

en (3) hoge waardering bij de lezers - want dat zegt veel over de

inhoud en garandeert een blijvend bereik. Deze driehoek is

nooit in een perfect evenwicht, en de digitale technologie heeft

de klemtoon op bereik zeker uitvergroot. 

De nieuwe strategienota Quality First spreekt zich hierover

ondubbelzinnig over uit: ‘De kwaliteit van wat we publiceren is

essentieel: de keuze van onderwerpen, het onderzoek naar fei-

ten en verbanden, maar ook de vorm waarin we de resultaten

publiceren moeten bijdragen tot een totaalbeeld van unieke,

noodzakelijke en aantrekkelijke informatie over de cruciale

uitdagingen waarmee lokale en mondiale samenlevingen van-

daag en morgen geconfronteerd worden.

Centraal in de kwaliteitsambitie van MO* staan betrouwbaar-

heid en accuraatheid. De redactie en de freelancers verbinden

zich tot een deontologische code. Bovendien verzekert de

hoofdredacteur in samenwerking met de redactie voortdurend

de nodige waakzaamheid in de relaties met freelancers om de

kans op foute berichtgeving tot het kleinst mogelijke risico te

beperken.

De ambitie om het bereik te vergroten en de impact te verster-

ken wordt vanuit dit kwaliteitsstreven aangescherpt tot het

streven naar een groot “relevant bereik”: meer mensen lezen

de meerwaardeartikels van MO*. De focus ligt hierbij op een

groeiend MO*publiek “met een vaste afspraak” (abonnees,

proMO*s, …) en niet op toevalstreffers, mondiale clickbait of

polariserende opinies.
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Inhoud

Op de website MO.be verschenen in 2019 1797 artikels. Dat is

exact 300 minder dan het totaal in 2018 en zelfs bijna 500 min-

der dan in 2017, toen 2511 artikels verschenen. Het is uiteraard

niet de bedoeling om deze scherp dalende lijn steeds verder door

te zetten, maar ze is wel het gevolg van een heel bewuste keuze

om eerder minder, maar zeker beter te werken. De cijfers tonen

ook aan dat de redactie al met Quality First bezig was voordat het

document goedgekeurd werd, maar ook hoe belangrijk het voor

diezelfde redactie is dat het Bestuur en de Algemene Vergade-

ring die keuze onderschrijven. Het is trouwens geen detail om

hierbij te onderlijnen dat het aantal lezers de tegengestelde bewe-

ging maakt: in 2019 zagen we gemiddeld 173.948 unieke bezoe-

kers per maand, een opvallende stijging tegenover het gemiddel-

de van 141.499 in 2018.

Wie de meerwaardestukken die in of op MO* verschenen wil

natrekken, vindt dat makkelijk door op MO.be eerst naar <alle

artikels> te gaan en vervolgens te kijken onder de knop <analy-

ses>, <reportage> of <interview>. Ter illustratie geven we in bijla-

ge voor elk van die categorieën de vijftien artikels die in 2019 het

meest gelezen werden. Daarbij zetten we ook een opsomming

van de online dossiers uit 2019, aangezien die dossiers meteen

een indruk geven van inhoudelijke klemtonen.

1. Inhoud, bereik en appreciatie  MO.be

https://www.mo.be/alle-artikels?f%5B0%5D=im_field_type%3A29
https://www.mo.be/alle-artikels?f%5B0%5D=im_field_type%3A8
https://www.mo.be/alle-artikels?f%5B0%5D=im_field_type%3A11
https://www.mo.be/alle-artikels?f%5B0%5D=im_field_type%3A11
https://www.mo.be/alle-artikels
https://www.mo.be/alle-artikels
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Verscheidenheid in aanbod

In 2019 werden in totaal 1797 artikels gepubliceerd. 

Onderverdeeld naar artikeltype geeft dat deze verdeling 

• Nieuws: 599

• Analyse: 235

• Opinie: 195

• Interview: 155

• Reportage: 145

• Column: 140

• Wereldblog: 113

• Zeronaut: 63

• Commentaar: 36

• #WijZijnHier: 22

• Extra: 21

• De Ontwikkelaars: 20

• In beeld: 15

• Podcast: 12

• Recensie: 6

• Essay: 5

• MO*paper: 5

• Magazine: 4

• Longread: 4

Hieronder geven we een overzicht van de spreiding over thema's

en regio's.

Inhoudelijke labels van artikels:

ECONOMIE: Bedrijven: 49, Consumentenzaken: 43, Economie:

465, Energie: 85, Landbouw: 155, Mondialisering: 78, Toerisme:

35, Visserij: 18, Werk: 58

MENSENRECHTEN: Kinderrechten: 34, LGBTI: 11, 

Mensenrechten: 315, Vrouwenrechten: 90

MILIEU: Biodiversiteit: 110, Duurzaam consumeren: 94, 

Klimaat: 381, Milieu: 321, Transitie: 118, Vervuiling: 112

POLITIEK: AU: 1, Conflict: 216, EU: 104, IMF: 6, NAVO: 7, 

Politiek: 559, Verkiezingen: 104, VN: 77, Wereldbank: 6

SOCIAAL: Bevolking: 90, Gezondheid: 148, Mensenhandel: 14,

Migratie: 162, Ongelijkheid: 146, Sociale bescherming: 86

MAATSCHAPPIJ: Cultuur: 77, Diversiteit: 67, Human Interest:

36, Maatschappij: 454, Media: 33, Mobiliteit: 30, Racisme en 

discriminatie: 63, Religie: 31, Sport: 10

VEILIGHEID: Inlichtingendiensten: 1, Justitie en criminaliteit:

91, Privacy: 1, Terrorisme: 18, Vluchtelingen: 61

WETENSCHAP: Biotechnologie: 5, ICT: 9, Technologie: 32,

Wetenschap: 42

INTERNATIONALE ONTWIKKELING: Gender: 22, 

Niet-gouvernementele actoren: 40, Noodhulp: 17, Onderwijs: 34,

Ontwikkeling: 84, SDG: 602, MDG: 2

Regionale labels van artikels: 

Europa: 694, Midden-Oosten: 141, Afrika: 352, Zuid & Cent-Azië:

101, Azië pacific: 107, N-Amerika: 80, Lat. Amerika: 227, Wereld:

436, Caraïben: 3, Poolgebieden: 2

Bereik

• Bezoekers: MO.be telde in 2019 in totaal 1.714.590 unieke

bezoekers, een stijging van 21% tegenover 2018 toen we op

1.408.624 unieke bezoekers afklokten.

• Paginaweergaven: Deze bezoekers bezochten samen 

4.125.225 pagina's (een stijging van 19% ten opzichte van

2018) tijdens 2.883.802 sessies (een stijging van 22% ten

opzichte van 2018).

• Pagina's per sessie: De bezoekers bezochten per sessie 

gemiddeld 1,43 pagina's, een kleine daling ten opzichte van

2018 (1,46 pagina's per sessie).

• Gemiddelde sessieduur: De gemiddelde sessieduur bedroeg 1

minuut en 11 seconden en dat was in 2018 ietsje meer (1

minuut 21 seconden).

• Bouncepercentage: Het percentage sessies die eindigen na één

pagina te bezoeken steeg van 78,49% in 2019 naar 84,14% in

2019.

• Geografische spreiding: 58% van de gebruikers in 2019 kwam

uit België (2018: 60,7%), 23% uit Nederland (2018: 22,5%). 

De overige zijn VS (4,7%), Frankrijk (1,4%), Duitsland (%) en

VK (0,9%) als belangrijkste landen.

• 10,2% van de Belgische bezoekers bezoekt onze site vanuit
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Brussel (2018: 9,6%), 8,5% uit Antwerpen (2018: 9,2%), 6,7%

uit Gent (2018: 7%). Amsterdam levert 4,2% van de bezoekers,

Leuven 1,7% en Brugge 1,6%. 

• Mobiel: De trend van mobiel gebruik zet door. Meer dan de

helft van onze lezers gebruiken mobiele telefoons of tablets

om de website te bezoeken. In 2019 gebruikten 53,9% van de

bezoekers een smartphone, 7,47% een tablet en 38,62% een

desktop. Smartphone en tablet samen zijn goed voor 61,38%

van onze lezers (tegenover 54,4% in 2018). 

• Nieuwe bezoekers: In 2019 was 82,8% van de bezoekers een

nieuwe bezoeker en 17,2% een terugkerende bezoeker. In

2018 was 83,4% van de bezoekers een nieuwe bezoeker en

16,6% een terugkerende bezoeker. Dat zijn dus gelijkaardige

cijfers.

• Acquisitie: 42% van de bezoekers bereiken ons via sociale

media (34,3% in 2018), 38,4% via zoekmachines (40,8% in

2018) en 11,1% via een directe link (nieuwsbrief of email bij-

voorbeeld, 15,6% in 2018). 

Sociale media en Google blijven enorm belangrijk in het gene-

reren van trafiek naar de website. 

Binnen sociale media blijft Facebook met 89,8% met grote

voorsprong dominant (85,9% in 2018). Twitter is met 8,6% als

enige andere speler (11,6% in 2018) relevant voor bezoekcij-

fers. Linkedin scoort slechts 1% (tegenover 1,2% in 2018) en

Instagram 0,12%.

