
JAARVERSLAG
Wereldmediahuis vzw

2010



2 � MOQ � jaarverslag 2010

VOORWOORD �

Op de bijeenkomst van het MO*redac-
tieforum stelde dagvoorzitter Jozef De
Witte –niet toevallig ook één van de
grote voortrekkers van het project toen
hij nog algemeen secretaris van 11.11.11
was- dat de meerwaarde van MO*
onder andere ligt in het feit dat MO*
nu al acht jaar succesvol ingaat tegen
de dominante trends van het heden-
daagse medialandschap. Dat laatste
karakteriseerde hij als gemakzuchtig,
spektakelzuchtig en zich onttrekkend
aan zijn verantwoordelijkheden
(‘Opinie wordt steeds meer uitbesteed,
terwijl van journalisten verwacht mag
worden dat ze perspectief creëren voor
hun lezers, luisteraars of kijkers.’) De
Witte wees er ook nog op dat in het
debat over de rol en verantwoordelijk-
heid van de media pers en media veel
te vaak gelijkgesteld worden. Terwijl er
goede redenen zijn om te pleiten voor
een vrije markt van media, mag de
pers, volgens De Witte, niet louter aan
de wetten van de markt overgelaten
worden. Journalistiek moet inzicht
geven, en dat strookt niet met de wet-
ten van verkoop en concurrentie.
Tegelijk is het duidelijk dat de journa-
listiek haar opdracht niet realiseert als
ze niet tegelijk permanent waakt over
de toegankelijkheid van berichtgeving
en achtergrondverhalen. ‘Een blad als
MO* moet toegankelijk zijn zonder
mee te hollen in dezelfde richting als

de rest van de journalistieke meute en
media.’

In de Beleidsbrief Media 2010-2011 van
Vlaams minister van Media Ingrid
Lieten, houdt ook zij een stevig pleidooi
voor meer kwaliteit in het media-aan-
bod en in de journalistiek in het bijzon-
der. Ze geeft bovendien aan dat zij van
diversiteit een belangrijk beleidspunt
wil maken. ‘Kwaliteit hangt nauw
samen met toegankelijkheid en ver-
nieuwing’, lezen we op blz. 6. Maar
ook: ‘We zien ook een nieuwe kloof
groeien tussen mensen met “media-
wijsheid” en zij die daar niet over
beschikken of we merken dat kansen-
groepen - etnische minderheden of
mensen die in armoede leven - zich uit-
gesloten voelen omdat er van hen
slechts stereotype beelden worden opge-
hangen… Vooral nu onze samenleving
steeds diverser wordt, is het van het
allergrootste belang dat die diversiteit
erkend en gewaardeerd wordt. Dat is
nog lang niet het geval.’

Wereldmediahuis heeft zich in 2010
opnieuw ingezet om kwalitatieve én
relevante mondiale journalistiek te
bedrijven. Met succes, dat bewijzen de
lezerscijfers van MO* en de deelname-
cijfers aan MO*lezingen. Maar ook de
groeiende interesse bij organisatoren
om MO*debatten te organiseren, de

de leden van wereldmediahuis
zijn:
11.11.11 - de koepel van de Vlaamse Noord-
Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam
Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden,
Plan België, fos - Socialistische Solidariteit,
Wereldsolidariteit

wereldmediahuis vzw krijgt
structurele steun van dgd
en de vlaamse regering

De waarde van volgehouden
inspanningen
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Wereldmediahuis vzw heeft in 2010 werk
gemaakt van haar basisopdracht door het dage-
lijkse werk constant op kwalitatief hoog niveau
te houden.

De redactie van het maandblad MO* realiseerde
de hoofddoelstellingen van het redactioneel
beleidsplan:
binnen de turbulenties van de mediawereld
bleef MO* hoog scoren op relevantie en
betrouwbaarheid, zonder daarbij de ambitie te
vergeten dat ze ook nieuws zou “maken” door
degelijk onderzoekswerk. Qua context is het dui-
delijk dat de voorbije jaren een heel sterke ver-
schuiving getoond hebben van de inhoudelijke
klemtonen in het debat over mondialisering. Er
is enerzijds de sterk verhoogd en aangehouden
aandacht voor klimaatgerelateerde aspecten
van de Noord-Zuidverhoudingen, anderzijds is
er de ‘systeemcrisis’ die zich in toonde door
achtereenvolgens de voedselcrisis, energiecrisis
en financiële crisis, wat in de volgende jaren een
zich uitdiepende en wereldwijd verspreidende
economische crisis werd die nieuwe machtsver-
houdingen in de wereld versterkte (bijvoorbeeld
zichtbaar in de verschuiving van G8 naar G20).
Deze tendensen zijn door de redactie van MO*
heel nauw opgevolgd met verschillende dossiers
en interviews in het magazine, met vanaf 2010
een specifieke rubriek Transitie. Over vier blad-
zijden wordt –in korte stukken- bericht over con-
crete initiatieven die in Noord en Zuid genomen
worden om de transitie naar een duurzamer
wereld gestalte te geven. Op die manier willen
we onze informatieopdracht combineren met
een hoopvol antwoord op het moeizame verloop
van het klimaatbeleid en multilaterale initiatie-
ven op mondiaal vlak.

MO* heeft de voorbije jaren ook uitdrukkelijke
inspanningen geleverd voor een grotere aanwe-
zigheid in de diverser wordende Vlaamse samen-
leving. Sinds 2008 konden we -met de steun van
de Vlaamse regering- op projectbasis een half-
tijdse medewerkster (Samira Bendadi) aantrek-
ken om de aanwezigheid van intercultureel
nieuws in het blad te versterken. Het was daarbij
de uitdrukkelijke bedoeling om dit inhoudelijke
aspect niet toe te wijzen aan een tijdelijke mede-
werkster, maar haar aanwezigheid juist te gebrui-
ken als een stimulans om iedereen in de redactie
meer alert te maken voor deze thematieken. In
2010 kozen we naar aanleiding van de vijftigste
verjaardag van de DR Congo voor een kwalitatief
onderzoek naar de visies en verwachtingen van
de Congolese diaspora, en zetten we dat onder-
zoek op vanuit een sterke participatie van deze
diaspora. Dat lijkt ons eenmethode om de ver-
binding tussenMO* en een divers doelpubliek
nog te versterken, en we willen dit in de komen-
de jaren verder uitbouwen.

Voor de website werd de optie ommeer multi-
mediaal te werken concreet uitgewerkt. Eind
2010 werd de aangekondigde vernieuwing van
de nieuwssite MO.be voltooid. Deze vernieu-
wing vertrok vanuit twee vaststellingen die we
in 2009 deden. Het content management sys-
teem (Typo3) voldeed niet langer aan de vereis-
ten en bleek onvoldoende flexibel om de over-
stap naar een meer multimediaal platform te
maken – we kozen daarom voor een nieuwe
backoffice in Drupal. Bovendien bleek uit bevra-
gingen dat de vormgeving van de site wat
oubollig oogde en geen rekening hield met het
veranderde online gedrag van mensen (onder
andere het feit dat heel veel mensen op een
MO.be-pagina terechtkomen vanuit een zoek-
opdracht, en daardoor de rijke nieuwscontext
van de site misten). Onder deskundige begelei-
ding bouwden we daarom een nieuwe vormge-
ving uit die beter aansluit bij de vorm- en
gebruiksbehoeften anno 2010. Wat de inhoud
van de site betreft, houden we dezelfde lijn aan
als voor de journalistieke stukken in het maga-
zine.

De aanwezigheid van MO* in het medialand-
schap en in het maatschappelijk weefsel van
Vlaanderen blijft, acht jaar na de lancering van
het maandblad, een evidentie. De waardering
voor de kwaliteit van informatie is dat ook. In
2010 werd de verbreding van het merk naar
website, e-zine, debatten, lezingen, papers en
andere initiatieven verder doorgezet omdat we
op die manier meer Vlamingen willen bereiken
met een breder pallet aan mogelijke informatie-
producten.

MO* is een sterke merknaam die mondialiteit,
kwaliteit en betrouwbaarheid combineert. Net
zoals de vorige jaren werd ook in 2010 d.m.v.
een professioneel marketing- en promotiebeleid
bijzondere zorg besteed aan het merk MO* en
de gerelateerde producten (MO*magazine,
www.MO.be, e-MO*, MO*lezing, MO*paper,
MO*debat).

Daarnaast was er ruime aandacht voor de
gestelde prioriteiten bij de uitvoering van de
strategische doelen, die vorig jaar geformuleerd
werden. Binnen de raad van bestuur werkte het
draagvlakcomité onder begeleiding van
Hefboom vzw een voorstel uit om een beter sta-
keholdermanagement en een verdere verduur-
zaming van de financiële stabiliteit te bereiken.
Dit voorstel streeft ernaar om op korte termijn
minstens twee nieuwe leden te werven voor de
vzw. Dit zou enerzijds de financiële stabiliteit
opnieuw voor een aantal jaren moeten garande-
ren. Anderzijds zou dit de inhoudelijke breedte
van MO* ook institutioneel dienen te veranke-
ren.
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blijvende waardering voor
MO*papers en de enorme inzet rond
MO.be zijn aanwijzingen dat een
journalistiek en mondiaal medium
dat kwaliteit biedt niet alleen de
opdracht van eigenaars en subsidie-
gevers realiseert, maar ook inspeelt
op een bestaande vraag bij het
Vlaamse publiek.

De leden van Wereldmediahuis, de
Raad van Bestuur en de medewer-
kers willen dit Jaarverslag 2010 aan-
bieden als bewijs van hun inzet,
maar vooral als dank voor de kansen
die ze kregen. Het is in tijden van
financiële krapte en politieke onze-
kerheid niet evident dat alle betrok-
kenen in dit project blijven investe-
ren. Degelijke en betrouwbare infor-
matie, inzicht in grote tendensen en
gebeurtenissen: het zijn pijlers van
democratisch functioneren en gefun-
deerde solidariteit. Dat levert niet
echt snelle resultaten op, maar zoals
slow journalism betere inzichten
oplevert, zo levert langdurig investe-
ren in informatie ook een sterkere
beweging voor mondiale rechtvaar-
digheid op.

Frank Beke, voorzitter
Jan Lamers, afgevaardigd-bestuurder
Gie Goris, hoofdredacteur
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• De leden
11.11.11 - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging,
Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias,
Vredeseilanden, Plan België, fos - Socialistische Solidariteit en
Wereldsolidariteit.

• Belangrijke partners en financieringsbronnen
- Roularta: samenwerkingsovereenkomst over lay-out, druk,
distributie, reclamewerving en abonnementenadministratie
MO*.
- Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD):
subsidies in het kader van het programma 2008-2010.
- Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
(VAIS): subsidies in het kader van de beheersovereenkomst
2008-2012 voor MO* en www.MO.be.
- 11.11.11 - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging:
meerjarenfinanciering en logistieke samenwerking.
- IPS Vlaanderen: samenwerkingspartner in www.MO.be.
- Vlaamse overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media: informatieopdracht in het kader van het beleid
interculturaliseren
- Vlaams-Nederlands huis deBuren : samenwerking MO*
lezingen

•Missie
Door het realiseren van informatieve initiatieven het maat-
schappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer
democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de
kennis hierover vergroten en het debat stimuleren.

• De kanalen
- MO*, het maandelijks magazine
- www.MO.be, de mondiale nieuwssite
- e-MO*, het wekelijks gratis e-zine
- MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers
- MO*debat, de debattenreeks van MO* i.s.m. diverse orga-
nisatoren
- MO*lezing, de lezingenreeks van MO* i.s.m. Vlaams-
Nederlands Huis deBuren, Canvas, Zuiderpershuis,
Vooruit, Beursschouwburg en Kaaitheater.

• De medewerkers
- Redactie: Olivia Rutazibwa, Samira Bendadi, Kristof Clerix,
Tine Danckaers, Alma De Walsche, John Vandaele, Gie
Goris (en vele stagiairs)
- Webredactie: Maarten Lambrechts
- Communicatie: Jan Buelinckx
- Interne Coördinatie: Ann Popelier
- Afgevaardigd Bestuurder: Jan Lamers

de kanalen

MO*, het maandelijks magazine brengt analyses, verhalen en
mensen achter de mondiale actualiteit:

• Bereik van ca. 219.600 lezers - volgens de laatste CIM-cij-
fers (2010).
• Oplage van 113.541 exemplaren: 105.085 Knack-abonnees,
4.456 rechtstreekse abonnees en maandelijks verspreiding
van 4000 exemplaren op debatten, festivals en andere eve-
nementen.
• Een jaarabonnement kost € 34.
• Op 68 bladzijden krijgen de lezers betrouwbare én rele-
vante, kleurrijke en diepgravende, tegendraadse en verhel-
derende artikels over en vanuit de hele wereld. Inhoudelijke
klemtonen in 2010: de Europese Unie in de wereld, de sys-
teemcrisis, denken over ontwikkeling, de diversiteit in
België, tien jaar na 9/11 en oorlog in Afghanistan, aandacht
voor oplossingen.
• Kwaliteitsbewaking door overleg, uitwisseling en samen-
werking binnen de redactievergaderingen.
• Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur
specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema’s.

• Tijdelijke uitbreiding van de redactie in het kader van een
opdracht rond artikels over interculturaliteit.

www.MO.be, de mondiale nieuwssite:

• Gemiddeld 51.776 unieke bezoekers per maand en het
hoogste unieke bezoekersaantal was 65.463 en viel in
maart.
• Bereik: vooral een hooggeschoold en werkend publiek,
waarvan meer dan de helft ouder dan 45 jaar en iets meer
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vrouwen dan mannen.
• In een online onderzoek scoorde www.MO.be gemiddeld
7,9/10 op het vlak van waardering.
• www.MO.be brengt continu mondiaal nieuws, aangele-
verd door het internationaal nieuwsagentschap IPS, door de
redactie van MO* , door stagiairs-journalisten, door freelan-
ce-journalisten en door andere nieuwsleveranciers als
StampMedia, Apache en Rekto:Verso.
• In 2010 lag de focus op een volledige vernieuwing van de
website met een overstap naar een performanter en
gebruiksvriendelijker content management systeem, met
een eenvoudigere navigatiestructuur, met nog meer moge-
lijkheden om multimediaal te werken en –last but not least-
met een hedendaags design.

e-MO*, het wekelijks gratis e-zine met actueel nieuws uit de
hele wereld, onderverdeeld in de rubrieken globalisering,
milieu, ontwikkeling en Wereldscan.

• Eind 2010 ontvingen 11.015 abonnees dit e-zine elke vrij-
dagochtend in hun mailbox. Inschrijven kan via
www.MO.be/emo.
• Aankondigingen van opvallend actueel nieuws via nieuws-
flitsen, met doorverwijzing naar www.MO.be voor nog
meer nieuws en informatie.

MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers over
actuele vraagstukken van
de mondialisering.
• Eind 2010 waren 1.280
mensen geabonneerd op
de mailinglist van de
MO*papers. Inschrijven
kan via
www.MO.be/mopapers
• MO*papers worden

altijd aangekondigd op verschillende sites, zeer gericht in
functie van het onderwerp. De productie en distributie van
MO*papers op de MO*lezingen vergrootten de bekendheid
van de uitgave aanzienlijk.
• MO*paper scoort gemiddeld 7,7/10 op het vlak van waar-
dering.
• MO*paper bereikt de werkende bevolking (71% van de
lezers is tussen 26 en 55 jaar, 87% is volledig of deeltijds
werkzaam), die in grote mate hoger geschoold is (88% volg-
de hoger onderwijs).
• Slechts 40% kocht vroeger ook MO*noordzuidCAHIER,

wat erop wijst dat de
MO*paper een nieuw
publiek aanspreekt.

MO*debat, de maande-
lijkse debattenreeks van
MO* in samenwerking
met diverse organisaties
uit het brede Vlaamse

middenveld.
• De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in
het debatlandschap van Vlaanderen.
• Ze zorgen voor een verhoging van onze zichtbaarheid en
voor een versterking van ons merk.
• In 2010 werden 43 MO*debatten georganiseerd.
• De debatagenda verschijnt in MO* en op
www.MO.be/modebat.

MO*lezingen, die het maatschappelijk debat over mondialisering
op internationaal niveau tilt.

• MO*lezing is een initiatief van MO* in samenwerking met
het Vlaams-Nederlands huis deBuren.
• Partners zijn Canvas en cultuurhuizen Vooruit (Gent),
Zuiderpershuis (Antwerpen), Beursschouwburg (Brussel) en
Kaaitheater (Brussel).
• Een MO*lezing laat een prangend thema behandelen door

een internationaal gere-
nommeerde spreker. Een
andere goedgeplaatste
spreker mag daarop ant-
woorden en daarna krijgt
het publiek de kans om
vragen te stellen en
opmerkingen te maken.
• Met de MO*lezingen

willen de initiatiefnemers het debat over internationale the-
ma’s in Vlaanderen op een hoger niveau tillen.
• In 2010 werden 5 MO*lezingen georganiseerd:
- Dieren eten in tijden van voedsel- en klimaatcrisis
(Jonathan Safran Foer en Louise Fresco)
- Leidt klimaatverandering tot oorlogen? (Harald Welzer
en Jamie Shea)
- Armoede is de ergste mensenrechtencrisis (Irene Khan
en Steven Vanackere)
- De haat tegen het Westen (Jean Ziegler en Rik Coolsaet)
- Das Kapital 2.0 (Tariq Ali en Joseph Vogl)

• De lezingen worden aangekondigd in MO* en op
www.MO.be/molezing.

Promotie en communicatie van het merk
MO* als referentie voor mondiale
berichtgeving

MO*producten worden sterk aan elkaar gelinkt. Het vergroten
van bereik en impact en het versterken van het merk MO* ver-
loopt dus crossmediaal.

• Om de impact en het bereik van de berichtgeving van
MO* te vergroten, werd volop gekozen voor een doelgroep-
gerichte promotie.
• Weerklank van MO* vergroten door –via goed gekozen
samenwerkingen, doelgerichte persberichten en aankondi-
gingen– redactionele verwijzingen en free publicity te reali-
seren en content te verspreiden in andere media, op andere
websites en weblogs.
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Na een voorwoord door Frank Beke, voorzitter van
Wereldmediahuis, Jan Lamers, afgevaardigd bestuurder en Gie
Goris, hoofdredacteur van MO*, volgen een toelichting over de
visie en missie van Wereldmediahuis en een overzicht van de
strategische doelstellingen voor 2007-2012.

Die doelstellingen (kwaliteit, groter bereik, meer diversiteit,
onafhankelijkheid, sterkere financiële basis) vormen de rode
draad in het activiteitenverslag, dat in detail de werking van
Wereldmediahuis in 2010 beschrijft. Onder meer de inhoude-
lijke klemtonen van MO* en www.MO.be, de vernieuwingen

van 2010 en het financiële plaatje komen hier aan bod. Het
activiteitenverslag vormt de hoofdmoot van dit jaarverslag.

Daarna volgen een bestuurlijk, sociaal enmilieuverslag.

Het inhoudelijke luik van dit jaarverslag wordt afgesloten met
een vooruitblik op de prioriteiten voor 2011.

Als bijlagen vindt u een overzicht van MO* in de media, de
CIM-cijfers, contactgegevens en de colofon.

De missie vanWereldmediahuis is ‘door het realiseren van infor-
matieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mon-
diale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en men-
selijkheid te verbreden, de kennis hierover te vergroten en het
debat te stimuleren’. Deze missie werd reeds geformuleerd bij de
oprichting vanWereldmediahuis in 2002 en bekrachtigd door de
Algemene Vergadering in mei 2007.
'De voorbije jaren brachten financiële, voedsel-, energie- en kli-
maatcrisissen die aantoonden dat de grotere interactie tussen lan-
den en economieën op uiterst onduurzame gronden gebouwd
was. Tegelijk werd duidelijk dat de internationale krachtsverhou-
dingen definitief gewijzigd zijn, waarbij een aantal grote groeilan-
den hun plaats aan de onderhandelingstafels opeisen. Na de crisis

van 2008 debatteerde de internationale gemeenschap over regule-
ring en een nieuwe financiële architectuur binnen de G20 en de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, niet langer bin-
nen de klassieke G8. De noodzaak aan mulitlateraal handelen om
mondiale problemen aan te pakken werd nog sterker onderlijnd
naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen. Zelfs de "mis-
lukking" van die top bevestigde de trend naar of de behoefte aan
meer multilateralisme. De EU probeert haar aanwezigheid in die
nieuwe, multipolaire wereld te verankeren op basis van de nieuwe
afspraken in het Verdrag van Lissabon.
Binnen die context zien we dat organisaties en campagnes inter-
nationaliseren. De autonomie van de ontwikkelingssamenwer-
king staat onder druk en wordt bevraagd vanuit nieuwe thema's
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1. WERELDMEDIAHUIS 2010 IN EEN OOGOPSLAG

2. WEGWIJS IN HET JAARVERSLAG

3. DE WERELD BEGRIJPBAAR MAKEN: VISIE EN MISSIE

Wereldmediahuis versterkt zijn financiële
basis

• Voor het zesde jaar op rij sluit Wereldmediahuis zijn
werkjaar positief af. Dat komt de financiële stabiliteit en
onafhankelijkheid van de organisatie ten goede.
• Wereldmediahuis slaagt erin zijn uitgaven goed onder
controle te houden en de inkomsten goed in te schatten
door een gedetailleerde budgetcontrole na het einde van elk
kwartaal.
• Na de toewijzing van het resultaat werd een heel beperkte
winst van € 5.392,24 geboekt.

Klein maar dynamisch team

• De samenstelling van het team wijzigde in 2010 lichtjes.
• De MO*redactie telde gemiddeld 4.95 FTE, inclusief de
eindredactie die door een eigen redacteur wordt verzorgd
t.b.v. 0.5 FTE.
• Webredactie is in handen van 0.8 FTE, die niet op de
loonlijst van Wereldmediahuis staat.
• Ondersteuning wordt verzorgd door de coördinator inter-
ne zaken (0.8 FTE) en de verantwoordelijke promotie &
communicatie (1 FTE).
• Afgevaardigd bestuurder: maximaal 1 dag in de week.
• Naast de stagiairs op de redactie wordt er voor de promo-
tie en communicatie ook een beroep gedaan op vrijwilli-
gers.



Wereldmediahuis stond in 2007 voor de uitdaging een strategi-
sche planning op te maken voor de komende vijf tot zes jaar.
Vanuit de behoefte om de krijtlijnen voor de werking over
meerdere jaren duidelijk uit te tekenen, maar ook door de
noodzaak om een driejarig programma voor de Directie-
Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) uit te schrijven,
én vanuit de kans om een vijfjarige beheersovereenkomst met
het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
(VAIS) af te sluiten.

De strategische planning resulteerde in het bekrachtigen van de
visie en missie van Wereldmediahuis. Vanuit de gewijzigde
omgevingsfactoren ten opzichte van de opstartfase werd dit ver-
taald naar de volgende set strategische doelstellingen voor de
werking van 2008 tot 2012, goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van 16 mei 2007.

• Kwaliteit
Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde
en betrouwbare informatie over globalisering en aanver-
wante tendensen. Voor alle producten en activiteiten wor-
den uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te
garanderen en te versterken.
• Toekomstgericht
De producten en initiatieven van Wereldmediahuis wor-
den toekomstgericht ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe
kansen tijdig gedetecteerd en vertaald worden in vernieu-
wing van de bestaande producten en/of in nieuwe initia-
tieven.

• Bereik en impact
Wereldmediahuis wil het bereik van zijn gecombineerde
initiatieven verhogen en zijn impact vergroten.
• Diversiteit
Wereldmediahuis realiseert een grotere diversiteit, zowel
binnen de organisatie als wat betreft de redactionele inhoud.
• Onafhankelijke uitgever & samenwerking1

Wereldmediahuis is een onafhankelijke uitgever van inter-
nationale informatie met sterke banden in het internatio-
naal georiënteerde middenveld. Het consolideert bestaande
samenwerkingsverbanden en zoekt nieuwe partners om
zijn missie te realiseren.
• Financiële basis
Wereldmediahuis versterkt zijn financiële basis.

De geformuleerde doelstellingen vormden de basis voor de
dagelijkse werking in 2010, zoals u verder kan lezen in het acti-
viteitenverslag. Daarnaast werden er twee prioritaire langeter-
mijnprojecten opgestart in samenspraak met de Raad van
Bestuur:

• Het verder uitwerken van een multimediaal project voor
www.MO.be in het kader van de doelstellingen “toekomst-
gerichtheid” en “bereik”.
• Het concreet uitwerken van een strategie om het maat-
schappelijk draagvlak en lidmaatschap te verruimen, en dit
in het kader van de diversificatie van de financieringsbron-
nen van Wereldmediahuis en stakeholdermanagement –
zie doelstelling “financiële basis”.
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4. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2007-2012

1 Bij het operationaliseren van de strategische doelstellingen in het kader van de beheersovereenkomst met VAIS werd het aspect “banden” binnen de doelstelling
“onafhankelijke uitgever” versterkt door het invoegen van het begrip samenwerking.

zoals migratie, interculturaliteit en veiligheid.
Ook demediawereld is de voorbije jaren in een steeds diepere cri-
sis geraakt. Inhoudelijk worden onzemedia gedomineerd door
entertainment en op het vlak van nieuws krijgt de lokale en regio-
nale informatie steeds meer gewicht. In zijn bekroonde kerstessay
(De Standaard, december 2009) schrijft mediawetenschapper
Geert Buelens: 'Hoewel uit elk onderzoek blijkt dat kennis over
buitenlandse ontwikkelingen van het grootste belang is om etno-
centrisme te bestrijden, daalde het percentage buitenlandberichtge-
ving bij VRT en VTM sinds 2003met vijf procent. Ook in de kran-
ten is er minder aandacht voor wat zich buiten de landsgrenzen
afspeelt. Vlaamsemedia volgen hier overigens een internationale
trend. Buitenlandse nieuwsitems gaan vooral over oorlogen, ram-
pen en criminaliteit. Dat is niet verwonderlijk - ongevallen en cri-
minaliteit overheersen steeds vaker ook het binnenlandse nieuws -
maar zeer zelden overstijgen deze berichten het fait divers.'
In oktober 2009 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut een stu-
die naar 'De actuele staat van buitenlandberichtgeving: feiten,
impact en actieruimte'. Daarin werd op basis van empirisch
onderzoek vastgesteld dat 'aandacht voor buitenlands nieuws, fre-

quent de krant lezen en een voorkeur voor kwaliteitskranten en de
openbare omroep, significant bijdragen tot een meer positieve
score wat internationale kennis betreft' en dat 'mensen die meer
aandacht besteden aan buitenlands nieuws meer positieve vredes-
attitudes aanhangen: zij vinden oorlog minder een ver-van-hun-
bed-show, vrede minder een luxethema, en geloven sterker in het
feit dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren tot een meer vredevol-
le wereld'.
De schaalvergroting en de commercialisering zetten zich door -
met alle gevolgen voor de berichtgeving over mondialisering en
internationale tendensen vandien, net als het steeds toenemende
belang van elektronische informatie. Kennis én betekenis worden
in grote mate verspreid of gelegitimeerd door de media. Wie niet
tevreden is met het soort mondialisering dat de wereld vandaag
vorm geeft -met al zijn ongelijkheid, ecologische destructie en
gewelddadige polarisering- kan dus niet voorbijgaan aan de vraag
hoe een andere mediapraktijk mogelijk kan worden. Vlaanderen
heeft met MO* op dat vlak een uniek experiment: een "tegen-
strooms" mediummet een groot publieksbereik, waarin overheid,
middenveld en een commerciële uitgever samen investeren. '



5.1. Streven naar kwaliteit

Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde en betrouwbare
informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en
activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te
garanderen en te versterken.
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5. ACTIVITEITENVERSLAG 2010

5.1.1. Een integrale visie of kwaliteit

Het streven naar kwaliteit is sinds de opstart in 2003 een
constante bezorgdheid. Het succes van de aangeboden informa-
tiekanalen staat of valt met een continue aandacht voor kwalita-
tieve, relevante en betrouwbare informatie. De werking van de
MO*- en de www.MO.be-redactie is er op afgestemd om in
onderling overleg de kwaliteit en de coherentie tussen de kana-
len te optimaliseren. Ze worden daarin ondersteund door een
geïntegreerde benadering van promotie en communicatie, op
het ritme van de informatieverstrekking, in nauw overleg en
binnen het beperkte budget.

Naar aanleiding van de beheersovereenkomst met VAIS
werden nieuwe indicatoren en meetinstrumenten opgesteld.
We formuleerden een aantal nieuwe operationele doelstellin-
gen en bijhorende indicatoren. Onder meer dankzij de websta-
tistieken werden een aantal nieuwe meetgegevens beschikbaar.

Het is onze overtuiging dat, als we op duurzame wijze kwa-
liteit willen bieden, ook de ondersteunende diensten van kwali-
teit doordrongen horen te zijn. En daar werd ook op ingezet
binnen het kader van de beperkte beschikbare inzet van men-
sen en middelen.

5.1.2.1. Redactioneel beleidsplan MO* 2010

De redactie nam zich in haar redactioneel beleidsplan 2010
voor om meer aandacht te hebben voor positieve invalshoeken.
Verder wilden we een sterke relatie tussen het maandblad en
de andere producten tot stand brengen.
Het redactieplan legde volgende inhoudelijke klemtonen:

• Omdat we vermoedden dat er naar aanleiding van 50 jaar
Congo heel wat reportages en terugblikken zouden komen,
verkozen wij om een stem te geven aan de Congolese dia-
spora in België. We deden dat door een opinie-onderzoek te
doen bij deze Congolese Belgen: hoe voelen zij zich hier?
Wat zijn hun toekomstverwachtingen? Wat is hun band
met Congo?
• De verschuivende Noord-Zuidverhoudingen: de simpele
opsplitsing tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde lan-
den begint haar relevantie te verliezen.
• Het Belgische EU-voorzitterschap
• Klimaat en biodiversiteit
• Bouwen aan een andere wereld: meer aandacht voor con-
crete stappen die mensen, organisaties en overheden al zet-
ten in de richting van een duurzame wereld.
• Ontwikkeling

We slaagden erin om die klemtonen ook in praktijk te brengen.
Het onderzoek bij de Congolese diaspora werd uitgevoerd
samen met Imagine-Demain le monde en het Brusselse CBAI-
Magazine. Daardoor konden we focusgroepen opzetten in Luik,
Brussel (2), Antwerpen en Gent. Het artikel was een verfrissen-

de bijdrage in de zee van Congo-bijdragen die vorig jaar het
daglicht zagen. Het liet ons ook toe om in contact te treden met
deze groep allochtonen. We zien het explicieter betrekken van
deze doelgroepen als een middel om potentiële lezers van
allochtone origine te bereiken.

De verschuivende Noord-Zuidverhoudingen kwamen in meer-
dere grote en kleine artikels aan bod. Het stuk ‘Enkele observa-
ties na anderhalf jaar crisis’ werd door het redactieforum naar
voor geschoven als een van de sterkste van het jaar: een goed
voorbeeld van hoe MO* originele perspectieven kan openen op
een rustige, niet drammerige manier.

Ondanks het ontbreken van een echte regering, wijdden we een
dossier aan het Belgische EU-voorzitterschap. Daarin lieten we
onder meer experten uit China, India, de Arabische wereld,
Latijns-Amerika en Oost-Europa aan het woord over hun per-
ceptie van de EU.

De biodiversiteitsconferentie in Japan kreeg de nodige aandacht
op de site en in het magazine, onder meer met het uitgebreide
interview met de Duitse specialist Johan Spangenberg. Op de
klimaattop in Cancun hadden we twee medewerkers (een vaste
en een freelancer) om verslag uit te brengen over de conferen-
tie. Na Kopenhagen hadden we een ruim interview met John
Schnellhuber, de klimaatrechterhand van bondskanselier
Merkel.

