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Inleiding
De Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera (Statera) is opgericht op 26 oktober 2015
en is gevestigd te Rotterdam. Statera is het wetenschappelijk instituut dat gelieerd is aan
de Politieke beweging DENK (DENK) en is sinds 30 oktober 2015 als neveninstituut aan
DENK verbonden.
De naam van het wetenschappelijk instituut, Statera, is het Latijns woord voor balans. Dit
is gestoeld op de overtuiging dat het geluid van bepaalde groepen in Nederland niet
gehoord wordt in de politiek en in de wetenschap en dat daarom het politiek en
wetenschappelijk discours hierdoor in balans gebracht dienen te worden. Hiermee sluit
de naam van Statera aan bij de ideologische doelstelling van het behartigen van de
belangen van collectief Nederland.
Statera heeft als hoofddoel het verrichten van politiek-wetenschappelijke activiteiten ten
behoeve van DENK en haar vertegenwoordigers in gemeenteraden, de Tweede Kamer,
het Europees Parlement, waterschappen en Provinciale Staten. Deze activiteiten vinden
plaats vanuit een expliciete sympathie met en gebondenheid aan de ideologische
grondslag van DENK.
Het hoofddoel van Statera mondt uit in de volgende twee kerntaken: het bestuderen van
historische en actuele politiek- en maatschappelijk relevante vraagstukken op een
wetenschappelijk niveau en het doen van veldonderzoek naar actuele politiek- en
maatschappelijk relevante vraagstukken op een wetenschappelijk niveau. Hierbij worden
deze vraagstukken nadrukkelijk in het perspectief van de ideologische grondslag van
DENK geplaatst.
De resultaten van de politiek-wetenschappelijke activiteiten van Statera worden
vastgelegd en online gepubliceerd, om zo een brede discussie over de resultaten en
vraagstukken te realiseren binnen DENK en binnen de samenleving.
Hiermee draagt Statera bij aan de visievorming en standpuntbepaling van DENK en aan
de reflectie op de door de publicaties geraakte thema’s binnen de Politieke beweging
DENK en binnen de samenleving.
In dit beleidsplan wordt de doelstelling, de organisatiestructuur, de geplande activiteiten
en de werkwijze van Statera voor 2018 uiteengezet. Na in de komende hoofdstukken in
te gaan op de doelen en de werkwijze van Statera, zal er een overzicht geboden worden
van welke politiek-wetenschappelijke activiteiten Statera zal gaan ontplooien in 2018.
Tenslotte volgt er een financiële vertaling van deze activiteiten in de vorm van een
begroting.
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Doelstelling stichting
Statera heeft het doel om vernieuwende en krachtige bijdragen te leveren aan de
wetenschap in Nederland. Wij zijn in staat om mensen te bereiken die vanuit
maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse vaak als ‘moeilijk bereikbaar’ zijn
gecategoriseerd. Statera zet zich in voor onderzoek naar actuele onderwerpen waarin
deze moeilijk bereikbare doelgroepen ook met recht gehoord worden.
Het doel tracht Statera te bereiken door de inwoners van Nederland op verschillende
manieren actief te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en intellectuele bijdragen.

Missie
Statera streeft naar het implementeren van nieuwe, ontbrekende perspectieven binnen
het politiek (maatschappelijk) debat, die ontdekt en onderbouwd worden vanuit
wetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze zet Statera zich in voor een gezonde balans
in de huidige samenleving.

Visie
Statera gelooft in de kracht van diversiteit die hand in hand gaat met inclusie. Deze kracht
biedt een stevige basis voor verschillende invalshoeken met een wetenschappelijke
grondslag. Deze invalshoeken zijn noodzakelijk voor het herstellen van de balans binnen
de huidige politiek. Diverse groepen Nederlandse burgers zijn ondervertegenwoordigd
binnen onderzoeksdoelgroepen Statera zoekt de stem van deze groepen op en geeft hen
een plek binnen de wetenschappelijke literatuur aangaande de politiek/maatschappelijke kwesties van Nederland.
Statera heeft geen winstoogmerk.
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Organisatie
Bestuur
Op 29 oktober 2015 is Statera statutair opgericht. Het toenmalige bestuur, bestaande uit
Gladys Albitrouw, Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, is benoemd middels een
oprichtingsakte. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na benoeming af, maar is
herbenoembaar. Het huidige bestuur bestaat uit de heer Selçuk Ob ztü rk (voorzitter), de
heer Steven Jellinghaus (secretaris/penningmeester) en de heer Solomon Cohen
(algemeen bestuurslid). Het bestuur vervult deze functie op vrijwillige basis. Leden van
het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen
vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.
De algemene taak van het bestuur is het aansturen van de directeur van Statera, het
(door)ontwikkelen van een langetermijnvisie op Statera en het ondersteunen van Statera
bij het uitvoeren van haar taken en zorgen dat Statera kan voortbestaan.