• Type artikels: In 2019 werden 1797 artikels gepubliceerd op

onze site. 315 artikels of 17% daarvan werden geschreven door

de vaste redacteurs (dienstverband) van MO*. 

• Gemiddelde “geopende nieuwsbrieven" varieert van 20% tot

30%. Dat is succesvol, als we uitgaan van wat Mailchimp als

succes definieert (15% tot 26,5% van de ontvangers opent de

nieuwsbrief) of  Campaign Monitor (20% tot 40%). Gemid-

deld 5% procent van de links in de nieuwsbrief wordt aange-

klikt (onderzoekers zeggen dat 1,2% tot 5% doorklikrate goed

is).

Evaluatie van MO.be (lezersenquête uitgevoerd door het

bureau Insites in juni 2019)

• 8,3/10 gemiddelde score

• 69 % -- Het design van deze site oogt mooi

• 54 % -- Deze site biedt voldoende audio- en videofragmenten

aan

• 76 % -- Deze site bevat voldoende foto’s en illustraties

• 92 % -- De tekst op deze site is goed leesbaar

• 80 % -- De structuur van deze site is duidelijk

• 62 % -- De zoekfunctie op deze site werkt goed

• 84 % -- Deze site werkt zonder technische problemen

• 83 % -- Het binnenhalen van deze site gaat snel

• 26 % -- Deze site behandelt elke bezoeker op een persoonlijke

manier

• 38 % -- Op deze site kan elke bezoeker zelf voldoende feedback

geven op artikels

• 91 % -- De informatie op deze site is geloofwaardig

• 92 % -- De informatie op deze site is relevant

• 74 % -- Dit is een leuke site

• 86 % -- Deze site biedt wat ik van een goede site verwacht

• 92 % -- vindt het de moeite om deze site opnieuw te bezoeken

• 70 % -- Ik voel me trouw ten opzichte van deze site

• 71 % -- denkt dat het één van de beste sites uit zijn klasse is

• 90 % -- heeft vertrouwen in MO.be

• 88 % -- zou de website aanbevelen aan anderen

• 60 % -- zou de website promoten op andere websites, fora en

blogs

• 94 % -- vindt de artikels van MO.be informatief 

• 90 % -- vindt de artikels van MO.be betrouwbaar 

• 90 % -- vindt dat MO.be thema’s behandelt die in andere

media weinig tot geen aandacht krijgen

• 77 % -- vindt dat MO.be zijn/haar engagement motiveert 

• 89 % -- vindt dat MO.be nodig is om het beleid en de opinie-

vorming in ons land te richten op thema’s die ertoe doen 

• 73% - vindt dat MO.be onafhankelijk is 

• 92% - vindt dat de website helpt om mondiale problemen en

uitdagingen beter te begrijpen

2019
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Bereik

In september 2019 kregen we opnieuw de cijfers van de jaarlijk-

se CIM-studie. Qua totaal merkbereik klokten we af op 335.545

lezers en dat was iets minder dan in 2018 toen we 337.118 lezers

noteerden. Wat het leesbereik van ons driemaandelijks magazine

betreft, scoorden we ook minder dan het jaar voordien met

187.300 lezers (in 2018: 204.266). Dat is een significante daling,

die onze aandacht verdient – al blijft het altijd moeilijk om bewe-

gingen omhoog of omlaag te duiden, zoals we dat enkele jaren

geleden ook vaststelden toen de beweging omgekeerd was. In

deze CIM-studie kregen we ook een idee van het socio-demogra-

fisch profiel van onze magazinelezers: iets meer mannen dan

vrouwen, vooral ouder dan 45 jaar, hoogopgeleid en hoofdzake-

lijk wonend in stedelijk gebied.

Inhoud

Voor een overzicht van de gepubliceerde inhoud in het maga-

zine, zie bijlage.

Appreciatie

We lieten in 2019 geen Mediapoll-enquête door Roularta uitvoe-

ren om de appreciatie van ons magazine te peilen. We lieten wel

door Insites een enquête uitvoeren om onze website te evalueren

(zie pagina ...) en beslisten om de Mediapoll in het voorjaar van

2020 te organiseren. Vanaf 2020 zullen we het ene jaar een

Mediapoll en het volgende jaar een Insites-enquête doen. 

2. Inhoud, bereik en appreciatie  MO*magazine 
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• Journalistiek aanbod in media is altijd een dialoog tussen de

actualiteit die zich opdringt (en geduid, gekaderd, inzichtelijk

gemaakt moet worden) en de relevante gebeurtenissen en ont-

wikkelingen die onder de radar blijven (en net daarom uitgespit,

toegankelijk gemaakt en getoond moeten worden). In het eerste

semester van 2019 konden we onze voorafgaande inzet om kli-

maatnieuws te brengen laten meesurfen op een brede publieke

en mediatieke interesse, terwijl we hetzelfde thema in het najaar

bijna eenzaam op de agenda moesten houden. De redactie

bracht klimaat- en milieuartikels doorheen het jaar met eenzelf-

de inzet, diepgang en aandacht voor het Globale Zuiden.

• De redactie maakt haar journalistieke keuzes steeds minder

met het specifieke publicatieplatform voor ogen, en of een

reportage, interview of analyse dus eerst in print of online ver-

schijnt wordt meer gedicteerd door de maatschappelijke

urgentie of agenda dan door eigen institutionele kalenders.

Toch gelden de focusthema’s van de vier magazines als uitste-

kende vormen en momenten om als redactie samen aan cruci-

ale thema’s te werken. Soms zijn dat thema’s die samenhan-

gen met kalenderactualiteit, zoals de focus op Europa naar

aanleiding van de (Europese) verkiezingen in maart of het

middenveldthema in september, dat vooruitblikte op de

najaarscampagne van de Noord-Zuidbeweging. Op andere

momenten is het de kans om een concreet thema dat meer

aandacht verdient uitgebreid journalistiek aan te pakken, zoals

de rechtvaardige transitie (juni) of ongelijkheid en onderwijs

(december). Niet zelden zitten we ook met die zelfgekozen the-

ma’s midden in de actualiteit. Het feit dat de focuskaternen

ook gedurende enkele weken voor bijzondere inhoud zorgen

online, biedt dan ook de kans die plotse actualiteit mee te

nemen in het werk dat maanden vooraf voorbereid werd.

• Cruciaal in het journalistieke aanbod van MO* blijft de moge-

lijkheid om op het terrein te gaan. Dat geldt zowel voor verha-

len over opvangcentra of agrobosbouwbedrijven in eigen land,

als voor de reportages die de realiteit verder weg toch ervaar-

baar kunnen maken. Overigens gelden reportages in ons lexi-

con niet enkel als menselijke verhalen, maar ook als een

mogelijkheid om terplekke, samen met lokale groepen,

experts of collega-journalisten op onderzoek uit te gaan. Uit

het brede pakket voorbeelden, zeker deze: het dossier over de

tegenkrachten van burgerbewegingen in de vier Oost-Europe-

se Visegradlanden; de pijnlijk actuele verhalen vanuit Irak; het

onderzoek naar de echte impact van Duterte’s autoritaire

bestuur in de Filipijnen. Dit soort journalistiek vraagt tijd en

middelen, maar resulteert in unieke inhoud en echte meer-

waarde, dat blijkt ook uit reacties van lezers.

• De speciale samenwerking met enkele freelance medewerkers

(MO*onderzoekt) bood in 2019 vier mooie dossiers online

met gedeeltelijke neerslag in print: de Palestijnse asielzoekers

in Vlaanderen, de Chinese opkomst in Oost-Europa, vervui-

ling door textielindustrie in indonesië en de kritische vragen

bij fairtrade.

• Ontwikkelingssamenwerking, ingebed in het brede perspec-

tief van de sdg’s, was ook het voorbije jaar een belangrijk aan-

dachtspunt en een onderscheidend kenmerk van MO* tegen-

over andere media. De omvattende agenda maakt het ander-

zijds niet makkelijk om de sdg’s als thema zichtbaar te maken.

• De geografische spreiding van de artikels zit goed. Er is een

sterke klemtoon op Europa - wat zeker te maken heeft met de

inspanningen om ook verhalen van elders te koppelen aan

ervaringen en trends hier. Afrika krijgt relatief veel aandacht,

wat spoort met de nabijheid (zowel historisch als geografisch)

van het continent, en met de concentratie van internationale

solidariteitsrelaties met landen op het Afrikaanse continent.

Wat verder opvalt, is het hoge aantal artikels dat aangeduid

werd met Wereld: dat strookt natuurlijk met onze opdracht om

niet alleen aandacht te hebben voor “het buitenland”, maar

voor voor “het mondiale”, voor de ontwikkelingen die overkoe-

pelend zijn en verschillende landen en continenten verbinden.

3. Enkele belangrijke klemtonen in het journalistieke aanbod (online & print):
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Om de kwaliteit van het journalistieke aanbod te garanderen, sti-

muleert WMH de redactie ook tot vorming en bijscholing. Elke

medewerker stelt zelf voor hoe dat ingevuld wordt (dat kan onder

andere door extra lectuur, door deelname aan congressen of door

het volgen van specifieke opleidingen).