Een onderzoek over de gebreken van het FSC-label voor duur-

5.1.2. MO*magazine - de wereld begrijpbaar maken
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zaam bosbeheer in Brazilië bracht in ons land en in Brazilië
een discussie over de betrouwbaarheid van het label op gang.

De positieve perspectieven komen aan bod in de nieuwe
rubriek ‘transitie’ – vier pagina’s waarin we voorbeelden geven
van hoe mensen in Noord en Zuid werken aan een meer duur-
zame samenleving.

5.1.2.2. Redactionele accenten 2010

� Duurzaamheid/duurzame ontwikkeling

Dat thema loopt door bijna al onze bijdragen in het magazine.
Of het nu gaat om het opinie-onderzoek bij de Vlamingen over
hoe ze naar groene themata kijken, interviews en analyses over
milieu en ontwikkeling, of het opstarten van de transitierubriek
waarin we berichten over positieve voorbeelden van ‘verduurza-
ming’.

� Ontwikkeling

MO* bracht in 2010 een hele reeks originele invalshoeken op
de ontwikkelingsproblematiek en de ontwikkelingssamenwer-
king. We bekeken de link tussen veiligheid en ontwikkeling,
maar onderzochten tevens welke lijn er zit in de grote bedragen
die we besteden aan studiebeurzen voor mensen uit ontwikke-
lingslanden. We leggen bijna continu de link tussen ontwikke-
ling en globaal milieubeleid (klimaat, biodiversiteit). In een
interview stelde Martin Khor zelfs dat alle ontwikkelingsinspan-
ningen bedreigd worden door ons (gebrekkige) klimaatbeleid.

Ook een belangrijk maar zelden besproken aspect van de ont-
wikkelingssamenwerking – de relatie tussen de ACS-landen en
de EU – werd op een originele manier benaderd, met name
door een reportage over de parlementaire assemblee ACS-EU.

In verschillende landenreportages werd de diversiteit van de
ontwikkelingsproblematiek voor het voetlicht gebracht. Jean
Drèze relativeerde het belang van de economische groei in
India voor de armen. Acht jaar Lula werd tegen het licht gehou-
den vanuit de ontwikkelingsproblematiek. Het Boliviaanse
experiment werd heel down to earth bekeken vanuit de pogin-
gen om een eigen lithiumindustrie te ontwikkelen.

Tenslotte waren er artikels in de rubriek “België / Europa /
Vlaanderen in de Wereld”, die berichtten over de hulp van elk
van deze actoren.

� Financieel-economische crisis en nieuwe
wereldverhoudingen

Een goed deel van de berichtgeving waarover we het hadden
onder “klimaat” ressorteert ook onder deze hoofding: de kli-
maatonderhandelingen zijn de focus bij uitstek geweest waar
de nieuwe wereldverhoudingen in 2010 vorm kregen en uitge-
vochten werden.
Ook inzake de financieel-economische crisis kwamen die nieu-
we verhoudingen bovendrijven, zij het dan vooral in het onver-
mogen om bepaalde onevenwichten recht te trekken.
De aandacht voor Brazilië en de opgang van heel Latijns-
Amerika illustreerde hoezeer de wereldverhoudingen verande-
ren.

ARMENIË ©Kristof Clerix
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5. ACTIVITEITENVERSLAG 2010

�Milleniumdoelstellingen

MO*71
Feb

MO*72
Mrt

MO*73
Apr

MO*74
Mei

MO*75
Jun

MO*76
Jul

MO*77
Sep

MO*78
Okt

MO*79
Nov

MO*80
Dec

Interview John
Schnellnhuber

John Spangenberg
over biodiversiteit
Jean Drèze: Op de
sneltrein van de groei
zitten geen armen
Drie vragen aan
Victoria Kajja

Interviewmet
Afrikaans zakenman
Mo Ibrahim
InterviewMartin
Khor: het klimaatbe-
leid bedreigt alle ont-
wikkelingsinspannin-
gen

Oost-Congo: praten of
verder lijden

Fotoreportage ‘De
ondernemer is een
boer’

Jemen: Duizend en één
uitdagingen
Duurzaam op papier
In de papierplantages
van Bahia, Brazilië
Klimaatchaos in het
Zuiden
Dossier demogratie:
zijn wemet teveel?

De pekelzonden van
Morales

Ontwikkelingshulp
onder vuur

Veiligheid versus ont-
wikkeling
Wedloop om biobrand-
stoffen in Afrika

Van Shockdoctrine
naar schokbestendig-
heid
Burundi: stormtroepen
of jeugdbewegingen

Brazilianen willen
waardig werk
Stakingsgolf in Egypte

Alleen voor rijken is
voedsel goedkoop
(1wereld)
Congolese landbouw
verdient beter
(1 Wereld)
Je kan een land niet
opbouwen zonder zijn
bevolking

De toekomst van de
landbouw
Studiebeurzen voor
het Zuiden: 37 miljoen
euro maar geen visie
VlaamseMarokkanen
investeren in duurza-
me ontwikkeling
Vallen straks de ban-
ken van de armen om?
EU in de wereld: over
de parlementaire ACS-
EU-top
Vlaanderen wil nog
steeds overheveling
ontwikkelingssamen-
werking
Tobintaks: Het ijzer is
heet, wie zal het sme-
den?
Ashton 1 – Piebalgs 0

Ontwikkelingshulp vol-
gens de EU

Rode loper voor Lula

JAARGANG7 INTERVIEW DOSSIER/REPORTAGE ESSAY ACTUEEL BELGIE IN
DEWERELD

Bron:Wereldmediahuis
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MO*71
Feb

MO*72
Mrt

MO*73
Apr

MO*74
Mei

MO*75
Jun

MO*76
Jul

MO*77
Sep

MO*78
Okt

MO*79
Nov

MO*80
Dec

> Enquêtes over financiële en milieucrisis en
rol van EU daarin
> Justitiële samenwerking in de EU

> Energieveiligheid van de EU

> Soedan heeft de EU nodig
Enkele observaties na anderhalf jaar crisis
> Europa moet zijn energietransitie voorbe-
reiden
>Nieuw Europees bureau voor asiel
>Dossier over Belgisch EU-voorzitterschap

> De schouders van Schauvliege:
> Europa’s agenda in Nagoya en Cancun
> Is groener Europa een bedreiging voor
Chili?
> Het klimaatbeleid bedreigt alle ontwikke-
lingsinspanningen (interview Khor)

> Rol G77 in klimaattop Kopenhagen

> Ruslands nucleaire invloedsfeer
> Reportage Venezuela
> Energieveiligheid van de EU: de rol van Rusland
daarin
> India in oorlog
> Enkele observaties na anderhalf jaar crisis
> Rusland-NAVO: stratego anno 2010

> Europese boeren bang voor Mercosur
> Luik in het dossier: Hoe kijken de BRICS tegen
de EU aan?
> De kracht van Latijns-Amerikaanse
multinationals
> Kijk op India
> Duurzaam op papier
In de papierplantages van Bahia, Brazilië

Acht jaar Lula in Brazilië: repo

China op kop in de wind

JAARGANG8 EUROPA BRICS (1) (NIEUWEWERELDVERHOUDINGEN)

� De rol van de EU in het mondiale globaliseringsverhaal

Bron:Wereldmediahuis(1)
Acroniem voor Brazilië, Rusland, India en China

MO*71
Feb

MO*73
Apr

MO*74
Mei

MO*75
Jun

MO*76
Jul

MO*77
Sep

MO*78
Okt

MO*79
Nov

MO*80
Dec

Van kantoorfeministen tot desperate
housewives
Vrouwenrechten op deWestbank
Strippagina: 8 maart, vrouwendag
Interview Irene Khan

Molensbeekse vrouwen staan hun
mannetje
Drie vragen aan Roza Otunbajeva,
de sterke vrouw van Kirgizië
Drie vragen aanMargot Wallström,
speciaal vertegenwoordiger over
Seksueel Geweld
Interview Helen Clark

Interviewmet de Angolese Romi Anauel

Dossier demogratie: zijn wemet teveel?

Drie vragen aan Victoria Kajja

Essay over vrouwen, verkrachting en
burgeroorlog in Sri Lanka
De ondernemer is een boer

Burgemeester in Perquin

Portrer Nigeriaanse schijfster Helen
Oyeyemi

Interviewmet de Noorse sociologe
Asuncion Lera St CLair

JAARGANG7

� Genderspecifieke informatie

Bron:Wereldmediahuis

GENDERSPECIFIEKARTIKEL GENDERSPECIFIEKARTIKEL GENDERSPECIFIEKARTIKEL
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5. ACTIVITEITENVERSLAG 2010

5.1.2.3. Wat kon u in 2010 in MO* lezen?

MO* bracht in 2010 een boeiend scala aan interviews,
reportages, dossiers en analyses. Een overzicht.

Exclusieve interviews
Olivier Roy, John Schnellhuber, Irene Khan, Amit Al Alim
Alsoswa, Asunción Lera, Richard Wilkinson, Helen Clark,
Joachim Spangenberg, Jean Drèze, Mohamed El-Baradei, Salil
Shetty, Mo Ibrahim, Martin Khor, Jan Egeland.

Essays
Nuestra America (Herman Portocarrero), Naschokken in Haïti
(Ignacio Ramonet), Toen de soldaten kwamen om de vrede te
bewaren en de vrouwen te verkrachten (V.V. Ganeshantan), ‘Je
kan niet discussiëren met een lied’ (Gary Gardner), Woorden
kunnen doden (Boubacar Boris Diop), ‘Morgen zul je vreugde-
kreten slaken’ (Elias Khoury), Haat tegen het Westen (Jean
Ziegler), De stenen aftastend steekt de draak de oceaan over
(John Vandaele en Marc Vandepitte), De stormloop van de roze
olifanten (Betsy Reed), Uitweg uit een oorlog die niemand kan
winnen (Tariq Ali).

Dossiers
MO*’s grote crisis-enquête, Reynders spot met het parlement,
De strijd om pijpleidingen, 1960-2010: de visie van Belgische
Congolezen, Turkijes Europese horizon, Sans-papiers in de
uitverkoop, Brazilië na 8 jaar Lula, Zijn we met te veel?,
De Europese asielcrisis.

Cultuurinterviews/Portretten
Adonis,Simón Vélez, Shahriar Mandanipour,
David Harrington, Gao Xingjian, Elia Suleiman, Rokia Traoré,
Romi Anauel, Helen Oyeyemi.

Reportages
Vrouwenrechten op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Congo:
praten of verder lijden, De stille zuivering van de Westelijke
Jordaanoever, Molenbeekse vrouwen staan hun mannetje,
Partij-jongeren in Burundi, Jemen: Duizend-en-één uitdagin-
gen, Duurzaam op papier, Verkiezingen in Myanmar, Portret
van een zelfmoordterrorist, Bolivia: De pekelzonde van
Morales.

Fotoreportages
Guatemala in de greep van Mexicaan drugsgeweld, ‘Veiligheid
is een zaak van iedereen’, Jimmy is bijzonder, Tanzania: De
ondernemer is een boer, Kirgizië: Na de opstand, het dagelijk-
se leven, De Portugezen van Brussel, Gestrand in transitland
Libië, De recyclage-industrie in Gaza, Guantanamo ligt in
Ivoorkust, Peru: Putten in het paradijs.

Actueel
Soedan: Tussen luchtspiegelingen en donkere wolken,
Honduras: De revolutie in quarantaine, Kasjmir: Het wordt pas

lente in Afghanistan als het dooit in Kasjmir, David en Goliath
in Guatemala, Belgische ngo’s bespioneerd door Colombiaanse
inlichtingendienst, Zuid-Afrika: wereldbeker economie, EU en
Latijns-Amerika op zoek naar een nieuw partnerschap, Poetins
laatste opposanten, Stakingsgolf in Egypte, Regionale integratie
in de Maghreb, Zimbabwe: Diamond are Mugabe’s best
friends, Haïti na de rampspoed.

België in de Wereld/De Wereld in België
(langere en kortere artikels waaruit de verwevenheid van de EU,
België en Vlaanderen met de globaliserende wereld blijkt)
Regularisatie: Een stap dichter bij de Eiffeltoren, De toekomst
van landbouw, Roma in Gent, Michelle Coninsx (Eurojust): ‘De
Frank Sinatra Way werkt niet’, Stadsbendes leveren protectie
Congolse vips, Terug naar Kaboel, Vlaamse Marokkanen inves-
teren in duurzame ontwikkeling,Vallen straks de banken voor
armen om?, De honoraire consuls van het koninkrijk, Kris
Peeters: ‘Vlaanderen wil nog steeds overheveling
Ontwikkelingssamenwerking’, Nederlandstalig onderwijs in
Brussel, Taalkennis: sleutel of slot?, Huisjesmelkers in
Antwerpen, Allochtone mantelzorg, Gewelddadige radicalisering
voorkomen, Stadsvernieuwing in Molenbeek, De Rwandese
renaissance komt naar België, Europa’s agenda in Nagoya en
Cancun – De schouders van Schauvlieghe, Moslimzendtijd op
de VRT, Cybercriminaliteit: De maffia gaat online.

JEMEN © Tine Danckaers
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5.1.2.4. In beeld

MO* leverde in 2010 opnieuw inspanningen om –door blijven-
de aandacht voor vormgeving en meer specifiek foto- en illustra-
tiemateriaal– het maandblad op het niveau te houden van een
volwaardig tijdschrift. Foto’s en illustraties werden niet
beschouwd als bladvulling, ze moesten het verhaal compleet
maken.

MO* bracht ook weer elke maand een fotoreportage, meestal
van gerenommeerde fotografen, die een relevante thematiek
zichtbaar en toegankelijk maakt voor een breed publiek.

MO*71
MO*72
MO*73
MO*74
MO*75
MO*76
MO*77
MO*78
MO*79
MO*80

Feb 10
Mrt 10
Apr 10
Mei 10
Jun 10
Jul 10
Sep 10
Okt 10
Nov 10
Dec 10

Demacht van demaffia(Guatemala)
Vervuiling India en Albanië
Gehandicapten in Lima
Boeren in Tanzania
Kirgizië
Portugezen in Brussel
Gestrande vluchtelingen in Libië
Recyclage in de Gaza
Guantanamo ligt in Ivoorkust
Grondstoffen enmensen in Peru

Beeld Prensa Libre
Toon Lambrechts en Stijn Pieters
Gertrui Steyaert
Layla Aerts
Karin Borgouts
José Fernandes
Mashid Mohadjedin
Tilde DeWandel
Raymond Dakoua
Danny Veys

NAAMREPORTAGE DOORFOTOGRAAF (& JOURNALIST)

MO* werkt sinds 2010 met 3 vaste illustratoren/tekenaars
die MO* mee een herkenbaar gezicht gaven:

De inspanningen om de cover maximaal sprekend te maken
werden in 2010 verder gezet met de inzet van Johan Lippens
van BBDO-Darwin. De evaluatie stelde vast dat 2010 enkele
zeer geslaagde covers opleverde, waaronder die van ‘MO’s
grote crisis-enquête’ en ‘Portret van een zelfmoordterrorist’.

Er is nog een extra inspanning nodig om elke maand zo
dicht mogelijk in de buurt te komen van het oorspronkelijke
opzet (“een advertentie creëren op de cover voor het belang-
rijkste thema in het nummer, en daardoor voor MO* zelf”).

MO*71
MO*72
MO*73
MO*74
MO*75
MO*76
MO*77
MO*78
MO*79
MO*80

Feb 10
Mrt 10
Apr 10
Mei 10
Jun 10
Jul 10
Sep 10
Okt 10
Nov 10
Dec 10

Bij essay

Bij essay

Bij essay
Bij essay
Bij essay
Bij essay
Bij essay
Bij essay

Bij opinie
Bij opinie
Bij opinie
Bij opinie
Bij opinie en dossier
Bij opinie
Bij opinie en dossier
Bij opinie
Bij opinie
Bij opinie

gestript
gestript
gestript
gestript
gestript
gestript
gestript
gestript
gestript
gestript

KLAASVERPLANCKE LECTRR ZEINAABIRACHED

Bron:Wereldmediahuis

Bron:Wereldmediahuis
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In de loop van het jaar werden een aantal dossiers geschreven door eigen redacteurs.

5.1.2.5. Onderzoeksdossiers

MO*71

MO*72

MO*73
MO*74
MO*75
MO*76
MO*77

MO*78
MO*79

MO*80

Feb 10

Maa 10

Apr 10
Mei 10
Jun 10
Jul 10
Sep 10

Okt 10
Nov 10

Dec 10

> Opiniepeilingen over hoe de Vlaming denkt over de economische en de ecologische crisis door John Vandaele en
Alma Dewalsche
> Wat doen demensenmet een regeringsmandaat in de geredde Belgische banken? doorMatthias Bienstman en
Berber Verpoest
> Westerse bedrijven financieren plantages voor energiegewassen in Afrika
> Worden de Afrikanen daar beter van? Door Stefano Valentino
> Onderzoek naar de Rwandese vluchtelingen en hunmilitie het FDLR in Oost-Congo door John Vandaele
> Europese energieveiligheid. Dossier door Kristof Clerix

> Braziliaanse pastor fraudeert met dienstencheques door Tine Danckaers
> De Arabische / Perzische Golf door Tine Danckaers
> Onderzoeksdossier over FSC door Leopold Broers en An-Katrien Lecluyse
> Dossier over arbeid door mensen zonder papieren door Tine Danckaers

> Dossier over bevolkingsgroei door Alma De Walsche
> Dossier over bloeddiamanten uit Zimbabwe door Hans Van Schaaren

Bron:Wereldmediahuis

5.1.2.6. Reisreportages

MO* houdt vast aan de doelstelling om de redacteurs de
mogelijkheid te bieden om reizen te ondernemen naar de
regio’s die ze coveren. Het biedt de MO*redacteuren de gele-
genheid om de situatie ter plaatse te beleven, mensen te ont-
moeten, contacten uit te bouwen.
Het globale reisbudget was hoog in 2010 omdat het aantal
reisdagen gevoelig uitgebreid werd. Er deden zich een aantal
opportuniteiten voor waarop werd ingespeeld. Er werd ook

een groot aantal reizen ondernomen samen met officiële
Belgische missies, een besparing op de reiskosten maar
meestal duurder op vlak van verblijfskosten.
Ook voor de reportages wordt in toenemende mate gezorgd
voor een link tussen MO* en www.MO.be.

Het reizen naar de gecoverde regio’s droeg ook dit jaar weer
bij tot meer diepgang in MO*:

MO*reisreportages door MO*redactie

MO*71
MO*72
MO*75
MO*76

MO*78
MO*79
MO*80

Feb 10
Mrt 10
Jun 10
Jul 10

Okt 10
Nov 10
Dec 10

Reportage: Vrouwen op deWestbank door Tine Danckaers
Op padmet de ‘genocidaires’ in Oost-Congo door John Vandaele
Stormtroepen of jeugdbewegingen? Reportage Burundi door Stefan Anrys
Jemen. Duizend en een uitdagingen door Tine Danckaers
Wat leeft er in de Congolese cultuurscene door Gie Goris
8 jaar Lula in Brazilië door Alma Dewalsche
Interview Jean Drèze in India door Gie Goris
Reportage in Griekenland over illegale immigratie door Tine Danckaers
Reportage over Nagorno Karabach door Kristof Clerix

Bron:Wereldmediahuis

MO*71
MO*72
MO*73
MO*74
MO*77
MO*78
MO*79
MO*80

Feb 10
Mrt 10
Apr 10
Mei 10
Sep 10
Okt 10
Nov 10
Dec 10

Stand van zaken in Soedan
Wedloop op biobrandstoffenin Afrika
Metaalkoorts op de Filippijnen
Privatisering van electriciteit in Guatemala
Het groene imago van FSC onderzocht in Brazilië
De kindsoldaten van Thomas Lubanga (Oost-Congo)
Zelfmoordterrorisme in Irak
Lithiumontginning in Bolivië

Harry Verhoeven
Stefano Valentino en Luc Ihaddadene
Caroline Frijlink
Bart Van Bael
Leopold Broers en Anne-Katrien Lecluyse
Helène Flaam
Paulien Bakker
Raf Custers en Greet Brauwers

REPORTAGE AUTEUR

Aangekochte reisreportages:

Bron:Wereldmediahuis
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5.1.2.7. MO*redactieforum waakt mee over de kwaliteit

De werking van de redactieraad werd in 2009 grondig herbeke-
ken.
Uitgangspunt was dat de opdracht van de redactieraad dubbel
was: enerzijds ideeën verzamelen (en bespreken) voor de redac-
tie en anderzijds ruimte creëren voor leden en andere midden-
veldorganisaties om hun suggesties en competenties in te bren-
gen. De vaststelling was dat de redactieraad niet meer voor de
volle honderd procent functioneert: betrekkelijk lage opkomst,
betrekkelijk lage voldoening voor deelnemers.

Zowel de redactie als de redactieraad namen ruim de tijd om
hierop te reflecteren en nieuwe ideeën te verzamelen. Dat leid-
de uiteindelijk tot een nieuw voorstel dat in de loop van 2010
operationeel werd. MO* breidde de redactieraad uit met experts

die bereid zijn mee na te denken over de redactionele lijn en
prioriteiten (en vooral over de concretisering daarvan in een
jaargang) van het maandblad MO*.
Die nieuwe redactieraad vergadert elk jaar gedurende een lan-
gere sessie (een dag, een lange halve dag…). Er wordt geopteerd
voor een externe voorzitter van deze dag, die de sessie samen
met de redactie voorbereidt en ongebonden kan leiden.
De bijeenkomst zet dan ook in grote mate de lijnen van het
redactioneel beleidsplan mee uit.

In 2010 kwam de vernieuwde en uitgebreide redactieraad voor
het eerst samen op 4 december 2010 met als dagvoorzitter
Jozef De Witte.

Het redactieforum van MO*magazine bestaat uit de volgende mensen:

Jozef De Witte
Ann Cassiman
Karel Ceule
Bruno De Cordier
Jelle Goossens
Dries Lesage
Mathias Bienstman
Rudi Delarue
Nils Duguet
Sven Biscop
Hans Van Scharen
Sara Van Dijk
Jan Mertens
Els Roger
Josse Abrahams
Hubert Van Humbeeck
Tom Kenis
Tom Sauer
Nadia Fadil
Steven Vromman
Steven Spittaels
Eef Heylighen
Jessie Van Couwenberghe
Koen Dewulf
Isabel Wagemans
Marc Peirs
Naima Cherkaoui
Rudy DeMeyer
Sophie De Graeve
Anthony Vanoverschelde
Michel Peremans
Lieven De Cauter
Freek Smets
Guy Gypens
Jeroen Beirnaert
Jan Goossens
Rachida Lamrabet
Patsi Sörensen
Nadia Molenaers

Directeur CGKR
KULeuven, Cultures and Development Studies
Communicatieverantwoordelijke, Broederlijk Delen
Conflict Research Group
Vredeseilanden
UGent – Politieke Wetenschappen
Netwerk Vlaanderen
IAO = Brussels Office
Vlaams Vredesinstituut
Egmont
Journalist, medewerker Bart Staes
Beleidsmedewerkster BBL
FRDO
VlaamsMinderhedencentrum
Koning Boudewijn Stichting
Knack
Channel Research
UA – Politieke Wetenschappen
KULeuven - Sociologie
Low Impact Man
IPIS
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ACV-CSC
Centrum Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
FOS
VRT radionieuwsdienst
Directeur Forum voor Etnisch-Culturele Minderheden
Diensthoofd beleidsdienst 11.11.11
Vrouwen Overleg Komittee
Plan België
Greenpeace
KULeuven, RITS
Lobby cabinet DN
Artistiek Directeur Kaaitheater
ITUC, arbeid
Artistiek Directeur KVS
Auteur, juriste CGKR
Payoke
UA-Instituut voor Ontwikkelingsbeleid- en Beheer

m v etnisch
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1 1
1
1

1
1

1
1

1
1 1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1 1
1
1

ORGANISATIENAAM 2010

Vervolg op p. 18
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BIRMA ©Gie Goris

Meryem Kanmaz
Els Keytsman
Kris Berwouts
Jan Lamers
Ides Debruyne
Jan Vandemoortele
Eva Brems
Geert Buelens
Rob Heirbaut
Geert Cami
David Criekemans
Michael De Cock
Ann Demeulemeester
Guy Poppe
Piet Piryns

totaal gender
totaal

Inhoudelijk coördinator Mana vzw
Directrice Vluchtelingenwerk
Eurac
Afgevaardigd bestuurder Wereldmediahuis
Fonds Pascal Decroos
Ex-UNDP
Ugent, Groen, Amnesty International
Universiteit Utrecht, media
VRT
Directeur Friends of Euope
Geopolitiek UA
Het Arsenaal
Algemeen Secretaris ACW
Ex-VRT
Knack

m v etnisch
1 1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

38 16 4
54

ORGANISATIENAAM 2010

Bron:Wereldmediahuis

Bron:Wereldmediahuis
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5.1.3. www.MO.be, mondiaal nieuws online

Sinds de lancering in januari 2007 kent de nieuwssite
www.MO.be, een gezamenlijk project van Wereldmediahuis
(WmH) / MO* en Inter Press Service Vlaanderen vzw (IPS),
een gestage groei. In 2010 consolideerden we ons bereik met
gemiddeld 45.811 unieke bezoekers per maand.

2010 kan opgesplitst worden in twee delen. In de eerste helft gin-
gen we verder met de succesvolle multimediale aanpak die we in
de voorgaande jaren uitgewerkt hadden. Tegelijk werd de nood
aan een meer stabiel platform aangegrepen om een volstrekt
nieuwe site te ontwikkelen die gebruik maakt van het content
management systeem Drupal. Bovendien bleek uit bevragingen
dat de vormgeving van de site wat oubollig oogde en geen reke-
ning hield met het veranderde onlinegedrag van mensen (onder
andere het feit dat heel veel mensen op een MO.be-pagina
terechtkomen vanuit een zoekopdracht, en daardoor de rijke
nieuwscontext van de site misten). Voortaan wordt elke pagina
op de website daarom als een homepage gezien, die de bezoeker
kennis doet maken met alles wat MO.be te bieden heeft. Onder
deskundige begeleiding bouwden we een nieuwe vormgeving uit
die beter aansluit bij de vorm- en gebruiksbehoeften anno 2010.
De nieuwe site zorgt bovendien voor een betere ontsluiting van
het rijke archief aan artikelen, meer interactie met sociale media
als Twitter en Facebook, en is geoptimaliseerd voor een hoge
ranking in zoekmachines als Google. In het laatste kwartaal van
2010 werd de nieuwe website opgestart. De lancering van deze
vernieuwde site kende zeer veel technische problemen bij
opstart. De echte opbouw van een ruimer publiek is dan ook de
kernopdracht voor de webredacteur in 2011.

5.1.3.1. Groter actueel nieuwsaanbod

De nieuwsartikels op onze site worden aangepast aan de speci-
fieke eisen die het internet stelt: de artikels krijgen hyperlinks
mee, waar mogelijk worden foto’s en video’s erbij geplaatst en
we letten op vlot taalgebruik en aantrekkelijke titels. De artikels

worden ingedeeld in thema-, landen-, en regiocategorieën. Ook
worden er regelmatig nieuwe dossiers aangemaakt, gaande van
de klimaattop in Cancun tot het WK voetbal in Zuid-Afrika.

We zijn ons sinds het begin van 2009 meer en meer gaan toe-
leggen op multimediale verslaggeving. Zo plaatsen we regelma-
tig video’s op de website. De video’s tonen ondermeer inter-
views en impressies van MO*redacteurs op reportage. Indien op
YouTube nieuwsvideo’s of documentaires beschikbaar zijn die
onderwerpen behandelen die in het artikel aan bod komen, voe-
gen we die video’s toe aan het artikel of plaatsen we een link.

In MO*magazine wordt verwezen naar extra bijdragen of uitge-
breide versies van artikels die enkel op de site te lezen zijn. In
MO*magazine wordt ook een volledige pagina aan de site
gewijd, met ondermeer markante quotes die opdoken in opinie-
artikels of andere stukken, verwijzingen naar interessante arti-
kels en extra’s die niet in het magazine staan, en aankondigin-
gen van bepaalde nieuwigheden op de site.

Via een snelle zoekmotor zijn de meer dan tienduizend artikels
die IPS-Vlaanderen en MO* de voorbije jaren geproduceerd
hebben makkelijk toegankelijk voor bezoekers. Ook via de
regio-, thema-, landen- en dossierpagina’s zijn alle artikels vrij
toegankelijk.

5.1.3.2. Extra rubrieken: de zaterdaginterviews,
de meningen op maandag en koorts!

In 2010 zetten we onze reeks zaterdaginterviews verder. Elke
zaterdag brengen we een exclusief interview met een spraakma-
kende persoon uit binnen- of buitenland. Bedoeling is om via
de zaterdaginterviews ook in het weekend bezoekers op
www.MO.be aan te trekken. Daarnaast introduceerden we ook
de meningen op maandag: 4 opiniemakers/columnisten (Guy
Poppe, Steven Vromman, Nadia Fadil en Els Keytsman) schrij-
ven afwisselend elke maandag een straffe column/opiniestuk
over een bepaald thema uit de mondiale actualiteit. Een andere
nieuwe rubriek is de rubriek Koorts!, waarin specialisten en
experts hun licht laten schijnen over belangrijke thema’s uit de
mondiale gezondheidszorg.

5.1.3.3. Multimediale informatieverspreiding

We zijn ons sinds begin 2009 meer en meer gaan toeleggen
op multimediale verslaggeving en in 2010 hebben we die inge-
slagen weg verder bewandeld. Een artikel in de New York
Times over een nieuwe, uiterst eenvoudige en goedkope digita-
le camera was het startsein om enkele Flip-camera’s aan te
kopen. Daardoor was MO* de eerste redactie in Vlaanderen die
met het toestel aan de slag ging. Vandaag duikt het overal op,
wordt het gestimuleerd door o.a. het Fonds Pascal Decroos en
was het de prijs in een jongerencompetitie rond films over



Millenniumdoelstellingen van UNDP. Voor MO.be maakte de
simpele introductie van deze technologische vernieuwing het
mogelijk om al een redelijke stap te zetten in de richting van
het multimediale platform dat in de strategische doelstellingen
opgenomen is. Verschillende reportages en interviews worden
met handige flipcamera’s opgenomen, op de pc gemonteerd en
daarna op ons YouTube-kanaal gepubliceerd. De video’s wor-
den via de embedfunctie opgenomen bij artikels en de videopa-
gina van onze website.

Ook de MO*lezingen worden uitvoerig besproken op onze site:
een extern productiehuis maakt opnames van de lezing of de
voorafgaande persconferentie, en wij zorgen ervoor dat een
videoverslag snel online staat, zodat bezoekers van de
MO*lezing al de dag nadien een uitgebreid en multimediaal
verslag kunnen terugvinden op onze website.

5.1.3.4. Technische kwaliteitsverbetering

Omwille van aanhoudende technische problemen met de web-
site beslisten we om in de tweede helft van 2010 over te stap-
pen naar een Drupal content management systeem. De over-
stap werd nauwkeurig voorbereid in samenwerking met Marc
Van de Woestijne van User Benefit. Hij stelde samen met ons
de architectuur van de nieuwe site op en werkte het lastenboek
uit. Het Gentse bedrijfje The Hot Seat maakte het nieuwe
design van de website, een vormgeving die veel rustiger en
eigentijdser oogt en tegelijk een nieuwsuitstraling heeft. De
firma Coworks uit Brugge ten slotte zorgde voor de technische
implementatie en voor de migratie van de oude site naar de
nieuwe site. Dit verliep helaas niet zonder problemen, proble-
men die vanaf begin 2011 volledig zouden moeten opgelost
zijn.

5.1.3.5. e-MO*: de week van www.MO.be

Aan de formule van de elektronische nieuwsbrief werd niets
gewijzigd in de loop van 2010: een selectie van de belangrijkste
nieuwsfeiten uit het aanbod dat de redacties van MO* en IPS
dagelijks posten op www.MO.be wordt wekelijks samengebald
in e-MO*. Het nieuwsoverzicht bevat enkele lijnen per artikel,
via een “lees meer”-button wordt de abonnee naar www.MO.be
geloodst.