Werven, beheren en besteden van fondsen
Statera werft haar inkomsten middels:
- subsidie; Statera ontvangt subsidie vanwege haar status als neveninstelling van DENK
zoals bedoeld is in artikel 2 lid 1 Wet financiering politieke partijen.
- giften; het staat eenieder vrij om giften te doen aan Statera. Donateurs hebben geen
voordeel ten opzichte van mensen die niet doneren.
Het vermogen van Statera wordt beheerd door het bestuur, wat tevens onder toezicht is
van een registeraccountant. Er is geen winstoogmerk. De besteding van het vermogen
gaat conform een door het bestuur vastgestelde begroting. Van elke geldtransactie wordt
een administratie bijgehouden door het bestuur, waarover jaarlijks een controle
uitgevoerd wordt door een registeraccountant die controleert of de uitgaven in
overeenstemming zijn met de door Statera geformuleerde doelen en activiteiten.
Statera zal enkel vermogen aanhouden voor de continuïteit van werkzaamheden ten
behoeve van de doelstelling zoals opgesteld in dit beleidsplan.
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Activiteiten
Doelen 2018
Statera is als wetenschappelijk instituut gericht op het verwerven van politiekewetenschappelijke inzichten ten behoeve van DENK. Dit alles doet zij vanuit een expliciete
sympathie met de ideologische grondslag van DENK.
Het kerndoel van Statera is het verrichten van politiek wetenschappelijke activiteiten
voor DENK. Dit doet zij door het analyseren, verklaren en beoordelen van actuele en
historische wetenschappelijk, sociaal of politiek relevante vraagstukken. Hiermee levert
Statera een bijdrage aan de (verdere) uitbouw van de ideologische grondslag van DENK.
De resultaten van de politiek-wetenschappelijke activiteiten van Statera worden
gepubliceerd, om hiermee de discussie over belangrijke vraagstukken binnen DENK en
binnen de samenleving te faciliteren.
In samenhang hiermee is het noodzakelijk dat Statera streeft naar een grotere bekendheid
van haarzelf en haar publicaties.

Werkwijze 2018
Hoewel Statera verbonden is aan DENK, opereert Statera als een zelfstandige politiekwetenschappelijke organisatie. Ten behoeve de door Statera gestelde doelen is een
statutaire werkwijze opgenomen. De werkwijze van Statera kent zes pijlers, te weten:
•

Ondersteunende programmatische activiteiten: Statera voert politiekwetenschappelijk onderzoek uit ten behoeve van de opstelling, onderbouwing en
verbreding van het programma van DENK.

•

Forumfunctie: Statera richt een politiek-wetenschappelijk forum in, waarin
politieke, wetenschappelijke en praktische kennis wordt uitgewisseld en het
netwerk van Statera en DENK wordt vergroot.

•

Zelfstandige politiek-wetenschappelijke activiteiten: Statera onderzoekt
zelfstandig op wetenschappelijke wijze actuele problemen, op basis waarvan het
een agenderende functie ten behoeve van DENK en de samenleving als geheel
vervult.

•

Het verrichten van politiek-praktische ondersteuning: Statera ondersteunt
met politiek-wetenschappelijke activiteiten de politieke activiteiten binnen en
buiten de Tweede Kamer van DENK.
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•

Verspreidende activiteiten: Statera publiceert de door haar gedane politiekwetenschappelijke onderzoeken ten behoeve van DENK en de samenleving.

•

Het verrichten van scholende activiteiten: Statera verricht een educatieve
functie ten behoeve van DENK, door het overbrengen van haar expertise.

Activiteitenprogramma 2018
Statera gaat in 2018 werken aan de hervestiging van het bureau. Het instituut wil
vergaande activiteiten ondernemen die ten doel hebben de vestiging van het bureau te
bewerkstelligen. Er wordt geïnvesteerd in de toegankelijkheid van Statera door het
opstarten van een eigen website. Ook zal een eigen website de eigenstandigheid van
Statera benadrukken. De activiteiten van Statera worden gepland op basis van
ondervonden lacunes in de onderzoekrapportages die ministeries en universiteiten
aanleveren (politiek-wetenschappelijke relevantie), alsmede de fase waarin DENK zich
bevindt (praktische relevantie). Dit leidt tot de volgende operationele doelen voor 2018:
•

Acceptatie:
Vanuit de ministeries wordt er systematisch onderzoek gedaan naar de integratie
van etnische minderheden in de Nederlandse maatschappij. Hierbij gaat het om
hun scores op verscheidene indicatoren die volgens onderzoekers duiden op een
meerdere of een mindere mate van integratie in de Nederlandse samenleving. Wat
echter niet wordt onderzocht, is de mate van acceptatie die onder de Nederlanders
ten aanzien van elkaar leeft. Een voorwaarde voor participatie, is acceptatie; om
mee te kunnen doen, moet je geaccepteerd zijn. Hiertoe heeft Statera in 2017 een
wetenschappelijke publicatie opgesteld, waarin wordt gehandeld over de mate
van acceptatie in de Nederlandse samenleving. Na het opstellen van het ‘Handboek
Dubbele Maat’ en de ‘Ketenaanpak Discriminatie’ in het kader van het onderzoek
domein acceptatie, zal in 2018 de nadruk liggen op het afnemen van een
Acceptatiemonitor: een systematisch en periodiek onderzoek naar het
wederzijdse acceptatiegehalte in Nederland. Voor monitors, peilingen en
onderzoek onder zogeheten “moeilijk bereikbare groepen” wordt een Statera
Panel opgezet.