In 2019 werd daarnaast beslist om alle schrijvende journalisten

een korte schrijfcoaching aan te bieden. Schrijfcoach Maartje

Luiff nam drie zorgvuldig uitgekozen stukken per redacteur door

en zorgde op basis daarvan voor uitgebreide persoonlijke feed-

back. Dit proces werd afgerond met een collectieve sessie waarin

Luiff vanuit het standpunt van het medium feedback en sugges-

ties voor verbetering gaf.
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Events

We organiseerden in 2019 in totaal 12 eigen events, waarvan 6

MO*lezingen, 4 MO*talks en 2 Mondiale Cafés.

Om voldoende publiek op onze events  te krijgen, ondernamen

we volgende acties:

• Aankondiging van het evenement in de agenda op MO.be.

• Aankondiging van het evenement in de nieuwsbrief eMO*.

• Aankondiging van het evenement op websites van lidorganisa-

ties en bevriende organisaties.

• Aankondiging van het evenement op de website van Uitin-

Vlaanderen en 11.be.

• Aankondiging van het evenement op Twitter.

• Aankondiging van het evenement op Facebook.

• Aanmaak en beheer van een Facebook-evenement.

• E-mailings naar alle mensen die aanwezig waren op vorige eve-

nementen.

• E-mailings naar doelgroepen die een inhoudelijke link met het

evenement hebben.

• We maakten geen gebruik meer van klassieke flyers en affiches.

In totaal mochten we 1.285 mensen op onze eigen events verwel-

komen.

MO*lezingen 2019

MO*lezingen zijn publiekslezingen waarin prangende mondiale

thema’s behandeld worden door internationaal gerenommeerde

sprekers. Deze lezingenreeks is een initiatief van MO* en

Vlaams-Nederlands Huis deBuren in samenwerking met Voor-

uit, Zuidcafé-De Roma, Beursschouwburg en Kaaitheater. In

2019 konden we 6 MO*lezingen organiseren:

• Op donderdag 24 januari organiseerden we samen met uitge-

verij EPO in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel

een MO*lezing met als titel 'Amerika tegen China. Een nieu-

we Koude Oorlog?' Brits historica en China-deskundige Jude

Woodward kwam haar gelijknamige boek voorstellen. De Bel-

gische professor David Criekemans en de Nederlandse China-

watcher Fred Sengers reageerden op haar stellingen. MO*jour-

nalist John Vandaele leidde de avond in goede banen. 135 men-

sen kwamen luister. De zaal was volzet. 

• Op zaterdag 30 maart organiseerden we in het kader van het

Passa Porta Festival een MO*lezing over schrijven in balling-

schap met Russell Banks, Aslı Erdoǧan en Antonythasan Jesu-

thasan. Gie Goris was moderator. Ongeveer 160 mensen

woonden deze lezing in de spiegelzaal van De Markten bij.

• Op woensdag 24 en donderdag 25 april organiseerden we in

het kader van het MOOOV Filmfestival een MO*lezing met de

Nederlandse auteur en journalist Frank Westerman. Gie Goris

sprak met hem op 24 april in Turnhout en Stefaan Anrys sprak

met hem op 25 april in Brugge. In totaal woonden ongeveer

150 mensen deze twee avonden bij.

• Op 3 oktober organiseerden we samen met de ngo Shipbrea-

king Platform een MO*lezing over de internationale scheeps-

sloop en de gevolgen daarvan voor mens en milieu. Sprekers

waren Baskut Tuncak (Speciaal rapporteur voor schadelijke

stoffen en afval VN OHCHR), Jim Puckett (Basel Action Net-

work), Syeda Rizwana Hasan (Bangladesh Environmental

Lawyers Association), Gaelle Dusepulchere (FIDH Internatio-

nal Federation for Human Rights), Koen De Proost (Federale

Gerechtelijke Politie Antwerpen) en Gie Goris (Moderator

MO*). Een 50*-tal mensen kwam luisteren in de Beurs-

schouwburg in Brussel.

• Op zaterdag 30 november organiseerden we op het Festival

van de Gelijkheid in de Gentse Vooruit een MO*lezing over de

noodzaak aan een andere economie met econoom Paul De

Grauwe en Wanda Wyporska van de Equality Trust. MO*jour-

nalist John Vandaele was moderator. 

• Op dinsdag 10 december organiseerden we in De Roma in

Antwerpen de MO*lezing '100 minuten tegen ongelijkheid'

met Bleri Lleshi, David De Vaal, Meryem Kanmaz, Tom De

Herdt, Jos Geysels, Saskia Van Nieuwenhove, Ewald Engelen,

Leida Rijnhout en Lisette Ma Neza. Gastheer was Gie Goris.

Ongeveer 250 mensen woonden deze avond bij.

4. Lezingen en debatten
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MO*talks 2019

MO*talks @ deBuren is de uitdagende podiumversie van ons

driemaandelijkse MO*magazine. Met de MO*talks willen we het

gesprek over de focusthema's van onze magazines ook live voe-

ren. Daartoe worden een drietal experts uitgenodigd om elk één

uitdagende stelling rond een deelthema uit te werken. De inlei-

ders gaan daarna in gesprek met elkaar en met het publiek over

andere aspecten van het thema die in het magazine aan bod

komen. MO*talks is dus letterlijk te nemen: het magazine

spreekt en gaat in gesprek, omdat de interactie met een levend

publiek nodig is om een kwalitatief blad scherp te houden. In

2019 organiseerden we opnieuw vier edities: 

• Op woensdag 6 maart 2019 organiseerden we bij deBuren in

Brussel MO*talks over hoe migratie, klimaatverandering en

ongelijkheid de Europese Unie bedreigen. Sprekers waren Leo

Lucassen (migratie-expert Universiteit Leiden), Ferdi De Ville

(EU-expert UGent), Lien Vandamme (klimaatexpert 11.11.11).

MO*journalist John Vandaele was moderator. 115 mensen

kwamen luisteren. 

• Op woensdag 5 juni 2019 organiseerden we bij deBuren in

Brussel MO*talks over een rechtvaardige klimaattransitie.

Onze gasten waren Joeri Thijs van Greenpeace, Leen Smets

van Samenlevingsopbouw en Kitty Jong van de Nederlandse

vakbond FNV. Gie Goris modereerde de avond die door onge-

veer 50 mensen werd bijgewoond. 

• Op woensdag 4 september organiseerden we bij deBuren

MO*talks over de krimpende ruimte voor het middenveld met

Els Hertogen van 11.11.11, Peter Wouters van beweging.net en

Marc Broere van het Nederlandse magazine Vice Versa. Ruim

100 mensen kwamen luisteren naar een boeiende gespreks-

avond over het nut en het belang van een sterk middenveld,

niet alleen in Vlaanderen maar ook wereldwijd. MO*hoofdre-

dacteur Gie Goris modereerde de avond.

• Op woensdag 4 december organiseerden we MO*talks over

onderwijs en ongelijkheid met de Nederlandse onderwijsjour-

naliste Anja Vink, Nele Schroyen van het Netwerk tegen

Armoede en Vlaams Open VLD-parlementslid Sihame El

Kaouakibi. 45 mensen kwamen luisteren naar een boeiend

debat. MO*hoofdredacteur Gie Goris modereerde deze

MO*talks. 

Mondiale Cafés 2019

Mondiale Cafés zijn gespreksavonden die we in samenwerking

met het Gents Overleg Noord-Zuid in de Zebrastraat in Gent

organiseren. In 2019 organiseerden we 2 Mondiale Cafés: 

• Op donderdag 14 maart organiseerden we in het kader van

Belmundo een Mondiaal Café over de toegang tot water en

grond als oorzaken van migratie. Bij Superette Wa(l)ter van

Protos kwam je te weten wat de impact van je aankopen is op

de watervoorraden in het Zuiden. Grondrechtenactivist Elias

Vlerick ga uitleg over de zaak-Huts en het recht op grond voor

de boer en voor het patrimonium en het grondrecht van de

stad Gent. Ruth Vilches vertelde hoe technisch werkloze vis-

sers en landbouwers in Bolivia de strijd aanbinden tegen over-

heid en vervuilende multinationals. Dirk De Muynck bracht

het verhaal van Libera terra. Deze Siciliaanse organisatie groe-

peert coöperatieve landbouwbedrijven op de voormalige

geconfisqueerde maffia-eigendommen. Miglia Rogelia Soto

Mérida, een vrouw uit Colombia, Guatemala, vertelde over

boeren die verlaten koffieplantages ‘bezetten’ en de strijd die

ze voeren om die grond gezamenlijk te verwerven. Een 50-tal

mensen kwam in de Gentse Zebrastraat luisteren naar deze

boeiende uiteenzettingen.

• Op donderdag 24 oktober organiseerden we een Mondiaal

Café over de circulaire economie. We toonden de korte docu-

mentaire E-wasteland en kregen een boeiende uiteenzetting

van Jan Mertens (Federale Raad voor Duurzame Ontwikke-

ling, Oikos en columnist bij MO*). Nadien volgde een boeiend

panelgesprek onder leiding van MO*journalist John Vandaele

met Olivier Beys (Bond Beter Leefmilieu), Simon Vandevoorde

(NNOF), Bram Van Braeckevelt (schepen stad Gent), Isabelle

Vanhoutte (Zeronaut) en Jan Mertens. Een dertigtal mensen

kwam in de Zebrastraat luisteren.