De webredactie ordent de berichten in vijf rubrieken: milieu,
ontwikkeling, globalisering, wereldscan en focus.

Om het aantal inschrijvingen op e-MO* te stimuleren, wordt
het e-zine op de homepagina www.MO.be gepromoot: wie zijn
e-mailadres daar invult, wordt meteen doorgesluisd naar de
registratiepagina.

Ook de formule van de nieuwsflitsen met primeurs en interes-
sante nieuwigheden werd behouden: abonnees kunnen zich
hierop inschrijven. In 2010 werd achttien keer een nieuwsflits
uitgestuurd. Door kort op de bal te spelen bij zo’n breaking
news, worden abonnees van e-MO* ook weer naar www.MO.be
doorverwezen voor nog meer nieuws en informatie.

Wegens technische problemen bij de migratie naar de nieuwe
website in oktober, werd het versturen van de nieuwsbrief tijde-
lijk gepauzeerd. In 2011 wordt een vernieuwde nieuwsbrief aan
de abonnees verstuurd.
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5.1.4. M0*paper: toegankelijke analyse van mondiale thema’s

38 Jan 2010 Mogen we nog dieren eten in tijden van klimaat- en voedselcrisis? Jonathan Safran Foer, Louise Fresco
39 Feb 2010 Leidt klimaatverandering tot oorlogen? Harald Welzer, Jamie Shea
40 Feb 2010 Wat met de Cubaanse revolutie na Fidel Castro? Marc Vandepitte
41 Mrt 2010 Water zonder grenzen? Benjamin Sturtewagen, Matthew King
42 Apr 2010 Is er apartheid in het Helige land? Korneel De Rynck
43 Mei 2010 Wat is nu eigenlijk goed bestuur? Emiel Vervliet
44 Mei 2010 Why is poverty a human rights crisis? Irene Khan, Steven Vanackere
45 Jun 2010 Hoe goed zijn Brazilië, China en India in armoedebestrijding? Emiel Vervliet
46 Sep 2010 DeMillenniumdoelstellingen: wachten op de grote doorbraak? Lonne Possonier en Rudy DeMeyer
47 Sep 2010 Wat doet China in Afrika en Latijns-Amerika? John Vandaele en Marc Vandepitte
48 Nov 2010 De laatste energiecrisis? Elias Verbanck
49 Nov 2010 Heeft de crisis het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking ondermijnd? Tom De Bruyn en Ignace Pollet
50 Dec 2010 Heeft Congo kans van slagen? Tom De Herdt, Kristof Titeca, Inge Wagemakers

NR. DATUM TITEL AUTEUR(S)

Bron: internmeetinstrumentWmH

De MO*paper brengt een grondige analyse van tendensen of
belangen die onze mondialiserende wereld vormgeven. Op pak-
weg 20 bladzijden zet een auteur op toegankelijke maar grondi-
ge beargumenteerde wijze een onderwerp uiteen. De
MO*papers verschijnen in pdf-formaat op de nieuwssite
www.MO.be, geïnteresseerde surfers kunnen de MO*paper
gratis downloaden en in een eigen archief opslaan. Bovendien
kunnen ze zich inschrijven op een mailalert die hen een seintje
geeft wanneer er een nieuwe MO*paper op de site verschijnt.
Elders op de site, zoals in dossier of op themapagina’s, verschij-
nen verwijzingen naar verwante MO*papers.

In 2010 werden 13 MO*papers gepubliceerd. Alle papers wer-
den aangekondigd op www.MO.be, via een aparte mail naar de
ondertussen meer dan 1000 MO*paper abonnees en via ande-
re sites zoals www.11.be.

MO*papers worden geschreven door auteurs die niet vergoed
worden voor hun inspanning. De keuze van de onderwerpen
gebeurt tijdens bijeenkomsten van de redactieraad, waarna
auteurs gezocht worden die een fundamentele tekst willen en
kunnen schrijven over het gevraagde onderwerp, zonder daar
evenwel voor vergoed te worden.

Bij de keuze voor de onderwerpen probeert de redactieraad een
goed evenwicht te vinden tussen (geopolitieke) actualiteit en
onderliggende tendensen, en tussen politieke, economische,
sociale en culturele onderwerpen. Er wordt ook voortdurend
gezocht naar onderwerpen die relevant zouden zijn in het
kader van te verwachten (ngo-)campagnes.

Het publiceren van MO*papers die aansluiten bij de
MO*lezingen werd in 2010 verdergezet, met een sterke zicht-
baarheid van de MO*paper bij een nieuw en uitgelezen publiek
als gevolg. Het zorgde ook voor de creatie van MO* papers die
nauw aansloten bij de actualiteit in brede zin en voor auteurs
met brede uitstraling en internationale naam. Dat maakt de
zichtbaarheid van MO*papers in zoekresultaten bij internetge-
bruik ook groter.

In 2010 verschenen de volgende elf MO*papers:
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Ann Cassiman
Bart Bode
Bart Horemans
Catherine Vuylsteke
Gerrit De Vylder
Jan Vannoppen
Nathalie Holvoet
Rudy DeMeyer
Saartje Boutsen
Lieve DeMeyer
Emiel Vervliet
Gie Goris

totaal gender
totaal

Departement Sociale en Culturele Antropologie, KU Leuven
Broederlijk Delen
11.11.11
De Morgen
Lessius Hogeschool Antwerpen
Velt
Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer Universiteit A’pen
11.11.11
Vredeseilanden
eindredactie
hoofdredacteur
MO*

m v etnisch
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

6 5 0
11

ORGANISATIENAAM 2010

Bron:Wereldmediahuis

TRIPOLI ©Olivia Rutazibwa

Samenstelling redactieraad MO*-paper in 2010:
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5.1.5. De MO*redactie

Om de kwaliteit van de berichtgeving in MO* en op www.MO.be te garanderen, werkt Wereldmediahuis rond een aantal aan-
dachtspunten op het vlak van organisatie, kennis en expertise van de MO*redactie:

• overleg, uitwisseling, kritische bevraging en samenwerking binnen de redactie door middel van een wekelijkse redactieverga-
dering en tweemaal per jaar een uitgebreide plannings- en evaluatiedag.
• geografische en thematische specialisatie: elke redacteur specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema’s.
• versterking van kennis en expertise door vorming, lectuur, reportagereizen en onderzoek.

5.1.5.1. Bundeling van kennis en expertise

In 2010 werd MO* gerealiseerd door 4,49 voltijds equivalent redacteurs met elk hun specifieke kennis op het vlak van een regio
en een aantal thema’s:

Alma De Walsche (80%)
• regio: Latijns-Amerika
• thema’s: klimaat, duurzaamheid, ecologie, gender en
landbouw
• recente reportages: Brazilië na 8 jaar Lula,
Colombiaanse spionage, Honduras
• dossiers: MO*s grote crisis-enquête, Na de

(aard)schok?, Zijn we met te veel?, Biodiversiteit
• interviews: John Schellnhuber, Asuncion Lera, Joachim
Spangenberg

Tine Danckaers (80%)
• regio: Midden-Oosten (Israël/Palestijnse Gebieden,
Turkije…)
• thema’s: migratie, integratie, diversiteit en bewust
consumeren
• recente reportages: Vrouwenrechten op de Westelijke
Jordaanoever (Palestina), Jemen: Duizend-en-één uitda-

gingen
• dossiers: Sans-papiers in de uitverkoop, Europese asielcrisis

John Vandaele (60%)
• regio: China, Congo
• thema’s: globalisering, internationale instellingen,
sociaal-economische thema’s, ontwikkelingssamenwer-
king, economische crisis
• recente reportages: Op pad met de genocidairs in
Oost-Congo

• dossiers: MO*s grote crisis-enquête, De Congolese diaspora in
België
• interviews: Richard Wilkinson, Martin Khor
• essays: Beschouwingen over de crisis, China en de wereld

Kristof Clerix (50%)
• regio: de voormalige Sovjetunie en Oost-Europa
• thema’s: veiligheid, defensie, intelligence, fair trade
• recente reportages: Turkijes Europese horizon. Het
lange wachten, Nagorno-Karabach, het land dat niet
bestaat
• dossiers: De strijd om pijpleidingen, stadsbendes

Olivia Rutazibwa (75%)
• regio: sub-Saharaans Afrika
• thema’s: diversiteit, racisme en discriminatie,
(Afrikaanse) diaspora, verkiezingen, mensen-
rechten en democratie, humanitaire interventies,
ontwikkeling, Europese Unie
• interviews: Mo Ibrahim

Gie Goris (100%, hoofdredacteur)
• regio: Zuid-, West- en Centraal-Azië, de VS
• thema’s: islam, cultuur en identiteit
• recente reportages: 50 jaar Congolese muziek,
Myanmar, Thailand, Kasjmir
• interviews: Olivier Roy, Irene Khan, Helen
Clark, Jean Drèze, Sali Shetty, Jan Egeland

In 2010 werd de redactie tijdelijk uitgebreid met Samira
Bendadi (50%), enerzijds in het kader van een opdracht rond
artikels over interculturaliteit (4 maanden) en anderzijds als ver-
vanging om tekorten in de redactie op te vangen omwille van het
ouderschapsverlof van Kristof (1 maand) en het verlof zonder
wedde van John (1,5 mnd).

Samira Bendadi (50%)
• regio: de Arabische wereld
• thema’s: interculturaliseren, gender
• recente interviews: Amat Al Alim Alsoswa,
Mohamed El-Baradei
• recente reportages: Molenbeekse vrouwen
staan hun mannetje

Eind 2010 kwamMaarten Lambrechts (50%) aan boord als web-
redacteur.
Kristof Clerix (extra 50%) verzorgt sinds oktober 2007 de eindre-
dactie van MO*. Dat brengt de totale inzet op 4,99 voltijds equi-
valenten.

De inbreng van freelance journalisten uit Noord en Zuid vormde
in 2010 opnieuw een belangrijke aanvulling op de kennis aanwe-
zig in de redactie.
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5.1.5.2. 4 journalistieke awards voor MO* in 2010

In 2010 viel MO* maar liefst 4 keer in de prijzen. Een mooie
bevestiging voor de kwaliteit die de hele ploeg levert.

1.MO*journalist Kristof Clerix won in 2010 de 'European
Young Journalist Award' voor België; en een speciale vermel-
ding in de categorie “Onderzoek” van de 'European Young
Journalist Award voor Europa', dit voor zijn artikel 'Albanïe,
land in transitie', verschenen in MO*58 (oktober 2008).

2. Journaliste Ann Baccaert won in 2010 de 'aanmoedigings-
prijs Filip Decock' met een reportage over de Guarani-Kaiowá-
indianen in Brazilië, verschenen in MO*55 (2008).

3.MO*journalist John Vandaele won in 2010 de 'FRDO pers-
prijs duurzame ontwikkeling' voor zijn reportage 'Het woud is
Congo's grootste armoedebestrijder', verschenen in MO*68
(oktober 2009).

4.. Journalisten Mathias Bienstman en Berber Verpoest won-
nen de 'aanmoedigingsprijs van de Vereniging voor
Onderzoeksjournalistiek (VVOJ)' met het artikel ‘Reynders spot
met het parlement’, verschenen in MO*72 (maart 2010).

5.1.5.3. Redactievergadering MO* Magazine

De wekelijkse vergadering van de MO*redactie, in aanwezig-
heid van de stagiairs en de webredacteur, vormt de ruggengraat
van het intern kwaliteitsbeleid -al sinds de start van MO* in
2003. Op deze overlegmomenten is er aandacht voor: redactio-
nele planning, taakverdeling, evaluatie, discussie, feedback…
Een belangrijke aanvulling op deze wekelijkse vergaderingen
zijn de halfjaarlijkse denk- en planningsdagen, waarop een rui-
mere evaluatie van de voorbije nummers gemaakt wordt en de
grote lijnen voor de komende nummers vastgelegd worden.

5.1.5.4. Redactie www.MO.be

De personeelsinzet op de nieuwssite vertoont op het eerste
zicht weinig nieuws. Van bij de opstart van de vernieuwde site,
begin 2007, was voldoende personeelsinzet een grote bezorgd-
heid. Binnen de startbegroting van www.MO.be was slechts
ruimte voor een webredacteur op 3/5de basis. Reeds eind 2007
werden eigen middelen geheralloceerd om de functie uit te
breiden tot een 4/5de baan, deze oefening werd herhaald in
2008. Vanaf 2009 zijn er voor de nieuwssite extra middelen
beschikbaar gekomen, via de beheersovereenkomst met
Vlaanderen, die hiervoor werden ingezet. In 2009 werkte de
webredacteur ook tijdelijk en projectmatig voltijds, onder meer
om op het vlak van de technische performantie en de grondige
vernieuwing van de design voorstellen uit te werken.

Bij nader toezicht blijkt dat de inzet van de MO*redactie speci-
fiek gericht op www.MO.be sinds de opstart in 2007 gevoelig is

uitgebreid. Hun bijdrage is al lang niet meer beperkt tot de
overname van de artikels verschenen in MO*mondiaal maga-
zine. Ze schrijven vaker bijdragen specifiek voor de nieuwssite
en verzorgen mee het beeld- en auditief materiaal.
De taakverdeling ziet er als volgt uit:

•Webredactie: Bart Vanacker werkte tot september 2010 0,8
VTE aan de gemeenschappelijke nieuwssite. Hij werd tijde-
lijk opgevolgd door Kilian De Jager tot december en nadien
definitief vervangen door Maarten Lambrechts. De webre-
dacteur verzorgt de technische en inhoudelijke coördinatie
van de gemeenschappelijke nieuwssite en neemt initiatief
voor de redactievergadering. Hij staat in voor de ontwikke-
ling van de site (technisch, grafisch en inhoudelijk), doet de
eindredactie, beheert de startpagina en coördineert de
samenwerking met de externe partners.
• IPS: IPS is de belangrijkste leverancier van het dagelijkse
nieuws op www.MO.be. De redactie in Brussel werkt met
input van meer dan 400 correspondenten in 125 landen en
schrijft ook eigen berichten. Het zwaartepunt ligt bij
berichtgeving uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. IPS heeft
ook een bijzondere aandacht voor globalisering, migratie,
de situatie van minderheden, milieu en ontwikkeling. IPS
werkt met een vaste kern medewerkers en doet daarnaast
een beroep op freelancers. Eén medewerker van IPS volgt
de gemeenschappelijke nieuwssite op (Joren Gettemans).
•WmH/MO*:Wereldmediahuis heeft zeven journalisten
in vaste dienst, samen goed voor 5,45 VTE op 31 december
2010. Zij voerden maandelijks hun artikels uit
MO*mondiaal magazine in op de nieuwssite en schrijven
ook specifieke artikels voor de site. Daarnaast zorgden ze in
2010 voor foto- en audiomateriaal. De hoofdredacteur van
WmH coördineert samen met de webredacteur en met
Joren Gettemans de redactionele organisatie van de site.
• Stagiairs van MO*: Verschillende stagiairs hebben gedu-
rende het jaar een stage gevolgd op de redactie van
Wereldmediahuis. Tussen 1 januari en 31 december 2010
waren de volgende gemotiveerde journalisten in spe actief
bij Wereldmediahuis: Jens Vancaeneghem, Eline Gordts,
Koen Vansteelandt, Maaike Cordy, Kirsten Behets, Peter
Van Brabant, Inès Aoun, Pablo Lluis Martinez, Lieselot
Vandierendonck, Frederik Van Buyten en Lies Ryckeboer.
Dagelijks leverden zij meerdere nieuwsberichten af, vooral
voor de nieuwssite maar ook voor MO*magazine. De voort-
durende aanwezigheid en de behoorlijke kwaliteit van de
stagiairs gaf ons de mogelijkheid om vanaf eind 2009 van
start te gaan met de serie Zaterdaginterviews op MO.be.
Ook voor de opmaak van actualiteitsdossiers was de
inbreng van de stagiairs van essentieel belang.
• Coördinator Interne Zaken WmH: Ann Popelier handelde
de administratieve taken (budgetopvolging, subsidiedos-
siers, facturatie,…) rond de nieuwssite af.
• Verantwoordelijke promotie en communicatie: Jan Buelinckx
verzorgde de promotie van de nieuwssite en lanceerde
nieuwe initiatieven om de nieuwssite bekend te maken bij
het grote publiek. Hij coördineerde ook de onderzoeken.
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5.1.5.5. Kwalitatieve ondersteuning van de redactie

Er is voortdurende aandacht om door interne vorming of ken-
nisoverdracht het gebruik van de back office van www.MO.be te
optimaliseren, met extra aandacht voor het inwerken van nieu-
we medewerkers.

IPS organiseerde in 2010 drie interne opleidingen voor IPS- en
MO*redacteurs. Daarin wordt de nadruk gelegd op het maken
van “Goede Koppen” en op taalbewaking. Een derde opleiding
werd gegevens door Karel Platteau van het Fonds Pascal
Decroos voor Bijzondere Journalistiek. Hij ging dieper in op
het internet als middel voor journalistiek onderzoek en bron
voor achtergrondinformatie.

5.1.5.6. Meer inbreng door vrijwilligers

In 2010 bouwden we ook ons netwerk van vrijwilligers verder
uit. Zo zochten we constant naar nieuwe bloggers om een bij-

drage te leveren aan onze Wereldblog. Ook hadden we het hele
jaar door stagiairs in dienst die dagelijks nieuwe bijdragen op
de site publiceerden. Daarnaast bleven we verder werken met
een pool vrijwillige vertalers die regelmatig artikels uit
MO*magazine naar het Frans, Engels en Spaans vertaalden.
Hun bijdragen zetten we op onze anderstalige pagina’s op
www.MO.be. Ook bouwden we contacten op met een aantal
opiniemakers uit het middenveld. Hun opinies worden regel-
matig op de website gepubliceerd.

5.1.5.7. Vertalers

Nadat MO*magazine verschenen is, wordt een selectie van arti-
kels vertaald in het Frans, Engels en Spaans. 45 vertalers zor-
gen op vrijwillige basis voor die vertalingen. De vertaalde arti-
kels verschijnen op de verschillende talenpagina’s die
www.MO.be dit jaar heeft opgestart. Op die pagina’s worden
bezoekers ook doorverwezen naar de ruime productie van IPS
in die talen.
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5.1.6. Kwaliteitsmetingen

Wereldmediahuis onderschrijft het belang van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek bij MO*lezers, Knack-lezers en in een
ruime Vlaamse context. Van bij de aanvang in 2003 werden op
regelmatige basis onderzoeken uitgevoerd om de waardering
van de MO*lezer in kaart te brengen.

� Derde CIM-fiche
We kregen in september 2010 onze derde CIM-fiche. Het
Centrum voor Informatie over de Media (CIM – www.cim.be)
is dé onafhankelijke onderzoeksinstelling die op regelmatige
basis het bereik en de impact van print- en online media onder-
zoekt. Met de instap in dit onderzoek hebben we nu objectieve
cijfers op vlak van profiel en bereik die hopelijk op termijn ook
de deur openen naar een betere marktsetting van MO* in ver-
band met advertentiewerving. Uit deze CIM-fiche blijkt dat we
219.600 lezers (laatste editie) bereikten met ons magazine. Dat
is een pak minder in vergelijking met 2009 toen we op
265.100 lezers afklokten. Naast het feit dat 219.600 lezers een
mooi resultaat is voor een gespecialiseerd blad, moeten we de
waarschuwing van de voorzitter van de Technische Commissie
van CIM hier ook vermelden: “Met deze (methodologische) wij-
zigingen is een nieuwe norm gezet voor het meten van het
bereik van de geschreven pers. Dit betekent een breuk met het
verleden. De cijfers voor 2010 kunnen bijgevolg niet zomaar
vergeleken worden met die van vroegere edities.”’ We zullen,
met andere woorden, de meting van 2011 moeten afwachten
om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen over de ten-
dens van bereik.

Nog volgens onze CIM-fiche blijkt dat we vooral een ouder,
hooggeschoold en stedelijk publiek bereikten.

�Mediapoll
In 2010 lieten we ook een Mediapoll uitvoeren om de apprecia-
tie van MO* te meten. De resultaten van deze enquête waren
positief tot zeer positief. MO* krijgt een gemiddelde score van
7,4/10 wat een verbetering is ten opzichte van het vorige jaar
toen we 7,15/10 haalden.

Hier nog enkele relevante resultaten:
• 94,4% vindt de artikels in MO* informatief
• 89,5% vindt de covers van MO* sprekend
• 85,7% vindt lay-out, opmaak en foto's aangenaam
• 79,6% vindt het positief dat MO* samen met Knack ver-
spreid wordt
• 82,2% heeft vertrouwen in de objectiviteit van MO*
• 85,5% waardeert de variatie in thema's
• 63,5% vindt dat MO* engagement motiveert
• 89,1% vindt dat MO* andere thema's belicht dan andere
media

� Insites (www.MO.be)
In het najaar van 2010 werd www.MO.be volledig vernieuwd.
Hierdoor hebben we de jaarlijkse evaluatie van de website door
onderzoeksbureau Insites moeten verschuiven naar het voor-
jaar van 2011. We hebben dus geen appreciatiecijfers voor
2010.

JEMEN © Tine Danckaers
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5.2. Uitdagingen voor de toekomst

De producten en initiatieven van Wereldmediahuis worden toekomstgericht
ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe kansen tijdig gedetecteerd en vertaald worden in
vernieuwing van de bestaande producten of in nieuwe initiatieven.

5.2.1. Vorm en rubrieken

In 2010 werd maar op één plaats een ingrijpende verandering aangebracht in de rubrieken van MO*: de twee pagina’s Bewuste
Verbruiker en de twee pagina’s Eén wereld Cultuur werden vervangen door een rubriek “Transitie”. De rubriek kwam er vanuit de
overtuiging dat het magazine meer dan in het verleden ruimte moest voorzien voor de positieve aspecten en voor de concrete
zaken die mensen al doen. Dat was niet echt afwezig maar werd niet altijd gezien/herkend. Via Transitie wilden we ook meer aan-
dacht in het blad voor concrete stappen die mensen, organisaties en overheden reeds zetten om tot een duurzame wereld te
komen. Dat gaat o.a. over duurzaam consumeren, het vergroenen van de economie, nieuwe vormen van sociale cohesie, …

De pagina MO.be werd qua vormgeving in de eerste helft van het jaar opvallend anders dan de andere rubrieken gelayout (met
meer nadruk op beeld en evenement, minder op tekst en inzicht), zodat die beter zou opvallen. Na het lanceren van de nieuwe
vormgeving van de site, verscheen de aankondigingsbladzijde in MO* met een vormgeving die geïnspireerd was door de sobere en
transparante look van de site (met als baseline: Minder drukte, meer nieuws).

5.2.2.1. Aantal onderzochte en/of uitgeteste nieuwe/vernieuwende initiatieven

• MO.be aanbieden op mobiele dragers (smartphone, tablet en ereader). Begin 2011 experimenteren we met het digitaal lees-
platform eLinea in Nederland. De artikels uit MO*magazine en de zaterdaginterviews worden beschikbaar voor smartphones,
tablets en ereaders.

5.2.2.2. Aantal geïmplementeerde nieuwe/vernieuwende initiatieven

• Met de vernieuwing van www.MO.be in het najaar van 2010 werd de website van MO* in een nieuw kleedje gestoken.
Behalve een nieuwe look werden ook een aantal nieuwe functies geïmplementeerd die het bezoek aan de website veraangena-
men en de website toegankelijker maken.

• Via het dynamisch gebruik van blokken in de zijbalk en onder de artikels, wordt aan de bezoeker steeds de voor hem meest
relevante inhoud van de website getoond. Het is de bedoeling dat elke pagina voor de gebruiker als een homepagina overkomt,
zodat deze snel de voor hem relevante informatie vindt.

5.2.2. Nieuw op www.MO.be
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• Een opvallende verandering is de blikvanger bovenaan de website. Met dit nieuwe item is het nu mogelijk om de belangrijk-
ste artikels van de dag met een illustratieve foto in de schijnwerpers te plaatsen. Bepaalde onderdelen van de website, zoals
dossiers, interviews en andere inhoud kunnen onder de aandacht van de bezoeker worden gebracht door de zogenaamde ‘spot-
light blocks’ die op de voorpagina staan en op de binnenpagina’s in de rechterbalk werden geplaatst.

• Voorheen was het niet altijd even eenvoudig om artikels rond een bepaald thema, of items zoals opiniestukken en dergelijke
terug te vinden op de website. Op de voorpagina van de vernieuwde website worden niet alleen de meest recente artikels op
een overzichtelijke manier gepresenteerd, maar ook de achtergrond -en opiniestukken en de nieuwe filmpjes van de videoru-
briek worden in afgescheiden blokken op de voorpagina geplaatst. Bovendien kan je via de menubalk met één klik naar artikels
rond een bepaald thema of over een specifiek continent surfen.

• In tegenstelling tot vroeger is het nu ook mogelijk om aantrekkelijke fotoreeksen te presenteren. De papers, dossiers en
recensies zijn veel gemakkelijker te bereiken dan voorheen.

5.2.2.3. English, Français, Español

Het meertalig aanbod op www.MO.be, met vertalingen in het
Frans, Spaans en Engels van een selectie artikels uit het maga-
zine, is in 2010 volgehouden. www.MO.be doet hiervoor een
beroep op vrijwillige vertalers en een freelance medewerkster
(Elke Borghs) om de coördinatie en opvolging te doen. Via
knoppen in de hoofdnavigatie van de website kunnen surfers
de pagina’s oproepen. Anderstaligen kunnen nieuwigheden
volgen via een RSS-feed of zich inschrijven op een e-mailalert.
Bezoekers worden ook doorverwezen naar de ruime productie
van IPS in die talen.

Wegens de stopzetting van de samenwerking met Elke Borghs,
verminderde vanaf oktober de publicatiefrequentie op de
anderstalige sites. De structurele vertalingen van artikels uit
het magazine viel weg, maar eigen vertalingen van de redac-
teurs en ingezonden artikels werden wel nog gepubliceerd. In
2011 zal de werking rond de vertaling van artikels uit het
magazine terug worden opgestart.

5.2.2.4. Interactieve website

Een meer interactieve website was een van de hoofddoelstellingen van de vernieuwing van MO.be. In de functionaliteiten van de
nieuwe website werden daarom de volgende zaken opgenomen:

• Onderaan artikels is er de mogelijkheid om artikels te delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter.
• Bezoekers kunnen onderaan elk artikel hun reactie achterlaten. Via een boomstructuur kunnen conversaties onderaan arti-
kels gemakkelijk gevolgd worden.
• Burgerjournalisten en vrijwilligers kunnen hun verhaal nog steeds kwijt op de Wereldblog.

Drupal, het platform van de nieuwe website, maakt het mogelijk nog meer interactieve toepassingen (polls, gepersonaliseerde
inhoud, …) aan de website toe te voegen.

5.2.2.5. Multimediaal

De vernieuwde website maakt het mogelijk om gemakkelijk multimediamateriaal (foto’s en en video’s) bij artikels te plaatsen en
weer te geven. De nieuwe website bevat ook een videopagina, waar de bezoeker via filters filmpjes over bepaalde thema’s of regio’s
kan terugvinden. De homepagina bevat een blok waarop de meest recente video’s worden getoond.

Op de videopagina worden zowel eigen video’s als video’s van derden opgenomen. Het aantal eigen geproduceerde video’s in 2010
bedroeg 81.
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5.3. Naar een hoger bereik en een grotere impact

Wereldmediahuis wil meer mensen bereiken en meer impact hebben.

5.3.1. Het merk MO*

Net zoals de vorige jaren werd ook in 2010 d.m.v. een professi-
oneel marketing- en promotiebeleid bijzondere zorg besteed
aan het merk MO* en de gerelateerde producten
(MO*magazine, www.MO.be, e-MO*, MO*paper, MO*debat,
MO*lezing).

� Crossmediale promotie
Het vergroten van bereik en impact van de verschillende
MO*producten en het versterken van het merk MO* verloopt
crossmediaal:

• persberichten bij elke editie van MO*magazine, soms met
een link naar de lancering van een MO*dossier of naar
extra artikels op www.MO.be
• aankondiging van MO*debatten en MO*lezingen in
MO*magazine, op www.MO.be, in nieuwsbrief e-MO* en
via Facebook en Twitter, ook met verwijzingen naar artikels
in MO*magazine of op www.MO.be
• aankondiging van MO*papers in MO*magazine, op
www.MO.be , nieuwsbrief e-MO*, via Facebook en Twitter
en via aparte mailinglijst
• wekelijkse nieuwsbrief e-MO* biedt een overzicht van de
belangrijkste nieuwstitels op www.MO.be
• advertenties en ander promotioneel drukwerk van
MO*magazine bevat steeds een verwijzing naar
www.MO.be

� Doelgroepgerichte promotie
Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te
vergroten werd ook in 2010 verder ingezet op een doelgroepge-
richte promotie.

• Vakbondsgerelateerde artikels en dossiers worden syste-
matisch gepromoot bij vakbonden en sociale bewegingen
• Milieugerelateerde artikels en dossiers bij milieubewegin-
gen
• Noordzuidgerelateerde artikels bij ngo’s
• Afrika-gerelateerde artikels bij ngo’s, bewegingen en
media die rond Afrika bezig zijn
• Interculturele artikels bij interculturele organisaties
• Enz…

Deze inspanning werd voor elke editie van MO* herhaald en
leverde zeer positieve resultaten op: artikels werden overgeno-
men of doorgestuurd, er werd naar verwezen, extra proefnum-
mers werden aangevraagd,… Regelmatig kregen we ook infor-
mele reacties uit de politieke wereld.

Alle verwijzingen werden zo goed mogelijk bijgehouden, zie
pige-tabel in bijlage.

� Gebruik van sociale netwerksites
Om het merk MO* nog meer te versterken en de verschillende
MO*producten nog beter in de kijker te plaatsen, werd in 2010
ook optimaal gebruik gemaakt van sociale netwerksites als
Facebook, Twitter en YouTube.

� Abonnementenwerving
Op het vlak van abonnementenwerving werden in 2010 de
inspanningen verdergezet. Er werden meer dan 40.000 gratis
proefnummers verspreid. Rond elk proefnummer zit een fol-
dertje met ons abonnementsaanbod. Geïnteresseerden kunnen
dat invullen en gratis opsturen naar onze abonnementendienst.
Daarnaast werd de samenwerking met www.abonnementen.be
(de portaalsite voor abonnementen van Roularta) verdergezet,
zodat het voor geïnteresseerden makkelijk blijft om zich online
te abonneren en te betalen. Ook op www.MO.be werd het
abonnementsaanbod verduidelijkt en uitgebreid. Ook werden
een aantal voordeelacties op touw gezet, bijvoorbeeld voor stu-
denten, voor CJP-leden, voor de achterban van onze lidorgani-
saties, voor onze fans via Facebook, enz…

� Losse verkoop
In totaal werden gedurende 2010 in 11 verkooppunten 220
MO*'s verkocht. De aantallen per verkoopspunt blijven betrek-
kelijk laag. De losse verkoop is opgestart als een bescheiden
experiment en wij zullen dit in 2011 verder zetten, vermits het
ook niet echt een grote tijdsinvestering vergt. Een belangrijke
meerwaarde van de losse verkoop is immers ook de visibiliteit.
Niet-verkochte nummers worden na afloop van de maand ook
verspreid als proefnummer.
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5.3.2. Bereik diverse MO* producten

5.3.2.1. Bereik van MO* magazine consolideren

� Derde CIM-fiche
We kregen in september 2010 onze derde CIM-fiche. Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM – www.cim.be) is dé
onafhankelijke onderzoeksinstelling die op regelmatige basis het bereik en de impact van print- en online media onderzoekt. Uit
deze CIM-fiche blijkt dat we 219.600 lezers (laatste editie) bereikten met ons magazine. Dat is een pak minder in vergelijking
met 2009 toen we op 265.100 lezers afklokten. Naast het feit dat 219.600 lezers een mooi resultaat is voor een gespecialiseerd
blad, moeten we de waarschuwing van de voorzitter van de Technische Commissie van CIM hier ook vermelden: “Met deze
(methodologische) wijzigingen is een nieuwe norm gezet voor het meten van het bereik van de geschreven pers. Dit betekent een
breuk met het verleden. De cijfers voor 2010 kunnen bijgevolg niet zomaar vergeleken worden met die van vroegere edities.”’ We
zullen, met andere woorden, de meting van 2011 moeten afwachten om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen over de ten-
dens van bereik.
Nog volgens onze CIM-fiche blijkt dat we vooral een ouder, hooggeschoold en stedelijk publiek bereikten.