•

Forum:
Statera heeft zichzelf als doel gesteld om te werken aan grotere bekendheid van de
Stichting en haar publicaties, alsmede het vervullen van een forumfunctie. In
samenloop met de noodzaak van het verdiepen van het programma van DENK,
zullen hiertoe in 2018 activiteiten ontplooid worden. Deze activiteiten dienen ter
uitwisseling van politiek-wetenschappelijke en praktische kennis over een breed
scala aan thema’s die gerelateerd zijn aan de programmatische aandachtspunten.
In DENKtanks zullen experts op diverse terreinen en op verschillende niveaus
7

hierover van gedachten wisselen. Er zullen derhalve ook in 2018 enkele themaavonden en lezingen georganiseerd worden.
•

Publiciteit:
Statera heeft als doel om de resultaten van haar politiek-wetenschappelijke
activiteiten te publiceren, om zo de reflectie op en de discussie over deze
resultaten te faciliteren. Een digitaal wetenschappelijk tijdschrift (denk aan een
digitaal infographic gevuld magazine op thema’s) welke periodiek zal verschijnen
wordt hiertoe opgestart. Hiermee wordt de samenleving en hierbij specifiek de
DENK-achterban voorzien van feiten en cijfers waarmee zij met kennis van zaken
de maatschappelijke discussies op belangrijke thema’s aan kunnen gaan.

•

Advisering:
Nu DENK met 3 zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer en na de
Gemeenteraadsverkiezingen er hoogstwaarschijnlijk vertegenwoordigers
bijkomen gaat Statera zich ook richten op wetenschappelijke advisering richting
de fractie(s) van DENK. Hiermee wil Statera de kloof tussen beleid en onderzoek
voorkomen dan wel verkleinen. In 2018 zal de website van Statera ingezet worden
als digitaal archief, vraagbaak en adviespunt richting de verschillende fractie(s).

Overzicht
Taak
Publicatie onderzoek en
bekendheid
Uitbouw ideologische
grondslag DENK
Zelfstandig onderzoek
Forumfunctie

Activiteit
1. Website
2. Gebruik (social) media Platform
3. Drukwerk
Wetenschappelijk tijdschrift opzetten

Publicaties
Ja

Realisatie
2018

Ja

2018

1. Statera panel
2. Acceptatiemonitor
Thema-avonden
Lezingen
Websitefunctie uitbreiden

Ja

2018

Nee
Nee
Ja

2018
2018
2018
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Begroting 2018
In de onderstaande begroting zijn de inkomsten en uitgaven die met de geplande
activiteiten van Statera gemoeid zijn weergegeven. Alle cijfers zijn in euro’s.
Baten
Subsidie1
1geoormerkte

Begroting 2018
€161.130,00

bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan DENK.

Lasten
Personeelskosten
Projectkosten
Publiciteitskosten
Administratiekosten
Huisvestingskosten

Begroting 2018
€90.000
€47.500
€15.630
€3.000
€5.000

Deelbegrotingen
Lasten
Uitvoeren “Statera Panel”
Uitvoeren onderzoeksagenda

Lasten
Website
Drukwerk

Projectkosten
Begroting 2018
€17.500
€30.000

Publiciteitskosten
Begroting 2018
€10.000
€5.630
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Eindwoord
In Nederland, maar ook in andere delen van de wereld; waaronder Europa, domineren
maatschappelijke snijpunten het publieke en/of politieke debat. Deze discussies raken
veelal verschillende bevolkingsgroepen met verschillende, sterker nog, conflicterende
belangen en/of visies. In dit perspectief is het belang van onafhankelijk, objectief, maar
bovenal inclusief onderzoek zeer groot. De verschillende bevolkingsgroepen kunnen zich
op verschillende manieren mengen in het (publieke) debat. Door verschillende groepen
ook representatief op te nemen in wetenschappelijk onderzoek, streeft Statera ernaar om
balans te brengen in de onderzoekswereld. Balans in de onderzoekswereld zal tenslotte
bijdragen aan balans in het debat en balans in de samenleving.
Indien er gegevens ontbreken en/of niet volledig zijn horen wij dat graag van u. Hopend
u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet,
Selçuk Ob ztü rk

Steven Jellinghaus

Solomon Cohen

Voorzitter Statera

Secretaris/Penningmeester
Statera

Algemeen bestuurslid
Statera
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