Lezingen en debatten die we in samenwerking 

met andere partners organiseerden

• Op het jaarlijkse Festival van de Gelijkheid in Gent modereer-

den enkele redactieleden in 2019 een aantal debatten.
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De serie MO*papers werd in 2019 verdergezet, maar ging op

lagere frequentie draaien. We stelden vast dat de Noord-Zuidor-

ganisaties, die oorspronkelijk vragende partij waren voor deze

serie semi-academische papers met mondiale inhoud, stilaan

afgehaakt waren – zeker voor de sturing en invulling van de

serie. Daarom werd het gesprek aangegan met Vlir-UOS als

mogelijke partner voor MO*papers. Dit gesprek geraakte niet

afgerond in 2019. Emiel Vervliet bleef de hoofdredactie als vrij-

williger waarnemen, vanuit de redactie ondersteund door Gie

Goris. 

In 2019 werden deze 5 MO*papers gepubliceerd en verspreid:

• 120 - Van vraagouder tot draagmoeder: De babybusiness tus-

sen Israël en Georgië (SIGRID VERTOMMEN EN AÏLIEN

REYNS)

• 121 - Gebrek aan moed? Het Belgische federale en Vlaamse

energie- en klimaatbeleid gewikt en gewogen (KOEN 

RADEMAEKERS EN LUC VAN NUFFEL)

• 122 - De zwarte gaten in de Congolese overheidsfinanciën

(EMIEL VERVLIET)

• 123 - Tijd voor een New Deal die de EU sociaal en fair maakt

(EMIEL VERVLIET)

• 124 - Inburgering en integratie zijn gewoon instrumenten van

migratiebeheer geworden (PASCAL DEBRUYNE)

Momenteel zijn 1393 mensen geabonneerd op de mailinglijst

voor de MO*papers.

5. MO*papers
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Het bereik van MO* wordt ook gerealiseerd bij een publiek dat

niet tot het "eigen publiek" van de eigen publicaties kan gere-

kend worden. De redactie en de communicatie spannen zich

daarom permanent in om de inhoud die we produceren onder de

aandacht te brengen van andere media, met name mainstream-

media met massa-bereik.

In 2019 noteerden we 127 optredens, verwijzingen en vermeldin-

gen in andere media. Van die mediareferenties zijn er 22 op

radio en televisie, 13 in kranten en 78 in nieuwsbrieven en op

nieuwssites.

We willen niet alleen onze content en kennis in andere media

brengen, maar ook in politieke en maatschappelijk relevante

fora. In 2019 slaagden we daar opnieuw een aantal keren in.

Enkele voorbeelden:

• Antwoord van Joke Schauvliege op schriftelijke vraag van

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) over de

strandsloop van schepen n.a.v. dossier scheepssloop in

MO*131 en op MO.be. (januari 2019)

• De European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

wil de artikels uit ons dossier over scheepssloop (MO*130 en

MO.be) bespreken met de werfeigenaars en de overheid van

Gujarat tijdens een ‘fact finding mission’ (januari 2019). 

• Persbericht Europarlementslid Bart Staes (Groen) over Babiš-

gate met link naar artikel Pieter Stockmans op MO.be. (juni

2019)

• N.a.v. artikel Lizzie Yarina in MO*132/MO.be (‘Dijken

beschermen kuststeden, maar verdringen de armen’) wilde de

afdeling Mondiale Vraagstukken van de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland Lizzie Yarina en Gie Goris uitnodi-

gen voor een symposium in Nederland over de Dutch Delta

Approach. (juni 2019)

• Het artikel van Pieter Stockmans over hoe de Hongaarse leider

Orban de vrije pers aan banden legt, werd opgepikt door de

VVJ en kreeg zo weerklank in journalistieke middens. (sep-

tember 2019)

• Het artikel over de uitgeleerde nieuwkomers van Tine Dancka-

ers op MO.be werd goed verspreid in de integratiesector. Tine

kreeg daar verschillende meldingen over. (oktober 2019)

In 2019 was WMH opnieuw actief lid van Media.21, dat de

krachten van een achttal nieuwssites bundelt in een platform dat

de specifieke belangen van innovatieve en onafhankelijke online

media in de samenleving verdedigt. MO*hoofdredacteur Gie

Goris bleef voorzitter van Media.21. Han Zinzen, curator voor het

aanbod van Media 21 voor Nieuws in de Klas heeft zijn vaste

werkplek bij de redactie van MO*.

6. Zichtbaarheid
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KPI – MO*2020 Resultaat
2018

Target 
2019

Resultaat
2019

1. Een vaste relatie met de lezer

MO* bouwt via Quality first aan een trouw lezerspubliek (totaal aantal 
abonnees van onze digitale nieuwsbrieven + WhatsApp).

24.255 27.000 25.456

2. Kwaliteit

MO* zet in op een hoge kwaliteit van de journalistieke en vormelijke 
uitwerking van zorgvuldig geselecteerde thema’s (online enquête). 

82,0% 82,0% 83%

3. Een breed bereik

MO* bereikt een ruim en geïnteresseerd publiek (gemiddeld aantal 
unieke bezoekers per maand).

141.499 150.000 173.948

4. Duurzaamheid

MO* zet verder in op robuuste inkomsten (gediversifieerd/LT) en een 
groeiende sokkel van tevreden leden (aandeel eigen inkomsten van de 
totale inkomsten).

32,9% 36,9% 40,3%

5. Duurzaamheid 

MO* zet in op een veerkrachtige redactie met ruimte voor diepgang 
en kwaliteit (personeelsenquête: score over werkdruk, 0 tot 10, 10 = 
helemaal OK)

6,9 7,5 6,5

Indicatoren – MO*2020 Resultaat
2018

Target 
2019

Resultaat
2019

Missie

Ik vind de artikels in MO* informatief (online enquête) 93,1% 90% 94%

MO* is objectief (online enquête) 83,0% 85% 90%

MO* behandelt thema’s waarover ik in andere media weinig of geen 
waardevolle informatie krijg (online enquête)

82,9% 85% 90%

Ik vind dat MO* nodig is om het beleid en de opinievorming in ons land 
te richten op de thema’s die ertoe doen (online enquête)

77,6% 80% 89%

Het lezen van MO* helpt mij om de mondiale problemen uitdagingen 
beter te begrijpen (online enquête)

83,2% 85% 92%

Positionering in het landschap

% artikels over de vijf inhoudelijke assen (Quality  first strategie) in 
verhouding tot het totaal.

Voor de maanden 
november en 
december: 

18,12% (Conflict)
37,58% (Klimaat)
19,46% (Macht)
8,05% (Migratie)
25,5% (Ongelijk-
heid)”
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Indicatoren – MO*2020 Resultaat
2018

Target 
2019

Resultaat
2019

5 strategische doelstellingen

Ik vind de artikels van MO* betrouwbaar (online enquête) 83% 85% 90%

De informatie op de site van van MO* is relevant (online enquête) 93% 90% 92%

Aantal proMO* 1376 2000 2.145

Groeiende gemeenschap van lezers (click throughrate van de digitale 
nieuwsbrieven)

3,8% 4% 4,36%

Aantal institutionele leden 13 20 21

Bieden de scherpere strategische keuzes ook de rust en de ruimte 
voor de redactie om grondig en kwaliteitsvol hun journalistiek werk 
te verrichten? (personeelsenquête: hoeveel medewerkers geven een 
score lager dan 6?)

3 1

10 principes voor redactionele keuzes

Meer journalistiek, minder opinies (verhouding 'analyses+reportages 
+nieuws+interviews' vs 'opinies+commentaren+colums')

1293/436 1200/400 1176/391

Less is more (totaal aantal 'nieuws+opinies+blogs') 2014 2000 1.771

Meer onderzoek, minder verkiezingen  
(aandeel 'onderzoeksjournalistiek')

vanaf 11/2019 11,8%

Meer oplossingen, minder problemen  
(aantal artikels met tag 'oplossingsgericht')

vanaf 11/2019 10,5%

Meer glokaal, minder ver weg (aantal artikels met tag 'glokaal') vanaf 11/2019 21,1%

Meer menselijke verhalen, minder complexe analyses  
(aantal artikels met tag 'menselijke verhalen')

vanaf 11/2019 10,5%

Het lezen van MO* motiveert mijn engagement (online enquête) 65,70% 65% 77,0%

Een duurzame relatie met freelancers (aandeel van 'regelmatige' 
freelancers')

vanaf 11/2019 53,5%

Evolutie van  de digitale structurele contacten met onze lezers 
(totaal nieuwsbrieven + sociale media)

75.909 83.750 81.001

Aantal volgers op sociale media  
(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)

51.781 56.000 57.259

Lezersbereik MO*magazine (per nummer - CIM) 204.300 205.000 187.283

Totaal lezersbereik MO*magazine (CIM - total brand)) 337.118 340.000 335.545

Aantal verwijzingen, interviews, overnames in mainstream media 151 205 127
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Qua aantal unieke bezoekers en aantal pageviews zijn we in

2019 mooi vooruitgegaan in vergelijking met 2018. Zowel het

gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand als het gemiddeld

aantal pageviews zijn fors gestegen. We sloten 2019 af met

gemiddeld 173.948 unieke bezoekers per maand (in 2018:

141.499) en 343.765 pageviews per maand (in 2018: 287.275).  

Ook het aantal abonnees op onze nieuwsbrieven eMO*, 

MO*Daily en WhatsApp is in 2019 gestegen in vergelijking met eind

2018. (eMO*: 19.889 / MO*Daily: 4.777 / WhatsApp: 797). Qua

open-rate (20 à 35%) en click-through rate (4 à 7%) blijven we meer

dan behoorlijk en volgens de gangbare normen scoren.  