�MO*abonnementen onder lichte druk
De evolutie van het aantal abonnees en de oplage wordt ons iedere maand doorgegeven door Roularta. In de tabel hieronder
wordt deze evolutie goed weergegeven.

MO*oplage & abonnementen en andere verspreiding:

71 104.030 328 1.096 105.454 4.036 166 468 110.124 4.000
72 104.347 375 899 105.621 3.994 165 472 110.252 4.000
73 104.412 337 841 105.590 3.975 167 464 110.196 4.000
74 103.157 341 1.387 104.885 3.965 163 459 109.472 4.000
75 104.343 335 1.388 106.066 3.938 162 458 110.624 4.000
76 103.395 340 1.078 104.813 3.940 158 456 109.367 4.000
77 102.261 450 1.251 103.962 3.908 157 455 108.482 4.000
78 104.614 397 1.189 106.200 3.890 155 457 110.702 4.000
79 104.827 349 1.128 106.304 3.869 152 457 110.782 4.000
80 103.588 325 1.172 105.085 3.848 152 456 109.541 4.000
gemiddelde 103.897 358 1.143 105.398 3.936 160 460 109.954 4.000

MO*
NR

MO*
KNACK
BINNEN
LAND

MO*
KNACK
BUITEN
LAND

BEWIJSNRS
MEDIA
ABO

MO*
VIA
KNACK

MO*
ABONNEES
BINNEN
LAND

MO*
ABONNEES
BUITEN
LAND

WERELD
ABONNEE
ISM11.11.11

MO*
BETAALD

DOORDRUK
MO*
GRATIS

Bron: Abonnements- en oplagecijfers RMG

� ANALYSE verspreiding MO*: DALING
Het Knack abonnementenbestand is in 2010 opnieuw lichtjes gedaald. Het is duidelijk dat wij geen vat hebben op de oplage
(abonneebestand) van Knack.

Ook voor het consolideren van de eigen abonnementen lijkt het heel moeilijk om de nagestreefde consolidatie te realiseren met
de middelen die we daarvoor ter beschikking hebben. Enerzijds is dezelfde informatie gratis beschikbaar op www.MO.be en
anderzijds kunnen er geen in de mediasector gebruikelijke marketinginspanningen gedaan worden zoals direct mail acties. De
redenen daarvoor zijn de hoge prijs van onder meer direct mail, de lage prijs van een MO*abonnement en de marginaliteit van
de afgeleide inkomsten (omzet reclameverkoop). Deze hebben tot gevolg dat iedere traditionele marketinginspanning onmiddel-
lijk aanleiding geeft tot een aanzienlijk financieel verlies.

Het feit dat we in 2010 de streefcijfers niet halen, benadrukt intern het belang van een volgehouden inzet op de website als een
nieuw en aanvullend verspreidingskanaal voor de aangeboden informatie. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat hoe
belangrijk de fysieke verspreiding ook is, uiteindelijk het effectieve lezersbereik en de appreciatie van de lezer veel belangrijkere
elementen zijn om het succes van de uitgaven te bepalen. Gelukkig kunnen we daar jaar na jaar een meer dan goed resultaat
vaststellen, sinds 2009 overigens op basis van de algemeen erkende CIM-cijfers.
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5.3.2.2. Het bereik van www.MO.be

Op basis van de sitestatistieken (AWStats) hebben we een goed beeld van het aantal unieke bezoekers van de site. Bij de vernieu-
wing van de site in de maand oktober 2010 zijn we echter moeten overschakelen op Google Analytics en die statistieken geven
andere cijfers omdat ze een andere meetmethode hanteren (bezoekers van wie de cookies zijn uitgeschakeld worden via Google
Analytics niet meegeteld). Ook hebben we met de vernieuwing een aantal technische problemen gehad, waardoor de site niet
altijd even makkelijk te bereiken was. Ondanks die verandering van statistieken, blijft het aantal sitebezoekers toch aanzienlijk.
Een vergelijking met 2009 is echter moeilijk omwille van de vernieuwing van de website.

� Bezoekersoverzicht www.MO.be 2010

Januari 64.146 2.069 98.043 1,53 342.268 3,49 5,34 13.286 10.650 5 3
Februari 54.869 1.959 84.507 1,54 294.804 3,49 5,37 13.379 10.692 4 0
Maart 64.008 2.065 100.592 1,57 478.667 4,76 7,48 13.485 10.738 4 1
April 51.652 1.722 82.656 1,6 / / / 13.546 10.763 5 2
Mei 61.292 1.977 95.879 1,56 462.246 4,82 7,54 13.739 10.866 4 2
Juni 65.463 2.182 107.723 1,65 635.987 5,9 9,72 13.810 10.900 4 3
Juli 37.291 1.203 70.037 1,88 400.468 5,72 10,74 13.917 10.952 5 0
Augustus 42.654 1.376 76.303 1,79 450.598 5,91 10,56 13.928 10.964 4 0
September 46.783 1.559 83.802 1,79 495.792 5,92 10,6 14.023 11.001 4 0
Oktober 57.646 1.860 87.068 1,51 379.730 4,36 6,59 14.030 11.015 4 1
November 43.691 1.456 69.233 1,56 143.678 2,07 3,23 14.030 11.015 0 0
December 31.826 1.027 54.545 1,71 108.484 1,99 3,41 14.030 11.015 0 0
gemiddelde 51.776 1.704 84.199 1,64 381.157 4,14 6,71 13.714
2010 465.875 1.010.388 4.192.722 43 12

GEMIDDELD AANTAL PAGINA’S/
UNIEKE BEZOEKERS BEZOEKEN/ PAGINA’S/ UNIEKE ABONNEES

BEZOEKERS PER DAG BEZOEKEN UNIEKE PAGINA’S BEZOEK BEZOEKER REGISTRATIES E-MO E-MO* FLITSENMAAND

Bron: www.MO.be statistieken

Januari 53.580 68.066 27,04% 64.146 -5,76%
Februari 39.394 87,63% 59.602 51,30% 54.869 -7,94%
Maart 43.281 33,41% 69.393 60,33% 64.008 -7,76%
April* 46.232 51,54% 61.565 33,17% 51.652 -16,10%
Mei 55.698 72,15% 65.169 17,00% 61.292 -5,95%
Juni 57.826 112,20% 59.593 3,06% 65.463 9,85%
Juli 35.550 70,36% 41.726 17,37% 37.291 -10,63%
Augustus 35.102 19,12% 41.237 17,48% 42.654 3,44%
September 43.788 46,44% 48.630 11,06% 46.783 -3,80%
Oktober 57.569 45,26% 52.949 -8,03% 25.641 -51,57%
November 74.034 84,45% 56.305 -23,95% 20.824 -63,02%
December 55.214 39,79% 55.385 0,31% 15.111 -72,72%
jaargemiddelde 49.772 59,59% 56.635 13,79% 45.811 0%
%groei

GROEI GROEI GROEI
2008 %TOV 2007 2009 %TOV 2008 2010 %TOV 2009MAAND

� Evolutie bereik www.MO.be

Bron: www.MO.be statistieken
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� e-MO*: groei van het aantal abonnees
De wekelijkse nieuwsbrief eMO* biedt een overzicht van het belangrijkste nieuws van de voorbije week. Daarnaast worden nieu-
wigheden op www.MO.be ook gepromoot via de eMO*. Het aantal abonnees op eMO* blijft continu stijgen. Begin 2010 hadden
we 10.650 abonnees. Eind 2010 klokten we af op 11.015 abonnees, een aangroei van bijna 400 abonnees op één jaar. Dat is welis-
waar een kleinere groei als het jaar voordien.

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
jaargemiddelde
% groei jaargem.

8.423
8.932
9.146
9.261
9.470
9.665
9.732
9.764
9.885
9.974
10.043
10.107
9.534

44,65%
41,69%
38,93%
39,31%
38,47%
32,72%
29,96%
27,85%
24,74%
22,51%
21,55%
30,82%

10.174
10.182
10.332
10.376
10.427
10.469
10.476
10.487
10.522
10.563
10.609
10.615
10.436

20,79%
13,99%
12,97%
12,04%
10,11%
8,32%
7,64%
7,40%
6,44%
5,91%
5,64%
5,03%
9,47%

10.650
10.692
10.738
10.763
10.866
10.900
10.952
10.964
11.001
11.015
11.015
11.015
10.881

4,68%
5,01%
3,93%
3,73%
4,21%
4,12%
4,54%
4,55%
4,55%
4,28%
3,83%
3,77%
4,26%

MAAND 2008 GROEI 2009 GROEI 2010 GROEI
% TOV 2007 %TOV 2008 %TOV 2009

Bron: www.MO.be statistieken

BURUNDI © Stefaan Anrys

5.3.2.3. Bereik MO*paper: registraties groeien aan

MO*paper maakt deel uit van www.MO.be. De huidige sitestatistieken geven nog geen waarden voor het aantal keer dat een
MO*paper gedownload wordt. Dat is gepland voor in de loop van 2011. Op die manier hopen we duidelijkere cijfers te bekomen
over het bereik van de MO*paper.

We hebben momenteel dus enkel cijfers over het aantal MO*paper abonnees. Momenteel zijn 1.280 personen ingeschreven op
de mailinglijst. Zij ontvangen een mail elke keer als er een MO*paper op www.MO.be gelanceerd wordt. Dit aantal groeit
gestaag. Elke maand komen er een aantal nieuwe MO*paper abonnees bij.

De MO*papers worden ook altijd aangekondigd op de portaalsite www.11.be, op Facebook en via Twitter, omdat daar het juiste
doelpubliek wordt bereikt. Ook op verschillende andere sites van het middenveld worden de MO*papers, afhankelijk van het
onderwerp, regelmatig aangekondigd.
In de loop van 2011 zullen we een tweede onderzoek uitvoeren om te peilen naar appreciatie van de MO*papers en om te bekij-
ken welk publiek we hiermee bereiken.

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

1.110
1.130
1.135
1.148
1.157
1.177
1.210
1.218
1.231
1.258
1.266
1.280

MAAND AANTAL
ABONNEES

Bron:mailinglistMO*papers
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5.3.2.4. MO*debat: vaste waarde in Vlaams debatlandschap

In 2010 zijn in totaal 43 MO*debatten georganiseerd. De
MO*debatten zijn een succes en zorgen voor een verhoging van
onze zichtbaarheid en voor een versterking van ons merk.

MO* heeft zowel in het magazine als op de website een vaste pagina
waar de MO* debatten worden aangekondigd. Daarnaast worden de
debatten ook aangekondigd op de portaalsite www.11.be, op Facebook
en Twitter en op een aantal andere relevante agenda-sites zoals
www.uitinvlaanderen.be, www.wattedoen.be, www.11.be,
www.klascement.be.

Iedere maand worden de debatten ook bekendgemaakt via een pers-
bericht naar ongeveer 2000 adressen. Daarnaast worden ook gerich-
te uitnodigingen verstuurd. Voor bijvoorbeeld een debat rond de kli-
maatproblematiek wordt via mail een uitnodiging verstuurd naar alle
relevante organisaties die rond klimaat en milieu werken.

De MO* debatten zijn en blijven een vaste waarde in het debatlandschap van Vlaanderen.

Op het vlak van de organisatie van de MO*debatten werkt MO* samen met een hele reeks middenveld- en ook culturele organisa-
ties of organisatoren.

BIRMA ©Gie Goris
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2/feb
9/feb
24/feb
8/mrt
13/mrt
17/mrt

18/mrt
7/apr
16/apr
29/apr
29/apr
19/mei
25/mei
30/mei
5/jun
13/jun
14/jun
9/jul
25/jul

31/7 en
1/8
11/sep
21/sep
5/okt
13/okt

16/okt
17/okt
20/okt
21/okt
21/okt
27/okt
3/nov
9/nov

15/nov
16/nov
21/nov
24/nov
29/nov
30/nov
2/dec
6/dec
7/dec
10/dec
15/dec
TOTAAL

Brussel
Gent
Brugge
Leuven
Brugge
Gent

Mechelen
Brussel
Kapellen
Brussel
Turnhout
Antwerpen
Antwerpen
Brussel
Geraardsbergen
Brussel
Borgerhout
Lichtaart
Gent

Boechout

Gent
Gent
Turnhout
Leuven

Antwerpen
Antwerpen
Gent
Antwerpen
Gent
Brussel
Brussel
Antwerpen

Antwerpen
Brussel
Gent
Antwerpen
Gent
Brussel
Brussel
Brussel
Leuven
Brussel
Brussel

1
3
2
3
4
3

1
1
1
3
1
1
1
4
2
1
1
1
2

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
66

Jongeren, interculturaliteit en identiteit in Brussel
VanMiert-lezing: Armoede uit de wereld helpen
DeMillenniumdoelen: gescoord of gemist?
Vrouwen als kracht voor vrede
Voedselzekerheid
Welke toekomst voor Congo?

Biobrandstoffen, een duurzaam alternatief?
Terug naar Oost-Duitsland
Milieu en ontwikkeling
Gesprek met Koerdische topauteur Sherko Fatah
Wit in Afrika
De vrije markt
Congo dubbel
Congolese diaspora in België
Vluchten uit Afghanistan
A Blooming Business
Duurzaam toerisme: welke kant op?
De toekomst van ontwikkeling
Geld halen waar het zit

Maatschappelijke ondertoon

Wachten op deMillenniumdoelen
Veiligheid en militarisering, it takes two to tango?
Illégal
Welvaart zonder groei

Winst is welkom
Over armoede, voor beginners
Mijnbouwconflicten
Europees ontwikkelingsbeleid moet beter
Vakbondsrechten in Colombia, Cuba en China
Ontwikkelingssamenwerking: België-Nederland
Still alive in Gaza
Allochtone lezers en schrijvers

Eén miljard achterblijvers
Is de Belgische chocoladesector duurzaam?
Kernenergie versus hernieuwbare energie
Vrijwilligerswerk in het Zuiden
Amin Maalouf
Zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking
Amin Maalouf
Natural resources and sustainable development
Vrouwen, kansarmoede en transitie
Pakistan na de overstroming
Salaam Isfahan
43 debatten

Gie Goris
Gie Goris
John Vandaele
Gie Goris
Alma DeWalsche
John Vandaele

Alma DeWalsche
Gie Goris
Gie Goris
Gie Goris
Olivia Rutazibwa
John Vandaele
John Vandaele
John Vandaele
Gie Goris
Gie Goris
John Vandaele
Alma DeWalsche
John Vandaele

Gie Goris

Gie Goris,
John Vandaele
Gie Goris
Gie Goris

Alma DeWalsche
Gie Goris
Gie Goris
Alma DeWalsche
Gie Goris
John Vandaele
Gie Goris
Gie Goris

Gie Goris
John Vandaele
Olivia Rutazibwa
John Vandaele
Olivia Rutazibwa
Gie Goris
Gie Goris
Gie Goris
Olivia Rutazibwa
Gie Goris
Gie Goris

deBuren
fos, Sp.a, ABVV
Noord-Zuiddienst Stad Brugge, Vormingplus Brugge
Pax Christi, Vrouwenraad, Stad Leuven
Cinema Novo, DGOS, Vredeseilanden, Pala.be
GONZ, Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent, De
Tijd Loopt
Vormingplus Mechelen
Beursschouwburg
fos
Het Beschrijf, Koerdisch Instituut, Uitgeverij Cossee
Open Doek
De GroeneWaterman
De GroeneWaterman
Bozar, KMMA, Imagine, CBAI
Zone 054, August Vermeylen Fonds
UNDP
Karavaan
Broederlijk Delen (Wereldkamp)
vzw Trefpunt en Democratie 2000
(Gentse Feestendebatten)
Sfinks Mixed festival

2015 De Tijd Loopt
Vredesweek
Open Doek
Masereelfonds, Bond Beter Leefmilieu, Terra
Reversa, EVA, Oikos, ACW, EPO/Jan Van Arkel
Oikocredit
Universiteit van het Algemeen Belang
Catapa
Europa Direct, 11.11.11
ABVV, Vrienden van Cuba
VVOB
Beursschouwburg
Demos, Stichting Lezen, Vlaams Fonds voor de
Letteren, Passa Porta/Het beschrijf, Boek.be
Universiteit Antwerpen
OxfamWereldwinkels
De Groene Loper
Los Voluntarios
De Centrale
EPO, Louis Paul Boon kring
Het Beschrijf en Flagey
EU Dev days
Masereelfonds, Terra reversa, EVA, EPO, Flora, Viva-SVV
Vaartkapoen
Beursschouwburg

Overzicht vanMO*debatten in 2010

DATUM PLAATS ONDERWERP MODERATOR
PANELLID

AANTAL
PARTNERS
(NIEUW)

PARTNERS
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5.3.2.5. MO*lezing, nieuw in Vlaams lezingenlandschap

In 2009 startten we met een nieuw initiatief: de MO*lezingen in samenwerking
met het Vlaams-Nederlands huis deBuren, cultuurhuizen Vooruit (Gent),
Zuiderpershuis (Antwerpen), Beursschouwburg (Brussel), Kaaitheater (Brussel)
en tv-zender Canvas.

Een MO*lezing laat een prangend thema behandelen door een internationaal
gerenommeerde spreker. Een andere goedgeplaatste spreker mag daarop ant-
woorden en daarna krijgt het publiek de kans om vragen te stellen en opmerkin-
gen te maken. Met de MO*lezingen willen we het debat over internationale the-
ma’s in Vlaanderen naar een hoger niveau tillen.

In totaal organiseerden we in 2010 5 MO*lezingen.

• 15/01/2010: Dieren eten in tijden van voedsel- en klimaatcrisis (Jonathan
Safran Foer en Louise Fresco)
• 02/02/2010: Leidt klimaatverandering tot oorlogen? (Harald Welzer en
Jamie Shea)
• 20/04/2010: Armoede is de ergste mensenrechtencrisis (Irene Khan en
Steven Vanackere)
• 20/09/2010: De haat tegen het Westen (Jean Ziegler en Rik Coolsaet)
• 07/12/2010: Das Kapital 2.0 (Tariq Ali en Jospeh Vogl)

De MO*lezingen waren opnieuw een succes. Elke MO*lezing kon op een talrijke
opkomst rekenen. In totaal woonden 1.488 personen de 5 lezingen bij en bereik-
ten we een veelvoud van dat aantal via de redactionele en communicatieve inspanningen daar rond. Bovendien kregen de MO*
lezingen veel weerklank in de andere media, de MO*lezing vergroot dus de zichtbaarheid van MO*, en mochten we alleen maar
positieve feedback en commentaar ontvangen. De reeks MO*lezingen wordt daarom in 2011 met veel enthousiasme verdergezet.

DAS KAPITAL 2.0

TARIQ ALI EN
JOSEPH VOGL

Dinsdag 7 december om 20u in de Vooruit in Gent

De mondiale economische crisis heeft gezorgd voor een hernieuwde
interesse in het werk van Karl Marx. Weinigen pleiten voor een terugkeer
naar de strakke orthodoxie van de twintigste eeuw, maar om een antwoord

te geven op de tekortkomingen van het 21ste-eeuwse, gemondialiseerde
kapitalisme lijkt een herlezing van de 19de-eeuws analyses inspirerend te
werken. Biedt het marxisme ideeën om te komen tot een duurzame en

productieve economie die bijdraagt tot menselijk geluk over de hele wereld?
Of is dit gewoon een kortstondige hype? Twee internationale denkers

komen hun positie verduidelijken.

Tariq Ali Joseph Vogl

CONGO © John Vandaele
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5.3.3. Professioneel marketingbeleid

De inspanningen om het bereik en de impact van MO* te conso-
lideren werden ook in 2010 verdergezet door onder meer:

• Plaatsen van banners, buttons en aankondigingstekstjes op
websites van middenveldorganisaties en culturele partners
• Plaatsen van advertenties in Knack en in andere tijdschrif-
ten en kranten
• Plaatsen van logo’s en advertenties in drukwerk van mid-
denveldorganisaties en culturele partners
• Verspreiden van gratis proefnummers en van bladwijzers,
flyers en postkaartjes
• Doelmatig inzetten van professionele MO*stand op evene-
menten, festivals, beurzen en debatten

De promotie- en communicatieverantwoordelijke verzorgde con-
tacten met het ruime middenveld en met de culturele wereld. Er
werden weer een groot aantal ruilovereenkomsten afgesloten om
de visibiliteit van MO* te vergroten. Veel aandacht ging tevens
naar een doelgerichte perscommunicatie. Verwijzingen in ande-
re media werden permanent bijgehouden en opgevolgd.

De promotie- en communicatieverantwoordelijke was ook ver-
antwoordelijk voor de promotie van www.MO.be, e-MO* en de
MO*papers.

5.3.3.1. MO* als referentie voor mondiale berichtgeving

De marketing, promotie en communicatie moesten er in 2010
voor zorgen dat de kwalitatieve kracht van MO* gekend raakte
bij een breed publiek en leidde tot het gebruik van de aangebo-
den producten. Deze opdracht omvatte verschillende deelaspec-
ten:

� Lezers fideliseren
Een goed product verkoopt zichzelf, maar het kan geen kwaad
om de lezers af en toe te verwennen. Met MO* deden we dit
door:

• vrijkaarten en fijne prijzen
• de maandelijkse kortingsbon voor boeken bij de Groene
Waterman
• de service zo vlot mogelijk te laten verlopen: aanvragen en
klachten worden onmiddellijk behandeld en opmerkingen
steeds doorgegeven aan de betrokken redacteur. Om snel te
reageren werden een aantal standaard ‘e-mail handtekenin-
gen’ aangemaakt.

� Lezers leren kennen
Doelstelling hiervan is om een zo groot mogelijk adressenbe-
stand op te bouwen van MO* lezers. Daartoe werden adressen
verzameld via:

• de wedstrijden voor vrijkaarten in het magazine en op de
website.
• de gratis proefnummers, deze werden opgevolgd met een
gepast abonnementaanbod.
• spontane aanvragen voor abonnementen en voor promo-
materiaal.

� Naambekendheid vergroten
We probeerden de naambekendheid van MO* vooral te vergro-
ten door ruilovereenkomsten aan te gaan met relevante part-
ners uit het middenveld, andere media en de culturele wereld.
Dat resulteerde in:

• links, buttons, logo’s en promotekstjes op andere websites.
• logo’s op drukwerk van partners.
• het verspreiden van 40.000 proefexemplaren als kennis-
making, zowel via mailings als via stands en afspraken met
organisatoren van evenementen. Bij sampling werd meest-
al gezorgd voor een encart aan de buitenkant met het MO*-
abonnementaanbod.
• het verspreiden van ander promomateriaal zoals bladwij-
zers, flyers, postkaartjes en affiches om onze verschillende
producten (magazine, website, e-zine en papers) te promoten.
• advertenties in andere tijdschriften en kranten: voor het
grootste deel ruiladvertenties, ook enkele betalende adver-
tenties.

� Abonnementenwerving
Op het vlak van abonnementenwerving werden in 2010 de
inspanningen verdergezet. Er werden meer dan 40.000 gratis
proefnummers verspreid. Rond elk proefnummer zit een fol-
dertje met ons abonnementsaanbod. Geïnteresseerden kunnen
dat invullen en gratis opsturen naar onze abonnementendienst.
Daarnaast werd de samenwerking met www.abonnementen.be
(de portaalsite voor abonnementen van Roularta) verdergezet,
zodat het voor geïnteresseerden makkelijk blijft om zich online
te abonneren en te betalen. Ook op www.MO.be werd het abon-
nementsaanbod verduidelijkt en uitgebreid. Ook werden een
aantal voordeelacties op touw gezet, bijvoorbeeld voor studen-
ten, voor CJP-leden, voor de achterban van onze lidorganisaties,
voor onze fans via Facebook, enz…

� Losse verkoop
In totaal werden gedurende 2010 in 11 verkooppunten 220
MO*'s verkocht. De aantallen per verkoopspunt blijven betrek-
kelijk laag. De losse verkoop is opgestart als een bescheiden
experiment en wij zullen dit in 2011 verder zetten, vermits het
ook niet echt een grote tijdsinvestering vergt. Een belangrijke
meerwaarde van de losse verkoop is immers ook de visibiliteit.
Niet verkochte nummers worden na afloop van de maand ook
verspreid als proefnummer.
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5.3.3.2. Uitvoeren communicatie- en promotieplan
www.MO.be

In 2010 gingen we verder aan de slag met de belangrijkste aan-
bevelingen uit het promotie- en communicatieplan dat het
bureau BigBazart (nu Change Designers) voor ons uitwerkte.

� Search engine optimization
• De Google Adwords (= search engine advertising) cam-
pagnes rond bepaalde websitedossiers leidden tot een ver-
hoging van de trafiek naar onze site.
• Bij de vernieuwing van de site in de tweede helft van 2010
werden zoekvriendelijke URL’s geïmplementeerd. Dit levert
een betere ranking op in Google.

� Deals met complementaire sites
• We hebben met verschillende complementaire sites win-
win samenwerkingen opgezet, waarbij we bannerruimte
geruild hebben en relevante content hebben uitgewisseld,
kortom elkaar promotioneel versterkt hebben.
• Zo sloten we een samenwerkingsovereenkomst af met de
nieuwssites Apache.be, StampMedia.be en rektoverso.be
om elkaars content uit te wisselen, te herpubliceren en zo
elkaar wederzijds te versterken. Naar aanleiding van de kli-
maattop in Cancun werkten we ook samen met
DeWereldMorgen.be en wisselden we content uit.

�Widgets / RSS
Het aanmaken van specifieke widgets en het aanbieden van
thematische en gepersonaliseerde RSS-feeds is in 2010 helaas
nog niet gerealiseerd. Dit is een werkpunt voor 2011.

� Sociale netwerksites
• Net als in 2009 hebben we ons in 2010 vooral gefocust
op de voor ons belangrijkste sociale netwerksites: Facebook,
Twitter en YouTube.
• Op Facebook hebben we een MO*groep die in december
2010 2.664 vrienden telde. Via deze groep kondigden we
onze MO*debatten en MO*lezingen aan en genereerden
we ook trafiek naar de belangrijkste artikels en dossiers op
onze site. Eind 2010 creëerden we een fanpagina op
Facebook die op korte tijd bijna 1000 fans telde. Bedoeling
is om geleidelijkaan de Facebookgroep te vervangen door
de Facebookfanpagina.
• Op Twitter hebben we ook een profiel en genereren we
trafiek naar onze site via korte aankondigingen en updates
van bepaalde artikels, dossiers en evenementen. Eind 2010
hadden we op Twitter 605 volgers.
• Op YouTube zetten we eigen filmpjes (gemaakt door
MO*journalisten) en filmpjes van anderen die onze content
verrijken.
• De links die we via del.icio.us verzamelden hebben we bij
de vernieuwing van de site in het tweede deel van 2010 vol-
ledig geïntegreerd in de site zelf.
• Vermits sociale netwerksites steeds belangrijker worden,
spreekt het voor zich dat we ook in 2011 dit intensief en
nauwgezet blijven opvolgen.

� Lead- en clickcampagne
• We hebben in samenwerking met Adforce een click en
lead-campagne gevoerd om extra trafiek te genereren naar
onze site.
• Bedoeling is om in 2011 dergelijke campagnes te herhalen
omdat ze effectief zijn en tegelijkertijd ook een strikte con-
trole van het budget mogelijk maken
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5.3.3.3. Andere promotionele activiteiten

Naast de uitvoering van het promotie- en communicatieplan
werden ook een aantal bestaande promotiemodellen- en strate-
gieën verdergezet:

� Interactie stimuleren
De bezoekers van www.MO.be stimuleren om deel te nemen
aan het debat –door te reageren op artikels– en door ze op gere-
gelde tijdstippen te informeren over alle interactieve diensten
die de nieuwssite aanbiedt. Daarnaast het interactieve luik op
www.MO.be verder uitbreiden met nieuwe rubrieken om zo
kort mogelijk op de bal te kunnen spelen van nieuwe interactie-
ve evoluties. De reacties op artikels worden bijvoorbeeld ook
verwerkt in de lezersbrieven die in MO*magazine verschijnen.

� Bloggers en burgerjournalistieke sites
De website zichtbaarder maken op weblogs en burgerjournalis-
tieke sites door:

• webloggers en burgerjournalistieke websites aan te
moedigen om artikels of inhoud over te nemen van MO*
(magazine én site) en verwijzingen op te nemen naar de
nieuwssite www.MO.be. Dat doen we ondermeer door
zogenaamde share-knoppen aan te bieden waarmee artikels
snel kunnen worden gedeeld met andere lezers en surfers.
Daarbij moeten we in de gaten houden dat het overnemen
van content voor de artikels die geproduceerd worden door
IPS Vlaanderen minder evident is.
• zelf tussenkomen in reacties op weblogs indien er the-
ma’s behandeld worden waarover meer informatie terug te
vinden is op www.MO.be.
• door verwijzingen op weblogs en burgerjournalistieke
sites te stimuleren, hopen we de impact van www.MO.be
ook te vergroten in andere media.

� Inbreng van bezoekers stimuleren
Bezoekers van www.MO.be worden permanent gestimuleerd
om eigen inhoud op de site te publiceren via reacties onder arti-
kels, via opiniestukken en via het Wereldblog.

� Het aantal abonnees op e-MO* vergroten
De wekelijkse nieuwsbrief e-MO* biedt een overzicht van het
belangrijkste nieuws van de voorbije week. Daarnaast worden
nieuwigheden op de www.MO.be ook gepromoot via eMO*.
Door de nieuwsbrief nadrukkelijker in de kijker te plaatsen bij
nieuwsartikels en op andere relevante plaatsen willen we het
aantal inschrijvingen alvast opdrijven. Ook op evenementen
kunnen geïnteresseerden zich op de e-MO* inschrijven via een
inschrijvingsformulier dat we aanbieden. In 2011 professionali-
seren we de landingspagina om het inschrijven op de nieuws-
brief nog efficiënter en makkelijker te maken.

� Branding en promotie
www.MO.be wordt voortdurend gepromoot via advertenties in
publicaties van partners, via banners, buttons en aankondi-
gingstekstjes op andere sites en via het verspreiden van flyers,
bladwijzers, stickers en andere gadgets. Het spreekt voor zich
dat deze inspanningen verdergezet worden in 2011.

� Klantenbinding door wedstrijden en voordeelacties
www.MO.be probeert de huidige bezoekers aan de site te bin-
den door het organiseren van wedstrijden waarbij mooie prij-
zen te winnen zijn zoals boeken, dvd’s en tickets voor interes-
sante culturele evenementen. Via dit soort acties moeten bezoe-
kers het gevoel krijgen dat ze voor hun interesse in mondiale
berichtgeving ook af en toe beloond worden met een leuke
extra. Het organiseren van wedstrijden en voordeelacties zorgt
trouwens ook voor terugkerende trafiek naar de site. Deze tech-
nieken van klantenbinding blijven dus een belangrijke opdracht
voor 2011.

