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OneWorld brengt laatste papieren magazine uit 
 
OneWorld trekt dit jaar meer lezers dan ooit. Maar liefst 2,5 miljoen mensen weten ons  
online te vinden en 10.000 abonnees ontvangen ons compleet vernieuwde magazine 
over mensenrechten, duurzaamheid en identiteit. We zijn ontzettend trots op dit succes 
en blij met de waardering van onze lezers.  
  
Hoewel 2020 journalistiek gezien een topjaar voor ons is, blijkt het - zeker in de corona-
crisis - heel moeilijk om voldoende duurzame financieringsmodellen te vinden voor 
OneWorld. Dat geldt voor de journalistieke sector in zijn geheel, en helaas ook voor ons.  
 
Met pijn in ons hart delen wij daarom onderstaande verklaring van het bestuur  
van OneWorld met jou. 
 

 

Het wegvallen van ons papieren magazine zien wij als een groot verlies voor de 
pluriformiteit van de Nederlandse media. Onze grote dank gaat uit naar alle freelancers 
die zich met hart en ziel inzetten voor journalistiek voor rechtvaardigheid. En natuurlijk 
naar al onze lezers en partners, zonder wie OneWorld, ook in de toekomst, niet 
mogelijk is.    
 
Wij werken hard aan een bijzonder laatste decembermagazine en aan een nieuwe 
start in 2021. Wij hopen op je blijvende betrokkenheid en houden je natuurlijk op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat wij 
onze unieke positie in het medialandschap behouden.  
 
Veel dank. 
 
Het OneWorld-team 

 

Tot onze grote spijt hebben we recentelijk moeten besluiten om de kosten van OneWorld 
drastisch te reduceren en enkel digitaal verder te gaan. De financiële situatie laat ons geen 
andere mogelijkheid. Dat is in de eerste plaats pijnlijk voor de lezers van het magazine, maar 
ook voor het team. Dit jaar kan OneWorld nog één papieren editie uitbrengen. Dat betekent 
dat het novembermagazine niet wordt geproduceerd en dat in december het laatste 
magazine verschijnt. Daarna gaat OneWorld digitaal verder. 
  
In de komende maanden vindt ook een reorganisatie plaats. Er zal afscheid genomen moeten 
worden van medewerkers. Ook dat doet pijn. Er is een interim directeur aangesteld om 
OneWorld door deze periode te leiden en te onderzoeken hoe OneWorld er vanaf 2021 uit 
gaat zien. Verder wordt er nagedacht over een vervangend aanbod aan de lezers. Vóór het 
einde van het jaar verwachten we hierover meer te kunnen delen. 
 
We hopen op je begrip.    
 
Hoogachtend, 
  
Namens het bestuur van OneWorld 
Maurits Groen, voorzitter 

 

 