En op de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en

WhatsApp) is ons aantal fans en volgers ook aanzienlijk gestegen

tegenover 2018 (Facebook: 36.820 / Twitter: 15.185 / Instagram: 3.533)

2019
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Toelichting:

PRINT

De gemiddelde oplage wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de

evolutie van de oplage van Knack. Eind 2019 is de oplage gezakt

tot onder de 85.000. We hopen in 2020 terug richting 90.000 te

gaan.

Het aantal directe abonnees is in 2019 verder gedaald in vergelij-

king met 2018. Dat aantal zal echter in 2020 aanzienlijk stijgen

aangezien we het abonnement tot een onderdeel van de return 

van het proMO*lidmaatschap gemaakt hebben. Lezers die pro-

MO* worden krijgen sinds eind 2019 het magazine-abonne-

ment als ze dat willen.   

Ondanks de dalende oplage blijven onze CIM-cijfers heel goed,

zowel qua bereik per laatst gelezen nummer als qua totaal merk-

bereik. Als de oplage terug wat zou stijgen, dan zou het wel kun-

nen dat ons lezersbereik ook nog groeit.

PIGE

Wat de verwijzingen naar MO* in andere media betreft, blijven

we in 2019 op 127 steken. Dat is minder dan de vorige jaren en 

het wordt dan ook een van de werkpunten om dat aantal in 2020

en de volgende jaren opnieuw wat op te krikken. 

EVENTS

We organiseerden in 2019 in totaal 12 eigen events, waarvan 

6 MO*lezingen, 4 MO*talks en 2 Mondiale Cafés. In totaal 

mochten we 1.285 mensen op onze eigen events verwelkomen.
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De Algemene Vergadering van Wereldmediahuis keurde in

2019 een nieuwe strategienota goed, waarin de zorg voor kwali-

teit, betrouwbaarheid en meerwaarde centraal staat. Een nieuwe

set (key) performance indicatoren werd opgesteld en de redactie

zal in de loop van 2020 alle aspecten van het werk (eindproduct,

maar ook onderzoek, werkproces, personeelsbeleid, …) aan kwa-

liteitstoetsen onderwerpen.

De missie werd scherp gesteld en aangevuld met onze waarden

en met de positionering van MO* in het medialandschap. Er

werden ook vijf strategische doelstellingen geformuleerd.

Missie

MO* is een journalistiek mediaproject over mondiale tendensen

en lokale realiteiten overal ter wereld, gericht op een ruim en

geïnteresseerd publiek. Met diverse journalistieke middelen

maakt MO* de veranderende wereld begrijpbaar, ervaarbaar en

hanteerbaar.

Waarden

Met haar journalistieke werk wil de redactie bijdragen tot een

wereld waarin menselijke waardigheid en rechtvaardigheid voor

iedereen, solidariteit met kwetsbaren en verdrukten, en een

duurzame omgang met de planeet gerealiseerd worden. 

De MO*redactie kadert haar journalistieke werk in een duidelijk,

inhoudelijk verhaal. 

• We leven in een intens verbonden wereld, waarin lokale reali-

teiten niet los staan van mondiale of regionale ontwikkelingen

en keuzes. 

• Zowel op het vlak van migratie en diversiteit, klimaat en duur-

zame ontwikkeling, ongelijkheid en mensenrechten, conflict

en polarisering als van macht en mondialisering is de urgentie

om tot betere en rechtvaardige oplossingen te komen heel

groot.

• Het georganiseerde middenveld is een cruciale actor om tot

die oplossingen te komen. Maatschappelijke keuzes moeten

ontstaan door democratische processen.

• Elk (mondiaal) probleem is ook altijd een menselijk verhaal,

en elke oplossing moet afgetoetst worden aan de impact op

mensen aan de onderkant van de samenleving. 

• De universele mensenrechten vormen de sokkel waarop MO*

zowel de eigen journalistieke deontologie als de maatschappe-

lijke horizon van zijn werk fundeert.

De MO*redactie werkt met redactionele onafhankelijkheid

tegenover alle betrokken partijen en levert betrouwbare en feite-

lijk correcte journalistiek.

Positionering in het landschap

De volgehouden focus op mondiale tendensen maakt MO*

uniek. Daarbij geven we extra aandacht aan het perspectief uit de

Global South en aan ervaringen van uitgesloten of kwetsbare

groepen in elke samenleving. 

MO* concentreert zijn journalistieke werk inhoudelijk rond vijf

inhoudelijke assen:

• klimaat en duurzame ontwikkeling

• ongelijkheid en mensenrechten 

• migratie en diversiteit

• macht en mondialisering 

• conflict en polarisering

Daarnaast profileert MO* zich binnen de mediacontext door

journalistiek die beantwoordt aan de behoefte aan kritische

bevraging en inzicht. MO* zet prioritair in op de bepalende ten-

densen in mondiaal perspectief, en stapt niet mee in de nooit

eindigende stroom berichten, opinies, feiten en gebeurtenissen.

We concurreren niet met de mainstreammedia, we voegen nood-

zakelijke en ontbrekende inzichten, perspectieven en analyses

toe.

MO* heeft een eigen redactie die met haar expertise en terrein-

kennis garant staat voor feitelijke correctheid en kritische, wel

overwogen perspectieven. De diepgaande kennis van en het

inzicht in de cruciale uitdagingen van onze tijd vormen de jour-

nalistieke bijdrage van MO* tot meer draagvlak voor rechtvaardi-

ge en duurzame keuzes. De expertise van de redactie wordt ook

ingezet om de kwaliteit van de freelancebijdragen te garanderen. 

We zien erop toe dat die expertise voortdurend gevoed wordt

3. quality first
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door o.a. vorming en reportagewerk. De vzw Wereldmediahuis

verzekert de nodige middelen om de journalisten en het geheel

van de redactie in staat te stellen hun opdracht grondig en kwali-

teitsvol uit te voeren. 

MO* publiceert zowel online als in print. Voor beide platformen

geldt één profiel. Gezien de complementariteit van het bereik

wordt voor beide platformen een geëigende strategie voor groei-

end lezersbereik uitgewerkt.

MO* biedt ook een platform voor ideeënuitwisseling rond mon-

diale thema’s.  De redactie organiseert daartoe lezingen en debat-

ten, publiceert opinies, columns, blogs, en eigen commentaren.

MO* is gericht op een breed publiek, en definieert dat als het

deel van het publiek dat interesse heeft in de mondiale thema’s

die MO* prioritair behandelt (de vijf inhoudelijke assen) en dat

in media op zoek is naar inzicht. Binnen dat segment ambieert

MO* een maximaal bereik via eigen media (inclusief versprei-

ding via sociale media) en via aanwezigheid in mainstreamme-

dia.

Vijf strategische doelstellingen

5.1 MO* versterkt het mondiaal bewustzijn in Vlaanderen bij een

brede groep burgers en bepaalt mee de agenda op het vlak van de

inhoudelijke terreinen die tot zijn kernopdracht behoren, geeft

duiding bij mondiale actualiteit en houdt relevante berichtgeving

vol. 

5.2 MO* zet kwaliteit voorop, zowel in de selectie van thema’s, de

journalistieke uitwerking als de vormelijke afwerking.

5.3 MO* wordt zowel door een breed publiek als door experts en

opiniemakers gezien als een betrouwbaar en relevantmedium.

De journalistieke uitstraling is die van een aantrekkelijk en nood-

zakelijk magazine.

5.4 MO* vertaalt de magazinestrategie op het vlak van bereik in

de prioritaire uitbouw van een vaste relatie met een groeiende

gemeenschap van lezers.

5.5 Wereldmediahuis, als uitgever van MO*, is een duurzame

organisatie op drie niveaus:  i) een robuuste financiering op lan-

ge termijn via een diversificatie van de inkomsten, ii) een verbre-

ding van de sokkel van tevreden leden en iii) een veerkrachtige,

tevreden redactie.

Implementatie van Quality first

De implementatie van Quality first zal vooral ervaarbaar en zicht-

baar zijn vanaf 2020 maar in 2019 werd alvast een belangrijke

stap gezet t.a.v. Strategisch doel 5.5.iii) ‘een veerkrachtige en

tevreden redactie. Sinds juni 2019 heeft MO* een eindredacteur

toegevoegd aan het vast redactieteam (zie ook onder 4. Medewer-

kers). 

De kwaliteitsdoelstelling kreeg ook al aandacht met een oplei-

ding door een externe schrijfcoach voor zowel de individuele

redacteurs als het redactieteam als groep. Doel hiervan was de

schrijfvaardigheid te optimaliseren om betere, toegankelijkere en

creatievere teksten af te leveren.
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Het vaste journalistenteam kende in 2019 geen personeelswis-

sels. De enige verandering bestond uit de aanwerving van Lieve

Van den Bulck (80%) als eindredacteur (zie hoger bij Quality

first).

Op 31 december 2019 bestond de MO*redactie uit 5,6 fulltime

equivalent redacteurs: Gie Goris (100%, hoofdredacteur), John

Vandaele (60%), Tine Danckaers (80%), Samira Bendadi

(60%), Pieter Stockmans (80%), Arne Gillis (60%), Tine Hens

(60%) en Elien Spillebeen (60%). 