CONGO ©Gie Goris
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5.3.4. Maximale impact via versterkende
samenwerking

Wereldmediahuis streefde in 2010 een maximale impact na bij
zoveel mogelijk mensen. Dat deed het onder meer door een
versterkende samenwerking aan te gaan met diverse partners.
We streefden er ook naar om de informatie die we aanbieden te
laten vermenigvuldigen door redactionele verwijzingen, free
publicity, overnames of interviews in andere (massa)media,
door het gericht verzorgen van onze eigen zichtbaarheid op zo
veel mogelijk plaatsen en door het politieke en maatschappelij-
ke debat te stimuleren over een aantal relevante thema’s en
dossiers.

Via doelgerichte communicatie en promotie probeerden we het
aantal redactionele verwijzingen naar MO*, ww.MO.be, e-MO*,
MO*debat en MO*paper te maximaliseren. Elke maand wer-
den minstens twee persberichten uitgestuurd naar al onze con-
tacten in de media en het middenveld: één persbericht met de
aankondiging van MO*, en één met de aankondiging van de
MO*debatten.

Daarnaast werden er bijna elke week zeer gerichte persberich-
ten gestuurd naar verschillende doelgroepen zoals de vredesbe-
weging, de vakbonden, de milieubeweging, allochtonenorgani-
saties, jongerenorganisaties, ngo’s actief rond Afrika… Deze
volgehouden inspanningen resulteerden in een toename van
het aantal redactionele verwijzingen en/of overnames van
MO*content. Al deze verwijzingen en overnames zijn opgeno-
men in een pigetabel (zie bijlage achteraan het jaarverslag).

Enkele trends en tendensen:

Radio en tv
• Vrijwel elke maand doen de actualiteitsprogramma’s van
VRT-Radio 1 een beroep op onze redacteurs om toelichting
of duiding te geven bij mondiale gebeurtenissen.
• Elke maand wordt op FM Brussel in het programma FM
World een redacteur uitgenodigd om toelichting te geven
over een of meerdere artikels in het MO*magazine van die
maand.
• Af en toe doet ook het VRT-televisiejournaal of het dui-
dingsmagazine TerZake een beroep op de expertise van
onze redacteurs.

Kranten en tijdschriften
• Vrijwel elke maand verwijzen de belangrijkste kranten
naar een belangwekkend artikel uit MO*. Dikwijls worden
thema’s die MO* als eerste aansnijdt een paar weken
nadien ook door de kranten behandeld.
• Regelmatig schrijven de MO*redacteurs ook opiniestuk-
ken voor kwaliteitskranten als De Morgen en De Standaard.
• Elke maand wordt het hoofddossier van MO*magazine
aangekondigd in de gratis zondagskrant De Zondag.

Websites en nieuwsbrieven
• Elke maand wordt de korte inhoud van MO* bekendge-
maakt via de Knack-nieuwsbrief.
• Elke maand wordt de korte inhoud van MO* bekendge-
maakt via de websites en/of nieuwsbrieven van onze acht
ngo-leden.
• Elke maand wordt naar verschillende artikels uit
MO*magazine verwezen door meer gespecialiseerde websi-
tes en weblogs zoals www.congoforum.be,
www.globalinfo.nl, www.duurzaamnieuws.nl,
www.klimaatnieuws.nl, etc…
• Elke maand worden de MO*debatten aangekondigd op
o.a. www.uitinvlaanderen.be, www.agenda.be, www.11.be,
www.klascement.be en op sites die met het onderwerp van
het debat gerelateerd zijn.
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5.4.1. MO* biedt een grote inhoudelijke diversiteit

MO* blijft vasthouden aan de overtuiging dat diversiteit een rijkdom is. We maken dit zichtbaar in MO*magazine door op de eer-
ste plaats veel gebruik te maken van experts uit de rest van de wereld (bij de telling wordt alleen gekeken naar experts uit het
Zuiden). Wanneer de mogelijkheid zich presenteert om ook met journalisten uit het Zuiden te werken, wordt daar ook op inge-
gaan. We zijn daarin als altijd gedeeltelijk afhankelijk van het aanbod, anderzijds hangt de mindere prestatie van 2010 op dat vlak
ook samen met een grotere inzet van eigen redacteurs.

5.4. Meer diversiteit

Wereldmediahuis realiseert een grotere diversiteit binnen de organisatie en op het
vlak van de redactionele inhoud.

MO*71

MO*72

MO*73

MO*74
MO*75
MO*76

MO*77

MO*78

MO*79
MO*80

Palestijnse vrouwen
Adonis
Simon Velez

Alexandra Flores
Irene Khan
Shariar Mandanipour
Amat Al Alim Alsoswa

Elia Suleiman
Guha
Rokia Traore
Khalid Ahmed
Fernandes
Libische vluchtelingen
Rajendra Pachauri
Romi Anauel
Helen Oyeyemi
Benjamin Mkapa
Victoria Kajja
Mohamed EL-Baradei
Salil Shetty
Mo Ibrahim
Martin Khor
Patricia Matus

5
3
3

1
4
3
4

2
1
3
2
5
6
1
3
4
1
1
4
4
4
4
1

4

6

3
3

4

Ignacio Ramonet &Mashid
Mohdjerin

3

3

3

6
5
9

2
2

6
3

V.V. Ganeshananthan

Boubacar Boris Diop
Elias Khoury

Tariq Ali

JAARGANG8 INTERVIEWMET BLZ’EN REPORTAGE BLZ’EN GESCHREVENDOOR BLZ’EN EXPERTS
ESSAYDOOR COMPETENTE JOURNALISTEN CITEREN -

UITHETZUIDEN AANTAL
ARTIKELS

Aanwezigheid van competentie uit het Zuiden inMO*

Bron:Wereldmediahuis
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MO*71

MO*73

MO*74

MO*75

MO*76

MO*77

MO*78

MO*79

MO*80

feb

apr

mei

jun

jul

sep

okt

nov

dec

VlaamseMarokkanen investeren in
duurzame ontwikkeling
Interview Amat Alsoswa
Vrouwen in Molenbeek
Afrika heeft ons niet nodig

Midden-Oosten & christenen
“Gazet valt moslims aan”

‘De wereld is gepalestijniseerd’
Samira Bendadi

Unilever kiest voor duurzame thee
De Burundese verkiezingsmarathon
De leiders van deMaghreb hebben grillen
Clash van onwetendheid
Zes eeuwen wederzijdse fascinatie
De Rwandese Renaissance komt naar België
Marokko op het groene pas
Groene Revolutie, goede revolutie
Westelijke Sahara &mediaoorlog
Afrika’s toekomst is in ons eigen belang
Een nieuw land voor Afrika?
Moslimzendtijd op de vrt
Egypte en de Arabische wereld verdienen beter
In Europa was corruptie aftrekbaar van de
belastingen

Regularisatie Pasalics
Roma in Gent

Belgische ngo’s bespioneerd door
Colombiaanse inlichtingendienst

‘Zelfs ons eigen muziek moeten we importeren’
‘Een archipel van oude dorpsculturen’

Nederlandstalig onderwijs in Brussel
Taalkennis
Antwerpse regularisaties
Uitbuiting arbeidsmigranten

‘Wie zorgt voor de verzorger?

De Rwandese Renaissance komt naar België
Belgisch-Indiase topeconoom Jean Drèze

Samira Bendadi

Samira Bendadi
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwaa

Samira Bendadi
Samira Bendadi

Samira Bendadi

Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Samira Bendadi
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa

2
2
2

4
6
1

1
1

2
2
2
1
6
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
4
4
2

JAARGANG8 ALLOCHTONEAUTEUR DOOR BLZ’EN ARTIKELSMET
2010 ALLOCHTONEEXPERTS

Aanwezigheid van allochtonen enEuropese thema’s: aantal bladzijden geschreven door allochtone journalisten en/of over diversiteit uit
eigen samenleving

Bron:Wereldmediahuis



42 � MOQ � jaarverslag 2010

5. ACTIVITEITENVERSLAG 2010

5.4.2. www.MO.be weerspiegelt de mondiale
diversiteit

Een mondiaal magazine moet de lezers informeren over een
breed scala actualiteiten, zowel vanuit geografisch, inhoudelijk
als vormelijk standpunt. Op die manier slaagt het blad er
immers in mensen voortdurend een radar te bieden binnen de
mondiale actualiteit, die in de dagelijkse berichtgeving hevige
schokken en grote wendigen ondergaat.

www.MO.be leverde een goede spreiding berichten
(landen/thema’s)

Bron: webstatistiek www.MO.be

Bedrijven
België
Bevolking
Biodiversiteit
Consumentenzaken
Cultuur
Deadline 2015
Duurzaam consumeren
Economie
EU
Gender
Gezondheid
Human Interest
ICT
IMF
Interculturaliseren
Justitie en criminaliteit
Klimaat
Landbouw
Maatschappij
MDG1: honger, armoede
MDG2: onderwijs
MDG3: gender
MDG4: kindersterfte
MDG5: moedersterfte
MDG6: aids, malaria, tbc
MDG7: bos woestijn sloppen water
MDG8: hulp, handel, schulden
Media
Mensenrechten
Migratie
Milieu
Mobiliteit
Nederland
Onderwijs
Ontwikkeling
Oorlog en vrede
Overschot
Politiek
Politiek
Racisme
Religie
Sociaal/maatschappelijk
Sport
Toerisme
Transitie
Verkeer
Verkiezingen
Vervuiling
VN
Vrouwenrechten
Wereldbank
Werk
Wetenschap

132
66
84
0
9
88
445
0
387
37
43
143
31
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
360
101
392
9
11
35
368
345
0
495
0
0
3
0
5
21
0
0
0
0
0
0
0
40
21

105
107
128
29
34
116
466
17
369
64
67
234
12
3
1
76
34
93
177
55
20
7
11
3
4
17
32
7
111
437
136
594
19
2
48
318
385
0
562
50
1
70
91
47
14
63
0
12
16
16
17
1
55
64

110
35
146
0
53
88
455
0
503
59
101
198
17
0
0
43
0
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
433
122
599
15
1
40
228
468
0
749
0
0
42
0
17
21
0
0
0
0
0
0
0
67
64

159
109
196
0
76
107
455
0
606
76
68
164
21
0
0
12
0
0
186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
425
126
433
29
9
60
354
420
0
746
0
0
46
0
41
28
4
0
0
0
0
0
0
57
40

THEMA 2007 2008 2009 2010

Thematische diversiteit
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5.4.3. Diversiteit binnen de organisatie

Meer diversiteit binnen de organisatiestructuren blijft een aandachtspunt. In 2010 konden we Olivia Rutazibwa aanwerven als
nieuwe Afrika-redactrice. Hierdoor is de situatie iets beter geworden op het vlak van etnisch-culturele diversiteit op de redactie. De
opdracht in verband met interculturaliteit werd verlengd tot juni 2010 en daardoor konden we het contract van Samira Bendadi
verlengen, een ervaren journaliste van Marokkaanse oorsprong die eerder ook al interim- en freelanceopdrachten voor MO* ver-
zorgde. We ondervinden dagelijks hoe nuttig hun aanwezigheid op de redactie is, hoe zij mee onze invalshoeken ‘diversifiëren’.
In 2010 werd de redactieraad voor het eerst vervangen door een jaarlijks redactieforum. Het forum telt meer leden en meer alloch-
tone leden (zie hoger 4 op de 54 leden). De samenstelling van de redactieraad van de MO*papers bleef onveranderd.

De samenstelling van de raad van bestuur wordt in grote mate bepaald door de leden die autonoom hun vertegenwoordiger aan-
duiden, we trachten dat enigszins te sturen door middel van een profiel en overleg. Tot op heden geen etnisch-culturele diversiteit,
op het vlak van gender evenwicht is de situatie er in 2010 iets op achteruitgegaan: er zetelen nu 2 vrouwen op 7 raadsleden.

BRAZILIË ©Alma De Walsche
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Om als mediabedrijf onze geloofwaardigheid te vrijwaren, is
het absoluut noodzakelijk om de redactionele onafhankelijk-
heid tegenover leden, subsidiegevers en andere stakeholders te
bewaren. De redactionele onafhankelijkheid zit dan ook al jaren
verankerd in het redactiestatuut. Maar om als mediabedrijf te
functioneren, is het ook nodig om banden te smeden met alle
actoren die belangrijk zijn voor de redactionele informatiever-
garing.

Voor promotie en communicatie is een breed netwerk dan weer
belangrijk omwille van de achterban en het bereik.
Wereldmediahuis is via zijn bestuursorganen, via de redactiera-
den voor MO* en MO*paper, en via tal van informele contacten
sterk verbonden met het internationaal georiënteerde midden-
veld. Inhoudelijk steunt Wereldmediahuis voor zowel MO*,
www.MO.be, de MO*papers als voor de MO*debatten op
samenwerking met op de eerste plaats de leden-organisaties
maar ook met het bredere middenveld. Ook op het vlak van
communicatie en promotie zijn deze organisaties onze partners.

Het samenwerkingsverband met Roularta zorgde in 2010 weer
voor een vermenigvuldiging van het rendement van de door
Wereldmediahuis ingezette mensen en financiële middelen in

termen van bereik, abonnementsbeheer en onderzoeksmoge-
lijkheden (introductie in CIM-enquête).

Binnen de Raad van Bestuur werd hard gewerkt aan de uitwer-
king van de in 2009 uitgetekende strategie om de maatschap-
pelijke verankering en dus ook de financiële onderbouw van
Wereldmediahuis te verbreden. Resultaten van dat werk wor-
den in de loop van 2011 verwacht.

5.5.1. MO* als referentieblad voor ngo’s

MO* is ingebed in een wereld van niet-gouvernementele acto-
ren, zowel uit de ontwikkelingssector als uit andere themati-
sche werkvelden (vrede, gender, milieu, interculturaliteit…). Wij
doen dan ook vaak een beroep op de uitgebreide expertise die
in de (mondiale) ngo-wereld aanwezig is. Op die manier draagt
MO* op een niet-expliciete manier bij tot een andere beeldvor-
ming over ngo’s (als een wereld van experts en relevante ken-
nis, in plaats van als een wereld van vergaderen en subsidies).

MO* besteedde in 2010 vaak aandacht aan ngo-thema’s en liet
regelmatig ngo-experts aan het woord.

5.5. Onafhankelijke partner

Wereldmediahuis is een onafhankelijke uitgever van internationale informatie met
sterke banden in het internationaal georiënteerde middenveld. Het consolideert
bestaande samenwerkingsverbanden en zoekt nieuwe partners om zijn missie te rea-
liseren.

MO*71
feb 10

Drinkwater voor het Zuiden
Veggiedag
Kazachstan voorzitter OVSE
G77 moet totalitaire regimes
bannen
Humanitaire situatie Somalië

Stockholm groene hoofdstad
Europa
Immigratie Roma in België
Soedan
Vrouwenrechten Palestina
Oorlog Afghanistan
papierverbruik

VN-bureau voor de coördinatie van
humanitaire zaken
ICLEI

VN
UNESCO
OESO

Protos vzw
EVA vzw
Human Rights Watch, Amnesty International
Oxfam International

Amnesty International

De Foyer, Werkgroep Vluchtelingen

PWWSD, WCLAC, PWRC, Tam
Friends of Europe
WWF België, WWF Duitsland

JAARGANG8 THEMA NGO MULTILATERALEORGANISATIES

Verwijzingen inMO*magazine naar ngo’s als competente bronnen



45jaarverslag 2010 � MOQ �

MO*72
mrt 10

MO*73
apr 10

MO*74
mei 10

> Openbaarheid van bestuur
ingeperkt door afluisterwet
> Presidentsverkiezingen: Chili
kiest rechts
> Ruslands nucleaire invloeds-
sfeer
> Studiebeurzen voor het zuiden
> De Frank Sinatra Way
> Van klimaatscrisis tot culturele
revolutie
Klimaatverandering vereist
andere handelsregels
> Wedloop op biobrandstfoffen

> Overheid laat banken hun zin
doen
De revolutie in quarataine
> Oost-Congo: praten of verder
lijden
> De boog staat gespannen
> Zeg niet te gauw houtskeletbouw
> Tilburg werkt aan “klimaatschap”
> De baas is met pensioen
> Naschokken in Haiti
Westen verslaapt journalistieke
revolutie in Midden-Oosten
> Afrikaans vrijheidsbeeld schokt
Senegal
> Terug naar Kaboel
> VlaamseMarokkanen investe-
ren in duurzame ontwikkeling
> Vallen straks de banken voor
de armen om?
Irene Khan
> De strijd om de pijpleidingen
> Metaalkoorts op de Filipijnen
> De stille zuivering van de
Westelijke Jordaanoever
> Het wordt pas lente in
Afghanistan als het dooit in
Kasjmir
Red de bossen, spaar het
klimaat

> Eet eens een sprot
Sociale bewegingen in Congo
Denktanks als dekmantel voor
spionage
Asielzoekers
Internationale misdaad in
Ecuador
Ecuador
Joint Parliamentary Assembly
Soedan
UNDP

VN

Eurojust

WTO

IEA

VN
IRIN
WHO

CGVS

BCAO UNACOOPEC

UNHCR
IEA

Unesco

VN
FATF

VN

VN
VN

Fonds Pascal Decroos

LAN Chilevision

Greenpeace

VLIR
Potsdam Institute for Climate
Impact research

African Biodiversity Network , International
Institute for the environment and Development,
Melsa Mahiber, Biofuel Watch
Tax Justice Network
FOS, Oxfam, Fian, CIFCA, MUCA
Artsen zonder Grenzen

International Crisis Group
WTCB

Rode Kruis

Reporters zonder grenzen

Mantsudae

Comite voor hulp aan vluchtelingen, BCHV
Imane Hidaya Secodel

Amnesty International

Kalikason
Palestinian Information Center,
Save the children

Global Forest Coalition, Greenpeace, Noel
Kempff Climate Action Project, Nature
Countervancy, Pacificorp
WWF, MSC, CARE, Biofarm
CNONG, 11.11.11, FOPAC
Friends of Europe

Integratiecentrum De Foyer Amnesty Intern.
International Assessment and Strategy
Centre

11.11.11

Friends of Europe
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MO*75
jun 10

MO*76
jul 10

MO*77
sep 10

Vrouwen in Molenbeek

Natuurrampen
Boeren in Tanzania
Wereldeconomie (na de crisis)
Elektriciteitsleveranciers in
Guatemala
Verkiezingen in Birma
Fossiele brandstoffen

Relatie Rusland-Navo

Mensenrechten
Israëlische bezetting
Verdrag van Lissabon

Tobintaks
Interview Asución Lera
Zuid-Afrika economie
Colombiaanse inlichtingendienst

Fraude op emissiemarkt
Europees bureau voor asiel

Spanningen in Bosnië-Herzegovina
Millenniumdoelstellingen

Christenen in Midden-Oosten
EU en Latijns-Amerika

Veiligheidsproblemen en
uitdagingen van Jemen
Transitiebeweging in oliestaat
Nigeria
Quinoa in Bolivia
Klimaatsverandering in
Midden-Oosten
Brazilianen willen waardig werk

Rijkdom van Aghanistan
Christenen in het Midden-Oosten
Belgische EU-voorzitterschap
EU in de wereld
Uitdagingen van Jemen
Zonnepanelen
Quinoa in Bolivia
Portugezen in Brussel
Inspraak Peruaanse indianen
EU in de wereld
Recensie Congo voor beginners
Latijns-Amerikaanse multinationals
Nieuwe president Filipijnen

Ecologische landbouw
Nederlandstalig onderwijs Brussel
Europese Burgerinitiatief
Antwerpse regularisaties
Interview Helen Clark

VN
VN, FAO
IAO
Asean

Navo
VN
VN

IMF, VN, G20
Wereldbank
OESO

VN-Hoog Commissariaat voor de
Vluchtelingen
VN-Veiligheidsraad
Wereldbank
Internationaal Muntfonds

Oeso
Europese Commissie voor Latijns-Amerika
VN

VN
VN

Internationale Arbeidsorganisatie
Mercusor

Unctad

VN

VN, WTO, IMF

Caleidoscoop
La Maison de la Femme
Iteca, Broederlijk Delen, Protos, Oxfam
Mviwamo, Trias

Frena, Udefuega

Earth Rights International
Greenpeace
Intern. Institute for Sustainable Development

AdZG
Who Profits
SNV, Transparency International, Concord,
Cidse, Eurostep, Aprodev
Attac, 11.11.11

ILRIG, FOS
Colectivo, Broederlijk Delen, Oxfam,
Oidhaco, FIDH
Carbon TradeWatch

Arab Organisation for Human Rights

Onder De Appelboom

IPROS instituut voor vakbondsvorming van de alge-
menewerknemersvakbondUGT,Wereldsolidariteit
Centre for American Progress
Kerkwerk Multicultureel Samenleven
Europees ngo-platform Concord
Groupe Amos
Vrouwelijke Journalisten zonder Ketens
Solar Zonder Grenzen
Oxfam
APEB

Intal

Focus on the Global South
Alliantie van bezorgde leerkrachten

De Foyer
EU Civil Society Contact Group
Antwerps protestants sociaal centrum
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MO*78
okt 10

MO*79
nov 10

MO*80
dec 10

Uitbuiting arbeidsmigranten
Staking Egypte
Duurzaam op papier

Toerisme Ladakh
Uitstootnorm bedrijven
Fietsende hollander
Haat tegen het Westen

‘Rwanda-files’
Speculanten en voedselprijs
Verlies van biodiversiteit
Verkiezingen in Brazilië
Verkiezingen in Myanmar
Unilever kiest duurzame thee
Huismelkers in Antwerpen
Gewelddadige radicalisering
voorkomen
Zonnepanelen
Zand in webcam
Vlees

Waarden in het Middellandse
Zeegebied
Turkije en Iran
Seksueel geweld in congo
Stadsvernieuwing in molenbeek
Itorero in België
Belgisch voorzitterschap EU +
VN-toppen
Bevolkingsgroei
Diamanten uit Zimbabwe

Milities in ivoorkust
Kemp, het gewas van de
biodiversiteit
Groende Studenten
> De magere agenda van
Cancun
> Congolese landbouw verdient
beter
De vele facetten van de armoede
Ondergronds Griekenland in 3
stappen

> Het land dat niet bestaat
> We gaan zo ver als de wet het
toelaat
> De pekelzonde vanMorales
Het klimaatbeleid bedreigt alle
ontwikkelingsinspanningen

Wereldbank
Forest Stewardship Council

ISEC
Unctad

VN, Wereldbank, Unctad, Unicef, WHO,
Unesco, ILO, FAO

VN

VN

VN
PAC

Wereldbank, VN

EU
Wereldbank

UNDP
UNHCR

VN

VN
IMF

Orca, PAG-ASA

Cepedes
Timberwatch Coalition
Fern
Robin Wood
SSNC
MLT
Ladakh Ecological Development Group

Interface for Cycling Expertise

Earth Policy Institute, SOMO
Internationale Unie voor Natuurbehoud
Fase
Global Witness, FREDA, FFSS
OxfamWereldwinkels
Rot Op Huisjesmelkers
Arktos, Greenpeace

Bond Beter Leefmilieu
Traidcraft, WWF, Oxfam
Boerenbond
Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA)
Anna Lindh Foundation

Action d’Espoir
Ciré, Bonnevie, CLT
Amnesty International
Health and Environment Alliance

Population Reference Bureau
Centre for Research and Development,
Human Rights Watch,
Global Witness, Association of Non
Governmental Organisations

Wervel

Ecohomes
Oxfam, Vredeseilanden

Amnesty International,
Dokters van deWereld,
Human Rights Watch

Amnesty International

Frutcas, MAS
11.11.11 , Third world network
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Haïti na de rampspoed
> Nieuw recept voor
grondstoffendieet
> Klimaatgeld voor Senegal en
Honduras
> Uitweg uit een oorlog die
niemand kan winnen

VN, OAS, Caricom
OESO

UNDP

Refugees International, RNDDH
Klorofil

Oxfam
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RESULTAAT
toewijzing resultaat fonds sociaal passief
toewijzing resultaat bestemd fonds investeringen
toewijzing resultaat bestemd fonds auteursrechten
toewijzing resultaat bestemd fonds Pcprivéplan
maximaal sociaal passief
totaal fonds sociaal passief
TOTAALWINST/VERLIES
OVERGEDRAGEN RESULTAAT

55.676 26.772 60.392 4.716 8,47% 33.620 125,58%
22.000 5.000
20.000 5.000
4.200
-3.200
137.953 145.786
138.000 143.000
12;676 26.772 5.392 -7.284 -57,46% -21.380 -79,86%
25.241 30.633 5.392 21,36% 30.633

VERGELIJKING TOV VERGELIJKING TOV
BOEKJAAR 2009 BEGROTING 2010

RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT NOMINAAL % NOMINAAL %
2009 2010 2010

Resultaat na voorzieningen en toewijzingen

5.6.1. Positief resultaat in 2010

Voor het zesde jaar op rij zet Wereldmediahuis een positief finacieel resultaat neer. De organisatie gaat zo verder op het ingeslagen
pad, waarbij de financiële stabiliteit en onafhankelijkheid van de organisatie gevrijwaard blijven. Wereldmediahuis heeft over de
afgelopen jaren een flinke reserve voor sociaal passief opgebouwd als buffer voor onvoorziene omstandigheden. Tevens werd een
mooie reserve voor toekomstige projecten voorzien.

Wereldmediahuis realiseerde in 2010 een kleine € 5.000 (-0,42%) minder opbrengsten in vergelijking met 2009, maar daar
tegenover werden er ook ongeveer € 9.500 (-0,87%) minder kosten gemaakt dan in 2009.
Het resultaat 2010 verschilt dan ook weinig van dat van 2009, meer bepaald € 4.716,20 (+ 8,47%).

5.6. Wereldmediahuis stoelt op een gezonde financiële basis

5.6.2. Kostenstructuur blijft onder controle

Wereldmediahuis realiseerde een mooie besparing op zijn uit-
gaven ten opzichte van de begroting 2010. In vergelijking met
2009 daalden de uitgaven lichtjes met 0,87% wat in tijden van
inflatie niet zo evident is.

Aankopen voor MO* nemen lichtjes toe
De aankopen voor MO* namen lichtjes toe ten opzichte van
boekjaar 2009 (+2,53%) maar bleven onder de begrote uitgaven
(-3,78%). De oorzaken zijn divers:

• De inflatie in 2009 was 3,102%, maar de begrote stijging
van de Roularta factuur lag nog 0,5% hoger, namelijk op
3,68%.
• De aankoop van artikels steeg met ongeveer € 10.000 ten
opzichte van 2010 want de uitbreiding van de redactie in
2009 in het kader van de opdracht ‘interculturaliseren’ liep
in het voorjaar van 2010 ten einde.
• De uitgaven voor foto’s daalde ten opzichte van 2009 ter-
wijl er een stijging was opgenomen in de begroting.
• De aankoop van cartoons volgde wel de lijn van de ver-
wachtingen, met een stijging van ongeveer € 2.000 tov
2009.
• Op het vlak van onderzoeken voor MO* bleven we ver

onder zowel het begrote bedrag als de uitgaven voor onder-
zoeken in 2009. Dit komt omdat het jaarlijkse Insites-onder-
zoek voor de website niet werd uitgevoerd in 2010 gezien de
vernieuwde website nog niet stabiel genoeg werkte.
• De cover kostte ons in 2010 iets meer dan in 2009. Deze
stijging werd reeds opgenomen in de begroting.

In totaal bedroegen de directe kosten voor MO* € 471.503,16,
€ 18.527 (-3,78%) lager dan begroot. Ten opzichte van 2009
noteerden we een stijging met € 11.614 (+ 2,53%).

Aankopen voor www.MO*.be
De aankopen voor www.MO.be bleven sterk onder de begroting
omdat de uitgaven voor de uitwerking van de vernieuwing van
de website werden geactiveerd en over 3 jaar zullen worden afge-
schreven, terwijl ze in de begroting als kosten werden voorzien.
De loonkost voor www.MO.be steeg omwille van de inflatie maar
deze kosten werden volledig gedragen door IPS Vlaanderen,
onze samenwerkingspartner voor www.MO.be.
We spendeerden dus € 20.387 (-58,01%) minder dan begroot en
tevens€ 968 (-6,16%) minder in vergelijking met 2009. Deze
bedragen moeten gecorrigeerd worden omdat een aantal uitga-
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ven voor www.MO.be elders werden geboekt: uitvoering van
promotie- en communicatieplan www.MO.be: € 4.585 (zie pro-
motie & communicatie).

Aankopen voor MO*paper
De directe kosten voor de MO*papers stegen lichtjes tov 2009.
De totale kost blijft klein in verhouding tot het totale budget. De
uitgaven bleven wel flink onder begroting: € 2.884 (-62,64%).

Aankopen diversen: coördinatie vertalingen
Hoewel de vertalingen voor de nieuwe Engelse, Franse en
Spaanse subsites van www.MO.be door vrijwilligers werden uit-
gevoerd, werd de belasting om dit allemaal te coördineren boven-
op zijn normale takenpakket te groot voor de hoofdredacteur.
Vanaf november 2008 werd er dan ook een freelancer aangetrok-
ken om de hoofdredacteur bij te staan, maar deze samenwerking
werd in de loop van 2010 opgezegd waardoor de kosten beperkt
bleven tot€ 1.015 tov € 4.606 begroot.

Aankopen voor opdrachten
De opdracht ‘artikelenreeks over interculturaliseren’ werd volle-
dig gerealiseerd door de eigen redactie uitgebreid met Samira
Bendadi. De overeenkomstige kosten werden dus onder de post
“loon projecten” geboekt. Er werd uiteindelijk niets ingezet op
het realiseren van een bijkomende opdracht, terwijl dit wel
voorzien was in de begroting.

Overheadkosten
Het totale bedrag aan overheadkosten (€ 106.126) ligt iets lager
dan in 2009met€ 117.114 (-9,38%) en iets hoger dan begroot
(€ 98.496 / +7,75%). Bij een groot aantal kosten bleef de groei
beperkt in vergelijking met 2009 en bleven de kosten zelfs flink
onder de begroting: huur en onderhoud, abonnementen en boe-
ken, huisstijl, verzendingskosten, sociaal secretariaat, verplaat-
singskosten binnenland en evaluatie.
Een aantal kosten viel iets hoger uit zonder problematisch te zijn:
kopiekosten, kantoormateriaal, telefoon en fax, ereloon boekhou-
der, ICT service, verzekeringen, vorming en opleiding en reizen
buitenland.

Werkingsbudget promotie & communicatie
Het budget voor promotie en communicatie daalde aanzienlijk
in 2010, zoals ook voorzien in de begroting:
€ 30.570 tov € 61.825 (-50,55%) in 2009. Dit is bijna volledig
toe te schrijven aan het feit dat de kosten van de MO*lezing nu
rechtstreeks gedragen worden door onze partner deBuren.
Binnen het totaal budget wegen de posten website & e-zine en
de post diversen het zwaarst door. Op het vlak van creatie &
strategie werd dan weer minder besteed dan in 2009 (opdracht
voor promotieplan www.MO.be).

Afgevaardigd bestuurder
Net als in 2008 en 2009 slaagde de afgevaardigde bestuurder
erin zijn opdracht te realiseren binnen een beperkt aantal uren.
Hij factureerde 59,77% minder dan begroot.

Bezoldigingen & andere loongerelateerde kosten
De totale loonkost daalde lichtjes in vergelijking met 2009 met
€ 2.146 (-0,51%) naar in totaal € 415.509. De daling bleef daar-
mee 3,74% onder de begroting. Hoewel er in 2009 een index-
ering van de lonen plaatsvond, is de daling ten opzichte van
2009 toe te wijzen aan een aantal oorzaken:

• Kristof Clerix nam onbetaalde vakantie om aan een
opdracht in het kader van een journalistenbeurs te werken
• De positie van Afrika-redacteur werd niet onmiddellijk
ingevuld
• John Vandaele nam 1 maand onbetaald verlof om aan een
boek te werken.

