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OneWorld verder met hoofdredacteur
en nieuwe uitgever
Beste redactie,
Nadat OneWorld begin oktober aankondigde dat het om financiële redenen moet stoppen met
het papieren magazine en er van de meeste medewerkers afscheid moest worden genomen,
is nu bekend dat de titel in nieuwe handen komt. Hoofdredacteur Seada Nourhussen en
uitgever John Olivieira gaan OneWorld exploiteren. Stichting OneWorld, die onder meer het
magazine uitgeeft, verleent daartoe vanaf 1 januari 2021 een licentie aan het nieuwe bedrijf
van Nourhussen en Olivieira.
Over die keuze zegt bestuursvoorzitter van Stichting OneWorld, Maurits Groen: “Wij wilden
dat het unieke en noodzakelijke journalistieke geluid en de missie van OneWorld behouden
blijft. Met de combinatie van Seada Nourhussen als inhoudelijk leider en John Olivieira als
zakelijk leider vertrouwen we erop dat de nieuwe koers, die impact maakt en nieuw publiek
trekt, wordt doorgezet.”
Nourhussen en Olivieira zullen online blijven publiceren op oneworld.nl, maar hebben ook de
ambitie om het papieren magazine in een andere frequentie terug te brengen, afhankelijk van
animo en steun vanuit de lezers. “2020 was een journalistiek piekjaar voor OneWorld wat
betreft bereik en zichtbaarheid”, zegt Nourhussen. “Er is duidelijk flinke behoefte aan onze
producties, maar dat journalistieke succes vertaalde zich niet in een stevige financiële basis.
Het is ontzettend pijnlijk dat het bestuur een bevlogen en betrokken team moest laten gaan en
dat we moesten stoppen met ons kroonjuweel: het compleet gerestylede magazine. Dat ik nu
samen met John opnieuw kan gaan bouwen aan OneWorld is dan weer heel mooi en
ontzettend spannend. We hopen dat alle lezers met ons meegaan.”
Nourhussen, die onder meer Afrika-redacteur en columnist was bij Trouw, is sinds 2018
hoofdredacteur van OneWorld. Ze luidde een nieuwe koers in bij de titel: journalistiek voor
rechtvaardigheid. Met verhoogde aandacht voor onderwerpen als (anti)racisme, validisme en
transfobie, naast de vaste thema’s als duurzaamheid en mondiale ongelijkheid. Olivieira was
tot voor kort directeur-bestuurder van Publieke Omroep Amsterdam (AT5/SALTO/FUNX),
manager bij mediabedrijf Sanoma en adviseur van de directie van NDC (Noordelijke Dagblad
Combinatie). De afgelopen twee jaar maakte Olivieira ook onderdeel uit van de redactieraad
van OneWorld.
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