De webredactie van 1,7 FTE bestond uit Kilian de Jager (90%) en

Charis Bastin (80%). 

De eindredactie gebeurt door Lieve Van den Bulck (80%).  

Jan Buelinckx (100%) is voor 50% redactiesecretaris en voor

50% communicatieverantwoordelijke.

In oktober 2019 werd de vacature gelanceerd voor een hoofdre-

dacteur, ter vervanging van Gie Goris die op 30 september 2020

op pensioen gaat. Inmiddels werd Jago Kosolosky aangesteld tot

nieuwe hoofdredacteur en dit met ingang van 1 augustus 2020.

De zakelijke leidingwerd waargenomen door Bernard Sintobin

(gemiddeld 2 dagen per week). Hij werd ondersteund door

Dominique De Groote, medewerker van de vzw Zebrastraat, die

de administratieve opvolging garandeerde tijdens gemiddeld

een halve dag per week.

In januari 2020 werd de vacature gelanceerd voor een halftijds

zakelijk directeur, ter vervanging van Bernard Sintobin die op 31

juli 2020 op pensioen gaat. Inmiddels werd Frank Van Damme

aangesteld tot nieuwe zakelijk directeur en dit met ingang van 1

augustus 2020.

Naast het vaste team, werkten we in 2019 opnieuw op vaste

basis met stagiairs uit diverse opleidingen (vooral journalistiek

en communicatiewetenschappen) en met vrijwillige stagiairs.

Mathys Clarisse, Lieke Verlé, Lili Meijer, Fien Lakiere, Lorenzo

Butti, Alexandra Matthys, Natascha Eder, Astrid Lampens en

Genevève Debroux (vertaalstage) maakten voor kortere of lange-

re periode deel uit van de redactie. Ze werden, meer dan vroeger,

ingeschakeld voor grotere interviews of onderzoeken. Die keuze

ligt in lijn met de bredere optie om minder in te zetten op kort

nieuws en meer op onderliggende tendensen.

MO* werkt met een vaste redactie en put daaruit zijn kracht en

aanwezigheid in de samenleving. Daarnaast wordt er uiteraard

veel met freelancers gewerkt. In 2018 waren dat onder andere:

Alma De Walsche, Anne Adé, Raf Custers, Brecht Neven, Lisa

Couderé, Tom Cassauwers, Frauke Decoodt, Toon Lambrechts,

Arthur Debruyne, Sarah Vandoorne, Ebe Daems, Fien Van den

Steen, Daan Bauwens, Lize Van Dyck, Saskia Konniger, Kristin

Betghe, Willem De Maeseneer, Lizzie Yarina, Thomas Siffer,

Linda Pollman, Sulaiman Addonia…

Vaste columnistenwaren in de loop van 2019: Lisette Ma Neza,

Ewald Engelen, Bert Gabriëls, Jan Mertens, Bleri Lleshi, Geert

Vanistendael, Bie Vancraeynest, Anya Topolski, Bieke Purnelle,

Michael De Cock, Landry Mawungu, Matthias Somers, Samira

Atillah, Ching Lin Pang, Aya Sabi, Sabrine Ingabire, Walter Zin-

zen en Warda El-Kaddhouri.

Daarnaast voerden we vooral een receptief opiniebeleid: we vra-

gen zelden mensen om een opinie voor ons te schrijven, maar

ontvangen een groeiend aantal voorstellen. 

Een laatste categorie bijdragen in de opiniërende categorie, zijn

de Commentaar stukken die door de redactie zelf geschreven

worden. Daarvan verschenen er 31 in 2019, een beetje minder

opnieuw dan het jaar voordien. Dat heeft te maken met de keuze

om de eigen beschikbare tijd prioritair in te zetten op onderzoek

en achtergrond, eerder dan op opinie en commentaar. (Bij die 31

zijn dan nog inbegrepen de stukken die de redacteurs schreven

voor de zomerserie Ergens onderweg en voor de nieuwjaarsserie

Het beeld van 2019).

Het initiatief MO*academy verzamelt voornamelijk academi-

sche expertise. De leden worden gestimuleerd om hun kennis en

inzichten - vaak naar aanleiding van de actualiteit - te delen door

analyses te schrijven op MO.be. Dat principe blijkt vaak moeilijk

in de praktijk om te zetten, daarom wordt in 2019 bekeken of en

4. medewerkers
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hoe we de MO*academy verder zetten. De MO*academy wordt

gevormd door: Ann Cassiman (KU Leuven, IARA / CADES), Bie

Vancraeynest (Jeugdwerk Brussel ), Bruno de Cordier (UGent,

Conflict & Development (bruno.decordier@ugent.be), David

Criekemans (UA, Internationale Politiek), Dries Lesage (UGent,

IIS), Eva Brems (UGent), Ferdi De Ville (UGent), Freek Smets

(UNHCR), Hubert van Humbeeck (Knack , buitenland), Jan Van-

demoortele (ex-UNDP, ontwikkelingsexpert), Koen Vlassenroot

(Conflict Research Group, Ugent), Kris Berwouts (Onafhankelijk

expert Grote Meren), Luc Barbé (zelfstandig expert veiligheid),

Nadia Fadil (KU Leuven, faculteit antropologie), Nadia Nsayi

(Centraal-Afrika Broederlijk Delen / Pax Christi), Naima Cher-

kaoui (Kinderrechtencommissariaat ), Nils Duquet (Vlaams Vre-

desinstituut), Peter Tom Jones (KU Leuven, MTM), Ruddi Doom

(emeritus Ugent, CRG), Rudy De Meyer (11.11.11), Sami Zemni

(MENARG, UGent), Sandra Galbusera (VOK, Plan België),

Sarah Scheepers (Ella vzw), Sven Biscop (Egmont Institute), 

Tom Kenis (Myria), Vanessa Saenen (UNHCR), Vera Dua (BBL),

Vincent Scheltiens (UA), Tine Destrooper (NYU), Raf Custers

(Gresea).

We deden voor het magazine opnieuw een beroep op onze vaste

illustratoren zoals Lectrr, Fatinha Ramos, Klaas Verplancke en

Annelien Smet. Daarnaast blijven we aandacht hebben voor bij-

zondere fotografie met onder andere: Xander Stockmans, Dieter

Telemans, Isabell Zipfel, Kurt Deruyter, Frauke Decoodt, Lean-

dro ernandez, Mashid Mohadjerin, Filip Claus, Newsha Tavako-

lian, Jefrim Rothuizen, Sandra Mermans…

5. wereldmediahuis vzw

Leden / Algemene Vergadering
Wereldmediahuis heeft twee categorieën van leden en één bui-

tengewoon lid.

11.11.11 is buitengewoon lid gezien zijn grotere bijdrage, waarmee

ook de Noord-Zuidbeweging als geheel in de organisatie verte-

genwoordigd wordt.

In 2019 werden zes middenveld organisaties voor het eerst lid

van Wereldmediahuis. Per 1 januari 2020 heeft Wereldmedia-

huis 21 institutionele leden (in het vetjes de nieuwe leden):

• 11.11.11

• Broederlijk Delen, Fairtrade Belgium, Memisa, Triodos Bank,

Via Don Bosco, Rikolto, WSM/ACV en Zebrastraat zijn vol-

waardige leden.

• Artsen Zonder Vakantie, Caritas Vlaanderen, Damiaanactie,

Dokters van de Wereld, FOS, Handicap International, Join For

Water, Oxfam Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Plan Inter-

national Belgium, UNICEF België en Vluchtelingenwerk

Vlaanderen zijn gewone leden

Alle leden maken deel uit van de algemene vergadering.

Teneinde conform te zijn met het nieuwe Wetboek voor Ven-

nootschappen en Verenigingen (WVV) werden in december

2019 de statuten aangepast.

Raad van Bestuur
Leden van de Raad van Bestuur waren begin 2019: Frank Beke

(einde mandaat, geen nieuw mandaat), Trees De Bruyne (onaf-

hankelijk), Lily Deforce (voorzitter, onafhankelijk), Jos Geysels

(voor 11.11.11), Jelle Goossens (voor Rikolto), Lieve Herijgers (voor

Broederlijk Delen), Michaël Mariën (onafhankelijk) en Bogdan

Vanden Berghe (ontslag maart 2019).

Op de Algemene Vergadering van 9 mei 2019 werd het ontslag

van Bogdan Vanden Berghe bekrachtigd  en werden Charles

Snoeck (voor Fairtrade Belgium) en Stijn Vercamer (onafhanke-

lijk) benoemd als bestuurder. 

Op de Algemene Vergadering van 17 december 2019 werd Els

Hertogen (voor 11.11.11) benoemd als bestuurder.

Gie Goris (hoofdredacteur)  en Bernard Sintobin (zakelijke lei-

ding) woonden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij.