Afschrijvingen
In 2010 werd een grote investering gedaan voor de vernieu-
wing van onze nieuwssite. Deze kosten werden geactiveerd en
zullen in 3 jaar afgeschreven worden.
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5.6.3. de besteding van de middelen

kosten: analyse
kostenMO*

druk, abonnementen & distributie
kosten MO* andere

Kosten www.MO.be
Kosten andere producten
netto loonkosten

bruto loonkosten,
inclusief afgevaardigd bestuurder

loonsubsidies
promotie & communicatie
andere kosten

andere kosten
afschrijvingen

financiële kosten
uitzonderlijke kosten

TOTAAL KOSTEN

484.393 51,48% 476.527 48,95% 460.620 45,76% 490.005 46,15% 503.425 47,09%
409.653 43,53% 421.503 43,30% 380.129 37,76% 393.327 37,05% 407.633 38,13%
74.740 7,94% 55.025 5,65% 80.491 8,00% 96.678 9,11% 95.792 8,96%
17.568 1,87% 8.998 0,92% 23.858 2,37% 15.725 1,48% 14.757 1,38%
11.071 1,18% 4.352 0,45% 5.496 0,55% 4.369 0,41% 3.815 0,36%

320.632 34,07% 326.655 33,56% 384.568 38,20% 397.978 37,49% 416.204 38,93%
343.955 36,55% 346.338 35,58% 403.451 40,08% 422.636 39,81% 433.602 40,56%

(23.323) -2,48% (19.683) -2,02% (18.883) -1,88% (24.658) -2,32% -17.398 -1,63%
29.721 3,16% 37.105 3,81% 34.500 3,43% 60.225 5,67% 29.490 2,76%
77.632 8,25% 119.854 12,31% 97.661 9,70% 93.369 8,79% 101.390 9,48%
70.904 7,53% 66.319 6,81% 90.315 8,97% 88.059 8,29% 84.186 7,87%
5.267 0,56% 48.603 4,99% 2.241 0,22% 2.220 0,21% 16.285 1,52%
643 0,07% 711 0,07% 758 0,08% 587 0,06% 600 0,06%
817 0,09% 4.222 0,43% 4.347 0,43% 2.503 0,24% 318 0,03%

941.017 100% 973.492 100% 1.006.703 100% 1.061.671 100% 1.069.081 100%

BOEKJAAR BOEKJAAR BOEKJAAR BOEKJAAR BOEKJAAR
2006 2007 2008 2009 2010

Bron: AccountancyMeersman&Wereldmediahuis

5.6.4. Opbrengsten

De begroting van Wereldmediahuis werd op het vlak van opbrengsten zeer behoedzaam opgesteld. Wereldmediahuis sloot af met
€ 1.146.871 opbrengsten, € 70.267 (-5,77%) lager dan begroot, en € 4.823 (-0,42%) lager dan 2009.

Opbrengsten uit eigen activiteiten
De inkomsten uit MO*abonnementen tonen jaar na jaar een dalende trend, het aantal MO*abonnees blijft dalen waardoor de
opbrengsten navenant dalen, ondanks een verhoging van de abonnementsprijs.

De inkomsten uit advertenties, exclusief advertenties verkocht
aan leden en ruilovereenkomsten, namen lichtjes toe met
€ 1.294, maar waren iets minder dan begroot, € 3.387. Midden
2009 werd op dit vlak de overeenkomst met Roularta gewij-
zigd. Wereldmediahuis verzorgt vanaf de laatste maanden van
2009 zijn eigen advertentieregie maar kon wel nog rekenen op
de gewaarborgde inkomsten uit advertenties van € 50.000
zoals opgenomen in de oorspronkelijke overeenkomst. In 2010
werd dit bedrag afgebouwd tot € 37.500, en vanaf 2011 komen
de gewaarborgde inkomsten volledig te vervallen.

In de begroting werd, naar analogie met andere jaren, een
bedrag ingeschreven van € 25.000 voor opbrengsten uit
opdrachten, naast € 15.000 voor de opdracht interculturalise-
ren. Het bedrag lag uiteindelijk iets lager (€ 8.264). Er werd in
2010 geen tweede opdracht gerealiseerd.

Wel realiseerden we extra inkomsten dankzij de organisatie van
de MO*lezingen, een project dat aan kostenzijde grotendeels
door deBuren wordt gedragen. De inkomsten werden gehaald
uit de inkomgelden en samenwerkingsverbanden: € 4.613. Het
project was zo nagenoeg zelfbedruipend.

Lidgelden en subsidies
Met het totaalbedrag aan lidgelden en subsidies haalden we
82,82% van onze financiering binnen, goed voor € 949.796,
een stijging van € 30.802 (3,35%) ten opzichte van 2009. Toch
waren er een aantal verschuivingen ten opzichte van 2009 en
de begroting:

• De lidgelden werden iets hoger begroot dan het bedrag
dat we realiseerden, omwille van het feit dat we gehoopt
hadden in 2010 1 extra nieuw lid te kunnen aanwerven:
€ 151.593 tov € 171.848 (-11,79%).

gemiddeld aantal betalende
MO*abonnees
abonnementsprijs incl. BTW

5.270 - 13,22% 5.076 - 3,68% 4.847 -4,51% 4.500 -7,16% 4.299 -4,47% 4.096 -4,72%

25 28 29 30 32 33

JAARGANG 2005 GROEI% 2006 GROEI% 2007 GROEI% 2008 GROEI% 2009 GROEI% 2010 GROEI%

bron:Wereldmediahuis en RoulartaMO*abonnementsdienst

Evolutie aantal betalendeMO*abonnees en abonnementsprijs
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• De subsidie in het kader van het driejarig programma
van DGOS (2008-2010) werd niet correct opgenomen in
de begroting 2010. De bedragen liggen vast sinds de
goedkeuring van het programma en stijgen elk jaar
met ongeveer 4%.
• De subsidie van het Vlaams Agentschap voor
Internationale samenwerking (VAIS) voor de werking van
Wereldmediahuis kent in het kader van de beheersovereen-
komst een jaarlijks groeipad van netto € 7.500. En de
bedragen worden ook jaarlijks geïndexeerd. In 2010 resul-
teerde dit in een toename van € 7.965 (5,62%) ten opzichte
van 2009 en ook € 7.739 (5,45%) ten opzichte van de
begroting.
• de subsidie van € 80.000 van VAIS voor www.MO.be in
het kader van de beheersovereenkomst in samenwerking
met IPS Vlaanderen wordt op een andere manier afgere-
kend. In de begroting nemen we een gelijke verdeling van
kosten en opbrengsten www.MO.be tussen beide partners
op. Ook in dit dossier week onze berekening van de index-
atie af van de gerealiseerde indexatie berekend door VAIS.
Op basis van de afrekening van de reële uitgaven werd de

subsidie niet gelijk verdeeld maar ontving
Wereldmediahuis € 47.342.
• Gezien de vertragingen bij de berekening van de subsidies
van het Sociaal Fonds in het kader van de opeenvolgende
VIA-akkoorden is het moeilijk in te schatten hoe hoog de
subsidie zal zijn. We realiseerden zo een kleine opbrengst
van € 205 ten opzichte van € 7.683 in 2009.
• Inkomsten uit de meerjarenfinanciering van 11.11.11. en
Sociale Maribel bleven min of meer stabiel ten opzichte van
de begroting en het resultaat 2009.

Andere opbrengsten
• Onder de post “overige bedrijfsopbrengsten” vinden we
kleinere bedragen voor diverse verkopen, facturatie van ver-
zendingskosten en auteursrechten. Daarnaast konden we
een deel van onze eigen loonkosten recuperen voor een
bedrag van € 2.908 omwille van het doorrekenen aan IPS
Vlaanderen van het beheer van het gezamenlijk kantoor
door Wereldmediahuis.
• De financiële opbrengsten zijn volledig terug te brengen
tot bankinteresten op de spaarrekening bij Triodos Bank.

5.6.5. herkomst van de opbrengsten

Opbrengsten: analyse
eigen opbrengsten - structureel

opbrengsten MO* excl advertenties
opbrengsten MO*advertenties

lidgelden
eigen opbrengsten - niet structureel

opdrachten (netto)
andere opbrengsten

financiële opbrengsten
uitzonderlijke opbrengsten

subsidies structureel
subsidies DGOS

subsidies Vlaanderen
meerjarenfinanciering 11-11-11

loonsubsidies
subsidies niet-structureel

andere subsidies
TOTAAL NETTO OPBRENGSTEN

327.696 33,56% 323.312 32,23% 322.421 30,37% 323.428 28,70% 326.885 28,94%
126.591 12,97% 122.018 12,16% 116.494 10,97% 111.123 9,86% 110.175 9,75%
60.316 0,00% 58.351 0,00% 58.351 5,50% 61.734 5,48% 65.117 5,77%
140.789 14,42% 142.942 14,25% 147.576 13,90% 150.571 13,36% 151.593 13,42%
23.124 2,37% (17.040) -1,70% 32.984 3,11% 59.846 5,31% 21.783 1,93%
13.245 1,36% (36.716) -3,66% 8.291 0,78% 20.341 1,80% 8.264 0,73%
8.911 0,91% 13.991 1,39% 15.010 1,41% 32.848 2,91% 10.653 0,94%
705 0,07% 2.968 0,30% 3.759 0,35% 4.195 0,37% 2.356 0,21%
263 0,03% 2.718 0,27% 5.924 0,56% 2.461 0,22% 510 0,05%

625.524 64,07% 659.801 65,77% 683.436 64,37% 743.764 65,99% 780.806 69,13%
454.383 46,54% 454.090 45,27% 489.912 46,14% 509.999 45,25% 530.399 46,96%
118.544 12,14% 150.777 15,03% 138.705 13,06% 178.599 15,85% 197.139 17,45%
52.597 5,39% 54.934 5,48% 54.820 5,16% 55.165 4,89% 53.268 4,72%

- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - elf
0 0,00% 37.076 3,70% 22.924 2,16% - 0,00% - 0,00%
0 0,00% 37.076 3,70% 22.924 2,16% - 0,00% - 0,00%

976.344 100% 1.003.150 100% 1.061.765 100% 1.127.037 100% 1.129.474 100%

BOEKJAAR BOEKJAAR BOEKJAAR BOEKJAAR BOEKJAAR
2006 2007 2008 2009 2010

Bron: AccountancyMeersman&Wereldmediahuis

5.6.6. Toewijzing resultaat

Op basis van de opgestelde regels voor de toewijzing aan het bestemd fonds voor sociaal passief werd beslist om € 5.000 toe te
wijzen, waardoor het totaal fonds nu op € 143.000 staat. Het fonds is hiermee bijna volstort, want 35% van de loonkost, zoals
bepaald in de waarderingsregels door de Raad van Bestuur, bedroeg in 2010 € 145.785. Daarnaast werd het tweede bestemd fonds
aangevuld met € 50.000, om toekomstige investeringen te financieren.
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5.6.7. Begroting & resultaatrekening 2010

Opbrengsten
omzet
opbrengstenMO*mondiaal magazine
opbrengstenMO* nzCAHIER
opbrengsten advertenties
opbrengsten opdrachten
inkomstenWmH activiteiten
lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies

Ledenbijdrage, excl. bijdrage voor adv.
giften
DGOS subsidie samenwerking 11.11.11.
VlaamGemwerkingssubsidie
VlaamGemwerkingssubsidie nieuwssite
meerjarenfinanciering 11-11-11
Sociale Maribel
middelen Sociaal Fonds
middelen VIVO

totaal lidgelden en subsidies
overige bedrijfsopbrengsten
financiële opbrengsten
uitzonderlijke opbrengsten
TOTAAL OPBRENGSTEN

Kosten
aankopen van diensten, werk en studies
aankopenMO*mondiaal magazine
aankopen www.mo.be
aankopenMO*papers
aankopen diversen
aankopen voor opdrachten / nieuw inkomsten
diensten en diverse goederen
totaal diensten en diverse goederen, deel 1
verzekeringen
totaal diensten en diverse goederen, deel 2
werkingsbudget promotie&communicatie
totaal ruilad. & publicatie & lidgelden
bezoldigingen bestuurders, zaakvoerders
en werkende vennoten, geen arbeidscontract
bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen

subtotaal lonen, incl RSZ
totaal lonen en sociale lasten

afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
andere bedrijfskosten
financiële kosten
uitzonderlijke kosten

TOTAAL KOSTEN

WINST / VERLIES
toewijzing resultaat fonds sociaal passief
toewijzing resultaat bestemd fonds investeringen
toewijzing resultaat bestemd fonds Pc-privéplan
%sociaal passief
maximaal sociaal passief
totaal fonds sociaal passief
TOTAALWINST/VERLIES
OVERGEDRAGEN RESULTAAT

110.981,74 119.195,19 110.175,14 -806,60 -0,73% -9.020,05 -7,57%
141,71 0,00 0,00 -141,71 0,00

61.733,51 66.969,34 65.116,99 3.383,48 5,48% -1.852,35 -2,77%
20.341,37 40.000 8.264,46 -12.076,91 -59,37% -31.735,54 -79,34%
25.644,93 5.000 4.613,21 -21.031,72 -82,01% -386,79 -7,74%

150.570,93 171.848,46 151.593,27 1.022,34 0,68% -20.255,19 -11,79%
2,00 0,00 0,00 -2,00 0,00

509.998,98 538.067,00 530.398,70 20.399,72 4,00% -7.668,30 -1,43%
141.831,00 142.057,00 149.796,00 7.965,00 5,62% 7.739,00 5,45%
36.768,47 42.213,96 47.342,90 10.574,43 28,76% 5.128,94 12,15%
55.165,42 55.000,00 53.267,91 -1.897,51 -3,44% -1.732,09 -3,15%
16.754,28 17.418,83 17.172,50 418,32 2,50% -246,33 -1,41%
7.683,92 0,00 205,50 -7.478,42 205,50
219,46 0,00 19,75 -199,71 19,75

918.994,46 966.605,25 949.796,53 30.802,07 3,35% -16.808,72 -1,74%
7.200,86 2.869,59 6.039,43 -1.161,43 -16,13% 3.169,84 110,46%
4.195,48 1.500,00 2.355,55 -1.839,92 -43,85% 855,55 57,04%
2.460,90 15.000,00 510,22 -1.950,68 -79,27% -14.489,78 -96,60%

1.151.694,96 1.217.139,38 1.146.871,53 -4.823,42 -0,42% -70.267,85 -5,77%

459.889,44 490.029,98 471.503,16 11.613,72 2,53% -18.526,82 -3,78%
15.724,68 35.143,96 14.756,71 -967,97 -6,16% -20.387,25 -58,01%
1.540,00 4.604,38 1.720,00 180 11,69% -2.884,38 -62,64%
1.229,05 4.606,39 1.015,36 -213,69 -17,39% -3.591,03 -77,96%

0,00 32.000,00 0,00 0,00

70.976,92 63.147,55 62.265,97 -8.710,95 -12,27% -881,58 -1,40%
5.042,44 5.321,41 6.578,46 1.536,02 30,46% 1.257,05 23,62%
41.094,42 30.027,70 37.281,25 -3.813,17 -9,28% 7.253,55 24,16%
61.824,82 45.455,98 30.570,33 -31.254,49 -50,55% -14.885,65 -32,75%
1.610,26 513,01 3.773,59 2.163,33 134,35% 3.260,58 635,59%
7.827,83 20.200,00 17.789,35 9.961,52 127,26% -2.410,65 -11,93%

394.150,65 407.652,82 393.298,26 -852,39 -0,22% -14.354,56 -3,52%
418.676,89 432.694,24 416.531,10 -2.145,79 -0,51% -16.163,14 -3,74%
2.220,08 3.109,06 16.285,43 14.065,35 633,55% 13.176,37 423,81%
5.272,26 4.155,52 5.490,51 218,25 4,14% 1.334,99 32,13%
586,62 0,00 600,29 13,67 2,33% 600,29

2.503,20 0,00 317,78 -2.185,42 -87,31% 317,78

1.096.018,91 1.171.009,18 1.086.479,29 -9.539,62 -0,87% -84.529,89 -7,22%

55.676,05 26.771,97 60.392,24 4.716,20 8,47% 33.620,27 125,58%
22.000,00 5.000,00
20.000,00 50.000,00
-3.200,00

0,35 0,35
137.952,73 145.785,86
138.000,00 143.000,00
12.676,05 5.392,24
25.240,89 30.633,28

OMSCHRIJVING REKENING

BOEKJAAR BEGROTING BOEKJAAR VERGELIJKING TOV VERGELIJKING TOV
2009 2010 2010 BJ 2009 BEGROTING 2010

NOMINAAL % NOMINAAL %

Bron: AccountancyMeersman&Wereldmediahuis
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TOTAAL ACTIVA
vast activa
immateriële vaste activa
materiële vast activa
financiële vaste activa
vlottende activa
vorderingen opmax 1 jaar
geldbeleggingen
liquide middelen
overlopende rekeningen

TOTAAL PASSIVA
eigen vermogen
fonds bestemd voor sociaal passief
fonds bestemd voor investeringen
fonds bestemd voor PC privé plan
overgedragen winst
te verwerken resultaat
voorzieningen
schulden
schulden opmax 1 jaar
ontvangen vooruitbetalingen
schulden belasting, bezoldiging & soc lasten
overige schulden
liquide middelen
overlopende rekeningen

RATIO's
liquiditeit
current ratio
quick ratio
solvabiliteit
eigen vermogen tov totaal vermogen

415.684,24 421.923,99 2% 500.069,74 19%
5.223,60 5.032,26 -4% 33.241,82 561%

413,40 275,60 -33% 28.819,13 10357%
4.810,20 4.756,66 -1% 3.334,08 -30%

0,00 0,00 1.088,61
410.460,64 416.891,73 2% 466.827,92 12%
148.614,37 206.429,06 39% 89.919,97 -56%

0,00
254.255,30 193.165,59 -24% 365.814,61 89%

7.590,97 17.297,08 128% 11.093,34 -36%

415.684,24 421.923,99 2% 500.069,74 19%
146.764,84 202.440,89 38% 262.833,13 30%
116.000,00 138.000,00 19% 143.000,00 4%
15.000,00 39.200,00 161% 89.200,00 128%
3.200,00 0,00 -100%

12.564,84 25.240,89 101% 30.633,13 21%
0,00 0,00

45.000,00 45.000,00 0% 45.000,00 0%
223.919,40 174.483,10 -22% 192.236,61 10%
87.664,88 36.363,00 -59% 54.961,61 51%

43.780,33 45.965,26 5% 45.355,02 -1%
307,00 1.196,52 290% 0,00 -100%

92.167,19 90.958,32 -1% 91.919,98 1%

1,8331 2,3893 2,4284
3,0578 4,7841 4,5430

0,3531 0,4798 0,5256

2008 2009 GROEI 2010 GROEI
BALANS

5.6.8. Balans 2010

De balans van Wereldmediahuis vertoont een gezonde evolutie. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit evolueerden in 2010
positief, net zoals de afgelopen jaren.

Bron: AccountancyMeersman&Wereldmediahuis

KENIA ©Olivia Rutazibwa
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6. BESTUURLIJK VERSLAG

Wereldmediahuis kent een heel vlakke structuur, dat blijkt uit het organigram 2010 (toestand op 31/12/2010).

De vzw Wereldmediahuis telt sinds het startjaar 2003 acht niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) als lid. Zij ondersteunen de
werking van Wereldmediahuis zowel financieel als organisato-
risch. Zij hebben er belang bij dat wij onze informatie- en sensibi-
liseringsopdracht zo goed mogelijk uitvoeren: als een geloofwaar-
dig, onafhankelijk mediabedrijf dat geen ledenblad is maar
functioneert volgens journalistieke criteria, maar dat wel zijn focus
behoudt op de Noord-Zuidrelaties, globalisering en duurzaamheid.

Inspanningen om het ledenaantal te verhogen en om in één bewe-
ging ook het draagvlak voor de organisatie te vergroten en te ver-
ruimen zijn ook in 2010 zonder succes gebleven. Dit in tegenstel-
ling tot de inhoudelijke verbreding in MO* en op www.MO.be.
MO* beperkt zich niet tot Noord-Zuidverhalen maar heeft aan-
dacht voor alle aspecten van de globalisering: milieu, cultuur, inte-
gratie….

Het is belangrijk dat de stichtende en steunende leden van
Wereldmediahuis zich mede-eigenaar voelen van MO* en dit ook
uitdragen naar hun achterban:

• Het geeft legitimiteit aan het blad.
• De promotie vanuit een reeds vertrouwde organisatie werkt
altijd beter.
• Samenwerking bevordert de verspreiding naar een breder
publiek.

• Een gedeelde overtuiging straalt uit op de rest van het poten-
tiële lezerspubliek.

Er werd gezocht naar een nog sterkere samenwerking tussen de
leden-ngo’s en MO*. Sinds 2006 sturen we een maandelijkse
nieuwsbrief naar de communicatieverantwoordelijken van de
leden over de promotie van MO*: de proMOscan.

Ook op beleidsniveau werden de leden meer betrokken. We orga-
niseerden twee Algemene Vergaderingen en de uitnodigingen, de
goedgekeurde verslagen en voorbereidende documenten van alle
vergaderingen worden naar alle leden gestuurd.

De leden zijn ook goed vertegenwoordigd in de redactieraad van
MO* en de MO*paper, waarin ze bijdragen tot het kwaliteitsni-
veau van de inhoud.

Anderzijds heeft MO* steeds de nadruk gelegd op zijn onafhanke-
lijkheid als redactie en is de waardering van de lezers zo groot
omdat ze deze onafhankelijkheid voelen (ze ervaren geen verbor-
gen agenda).

In de praktijk en uit contacten met de leden bleek echter dat het
ownership een evidentie noch een verworvenheid is. Er is op dit
vlak zeker nog werk aan de winkel en daaraan werd in 2010
gewerkt samen met Veerle Van Kets van Hefboom vzw.

Algemene Vergadering

6.1. Organigram

6.2. Ownership bij leden-ngo’s

Raad van Bestuur

Afgevaardigd bestuurder
Jan Lamers

Hoofdredacteur
Gie Goris

MO*redactie
Alma

Dewalsche,
John Vandaele,
Tine Danckaers,

Olivia
Rutazibwa,
Kristof Clerix,

Samira Bendadi

Webredactie
Maarten

Lambrechts

Promotie
& communicatie
Jan Buelinckx

Coördinator
Interne zaken
Ann Popelier
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6.3. Het bestuur

6.3.1. Samenstelling Raad van Bestuur & afgevaardigd bestuurder

Sinds de statutenwijziging goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 december 2007 gelden de volgende regels in ver-
band met de samenstelling van de Raad van Bestuur:

• Minimaal drie en maximaal negen bestuurders.
• Het aantal bestuurders is steeds lager dan het aantal leden van de algemene vergadering.
• Bestuurders handelen als een college.
• Onbezoldigd mandaat.
• De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen.
• Minstens de helft van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden van de
vereniging. De andere bestuurders worden voorgedragen door de leden van de vereniging, maar hoeven er zelf geen lid van te
zijn.
• Bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar.

In 2010 zetelden de volgende personen in de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan volgens de statuten voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn
bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid
van de vereniging. De Raad van Bestuur stelde Jan Lamers aan als afgevaardigd bestuurder.

Vanden Berghe,
Theodoor Christiaan
Keytsman, Els

Beke,
Frank Paul
Vanhemelrijck,
Lieven, Paul, Jozef
Wyckaert,
Jan, Piet
De Jonghe
Christ’l
Lamers-Media Consulting
& Production BVBA
Dejaeger, Françoise

Koepel van de Vlaamse Noord-
Zuidbeweging - 11.11.11 vzw
OxfamWereldwinkels vzw

Koepel van de Vlaamse Noord-
Zuidbeweging - 11.11.11 vzw
Vredeseilanden vzw

Trias vzw

Lamers,
Jean, Henri, Gerard, G.

Ontslag in feb. 2010, tijdelijk vervangen door
Koen Van Bockstael en eind 2010 werd
Marijke Moyson voorgedragen als nieuw
bestuurslid

Ontslag in mei 2010

Samenstelling raad vanBestuurWereldmediahuis

VERTEGENWOORDIGD
DOOR

OPMERKINGENLIDORGANISATIENATUURLIJKEPERSOON
NAAMENVOORNAMEN

RECHTSPERSOON
NAAM

Bron: het register van de Raad van Bestuur
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6.3.2. Werking Raad van Bestuur

In 2010 vergaderde de Raad van Bestuur van Wereldmediahuis
acht maal.
Naast de gebruikelijke beslissingen omtrent onder meer de
begroting, jaarrekeningen en de opvolging van zakelijke en
adminstratieve ontwikkelingen, vormden de volgende thema’s
de rode draad doorheen het werk van de Raad van Bestuur in
2010:

• Consolideren en uitbreiden van financieel en maatschap-
pelijk draagvlak voor de organisatie.
• Loonbeleid en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers.
• Vernieuwing van de nieuwssite MO.be

In 2009 werd beslist om voor de uitwerking van stragieën rond
draagvlakverbreding in zee te gaan met Hefboom vzw (in con-
creto met Veerle Vankets).
De eerste opdracht was het uitwerken van een draagvlakonder-
zoek, dat in de loop van de besprekingen vorm kreeg als een
one-on-one bevraging van de huidige leden van de vzw. De vra-
gen en bedenkingen die daaruit naar voren kwamen, maakten
duidelijk dat de consolidatie van het bestaande ledenbestand en
vooral de consolidatie van de financiële inkomsten die daarmee
samenhangen de prioriteit van het draagvlakcomité moest wor-
den. Op basis van deze bevindingen werden in 2010 nieuwe
beheersovereenkomsten onderhandeld en getekend met alle
lid-ngo’s voor de komende 3 jaar (2011-2013).

Een tweede opdracht was het schrijven van een wervend pros-
pectiedossier om zo nieuwe leden te kunnen aantrekken.
Hiervoor leidde Veerle Van Kets in 2010 een workshop met de
Raad van Bestuur om verdere verduidelijking te krijgen over de
doelstellingen die nagestreefd worden met de zoektocht naar
nieuwe leden, de context en de voorwaarden. De initiële uit-

gangspunten hierbij waren als volgt:
• beter evenwicht tussen afhankelijkheid subsidies en eigen
middelen
• duurzame/structurele middelen verwerven
• betere representatie van de ruimere inhoudelijke aanpak
annex draagvlak van MO* in het eigenaarsschap
• het minimaal behoud van het bestaand funda-
ment/onderbouw van de bestaande leden wel rekening
houdend met de bezorgdheid van een aantal leden
• meer middelen vanuit onafhankelijke bron

Vanuit die brainstorming en een aantal andere bijkomende ver-
gaderingen met de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering is er uiteindelijk een mooi prospectiedossier ont-
staan waarmee in 2011 aan de slag kan gegaan worden bij het
werven van nieuwe leden.

Op het vlak van medewerkersbeleid bleven ook in 2010 de mid-
delen onvoldoende om echt competitieve financiële vergoedin-
gen uit te keren, wel bleven de ICT-vergoeding en de tegemoet-
koming in de telefoonkosten behouden. In de raad van bestuur
van 6 mei 2010 werd beslist om in het kader van het nieuwe
programma voor DGD (2011-2013) een stijging van het budget
aan te vragen om enerzijds een competitiever loonbeleid te
kunnen voeren en anderzijds een extra webredacteur (commu-
nitybuilder) te kunnen aanwerven. En op de Raad van Bestuur
van 23 maart 2010 werden zowel de medewerkers- en onthaal-
gids als het nieuwe arbeidsreglement goedgekeurd.

In 2010 is intensief gewerkt aan de vernieuwing van onze
nieuwssite MO.be, waarbij geopteerd werd voor een nieuw con-
tent management system om zo de technische haperingen en
gebrek aan flexibiliteit van het huidige Typo3 systeem op te van-
gen. De RVB keurde de budgettaire consequenties daarvoor goed.

NAGORNO KARABACH ©Kristof Clerix
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Binnen het kader van activiteiten heeft Wereldmediahuis een
groot aantal samenwerkingsverbanden opgezet: redactioneel via
de redactieraden, promotioneel via ruilovereenkomsten, via de
organisatie van MO*debatten en MO*lezingen…. In het activi-
teitenverslag worden deze uitgebreid geduid en beschreven.

Daarnaast zijn er een aantal langdurige partnerships die zeker
ook dienen vermeld te worden:

• Wereldmediahuis huurt kantoorruimte bij 11.11.11., de
koepel van de Vlaamse ngo’s, en maakt gebruik van haar
aankoopdiensten, vergaderinfrastructuur en ICT-dienst.
• Daarnaast ontvangen we van 11.11.11. ook een belangrijke
subsidie in het kader van haar meerjarenfinanciering aan
leden en een aantal verwante projecten.
• Met IPS Vlaanderen delen we niet enkel onze kantoor-
ruimte. IPS is ook dé partner waarmee we www.MO.be
hebben gelanceerd.

We zijn ook reeds jaren lid van twee belangenorganisaties voor
de ngo- en/of socialprofitsector: Coprogram en de werkgevers-
federatie Sociare. Sinds 2008 zijn we ook lid van Kauri, een
Belgisch multi-actor network en kenniscentrum op het vlak van
ethiek, duurzaamheid en interculturaliteit.

6.4.1. Relatie met Roularta

In 2006 werd na twee tweejaarlijkse contracten een samenwer-
kingsakkoord van onbeperkte duur afgesloten, waarbij Roularta
zou zorgen voor de eindredactie en layout van het magazine, de
druk, de distributie, de reclamewerving en de abonnementen-
administratie. Deze samenwerking, vooral op het vlak van dis-
tributie (samen met Knack), geeft Wereldmediahuis een enor-
me hefboom om zijn centrale doelstelling, de realisatie van een
maximaal bereik, mogelijk te maken.
Sinds 2008 werd beslist om de eindredactie uit het diensten-
pakket te halen en zelf te verzorgen. De communicatielijn tus-
sen redactie en eindredactie werd zo korter en dat kwam de

kwaliteit van MO* zeker ten goede. En in 2010 werd ook de
reclamewerving uit het Roularta-pakket gehaald omdat die niet
het verwachte resultaat opleverde. MO* werkt nu met Ademar
voor de advertentiewerving.

6.4.2. Directie-Generaal Ontwikkelings-
samenwerking (DGOS)

Wereldmediahuis ontvangt sinds de start subsidies van DGOS
in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met 11.11.11,
de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, en het Vlaams
Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO vzw).
Ook het programma 2008-2010 werd binnen deze samenwer-
king opgesteld en ingediend. Binnen dit programma weet
Wereldmediahuis zich gedurende drie jaar verzekerd van een
subsidielijn die ruim 3% hoger ligt dan in 2007 en de komen-
de jaren in dezelfde lijn zal stijgen. In 2010 werd het nieuwe
programma 2011-2013 voorbereid en ingediend. Hierbij werd
een budgetuitbreiding aangevraagd om enerzijds een competi-
tiever loonbeleid te kunnen voeren en anderzijds een extra web-
redacteur (community builder) te kunnen aanwerven.

6.4.3. Vlaams Agentschap voor
Internationale Samenwerking (VAIS)

Wereldmediahuis heeft sinds de start in 2003 ook goede con-
tacten uitgebouwd met de Vlaamse Regering en de administra-
tie verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking (nu
VAIS). Sinds 2005 ontvangen we via subsidiebesluiten jaarlijks
een mooie bijdrage aan onze werkingskosten. Ook voor de
nieuwssite www.MO.be deden we in samenwerking met IPS
Vlaanderen een beroep op VAIS. De lancering werd groten-
deels met dit budget gerealiseerd.
In 2010 werd uitvoering gegeven aan de kaderovereenkomst
2008-2012.

6.4. Partnerschappen
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7. SOCIAAL VERSLAG

redactie MO*
hoofdredacteur
redactie MO*
redactie MO*
redactie MO*
redactie MO*
redactie MO*
redactie MO*
tijdelijke uitbreiding redactie
vervanging redactie
webredactie
totaal FTE redactie MO*

groei
eindredactie MO*
eindredactie
totaal FTE eindredactie MO*
promotie & communicatie
interne zaken

totaal FTE IZ en P&C
totaal FTE WmH

groei
afgevaardigd bestuurder
totaal FTE WmH, incl. Afg B

Gie 100,00% 1 100,00% 1
Alma 80,00% 1 80,00% 1
John 60,00% 1 52.50% 1
Kristof 58,33% 1 41.66% 1
Tine 80,00% 1 80,00% 1
Stefaan 75,00% 1 25,00% 1
Olivia - 32.81% 1
Samira 33.33% 1 16.66% 1
Samira - 16.66%
Maarten - 4.16% 1

4,87 4,49
108.15% 92.20%

Kristof 33.33% 45.83%
0,33 0,46

Jan 100,00% 1 100.00% 1
Ann - 1 60,00% 1
Els 80.00% 1 6.67% 1

1,8 1,67
7 5 5 6,62 6 6

102.94% 92.67%
Jan 20,00% 1 20,00% 1

7.20 6 5 6.82 7 6

FUNCTIE NAAM TEWERKSTELLING GENDER TEWERKSTELLING GENDER
2008 M V 2009 M V
% %

Bron:Wereldmediahuis

Op 31 december 2010 werd MO* gerealiseerd door 5,45 fulltime equivalent redacteurs: John Vandaele (60%), Alma De Walsche
(80%), Kristof Clerix (50%), Tine Danckaers (80%), Olivia Rutazibwa (75%) en Gie Goris (100%, hoofdredacteur). Een deel van het
jaar werd de redactie uitgebreid met Samira Bendadi (50%), enerzijds in het kader van een opdracht rond artikels over intercultu-
raliteit (4 maanden) en anderzijds als vervanging om tekorten in de redactie op te vangen omwille van het ouderschapsverlof van
Kristof (1 maand) en het verlof zonder wedde van John (1,5 mnd). Eind 2010 kwam Maarten Lambrechts (50%) aan boord als web-
redacteur. Kristof Clerix (extra 50%) verzorgt sinds eind 2007 ook de eindredactie van MO*.

Sinds april 2010 verzorgt Ann Popelier de coördinatie van de interne zaken en sinds juni 2005 is Jan Buelinckx verantwoordelijk
voor promotie en communicatie.

7.1. Klein maar dynamisch team

Gemiddelde tewerkstelling in 2008

Op het vlak van gender en leeftijd vertoont het team een mooie spreiding. Wat diversiteit betreft, is dat om hoger vermelde
redenen geen evidentie.
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7. SOCIAAL VERSLAG

De organisatie van het medewerkersbeleid van Wereldmedia-
huis wordt sterk bepaald door een aantal elementen die elkaar
versterken:

• vlakke structuur (zie organogram onder
Wereldmediahuis: bestuurlijk verslag).
• beperkte omvang van de organisatie.
• bundeling van administratieve en beleidsvoorbereidende
taken bij één persoon, inclusief medewerkersbeleid.

Dat neemt niet weg dat er aandacht is voor medewerkersgebon-
den materie, zonder dat er een op papier uitgewerkt beleid is.
Reeds in 2007 werd de baremastructuur omgezet van leeftijds-

gebonden naar gericht op werkanciënniteit. In 2010 werd de
opmaak van een beter arbeidsreglement en aansluitend een
medewerkers- en onthaalgids, in samenwerking met Sociare
afgerond. Tevens werd er gewerkt aan de rechtzetting van de
auteursrechten samen met de auteursrechtenvereniging JAM.

Ten slotte is er vooral ook aandacht voor kleine elementen die
het verschil kunnen maken: goede reisverzekering, voorschot-
ten op reisbudgetten, vlotte betaling van kostennota’s, beschik-
baarheid van notebook, digitale camera en opnametoestellen,
omzetten van vormingsbudget in de aankoop van boeken,
abonnementen op tijdschriften, etc…

7.2. Medewerkersbeleid: kort op de bal spelen

Naast de stagiairs op de redactie wordt er voor de promotie en
communicatie ook een beroep gedaan op vrijwilligers. Met
name voor de aanwezigheid van MO* op festivals, beurzen,
evenementen en ook beperkt voor administratieve ondersteu-
ning. In 2010 stond dat voor ongeveer 150 uren vrijwillige
inzet.

De rechten en plichten van de vrijwilliger zijn opgenomen in
de wettelijk verplichte organisatie/informatienota, met onder-
meer vermelding van de afgesloten verzekeringen:

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: gemeen recht
tegen lichamelijke ongevallen. Dekking: inclusief burgerlij-
ke aansprakelijkheid.
• Verzekering lichamelijke schade: gemeen recht tegen
lichamelijke ongevallen. Dekking: overlijden, blijvende
ongeschiktheid, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, kosten
voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten.

Wereldmediahuis betaalt de verplaatsingskosten en eventueel
andere onkosten van de vrijwilligers en stagiairs terug.

7.3. Inzet van vrijwilligers

©
Kr
is
to
fC
le
rix

MO*vrijwilligers, een enthousiste ploeg jongeren.
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8. MILIEUVERSLAG

9. VOORUITBLIK NAAR 2011

Op het vlak van milieu was er in 2010 geen ruimte om een
coherent beleid uit te werken, in de mate dat dit noodzakelijk
of tijdsefficiënt zou zijn voor een kleine organisatie die op een
aantal variabelen weinig tot geen invloed heeft:

• we huren onze burelen.
• we doen vaak een beroep op de aankoopdienst van 11.11.11.
• MO* wordt gedrukt door Roularta, dat ook instaat voor de
verspreiding.

Eind 2010 werd MO* lid van het ecoteam van 11.11.11 dat op
geregelde tijdstippen samenkomt om duurzame en milieu-
georiënteerde aspecten binnen de werking van 11.11.11 en zijn
medebewoners te bespreken.

Los van een coherent plan is er wel een vrij hoog eco-bewust-
zijn in de organisatie en bij de individuele werknemers. Dat
vertaalde zich als volgt:

• Alle medewerkers gebruiken het openbaar vervoer voor
woon-werkverkeer.

• Ook voor avondactiviteiten en verplaatsingen tijdens de
werkuren wordt de voorkeur gegeven aan openbaar vervoer
boven de eigen wagen.
• Op het vlak van papiergebruik opteren we voor
gerecycleerd gebruik en staat de printer standaard op
dubbelzijdig printen ingesteld.
• Toners van printers worden hervuld.
• Bij eigen aankopen van kantoormateriaal wordt vaak
rekening gehouden met de milieucomponent: kartonnen
indexen, hervulbare pennen…
• Schermen en printer worden ‘s avonds uitgeschakeld.
• Vliegtuigreizen worden CO_ gecompenseerd bij
CO

2compensor, een initiatief van Ecolife en een aantal
ngo’s.

Naast de milieucomponent is er bij bepaalde aankopen, zoals
cadeaus, koffie, suiker, fruitsap, wijn… ook aandacht voor het
fairtradegehalte.

Voor de eerste keer werden de redactionele ambities voor het
volgende werkjaar besproken met een uitgebreid Redactieforum
(op 4 december 2010). Aanwezigen waren:
Jozef De Witte (directeur CGKR - dagvoorzitter
MO*redactieforum), Ann Cassiman (KULeuven, Cultures and
Development Studies), Karel Ceule (Communicatieverantwoor-
delijke Broederlijk Delen), Bruno De Cordier (Conflict Research
Group), Jelle Goossens (Vredeseilanden), Dries Lesage (Ugent-
Politieke wetenschappen),Mathias Bienstman (Netwerk
Vlaanderen), Rudi Delarue (IAO -Brussels office), Nils Duquet
(Vlaams Vredesinstituut), Sven Biscop (Egmont),Hans van
Scharen (journalist, medewerker Bart Staes), Sara Van Dijk
(beleidsmedewerkster BBL), Jan Mertens (FRDO), Els Roger
(Vlaams Minderheden Centrum), Josse Abrahams (Koning
Boudewijn Stichting),Hubert Van Humbeeck (Knack), Tom Kenis
(Channel Research), Tom Sauer (UA- Politieke Wetenschappen),
Nadia Fadil (KULeuven- sociologie), Steven Vromman (Low
Impact Man), John Vandaele (MO*), Tine Danckaers (MO*),
Olivia Umurerwa Rutazibwa (MO*), Gie Goris (MO*)
Verontschuldigd waren: Steven Spittaels (IPIS), Eef Heylighen
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Jessie Van Couwenberghe
(ACV-CSC), Koen Dewulf (Centrum Gelijkheid van Kansen en

Racismebestrijding), Isabel Wagemans (FOS),Marc Peirs (VRT-
radionieuwsdienst), Naima Cherkaoui (Directeur Forum voor
Etnisch-Culturele Minderheden), Rudy De Meyer (Diensthoofd
beleidsdienst 11.11.11), Sophie De Graeve (Vrouwen Overleg
Komittee), Anthony Vanoverschelde (Plan-België),Michel
Peremans (Greenpeace), Lieven De Cauter (KULeuven, RITS),
Freek Smets (lobby Cabinet DN), Guy Gypens (Artistiek directeur
Kaaitheater), Jeroen Beirnaert (ITUC, arbeid), Jan Goossens
(Artistiek directeur KVS), Rachida Lamrabet (auteur, juriste
CGKR), Patsi Sörensen (Payoke), Nadia Molenaers (UA-Instituut
voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer),Meryem Kanmaz (inhou-
delijk coördinator Mana vzw), Els Keytsman (Directrice
Vluchtelingenwerk), Samira Bendadi (MO*), Kristof Clerix
(MO*), Alma De Walsche (MO*), Jan Lamers (Afgevaardigde
bestuurder Wereldmediahuis), Kris Berwouts (Eurac), Ides
Debruyne (Fonds Pascal Decroos), Jan Vandemoortele (ex-
UNDP), Eva Brems (Ugent; Groen; Amnesty International),
Geert Buelens (Univ Utrecht, media), Rob Heirbaut (VRT), Geert
Cami (directeur Friends of Europe), David Criekemans
(Geopolitiek UA),Michael De Cock (Het Arsenaal), Ann
Demeulemeester (algemeen secretaris ACW), Guy Poppe (ex-
VRT), Piet Piryns (Knack).

9.1. Redactionele ambities voor MO* in 2011
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9. VOORUITBLIK NAAR 2011

Een korte samenvatting van de kernsuggesties van dat
Redactieforum voor MO* in 2011:

Denken over ontwikkeling
(verbonden met de ontwikkelingen op het vlak van handel en
landbouwbeleid)

De plaats van de EU in de wereld,
strategisch denken, relevantie, in hoeverre wordt de EU nog au
serieux genomen in het concert der naties...

Systeemcrisis:
een complex gegeven dat zeker de link moet maken met finan-
cieel-economische crisis. Vanwaar komt de crisis? Voor welke

doeleinden wordt ze gebruikt? Welke impact heeft de crisis op
gewone mensen? Hoe functioneert het “Duitse model” met
zijn extreem lage lonen (naast beschermde arbeid)?

Transitie richting 2050.
Europa moet begin volgend jaar een low carbon roadmap pre-
senteren voor 2050 en de klimaatbeleidsplannen moeten eind
volgend jaar klaar zijn. Kijken naar de oplossingen. Zijn er
lokale burgerintiatieven (in Europa)?

Tiende verjaardag 9/11:
MO* moet strategisch nadenken over zijn positie in het debat
over terrorisme en islam.

Afwerking en optimalisering van www.MO.be:
• de vernieuwing van MO.be was eind 2010 nog niet volle-
dig afgerond. In de eerste maanden van 2011 zal daarom
gefocust worden op het wegwerken van de overblijvende
technische problemen en het afwerken van de website vol-
gens het vooropgestelde ontwerp.
• Een verdere optimalisatie zal gebeuren op basis van de
aanbevelingen uit het Internet Marketing plan, waarvan de
resultaten beschikbaar zullen zijn begin 2011. De aanbeve-
lingen zullen slaan op zowel de technische aspecten en het
uitzicht van de website als op de aanwezigheid op en het
gebruik van sociale media.

www.MO.be op nieuwe dragers:
in de eerste helft van 2011 zal een selectie van de inhoud van
MO.be beschikbaar worden op smartphones, e-readers en iPad
via het eLinea-platform.

Nieuwe functionaliteiten:
de nieuwe functionaliteiten van de website zullen in 2011 ver-
der uitgewerkt en gepromoot worden. Dit gaat voornamelijk

over interactieve functies (Wereldblog, gepersonaliseerde
inhoud, mogelijkheid om reacties achter te laten, polls) en
multimedia (video-pagina, fotoreportages).

Nieuw elan voor eMO*:
na de onderbreking op het einde van 2010 zullen de abonnees
van de nieuwsbrief vanaf begin 2011 de vernieuwde eMO* ont-
vangen. Deze zal opgemaakt zijn in de stijl van de website. De
verzendingsfrequentie van de nieuwsbrief zal verhoogd wor-
den van wekelijks naar twee keer per week. De nieuwsbrief zal
actief gepromoot worden om nieuwe abonnees te werven.

Optimalisatie van gebruik van sociale media:
de aanwezigheid van MO* op Facebook en Twitter zal geopti-
maliseerd worden volgens de aanbevelingen uit het Internet
Marketing plan. De link tussen MO.be en de sociale media zal
verhoogd worden door een hogere zichtbaarheid van de sociale
media op MO.be en door het vergemakkelijken en aanmoedi-
gen van het delen van artikels door de bezoekers.

9.2. www.MO.be in 2011



63jaarverslag 2010 � MOQ �

Op het vlak van communicatie en promotie wordt in 2010 ver-
der ingezet op deze vijf prioriteiten:

Communicatie en promotie www.MO.be
• wat: nieuwssite met dagelijks mondiaal nieuws, vandaag
gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand: 55.000
• doel: verhogen van bereik en impact, liefst naar gemid-
deld 70.000 unieke bezoekers per maand + versterken van
merk MO.be
• hoe: uitvoeren internetmarketingplan
• meting: analyse webstatistieken (maandelijks) + opnieuw
Insites-onderzoek (in najaar)

Communicatie en promotie MO*magazine
• wat: maandelijks mondiaal magazine, oplage: 120.000 –
lezersbereik: 219.600 (CIM-fiche 2010)
• doel: consolideren van bereik en impact + versterken van
merk MO*
• hoe: abonnementenwerving, fideliseren van lezers, goeie
perscommunicatie en partnerships met leden + externen
• meting: CIM-fiche voor het bereik (sept 2011) + Mediapoll
voor appreciatie (najaar 2011) + PIGE-map voor impact
(continue)

Communicatie en promotie MO*papers
• wat: gratis downloadbare papers over mondiale thema’s,
vandaag iets meer dan 1000 inschrijvingen op de mailing-
list
• doel: verhogen van bereik en impact, liefst naar 1500

inschrijvingen op de mailinglist + versterken van merk
MO*paper
• hoe: mailinglist goed onderhouden + gerichte communi-
catie in functie van inhoud van de paper
• meting: totaal aantal inschrijvingen op mailinglist
(continue) + aantal downloads per paper (continue)

Communicatie en promotie MO*debatten
• wat: maandelijkse debattenreeks in samenwerking met
diverse partners uit het middenveld
• doel: verhogen van bereik en impact + versterken van
merk MO*debat
• hoe: zo breed mogelijk aankondigen + ook doelgroepge-
richte benadering
• meting: totaal aantal debatten (eind 2011) + aantal ver-
schillende partners + ev. publieksbereik

Communicatie en promotie MO*lezingen
• wat: 4-tal lezingen per jaar over prangende mondiale the-
ma’s met internationale topsprekers, ism deBuren, Vooruit,
Beursschouwbrug, Zuiderpershuis, Kaaitheater en Canvas.
• doel: MO*lezingen als merk op de kaart zetten + zoveel
mogelijk geïnteresseerden bereiken + debat over mondiale
thema’s naar een hoger niveau tillen
• hoe: goede communicatie naar pers, partners en
MO*lezers + juiste partners kiezen in functie van de lezing
• meting: totaal aantal inschrijvingen van de lezingen voor
publieksbereik (cijfers per lezing) + PIGE-map voor impact
(continue)

9.3. Promotie- en communicatieplan www.MO.be in uitvoering

GRIEKENLAND © Tine Danckaers
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10. BIJLAGE: CIM CIJFERS

Un iv er se Nat ional

Per iod ici t y Supplem ent  Weekly (Monthly)

To t Men W om M.S.

x 1 .0 0 0 % Tot x 1 .0 0 0 % Pr o f x 1 .0 0 0 % Pr o f x 1 .0 0 0 % Pr o f

 376.7   100.0   190.1   100.0   186.6   100.0   227.8   100.0   4.0   4.2   3.9   4.0

 171.7   45.6   83.5   43.9   88.2   47.3   116.0   50.9   1.8   1.8   1.8   2.0

Readers last  per iod   219.6   58.3   108.5   57.1   111.1   59.5   138.9   61.0   2.4   2.4   2.3   2.4

Readers 1 issue   219.6   100.0   108.5   100.0   111.1   100.0   138.9   100.0   2.4   2.4   2.3   2.4

Readers 2 issues   272.2   124.0   135.1   124.6   137.1   123.4   169.5   122.1   2.9   3.0   2.9   3.0

Readers 4 issues   311.2   141.7   155.3   143.2   155.8   140.3   191.1   137.6   3.3   3.4   3.3   3.4

Readers 6 issues   331.2   150.8   165.9   153.0   165.3   148.8   202.2   145.6   3.6   3.7   3.5   3.6

Readers 9 issues   349.2   159.0   175.5   161.8   173.7   156.4   212.3   152.9   3.8   3.9   3.6   3.7

Readers 12 issues   359.9   163.9   181.2   167.0   178.7   160.9   218.3   157.2   3.9   4.0   3.7   3.9

Gross contacts   219.6   108.5   111.1   138.9

m in.   192.5   87.7   89.4   82.5   91.9   82.7   117.3   84.5   2.1   2.0   1.9   2.1

Readers last  per iod   219.6   100.0   108.5   100.0   111.1   100.0   138.9   100.0   2.4   2.4   2.3   2.4

Reach  Accu m u lat ion Cov er ag e

Con f id en ce in t er v a l Cov er ag e %

Tert iary readers

MO Mondiaal Magazine

MO*  Mondiaal Magazine, supplém ent  du Knack

Reach  I n d icat o r s Cov er ag e

To t a l Men W om en Main  sh op p er

% Cov er ag e

Total readers

Loyal readers

Prim ary readers

Secondary readers

m ax.   246.6   112.3   127.5  117.5  130.4  117.3  160.4  115.5   2.7   2.8   2.7  2.8

Profile   219.6   100.0   108.5   49.4   111.1   50.6   138.9   63.2

To t Men W om M.S.

x 1 .0 0 0 % Tot x 1 .0 0 0 % Pr o f x 1 .0 0 0 % Pr o f x 1 .0 0 0 % Pr o f

Base  9  3 0 3 .3 1 0 0 4 5 3 1 .0 1 0 0 4 7 7 2 .2 1 0 0 5 6 6 8 .5 1 0 0 

Gen d er

Men   108.5   49.4   108.5   100.0   0.0   0.0   45.8   33.0   2.4   2.4   0.0   2.5

Wom en   111.1   50.6   0.0   0.0   111.1   100.0   93.0   67.0   2.3   0.0   2.3   2.4

Hou seh o ld  lan g u ag e

Dutch   210.4   95.8   104.9   96.7   105.5   95.0   132.1   95.1   4.0   4.0   3.9   4.1

French   9.1   4.2   3.5   3.3   5.6   5.0   6.8   4.9   0.2   0.2   0.3   0.3

I n t er v iew ed  p er son ' s ag e

from  12 to 14 years   2.5   1.1   0.9   0.9   1.6   1.4   0.0   0.0   0.7   0.5   0.9   0.0

from  15 to 24 years   20.0   9.1   8.9   8.2   11.1   10.0   2.3   1.6   1.5   1.3   1.7   1.2

from  25 to 34 years   17.0   7.8   10.5   9.6   6.6   5.9   8.6   6.2   1.2   1.5   1.0   0.9

from  35 to 44 years   32.8   14.9   16.4   15.1   16.4   14.8   23.7   17.1   2.1   2.1   2.1   2.1

from  45 to 54 years   52.7   24.0   24.2   22.3   28.5   25.7   40.2   28.9   3.4   3.1   3.7   3.6

from  55 to 64 years   43.9   20.0   21.2   19.6   22.7   20.4   31.2   22.4   3.4   3.3   3.5   3.4

65 years and m ore   50.7   23.1   26.4   24.3   24.3   21.9   32.9   23.7   2.8   3.4   2.3   2.4

15 years and m ore   217.1   98.9   107.5   99.1   109.6   98.6   138.9   100.0   2.4   2.5   2.4   2.4

from  18 to 44 years   65.7   29.9   33.9   31.3   31.8   28.6   34.6   24.9   1.7   1.7   1.7   1.5

Socia l  g r ou p s

Group 1   66.1   30.1   36.6   33.8   29.5   26.5   40.7   29.3   5.8   6.3   5.2   6.5

Group 2   59.5   27.1   29.3   27.0   30.2   27.2   39.4   28.4   4.5   4.5   4.4   5.1

Group 3   27.8   12.7   13.7   12.7   14.1   12.7   16.7   12.0   2.6   2.6   2.5   2.7

Group 4   27.7   12.6   12.8   11.8   14.9   13.4   17.9   12.9   2.9   2.8   2.9   3.0

Group 5   11.6   5.3   5.3   4.9   6.3   5.7   7.6   5.5   1.0   0.8   1.1   1.1

Group 6   12.6   5.8   6.1   5.6   6.5   5.9   8.5   6.1   1.1   1.0   1.1   1.2

Group 7   9.2   4.2   2.1   1.9   7.1   6.4   6.2   4.5   0.8   0.4   1.2   0.8

Group 8   3.6   1.6   1.8   1.6   1.8   1.6   1.9   1.4   0.3   0.4   0.3   0.2

does not  know   1.3   0.6   0.7   0.6   0.6   0.6   0.0   0.0   1.5   2.0   1.2   0.0

1 5 0 / A

St r u ct u r e r ead er s last  p er iod Cov er ag e %

To t a l Men W om en Main  sh op p er

% Cov er ag e

1 5 0 / A
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To t Men W om M.S.

x 1 .0 0 0 % Tot x 1 .0 0 0 % Pr o f x 1 .0 0 0 % Pr o f x 1 .0 0 0 % Pr o f

Base  9  3 0 3 .3 1 0 0 4 5 3 1 .0 1 0 0 4 7 7 2 .2 1 0 0 5 6 6 8 .5 1 0 0 

Readers last  per iod   219.6   58.3   108.5   57.1   111.1   59.5   138.9   61.0   2.4   2.4   2.3   2.4

Nielsen  ar eas

Nielsen 1   93.8   42.7   49.7   45.8   44.1   39.7   55.0   39.6   4.2   4.5   3.8   4.0

Nielsen 2   110.9   50.5   53.1   49.0   57.8   52.0   74.6   53.7   3.7   3.6   3.8   4.1

Nielsen 3 D   7.8   3.6   3.3   3.0   4.6   4.1   4.3   3.1   5.5   4.9   6.1   4.5

Nielsen 3 FR   5.0   2.3   1.6   1.5   3.4   3.0   3.4   2.5   0.5   0.4   0.7   0.6

Nielsen 3 D +  FR   12.8   5.8   4.9   4.5   7.9   7.2   7.7   5.6   1.2   0.9   1.4   1.2

Nielsen 4   0.9   0.4   0.6   0.6   0.3   0.3   0.5   0.4   0.1   0.1   0.0   0.1

Nielsen 5   1.1   0.5   0.1   0.1   1.0   0.9   1.0   0.7   0.1   0.0   0.1   0.1

Pr ov in ces

Antwerp   62.2   28.3   28.9   26.6   33.3   30.0   41.8   30.1   4.1   3.9   4.4   4.4

West  Flanders   49.4   22.5   28.6   26.4   20.8   18.7   30.9   22.2   4.9   5.7   4.0   5.1

East  Flanders   44.4   20.2   21.1   19.5   23.3   21.0   24.1   17.4   3.6   3.5   3.7   3.2

Lim burg   16.1   7.4   6.8   6.3   9.3   8.4   11.6   8.3   2.2   1.9   2.5   2.8

Hainault   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Liège   0.1   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Luxem burg   0.9   0.4   0.0   0.0   0.9   0.8   0.9   0.6   0.4   0.0   0.8   0.7

Nam ur   0.1   0.1   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.1   0.1

Brussels 19   7.6   3.5   2.9   2.6   4.8   4.3   4.9   3.5   0.8   0.7   1.0   0.9

Flem ish Brabant   37.8   17.2   19.4   17.9   18.4   16.5   24.1   17.3   4.1   4.3   3.9   4.0

W ll B b t 0 9 0 4 0 6 0 6 0 3 0 3 0 5 0 4 0 3 0 4 0 2 0 3

% Cov er ag e

MO*  Mondiaal Magazine, supplém ent  du Knack

St r u ct u r e r ead er s last  p er iod Cov er ag e %

To t a l Men W om en Main  sh op p er

MO Mondiaal Magazine

Walloon Brabant  0.9   0.4   0.6  0.6  0.3  0.3  0.5  0.4   0.3   0.4   0.2  0.3

New  CI M h ab i t a t s 

New Antwerp CI M   39.7   18.1   18.4   17.0   21.2   19.1   26.4   19.0   6.6   6.3   6.9   6.7

New Ghent  CI M   6.8   3.1   5.1   4.7   1.6   1.5   3.3   2.4   2.9   4.4   1.3   2.1

New Brussels CI M   16.5   7.5   7.2   6.6   9.4   8.4   10.0   7.2   1.4   1.2   1.5   1.4

New Liège CI M   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

New Charleroi CI M   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

New cit ies Flanders CI M (n= 30)   65.4   29.8   32.4   29.9   33.0   29.7   42.1   30.3   4.9   5.0   4.8   5.1

New cit ies Wallonia CI M (n= 13)   0.9   0.4   0.0   0.0   0.9   0.8   0.9   0.6   0.1   0.0   0.2   0.2

New urban total CI M (n=  48)   129.2   58.9   63.1   58.2   66.1   59.5   82.7   59.6   2.7   2.8   2.7   2.8

New non urban Flandres CI M   89.3   40.7   44.7   41.2   44.6   40.1   55.5   39.9   3.0   3.0   3.0   3.1

New non urban Wallonia CI M   1.0   0.5   0.6   0.6   0.4   0.4   0.7   0.5   0.1   0.1   0.0   0.1

New  CI M I n h ab i t an t s

New Cent ral City CI M   67.9   30.9   31.7   29.2   36.2   32.6   46.4   33.4   3.4   3.2   3.6   3.7

New Périphery CI M   35.2   16.0   19.0   17.5   16.2   14.6   20.4   14.7   1.8   2.1   1.6   1.8

New Suburb CI M   27.8   12.7   14.0   12.9   13.8   12.4   16.5   11.9   2.1   2.3   2.0   2.1

New Dorm itory city CI M   46.2   21.1   23.2   21.4   23.1   20.8   27.9   20.1   2.5   2.6   2.4   2.4

New Other m unicipalit ies CI M   42.5   19.3   20.6   19.0   21.9   19.7   27.6   19.9   1.9   1.8   2.0   2.2

I n t er v iew ed  p er son ' s p r o f ession

Execut ive m anagem ent   17.9   8.2   13.3   12.3   4.6   4.1   11.1   8.0   7.2   8.4   5.2   7.8

Managem ent   29.3   13.3   20.1   18.6   9.1   8.2   15.2   10.9   6.7   6.7   6.8   6.0

Art isan, sm all m erchant , farm er   5.2   2.4   3.0   2.8   2.2   2.0   3.3   2.4   1.6   1.4   2.0   1.8

Em ployee   60.7   27.7   25.1   23.1   35.6   32.1   46.7   33.6   3.0   3.2   2.9   3.2

Worker   6.1   2.8   5.1   4.7   1.0   0.9   3.8   2.8   0.4   0.5   0.2   0.5

Housewife   11.7   5.3   0.0   0.0   11.7   10.5   11.7   8.4   1.8   0.0   1.9   1.9

Ret ired   59.5   27.1   30.9   28.5   28.6   25.8   38.5   27.8   2.8   3.0   2.6   2.5

Unem ployed   4.1   1.9   1.0   0.9   3.1   2.8   4.0   2.9   0.8   0.4   1.2   1.1

Student   19.8   9.0   9.4   8.6   10.5   9.4   1.1   0.8   1.6   1.5   1.7   1.3

Other non-act ive   5.2   2.3   0.5   0.5   4.6   4.2   3.5   2.5   1.4   0.3   2.5   1.3

I n t er v iew ed  p er son ' s p r o f ession al  st a t u s

With professional act ivity   119.3   54.3   66.7   61.5   52.6   47.3   80.0   57.6   2.7   2.7   2.7   2.9

I n t er v iew ed  p er son ' s ed u cat ion  lev el

Prim ary +  lower secondary   26.1   11.9   9.9   9.2   16.2   14.6   13.7   9.9   0.7   0.6   0.9   0.7

Higher secondary   49.9   22.7   22.7   20.9   27.2   24.5   30.8   22.2   1.5   1.4   1.7   1.5

College and university   143.6   65.4   75.8   69.9   67.8   61.0   94.3   67.9   5.7   6.2   5.1   5.5

Pr esen ce o f  ch i ld ( r en )  y ou n g er  t h an  1 5  y ear s

Total with child( ren) 53 1 24 2 26 7 24 6 26 4 23 7 31 3 22 5 1 9 1 9 1 8 2 1Total with child( ren) 53.1 24.2 26.7 24.6 26.4 23.7 31.3 22.5 1.9 1.9 1.8 2.1

Readership Survey 2009-2010, Copyright  CI M. 1 5 0 / B
The CI M guarantees the validity of the given data. The CI M cannot  guarantee the results of any subsequent  processing.