Teneinde conform te zijn met het nieuwe Wetboek voor Ven-

nootschappen en Verenigingen (WVV) werd in december 2019

het Huishoudelijk Reglement omgevormd naar een Intern

Reglement.
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6. financieel verslag

INKOMSTEN

Abonnementen
Advertenties
Activiteiten
Leden 
Subsidies structureel (OS)
Diverse subsidies
Funding
Diverse inkomsten
Uitzonderlijke inkomsten

TOTAAL INKOMSTEN

UITGAVEN
Personeelskosten
Personeelsgerelateerde kosten
Redactie
Publicatie print
Publicatie digitaal
Publiciteit & communicatie
Erelonen
Huisvesting & kantoor
Diverse kosten
Uitzonderlijke kosten
Intresten
Afschrijvingen

TOTAAL UITGAVEN

RESULTAAT

RESULTAAT 2018

79.445
23.301
10.401
190.170
735.063
47.303
70.532
9.440

0

1.165.655

591.580
42.043
123.818
296.779
22.138
39.647
6.078
28.156
17.189

0
0

1.574

1.168.530

-2.875

RESULTAAT 2019

80.318
45.100
5.870

227.918
734.981
58.769
61.429
6.393

0

1.220.777

635.480
44.435
114.126
294.739
12.366
39.854
6.426
28.771
19.795

0
0

534

1.196.527

24.250

BUDGET 2019

77.500
35.000
7.000

220.000
735.000
39.300
106.900
6.400

0

1.127.500

641.700
45.200
111.600
300.000
20.200
45.700
9.500
29.300
19.700

0
500

1.000

1.224.900

2.600

De inkomsten van het jaar zijn 4,7% hoger dan in 2018 en liggen

0,5% onder de begroting. De groei wordt gerealiseerd door adver-

tenties, institutionele leden en de proMO*campagne.

De uitgaven zijn goed onder controle en eindigen 2,3% hoger

dan vorig jaar en 2,3% lager dan begroot. De personeelskosten

zijn hoger dan in 2018, als gevolg van de beslissing om een vaste

eindredacteur aan het team toe te voegen.

Dankzij de lagere kosten dan begroot realiseren wij een batig sal-

do van 24.250,36 €.

Hieronder vindt u de financiële verslaggeving over het werkjaar 2019.

Resultatenrekening
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BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Vlottende activa
vorderingen

liquide middelen
overlopende rekeningen

Totaal

PASSIVA

Eigen vermogen
Voorzieningen

Schulden
schulden op max. 1 jaar
overlopende rekeningen

Totaal

2018

1.668

715.427
125.016
584.517
5.894

717.095

2019

1.134

779.843
125.329
625.436
29.078

780.977

2018

413.545
0

303.550
189.552
113.997

717.095

2019

437.795
0

343.182
197.784
145.398

780.977

Balans

Wij zien een balans in continuïteit met een correcte solvabiliteit

en voldoende liquiditeit. De vrije reserves blijven binnen de tar-

gets zoals bepaald in de reservepolitiek, vastgesteld door de raad

van bestuur. 

De jaarrekening werd geauditeerd door extern revisor Clybouw.

Hij leverde een verklaring af zonder voorbehoud.

Na de forse verlaging van de subsidies (federaal en Vlaanderen)

van begin 2017 besliste de raad van bestuur om  geen structurele

veranderingen door te voeren aan het zakelijk model maar –

gebruik makend van de beschikbare vrije reserves – het manage-

ment de kans en de tijd te geven om projecten gericht op het ver-

werven van nieuwe eigen inkomsten uit te testen en te imple-

menteren.

Dankzij de groei van het aantal institutionele leden en het succes

van de proMO*campagne heeft Wereldmediahuis uitzicht op

een financieel evenwicht, dit op voorwaarde dat de federale en de

Vlaamse subsidies minstens op het peil van 2019 gehandhaafd

blijven.

De proMO*campagne, gelanceerd eind 2017 is een succes

geworden. Deze campagne heeft tot doel zoveel mogelijk men-

sen te overtuigen om toe te treden tot de MO*community van

lezers en daar ook een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage voor de

betalen. Eind 2019 klokten wij af op 2145 proMO*’s. Per eind

maart 2020 zijn dat er ongeveer 2400.

De begroting 2020 vertoont een deficit. Dit houdt verband met

de al lang uitgestelde aanpassing van de loonbarema’s en met

een reeks eenmalige kosten als gevolg van de transitie naar een

nieuw directieteam. Voor de komende jaren is een financieel

evenwicht haalbaar op voorwaarde dat het niveau van de over-

heidsdsubsidies stabiel blijft.
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BIJLAGE: inhoudelijk aanbod in 2019

analyses  
1. zoveel kost een windmolen en zoveel brengt hij op: 14.527
2. wie betaalt de groene rekening van de elektrische auto: 7.110
3. de perverse patronen van de cruise crisis: 5.895
4. afscheid van een fairphone: 5.049
5. “uitgeleerden” die onvoldoende Nederlands spreken wacht vaak sociale uitsluiting: 4.992
6. Gambia kijkt het kwaad in de ogen: 4.562
7. 7 absurde dingen die je moet weten over het roemeense eu voorzitterschap: 4.433
8. wie weet keren we terug naar de tijden van de oostende wien express: 3.968
9. zonder wettig verblijf mag je op de gang slapen: 3.758
10. hoogopgeleid of niet, aan het einde van de dag ben je een b-burger: 3.528
11. haïti ontploft onder druk van de venezolaanse crisis: 3.305
12. extreemrechts tast het immuunsysteem van de democratie aan: 3.290
13. Zestien jaar na Saddam is de belofte van een beter Irak zonder de dictator weg: 3.000
14. belgisch bier een moeilijk te bereiken ideaal: 2.956
15. word niet zwanger: het medische advies aan elke vruchtbare vrouw fallujah: 2.949

reportages  
1. no more mr nice guy. denemarken neemt wraak op vluchtelingen 13,598
2. een retourtje van vliegschaamte tot treintrots 7.239
3. europa’s laatste oerbossen veranderen in houtfabrieken 6.196
4. Terwijl Europa zijn grenzen sluit, opent Portugal zijn armen 5.907
5. het lek van de plasticindustrie: bergen korrels op het strand 5.638
6. stervende olijfbomen en slecht italiaans theater 4.851
7. werkloze architecten drukken je als toerist in Portugal met je neus op de feiten 4.724
8. deze oerbossen moeten wijken voor een mega skigebied. wie profiteert? 4.702
9. zweden kiest voor flinks beleid maar gaat in tegen rechts populisme 4.335
10. plastickeuteltocht 3.532
11. kernafval: kunnen we zaken produceren die langer schadelijk zijn 

dan de  beschavingsgeschiedenis 3.214
12. we kunnen geen zand naar de zee blijven dragen 3.174
13. mogen we nog smullen van de heerlijk smeuiige avocado 3.010
14. under silence and scars, kashmir will not forget or forgive 2.728
15. andermans armoede als cynisch excuus voor eigen gebrekkig klimaatbeleid 2.638

interviews  
1. Hans Bruyninckx: wat voor zin heeft het 200 elektrische bussen te bestellen 

als je mensen blijft uitbetalen in auto’s 14.779
2. Paul Degrauwe: iemand met enkele miljarden op zijn spaarrekening is een gevaar 

voor de democratie 10.484
3. David Harvey: een wereldwijde crash zoals die van 1929 werd vermeden 

dankzij china 9.942
4. Johan Rockström: gezondheidsdieet voor de planeet 8.176
5. Herman van Goethem: armoede het zwarte gat waarin beschaving en 

democratie verdwijnen 7.917

2019

jaarverslag
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6. Chris Reij van het World Resources Institute over de Afrikaanse Grote Groene Muur 7.781
7. Timothy Snyder: ‘Kijk naar Rusland. Zo kan de toekomst eruitzien’ 5.769
8. Gilbert Eggermont: kernenergie heeft zich altijd al gewenteld stoutmoedige 

dromen tijd om realistisch te 5.705
9. Jonathan Keirse en Ward Winters: klimaatjongeren met een plan 5.220
10. Kim Janssens: Vlaanderen schrapt woonwagenbewoners uit integratiebeleid 3.659
11. Kate Raworth: ‘Het hart van de economie is een donut’ 3.652
12. Kate Raworth: ‘Wie de wereld wil veranderen, moet de wet veranderen’ 3.55
13. Khadija Ryadi: ‘Als je in Marokko te kritisch bent voor Saoedi-Arabië, 

de elite of de islam loop je het risico gearresteerd te worden’ 3.533
14. Pascal Debruyne: de integratienota die voorligt is totaal onverantwoord 3.334
15. Janez Potočnik: ‘Ik hoorde nog nooit een deftige uitleg over waarom we ons 

als mens moeten gedragen als invasieve soort’ 3.073

dossiers op mo.be 2019  
25 dossiers, 261 artikels

hét beeld van 2019: De MO*redactie vat 2019 samen in beeld. Eén beeld, 
één cruciaal moment, bijzondere gebeurtenis of beslissende wending van het voorbije jaar. 7 artikels