66 � MOQ � jaarverslag 2010

11. BIJLAGE: MO* IN DE MEDIA

Overzicht redactionele en promotionele verwijzigen enmaatschappelijk impact:

JANUARI 2010

- Kristof Clerix over eerste jaarrapport van Staatsveiligheid op FM Brussel, 28/01/2010
- Kristof Clerix over eerste jaarrapport van Staatsveiligheid in De Ochtend op Radio 1, 31/01/2010
- Gie Goris over het februarinummer vanMO* in FMWorld op FM Brussel, 31/01/2010
- Crisis-enquête MO*71: Artikeltje in De Tijd van 27/01/2010
- Verwijzing naar MO* in artikel ‘Staatsveiligheid onthult eerste jaarverslag’ in Metro 29/01/2010
- Verwijzing naar resultaat uit grote crisis-enquête (MO*71) in Weekend Knack, 6/01/2010
- John Vandaele over de vraag of de koning naar Congomoet gaan in Knack 27/01/2010
- Verwijzing naar reportage over Bulgarije (MO*69) op webpagina’s Panorama (n.a.v. reportage over prostitutie in
Brussel-Noord), www.canvas.be, 3/01/2010

- Interviewmet Gie Goris in artikel ‘Reporter ter plaatse met uitsterven bedreigd’ op www.indymedia.be, 12/01/2010
- Verwijzing naar MO* in opiniestuk ‘Terug naar Siberië, Berlijn en Binche’ van CD&V op www.cdenv.be, 15/01/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Onveiligheid in Haïti wordt schromelijk overdreven’ in nieuwsbrief Knack, 21/01/2010
- Crisis-enquête MO*71: Het Laatste Nieuws: http://hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1060096/2010/01/28/Zes-op-tien-
Vlamingen-wil-zware-terreinwagens-verbieden.dhtml

- Crisis-enquête MO*71: De Morgen: http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1060096/2010/01/28/Zes-op-
tien-Vlamingen-wil-zware-terreinwagens-verbieden.dhtml

- Crisis-enquête MO*71: Deredactie.be: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/100128Vlaming_groen
- Crisis-enquête MO*71: Nieuws.be: http://www.nieuws.be/nieuws/Zes_op_tien_Vlamingen_wil_zware_terreinwagens_ver-
bieden_bcd3b4b4.aspx

- Crisis-enquête MO*71: Skynet.be: http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/belgie/detail_zes-tien-vlamingen-willen-zware-
terreinwagens-verbieden?id=621395

- Crisis-enquête MO*71: Zita.be: http://www.zita.be/nieuws/binnenland/680332_zes-op-de-tien-vlamingen-willen-zware-terrein-
wagens-verbieden.html

- Crisis-enquête MO*71: De Tijd: http://www.tijd.be/nieuws/wijde_wereld/Helft_Vlamingen_voor_CO2-taks_op_vlees.8289536-
603.art

- Crisis-enquête MO*71: Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20100128_012
- Crisis-enquête MO*71: De Gentenaar: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20100128_012
- Crisis-enquête MO*71: De Standaard: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100128_012
- Crisis-enquête MO*71: Nieuws.be: http://www.nieuws.be/nieuws/Vlaanderen_denkt_groen_7da1d0a6.aspx
- Crisis-enquête MO*71: Vandaag.be: http://www.vandaag.be/zoek/25716_een-op-vijf-vlamingen-vertrouwt-bank-niet-meer.html
- Crisis-enquête MO*71 in nieuwsbrief Bond Beter Leefmilieu, 29/01/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Geheime dienst laat voor het eerst in zijn kaarten kijken’ in nieuwsbrief Knack, 29/01/2010

FEBRUARI 2010

- Interviewmet Stefaan Anrys over Zuid-Afrika in Feiten en Fillet op Radio 1, 11/02/2010
- Interviewmet Alma DeWalsche over het eten van cavia’s in Feiten en Fillet op Radio 1, 17/02/2010
- Interviewmet Kristof Clerix over ‘Stadsbendes leveren protectie Congolese vips’ (MO*72) in De Ochtend op Radio 1, 24/02/2010
- Interviewmet Kristof Clerix over ‘Stadsbendes leveren protectie Congolese vips’ (MO*72) op FM Brussel, 24/02/2010
- Interviewmet John Vandaele over Oost-Congo (MO*72) in FMWorld op FM Brussel, 28/02/2010
- Interviewmet Mathias Bienstman en Berber Verpoest over hun artikel en documentaire ‘Reynders spot met het parlement’
(MO*72) op Z-Nieuws (Kanaal Z), 24/02/2010

- Vermelding van Gie Goris in lezersbrief over Belgische cultuur van Chris Debruyne in De Standaard, 15/02/2010
- Verwijzing naar MO* in artikel ‘Les enquêtes sur de Bonvoisin critiquées’ in Metro (Fr), 19/02/2010
- Verwijzing naar MO* in artikel ‘Comité I niet mals voor staatsveiligheid’ in Metro (Nl), 19/02/2010
- Opinie ‘Lessen uit de Congolese bossen’ + verwijzing naar reportage over Oost-Congo (MO*72) van John Vandaele in De
Standaard, 24/02/2010

- Verwijzing naar ‘Stadsbendes leveren protectie Congolese vips’ (MO*72) in Gazet Van Antwerpen, 24/02/2010
- Verwijzing naar ‘Stadsbendes leveren protectie Congolese vips’ (MO*72) in Het Belang Van Limburg, 24/02/2010
- Verwijzing naar ‘Stadsbendes leveren protectie Congolese vips’ (MO*72) in De Standaard, 24/02/2010
- Verwijzing naar ‘Stadsbendes leveren protectie Congolese vips’ (MO*72) in La Dernière Heure, 25/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) in Metro (Fr), 25/02/2010
- Verwijzing naar MO* in interviewmet John Vandaele in Gents stadsmagazine TiensTiens
- Verwijzing naar artikel ‘Maakt Waalse regering wapenexport moeilijker?’ (MO.be) in nieuwsbrief Knack, 9/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Opvouwbare scheepscontainer spaart het klimaat’ (MO.be) in nieuwsbrief Knack, 10/02/2010
- Verwijzing naar MO*paper ‘Wat met de Cubaanse revolutie na Fidel Castro?’ in e-flash 11.11.11, 10/02/2010
- Vermelding vanMO* enMO.be in artikel ‘Bonden steunen internetkrant’ op www.knack.be, 10/02/2010
- Verwijzing naar enquête over de klimaatcrisis (MO*71) in nieuwsbrief Bewust Verbruiken, 16/02/2010
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FEBRUARI 2010

- Verwijzing naar MO* in artikel ‘Comité I berispt Staatsveiligheid inzake de Bonvoisin’ op www.hln.be, 18/02/2010
- Verwijzing naar MO* in artikel ‘Comité I berispt Staatsveiligheid inzake de Bonvoisin’ op www.demorgen.be, 18/02/2010
- Verwijzing naar MO*paper ‘Wat met de Cubaanse revolutie na Fidel Castro?’ op www.cubanismo.net, 22/02/2010
- Overname artikel ‘Afluisterwet perkt openbaarheid van bestuur in’ (MO.be) op www.fondspascaldecroos.be, 22/02/2010
- Opinie ‘Lessen uit de Congolese bossen’ + verwijzing naar reportage over Oost-Congo (MO*72) van John Vandaele op
www.standaard.be, 24/02/2010

- Verwijzing naar artikel ‘Stadsbendes leveren protectie Congolese vips’ (MO*72) op www.congoforum.be, 23/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.belga.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.standaard.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.demorgen.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.hln.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.knack.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.lalibre.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.rtlinfo.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.lesoir.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.nieuws.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.skynet.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.vt4.be, 24/02/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72) op www.fondspascaldecroos.be, 24/02/2010
- Parlementaire vraag van senator Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) over bescherming Congolese vips door gevaarlijke
stadsbendes (MO*72) aan ministers Steven Vanackere, Stefaan De Clerck en Annemie Turtelboom, 25/02/2010

MAART2010

- Interviewmet Gie Goris over de onrust in Thailand in Ter Zake op Canvas, 17 maart 2010
- Interviewmet John Vandaele over mijnbouw in Congo in Stories op Radio 1, 19 maart 2010
- Interviewmet Gie Goris over Afghanistan in Ter Zake op Canvas, 19 maart 2010
- Interviewmet Gie Goris over de onrust in Thailand in De Ochtend op Radio 1, 21 maart 2010
- Interviewmet kristof Clerix over spionage in Brussel op de Franse actualiteitszender BFMTV, 27 maart 2010
- Artikel over Brusselse stadsbendes en Congolese vips in Metro, 5 maart 2010
- Opinie van John Vandaele over de belastingontduiking van Tom Boonen in De Standaard, 11 maart 2010
- Artikeltje ‘Kristof Clerix wint European Young Journalist Award’ in de mediabijlage van DeMorgen, 26maart 2010
- Opinie van Gie Goris over Belgische cultuur in Engelstalig internationaal cultureel magazine Gig Magazine, 24 maart 2010
- Zaterdaginterviewmet Malalai Joya (MO.be) in nieuwsbrief Gemeente Brasschaat, 5 maart 2010
- Verwijzing naar artikel ‘Overheid laat banken hun zin doen’ (MO*72) in digizine Netwerk Vlaanderen, 9 maart 2010
- Artikel ‘Producten uit Israëlische nederzettingen glippen Europa binnen’ (MO.be) op www.stopdebezetting.com, 11 maart 2010
- Verwijzing naar artikel ‘Bezoek koning Albert: Kritiek helpt niet’ in nieuwsbrief Knack, 11 maart 2010
- Verwijzing naar MO* in artikel ‘Overheidssteun en broccoli-journalistiek’ op www.apache.be, 15 maart 2010
- Overname artikel ‘Avatar in de Peruaanse Amazone’ op www.11.be, 15 maart 2010
- Verwijzing naar artikel ‘Drukkerijen kiezen voor duurzaam papier’ (MO*72) in nieuwsbrief FSC-Info, 24 maart 2010
- Zaterdaginterviewmet Paluku Methuselah (MO.be) in E-Flash 11.be, 24 maart 2010
- ‘MO-journalist wint European Young Journalist Award’ op www.standaard.be, 24 maart 2010
- ‘MO-journalist wint European Young Journalist Award’ op www.nieuws.be, 24 maart 2010
- ‘MO-journalist wint een Europese prijs’ op www.deredactie.be, 24 maart 2010
- ‘Journalist Kristof Clerix wint European Young Journalist Award’ op www.hbvl.be, 24 maart 2010
- ‘Journalist Kristof Clerix wint European Young Journalist Award’ op www.gva.be, 24 maart 2010
- ‘Journalist Kristof Clerix wint European Young Journalist Award’ op www.knack.be, 24 maart 2010
- ‘Kristof Clerix wint European Young Journalist Award 2010’ op www.fondspascaldecroos.be, 24 maart 2010
- ‘Kristof Clerix gagne l’European Young Journalist Award’ op www.lacapitale.be, 24 maart 2010
- ‘Europese Commissie prijs gaat naar jonge MO*reporter’ op www.stampmedia.be, 25 maart 2010
- Verwijzing naar Gie Goris in persbericht EPO over het Nepal-boek van Nick Meynen, 29 maart 2010
- Parlementaire vraag van kamerlid Bart Laeremans (VB) over de zaak-Belliraj (artikel in MO*68), 3 maart 2010
- Parlementaire vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V) over de zaak-Belliraj (artikel in MO*68), 4 maart 2010
- Parlementaire vraag van kamerlid BenWeyts (N-VA) over de beveiliging van Congolese vip’s door Brusselse stadsbendes
(artikel in MO*72), 4 maart 2010
- Parlementaire vraag van senator Sabine de Bethune (CD&V) over ontwikkelingshulp aan Afghanistan, 24 maart 2010
- Verwijzing naar verschillendeMO*artikels over Afghanistan in het integraal verslag van de Verenigde Commissies voor de
Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, 29 maart 2010
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11. BIJLAGE: MO* IN DE MEDIA

APRIL 2010

- Gie Goris over de opstand in Kirgizië op FM Brussel, 8 april 2010
- Gie Goris over de opstand in Kirgizië op Q-Music, 8 april 2010
- Alma DeWalsche over Mexico in Mezzo op Radio 1, 9 april 2010
- Samira Bendadi over de vrouwen vanMolenbeek (MO*74) in FMWorld op FM Brussel, 30 april 2010
- Interviewmet Irene Khan n.a.v. MO*lezing met haar en minister Steven Vanackere in Metro, 21 april 2010
- Artikeltje over samenwerking nieuwssites in Metro, 29 april 2010
- Interviewmet Gie Goris in dossier ‘Hoe nauw neemt de Vlaamse pers het met bronnencontrole?’ in mediatijdschrift Scoop,
april 2010
- Interviewmet Kristof Clerix over de zaak-Belliraj in het Marokkaanse magazine Actuel, april 2010
- Opinie ‘Ontwaakt, nationalisten’ van John Vandaele in Knack, 28 april 2010
- Verwijzing naar artikel ‘VlaamseMarokkanen investeren in duurzame ontwikkeling’ (MO*73) in nieuwsbrief De Groene belg
vanMediadoc, 1 april 2010
- Verwijzing naar artikels MO.be over onrust in Thailand in artikel ‘Corruptie diepere oorzaak problemen Thailand’
op www.dewereldmorgen.be, 1 april 2010
- Overname interviewmet Ging Ledesma (MO*73) over microkrediet op www.oikocredit.org, 6 april 2010
- Overname van artikel ‘Gasten in eigen land’ (Mening opMaandag van Olivia Rutazibwa opMO.be) op www.kifkif.be,
7 april 2010

- Verwijzing naar artikel ‘Drie vragen aan Hans Vandyck’ (MO*73) in nieuwsbrief Week van de Aarde, 9 aprikl 2010
- Verslag MO*lezing met Irene Khan en Stecven Vanackere op www.apache.be, 21 april 2010
- Verwijzing naar MO.be-artikels over Klimaattop der Volkeren in Bolivia in De Groene Belg vanMediadoc, 22 april 2010
- Overname artikel ‘Allochtone Vlamingen over de val van de regering’ (Mo.be) op www.stampmedia.be, 27 april 2010
- Samenvatting van artikel ‘De honoraire consuls van het koninkrijk’ (MO*74) op www.apache.be, 28 april 2010
- Artikel ‘Nieuwssites MO*, Apache, StampMedia en Rektoverso gaan samenwerken’ op www.belga.be, 28 april 2010
- Artikel ‘Nieuwssites MO*, Apache, StampMedia en Rektoverso gaan samenwerken’ op www.nieuwsblad.be, 28 april 2010
- Artikel ‘Nieuwssites MO*, Apache, StampMedia en Rektoverso gaan samenwerken’ op www.standaard.be, 28 april 2010
- Artikel ‘Nieuwssites MO*, Apache, StampMedia en Rektoverso gaan samenwerken’ op www.nieuws.be, 28 april 2010
- Artikel ‘Nieuwssites MO*, Apache, StampMedia en Rektoverso gaan samenwerken’ op www.skynet.be, 28 april 2010
- Artikel ‘Nieuwssites MO*, Apache, StampMedia en Rektoverso gaan samenwerken’ op www.mediakritiek.be, 28 april 2010
- Artikel ‘Nieuwssites MO*, Apache, StampMedia en Rektoverso gaan samenwerken’ op www.fondspascaldecroos.org,
28 april 2010
- Artikel ‘MO.be, Apache, StampMedia.be en rektoverso.be gaan nauwer samenwerken’ op www.stampmedia.be, 28 april 2010
- Artikel ‘Onafhankelijke nieuwssites staan samen sterker’ op www.apache.be, 29 april 2010

MEI 2010

- John Vandaele over het IMF en Griekenland in Feiten en Fillet op Radio 1, 5/05/2010
- Gie Goris over de onrust in Thailand in Vandaag op Radio 1, 14/05/2010
- Kristof Clerix over cyberoorlogen in Terzake op Canvas, 18/05/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) in interviewmet Patricia Verbauwheden
van Broederlijk Delen in Feiten en Fillet op Radio 1, 19/05/2010
- Kristof Clerix over propaganda en inlichtingendiensten in Feiten en Fillet op Radio 1, 26/05/2010
- Alma DeWalsche over MO*75 in FMWorld op FM Brussel, 28/05/2010
- Gie Goris over ‘Stemmen of niet?’ in De Morgen, 4/05/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) in Metro, 20/05/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Denktanks als dekmantel voor spionage’ (MO*74) in New Europe, www.neweurope.eu, 2/05/2010
- Verwijzing naar interviewmet minister Vanackere in Rusland (MO.be) op Apache, www.apache.be, 4/05/2010
- Overname van artikel ‘Het wordt pas lente in Afghanistan als het dooit in Kasjmir’ op Pajhwok Afghan News,
www.pajhwok.com, 5/05/2010
- Vermelding vanMO*journalist John Vandaele als co-auteur in artikelreeks ‘Het stuur van de economie’ op DeWereldMorgen,
www.dewereldmorgen.be, maandmei
- Verwijzing naar zaterdaginterviewmet Senan van de Tamil Solidarity Campaign (MO.be) op www.socialisme.be, 10/05/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Arabische wereld heeft genoeg revoluties gekend’ (MO*) op Apache, www.apache.be, 11/05/2010
- Overname artikel (Belgische scholen scoren relatief goed voor diversiteit’ (MO.be) op Stampmedia, www.stampmedia.be,
12/05/2010
- Verwijzing naar zaterdaginterviewmet David Adjaye (MO.be) op de blog van Bozar, www.bozarblog.be, 17/05/2010
- Interviewmet Gie Goris over Thailand op DeWereldMorgen, www.dewereldmorgen.be, 19/05/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) op www.lesoir.be, 19/05/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) op www.apache.be, 19/05/2010
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MEI 2010

- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) op www.dewereldmorgen.be, 19/05/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) op www.kerknet.be, 20/05/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) op www.knack.be, 20/05/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) op www.hln.be, 20/05/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage in België (MO.be enMO*75) op www.demorgen.be, 20/05/2010
- Verwijzing naar de zaak-Forrest op DeWereldMorgen, www.dewereldmorgen.be, 20/05/2010
- Verwijzing naar interviewmet minister-president Peeters (MO*75) op Apache, www.apache.be, 27/05/2010

JUNI 2010

- Gie Goris over de 65ste verjaardag van Aung San Suu Kyi in De Ochtend op Radio 1, 20/06/2010
- Gie Goris over de Indiase schrijver Ramachandra Guha in Babel op Klara, 23/06/2010
- John Vandaele werd geïnterviewd over Congo door het programma Stories (datum onbekend)
- Opinie van John Vandaele en Rik Coolsaet (‘Vlaams is nog altijd rechts’) in De Standaard, 10/06/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage (MO*75) in De Standaard, 22/06/2010
- Gie Goris over de verkiezingsuitslag in Knack, 16/06/2010
- Dossier ‘Congolezen in België’ met verwijzing naar MO* in Imagine Demain Le Monde, juni 2010
- Verwijzing naar artikel ‘Buitenlandse thema’s in de verkiezingscampagne’ (MO.be) op www.apache.be, 8/06/2010
- Overname artikel ‘Het einde van het hoofddoekenverbod?’ (MO.be) op www.stampmedia.be, 10/06/2010
- Gie Goris over de verkiezingsuitslag op www.knack.be, 15/06/2010
- Verwijzing naar interviewmet Venancio Mbande (MO.be) op www.tropicalidad.be, 18/06/2010
- Verwijzing naar artikel over Colombiaanse spionage (MO*75) in opinie en persbericht Broederlijk Delen, 23/06/2010
- Verwijzing naar artikel ‘De toekomst van de landbouw is de agro-ecologie’ (MO.be) op www.apache.be, 23/06/2010
- Verwijzing naar Congo-artikels (MO.be) op www.congoforum.be, juni 2010
- Verwijzing naar dossier G8/G20 (MO.be) op www.apache.be, 28/06/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Afspraak met de geschiedenis? Yeah right!’ op www.apache.be, 30/06/2010
- We vernamen uit goede bron dat MO*paper 43 over goed bestuur circuleerde op het Kabinet van Buitenlandse Zaken en
op verschillende Belgische ambassades.
- Gie Goris werd gevraagd om in het Belgisch parlement een introductie te geven over persvrijheid voor een Turkmeense
parlementaire delegatie, 10/06/2010

JULI 2010

- Interviewmet Gie Goris over India na Gandhi op Radio A192 3 juli 2010
- Interviewmet Kristof Clerix over de Belgische politiek in Sloveense krant ‘Zurnal24’, 24 juni 2010
- Interviewmet Gie Goris in weekblad Vacature, 10 juli 2010
- Dossier ‘Congolezen in België’ met verwijzing naar MO* in Agenda Interculturel, juni 2010
- Verwijzing naar artikel ‘Een archipel van oude dorspculturen’ (MO*76) op www.fondspascaldecroos.be, 7 juli 2010
- Overname artikel ‘Onze eigen muziek moeten we importeren’ (MO*76) op www.rektoverso.be, 7 juli 2010
- Overname artikel ‘Asbestgebruik oké volgens asbestindustrie’ (MO.be) op www.apache.be, 28 juli 2010

AUGUSTUS2010

- Radio 1 belde voor meer info over een artikel over microkredieten dat stagiair Andy Furnière schreef voor MO.be,
5 augustus 2010
- Gie Goris op Kanaal Z en Canal Z over de overstromingen in Pakistan, 17 augustus 2010
- Kristof Clerix in FMWorld op FM Brussel over het nieuwe nummer vanMO*, 29 augustus 2010
- Opiniestuk John Vandaele in De Standaard over beeldvorming in de media en betrokkenheid bij Pakistan, 18 augustus 2010
- Verwijzing naar portret Rokia Traoré (MO*77) op www.tropicalidad.be, 25 augustus 2010
- Verwijzing naar artikels ‘Reynders spot met het parlement’ (MO*72), ‘Duurzaam op papier’ (MO*77) en ‘Gestrand in transitland
Libië’ (MO*77) in nieuwsbrief Fonds Pascal Decroos en op www.fondspascaldecroos.be, 28 augustus 2010
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11. BIJLAGE: MO* IN DE MEDIA

SEPTEMBER2010

- Gie Goris over de MDG’s in De Ochtend op Radio 1, 20/09/2010
- John Vandaele over welvaart zonder groei in De Ochtend op Radio 1, 26/09/2010
- Gie Goris over de EU-Africa Summit in Brussel op de Duitse publieke radio, 27/09/2010
- Gie Goris over retailers in Afrika in journaal op Kanaal Z, 28/09/2010
- John Vandaele over 40 jaar PVDA-blad Solidair in De Standaard, 25/09/2010
- Verwijzing naar MO* in interviewmet Tim Jackson over ‘Welvaart zonder groei’ in Knack, 1/09/2010
- Interview van Gie Goris met Amin Maalouf in tijdschrift Vlaamse Opera Nu! van de Vlaamse Opera, sept 2010
- Verslag MO*lezing Jean Ziegler en Rik Coolsaet op www.apache.be, 21/09/2010
- Verslag MO*lezing Jean Ziegler en Rik Coolsaet op www.kifkif.be, 21/09/2010
- Verslag MO*lezing op www.maroc.nl, 21/09/2010
- RSS-feed vanMO.be op www.isonline.nl
- Verwijzing naar artikel ‘Huisjesmelkerij in Antwerpen’ MO*78) op www.apache.be, 29/09/2010
- Verwijzing naar portret frontvrouw Terrakota (MO*78) op www.tropicalidad.be, 29/09/2010

OKTOBER2010

- Rik Coolsaet over Jean Ziegler (cfr. MO*lezing van 20/09) in Interne Keuken op Radio 1, 9/10/2010
- John Vandaele over het boek ‘When China rules the world’ in De Ochtend op Radio 1, 10/10/2010
- Tine Danckaers over MO*79 in FMWorld op FM Brussel, 29/10/2010
- Opiniestuk ‘Aanvaard worden is geen gunst’ van Olivia Rutazibwa in De Standaard, 29/10/2010
- Gie Goris over kunst en activisme in Rekto:Verso, oktober 2010
- Indra Dewitte (VRT) kijkt op naar geëngageerde journalisten zoals Gie Goris - in Psychologies Magazine, oktober 2010
- Artikel ‘Unliver kiest voor duurzame thee’ van Olivia Rutazbiwa in Gondola Magazine (retailmagazine), oktober 2010
- ‘De schepping van Gie Goris’ in Nederlands journalistentijdschrift Villamedia, oktober 2010
- Verwijzing naar interviewmet Natach Atlas (MO*) op www.zuiderpershuis.be, 11/10/2010
- Verwijzing naar artikels MO.be over Nobelprijs voor Liu Xiaobo in nieuwsbrief De Groene Belg 405 vanMediadoc, 11/10/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Bolivia neemt lithiumproductie’ in eigen handen’ (MO.be) op www.apache.be + in nieuwsbrief Apache,
12/10/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Bolivia neemt lithiumproductie’ in eigen handen’ (MO.be) op www.fondspascaldecroos.org
+ in nieuwsbrief FPD, 13/10/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Muziek in Cuba is meer dan rumba en salsa’ (MO.be) op www.tropicalidad.be, 13/10/2010
- Verwijzing naar reportage over Myanmar (MO*78) in nieuwsbrief Chautaara vzw, 23/10/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Zuid-Kivu: Kans om echt een eind te maken aan het seksuele geweld’ (MO*79) op www.congoforum.be,
27/10/2010
- Persprijs Duurzame Ontwikkeling voor John Vandaele in persbericht FRDO, 27/10/2010
- Verwijzing naar interviewmet Jean Drèze (MO*79) op www.apache.be, 27/10/2010
- Persprijs Duurzame Ontwikkeling voor John Vandaele in nieuwsbrief De Groene Belg 413 vanMediadoc, 28/10/2010
- Blog Alma DeWalsche op www.terrareversa.be
- Overname voorwoord MO*79 van Gie Goris in nieuwsbrief De Groene Belg 414 vanMediadoc, 29/10/2010
- Gie Goris in jury Be Fair & Sustainable Awards n.a.v. Week van de Fair Trade, oktober 2010
- Er kwam een reactie van 10 pagina’s binnen van het Braziliaanse bedrijf Veracel op het MO*artikel over FSC-plantages in
Brazilië (MO*77), oktober 2010
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NOVEMBER2010

- Kristof Clerix over WikiLeaks in Vandaag op Radio 1, 29/11/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Staatsveiligheid mobiliseert gemeentebesturen’ (MO.be) in Metro, 4/11/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Staatsveiligheid mobiliseert gemeentebesturen’ (MO.be) in het Belang van Limburg, 4/11/2010
- Opinie ‘Een oogje dicht voor China’ van John Vandaele in De Standaard, 10/11/2010
- Opinie ‘Het beweegt in Myanmar’ van Gie Goris in De Standaard, 15/11/2010
- Interviewmet Gie Goris in Leuvense studentenkrant Veto, 22/11/2010
- Overzicht van werkbeurzen (6x vermelding voor MO*) in papieren nieuwsbrief van Fonds Pascal Decroos nr 21
- Verwijzing naar artikel ‘Staatsveiligheid mobiliseert gemeentebesturen’ (MO.be) op www.apache.be, 3/11/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Staatsveiligheid mobiliseert gemeentebesturen’ (MO.be) op www.demorgen.be, 3/11/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Staatsveiligheid mobiliseert gemeentebesturen’ (MO.be) op www.nieuws.be, 3/11/2010
- Opinie ‘Private beleggers en publieke diensten’ van Eric Goeman (MO.be) overgenomen op www.globalinfo.nl, 4/11/2010
- Artikel ‘5 conseils de Samira Bendadi (MO*) pour un bon reportage’ op www.kifkif.be, 9/11/2010
- Artikel ‘5 conseils de Samira Bendadi (MO*) pour un bon reportage’ op www.parlemento.com, 9/11/2010
- Overname dossier ‘Zijn wemet te veel’ (MO*79) in nieuwsbrief De Groene Belg 425 vanMediadoc, 17/11/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Guantanamo ligt in Ivoorkust’ (MO*79) in nieuwsbrief Fonds Pascal Decroos, 16/11/2010
- Verwijzing naar artikel ‘Defensiearchief in kaart gebracht’ (MO.be) op www.apache.be, 18/11/2010
- Verwijzing naar artikel en interviews over cybercriminaliteit (MO.be) op www.apache.be, 22/11/2010
- Verslag MO*debat over kernenergie op www.dewereldmorgen.be, 22/11/2010
- Verslag debat media en racismemet verwijzing naar MO*journaliste Olivia Rutazibwa op www.kifkif.be, 18/11/2010
- Video ‘De pekelzonde vanMorales’ met verwijzing naar artikel in MO*80 op www.dewereldmorgen.be, 25/11/2010
- Vermelding van persprijs duurzamen ontwikkeling voor John Vandaele in nieuwsbrief FRDO Info, november 2010
- MO*journaliste Samira Bendadi gaf op uitnodiging van KifKif journalistieke vorming aan jongeren in de Pianofabriek in Brussel,
5/11/2011
- Het artikel ‘Duurzaaam op papier’ (MO*77) blijft voor opschudding zorgen. De auteurs -Leo Broers en An-Katrien-Lecluyse- laten
weten dat er een groot onderzoek is opgestart naar de certificatie van Veracel van de eucalyptusplantages in Brazilië,
16/11/2010
- Journalisten Mathias Bienstman en Berber Verpoest winnen aanmoedigingsprijs VVOJ met artikel ‘Reynders spot met het
parlement’ (MO*72)

DECEMBER2010

- Opinie Samira Bendadi (Gezocht: allochtoon zoals wij) in De Standaard, 1/12/2010
- Verwijzing naar MO*lezing Tariq Ali en Joseph Vogl in artikel 'De comeback vanMarx' in De Standaard, 4/12/2010
- Verwizjing naar MO* in opinie Freddy Mortier (Geef de dakloze migrant onze kruimels) in De Standaard, 6/12/2010
- Infografiek over REDDmet verwijzing naar MO* in Het Belang van Limburg, 7/12/2010
- Verwijzing naar MO* in opinie Koen Van den Broeck (De ngo aan de Reyerslaan) in DeMorgen, 18/12/2010
- Verwijzing naar MO* in opinie Annemie Peeters (Radio over wat er leeft) in De Standaard, 20/12/2010
- John Vandaele over François Houtart in artikel 'De zwarte bladzijde van de rode paus' in De Standaard, 30/12/2010
- Vermelding vanMO* in ontwikkelingstijdschrift The Courier (Flemish model of pragmatism: a magazine), 2010
- De boekenkast van Gie Goris in Psychologies Magazine, december 2010
- verslag van deMO*lezing met tariq Ali en Joseph Vogl in het Leuvense studentenweekblad Veto, 13/12/2010
- Samira Bendadi in het Radio 1-progralmma Interne Keuken, 4/12/2010
- Gie Goris over Kagame in Brussel in Vandaag op Radio 1, 6/12/2010
- Interviewmet Joseph Vogl (n.a.v. MO*lezing) in het Klara-programma Trio, 11/12/2010
- Verwijzing naar recensie MO* in nieuwsbrief Cuba Actua van ICS, www.cubanismo.net, 1/12/2010
- Aankondiging MO* in Mediargus-databbank in nieuwsbrief Mediargus, 3/12/2010
- Aankondiging MO*paper 'De laatste energiecrisis?' op www.duurzaamleuven.be, 6/12/2010
- Overname artikel 'Burgemeesters liggen niet wakker van staatsveiligheid' (MO.be) op www.apache.be, 8/12/2010
- Verwijzing naar MO* in 'Cancun: wat heeft het opgeleverd?' in nieuwbrief De Groene Belg 438 vanMediadoc, 15/12/2010
- Verslag van deMO*lezing in blog Dietrick Muylaert op www.dewereldmorgen.be
- Gie Goris gaf in december op vraag van de vakbond LBC-NVK een beschouwing over intellectuele eigendom en auteursrecht.
- Ex-stagiair Karle Deneckere werd tweede bij de Prijs van het Vlaams Vredesinstituut voor zijn thesis over de pers in Congo,
een onderwerp waarvoor hij inspiratie vond tijdens zijn stage bij MO*, 17/12/2010
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12. CONTACTGEGEVENS

Wereldmediahuis vzw
Ondernemingsnummer 0479 817 230
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
02 536 19 78
info@mo.be
www.MO.be

Redactie
Gie Goris gie.goris@mo.be +32 (0)2 536 19 64
Alma DeWalsche alma.dewalsche@mo.be +32 (0)2 536 19 65
John Vandaele john.vandaele@mo.be +32 (0)2 536 19 73
Kristof Clerix kristof.clerix@mo.be +32 (0)2 536 19 76
Olivia Rutazibwa Olivia.rutazibwa@mo.be +32 (0)2 536 19 74
Tine Danckaers tine.danckaers@mo.be +32 (0)2 536 19 75
Samira Bendadi samira.bendadi@mo.be +32 (0)2 609 44 36

Eindredactie
Kristof Clerix kristof.clerix@mo.be +32 (0)2 536 19 76

Webredactie
Maarten Lambrechts webredactie@mo.be +32 (0)2 536 19 72

Promotie & communicatie
Jan Buelinckx promotie@mo.be +32 (0)2 536 19 77

Coördinator interne zaken
Ann Popelier ann.popelier@mo.be +32 (0)2 536 19 78

Afgevaardigd bestuurder
Jan Lamers jan.lamers@mo.be via (0)2 536 19 78

We zijn benieuwd naar uw reacties op dit jaarverslag. Voor vragen of opmerkingen mag u zich richten tot:
Ann Popelier ann.popelier@mo.be +32 (0)2 536 19 78

13. COLOFON

Dit jaarverslag werd gerealiseerd met de medewerking van
Frank Beke
Jan Lamers
Gie Goris
Jan Buelinckx
Maarten Lambrechts
Kilian De Jager
Joren Gettemans
Ann Popelier
Coördinatie
Ann Popelier
Eindredactie
Kristof Clerix
Lay-out
Inge D’haen
Verantwoordelijke uitgever
Frank Beke
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