100 minuten tegen ongelijkheid: Ongelijkheid is een centraal, maar al te vaak over 
het hoofd gezien, thema van onze tijd. 7 artikels

klimaattop madrid: John Vandaele was voor MO* op de jaarlijkse Klimaattop 
(die in Chili had moeten doorgaan maar in Madrid plaatsvond). 7 artikels

onderwijs vergroot/verkleint ongelijkheid: Onderwijs biedt enorme mogelijkheden 
om ongelijkheden en armoede weg te werken, maar die worden in de praktijk vaak gedwarsboomd 
door ongelijkheid en armoede. 17 artikels

geschiedenis ontploft in irak: Samen met fotograaf Karim Abraheem trok MO*-journaliste 
Tine Danckaers opnieuw naar Irak, naar het noorden deze keer. Op zoek naar de puinhopen en 
het herstel na de bevrijding van IS.  10 artikels

toxisch textiel: Sarah Vandoorne en fotografe Sandra Mermans onderzochten 
op het Indonesische eiland Java welke impact de massale aanwezigheid van de textielindustrie.  4 artikels

palestijnen welkom in belgië?: Uit de Gazastrook vluchten en in België erkend worden 
als asielzoeker?  3 artikels

duterte’s filipijnen: Rodrigo Duterte is wellicht ‘s werelds populairste verkozen dictator. Sinds hij 
in 2016 aan de macht kwam in de Filipijnen zette hij een niets ontziende oorlog tegen drugs in gang.   7 artikels

toegang tot vlaanderen: Wat kunnen we leren over het huidige integratie- en inburgeringsbeleid?   8 artikels

denemarken gidsland?: Te pas en te onpas verwijzen Vlaamse politici naar Denemarken 
om een strenger migratie- en integratiebeleid te bepleiten.   8 artikels



verliest het middenveld z'n stem?: Democratie kan niet functioneren zonder de aanwezigheid 
van sterke, autonome organisaties die het maatschappelijke belang met individuele verwachtingen 
verbinden.    16 artikels

de chinese draak ontwaakt in europa: China is overal. En haast ongemerkt overschreed 
de Aziatische reus ook Europese grenzen. Van snelwegen en spoorlijnen in Oost-Europa tot de 
Nieuwe Zijderoute in Duitsland.     4 artikels

de scherven van het sandinisme: ‘Wij zullen doorgaan tot aan de zon van de vrijheid 
of tot aan de dood; en als we sterven, zal onze zaak blijven leven. Anderen zullen ons volgen.’     7 artikels

de ronde van belgische mijnen: Raf Custers springt de fiets op voor een excursie 
naar de Belgische ontginningsindustrie.     9 artikels

ergens onderweg: Een reportagereis brengt meer dan journalistieke inspiratie met zich mee, 
maar een opmerkelijke reiservaring overleeft zelden de redactionele selectie.     8 artikels

rechtvaardige transitie: Een duurzame toekomst moet ook een rechtvaardige toekomst zijn, 
is de mantra van 2019.     11 artikels

david tegen visegrád: Pieter Stockmans trok naar Tsjechië, Slovakije, Polen en Hongarije.     10 artikels

verkiezingen 2019: Op 26 mei kiezen we nieuwe volksvertegenwoordigers op regionaal, 
federaal en Europees niveau.      19 artikels

radioactief: Het debat over kernenergie is eeuwig actueel, een beetje zoals het afval 
eeuwig (of toch bijna) radioactief blijft.      4 artikels

dissidente auteurs: Schrijvers weten hoe hard de klap van de macht kan zijn als 
het gebruikte beeld, de ingetikte mening of de vastgestelde werkelijkheid niet overeenkomt 
met de waarheid zoals ze per decreet uitgevaardigd wordt.      3 artikels

hoe zwaar weegt europa nog?: De Europese Unie staat onder druk: Brexit, diplomatieke 
hoogspanning tussen Italië en Frankrijk, sancties tegen Hongarije, en verdeeldheid alom.      9 artikels

kasjmir brandt: Het vroegere Jammu and Kashmir zorgt al sinds 1948 voor spanning, 
conflict en oorlog tussen India en Pakistan, twee nucleair bewapende broederstaten in Zuid-Azië.      17 artikels

wat je moét weten over het klimaatdebat: Dankzij de acties van het scholierenprotest 
en twee succesvolle klimaatmarsen staat klimaatverandering meer dan ooit hoog op de agenda.      55 artikels

wanneer mag cultuur van iedereen zijn?: Het begrip ‘cultural appropriation’ of ‘culturele 
toe-eigening’ wekt al snel hevige emoties los.      4 artikels

dekoloniseer het museum: In december ging het Afrikamuseum in Tervuren na vijf jaar 
renoveren weer open voor het grote publiek.  MO* stelde zich de vraag of zo’n museum vandaag 
überhaupt nog haalbaar en wenselijk is.      7 artikels
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131 - lente  
TrendsCentraal Afrikaanse Republiek / Libië, acht jaar na de val van Khaddafi / Vluchtelingencrisis Venezuela / Liggen de
kiemen van de Afrikaanse Droom in de Rwandese genocide? / India op weg naar de ideale hindoemaatschappij?  

VerhalenVrouwen met misdadig grote winstmarges / De soefi is altijd een kind van zijn tijd / Colombia: ‘Wanneer je de
pijn van de ander voelt, ben je niet meer geschikt voor de oorlog’ / Schrijvers verdedigen elkaars recht op vrije meningsui-
ting / Film maken in India: creatief met censuur

Focus:Het gewicht van Europa Herman Van Rompuy en Ferdi De Ville: ‘Ook wie sterk is, moet zich aanpassen’ / ‘No more
mr. Nice Guy’: Denemarken neemt wraak op vluchtelingen /  Rechten voor vluchtelingen? Minder, minder, minder! / Tach-
tig jaar vluchtelingen in Europa: is er eigenlijk iets veranderd? / Europa, Israël en de Palestijnen: Een mislukte driehoeks-
verhouding / ‘Extreemrechts tast het immuunsysteem van de democratie aan’ / Troeven en zwaktes van de EU in de
wereld van 2020 / Van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal naar een Unie voor Zon en Wind

2019
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MO*131
MO*132
MO*133
MO*134 

focusthema

Europa (nav verkiezingen)
Rechtvaardige transitie
Krimpende ruimte voor middenveld
Onderwijs & ongelijkheid

5 inhoudelijke assen

• macht en mondialisering
• klimaat en duurzame ontwikkeling
• macht en mondialisering
• ongelijkheid en mensenrechten
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132 - zomer  
TrendsDe Groene Golf in Latijns-Amerika / Shatila, een vierkante kilometer Palestijnse uitzichtloosheid  / Waar de wieg
van alle arbeidswetten staat / Hoe de jihad naar Afrika kwam / De berg tegen de koning / Iran: De regen valt harder voor
de armen  

VerhalenDavid tegen Visegrad / Phyllis Omido: ‘Wie de toekomst veilig wil stellen, moet nu opstaan’ / Een retourtje van
vliegschaamte tot treintrots / De verrijzenis van Mosoel

Focus: Rechtvaardige transitieDe geschiedenis is ongelijk, de toekomst moet rechtvaardig / Sharan Burrow en Leida
Rijnhout over rechtvaardige transitie / Wie gaat dat betalen? / Chandran Nair: ‘Zes miljard Aziaten met een westerse
levensstijl is gewoon onmogelijk’ / Hernieuwbare energie ontsnapt niet aan matteus-effect / Andermans armoede als
cynisch excuus voor eigen gebrekkig klimaatbeleid / Dijken beschermen kuststeden, maar verdringen de armen

132 - herfst  
Trends En de winnaar is… De Revolutionaire Garde / Bergen plastic korrels op het strand / Centraal-Amerika: Blijven of
migreren, zwijgen of protesteren? / India voelt het aan zijn water / Europa stopt migratie uit Eritrea niet, het effent de weg  

VerhalenDuizend woorden / Bill McKibben: ‘Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke acties’ /Zwart zijn als poëzie in
Saoedi-Arabië / Syrische kinderen van de rekening / Vijf boeken die je helpen om China beter te begrijpen

Focus: Verliest het middenveld z’n stem?Wie redt de redders? (Dariush Beigui) / Lysa John: ‘Aanvallen op het middenveld
moeten het falen van de overheid maskeren’ / Opgepast: hier komen de Poolse burgers! / ‘Braziliaanse feministen staan
vandaag op de eerste rij van de strijd voor democratie’ / De Turkse middenvinger van Ahmet Altan / De sterke man duldt
geen krachtige tegenstem in Thailand en de Filipijnen / De grote verdwijntruc van de integratiesector / Indianen wachten
hun doodvonnis niet af / De kunst van het verzet in Zimbabwe

134 - winter  
Trends ‘Opgeven is geen optie’  op Lesbos / Wanneer het ijs smelt: ‘Alles is onvoorspelbaar geworden’ / Highway 10, de
populaire drugsroute naar West-Afrika / Citarum: De schoonste rivier ter wereld, ooit misschien / Europa’s laatste oer-
bossen veranderen in houtfabrieken / Irak: De puinhopen van een bevrijd land  

VerhalenKwame Anthony Appiah: ‘Verhalen over identiteit werken omdat ze effect hebben’ / Afghaanse kunstenares
weeft nationale trots / De laatste notenkraakster in Brazilië / Recensies over de klimaatcrisis, over feminisme voor 
iedereen.

Focus:Hoe ongelijk is onderwijs? ‘Elk kind heeft recht op kwaliteitsonderwijs’ Koumbou Boly Barry / ‘Talent vind je over-
al, kansen niet’  Vijf internationale onderwijsexperts / Onderwijs wist sociale verschillen niet uit / Apart onderwijs voor
rijk en arm / ‘Zonder onderwijs creëer je in Irak extremisme’ / Brazilië: ‘Studenten moeten niet nadenken, en al helemaal
geen kritische vragen stellen’ / ‘Hoogopgeleid of niet, aan het einde van de dag ben je een B-burger’ / ’s Werelds beste
investering: onderwijs voor meisjes / Studenten zonder rolmodel
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