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Uitslag Nijmegenaar van het jaar 2016
1. Uitslag
Uitslag stemming door digitaal stadspanel:
a.
b.
c.
d.
e.

Eugenie Aartsen (365 stemmen, 36% van het digitaal stadspanel);
Bas de Vries, Bauke Smit en Wimke van den Heuvel (278 stemmen, 27%);
Qader Shafiq (178 stemmen, 17%);
Torre Florim Janssen (140 stemmen, 14%);
Anita Waltman (64 stemmen, 6%).

Stemperiode: donderdag 22 tot donderdag 1 december 2016. In totaal 1.025 afgeronde vragenlijsten (3.854
panelleden benaderd, respons 27%).

Wie van de volgende personen is voor u Nijmegenaar van het jaar 2016?
Antwoordmogelijkheid

Aantal

Percentage

Torre Florim Janssen, 31 jaar Torre Florim Janssen is de componist en zanger van de
Nijmeegse rockband De Staat. De Staat heeft een prijswinnend album en een
prijswinnende video gemaakt. Ze maakten een special bij 3FM die onder andere in het
Nijmeegse Doornroosje werd opgenomen. De Staat is al jaren opvallend in de
Nederlandse muziekscene. Gaat nu op wereldtour met Muse, een wereldberoemde band
die de grootste stadions vult. Dit jaar zijn ze helemaal doorgebroken, zij zetten Nijmegen
op de kaart als muziek en cultuurstad.

140

14%

Qader Shafiq, 48 jaarQader Shafiq is een Nederlander met Afghaanse achtergrond,
geboren in Kabul. Hij heeft in de afgelopen 20 jaar veel gedaan voor zijn oude en zijn
nieuwe vaderland en is een voorbeeld voor vele anderen geweest. Ook heeft hij in het
kader van zijn werk voor vluchtelingen veel leed verzacht. Hij heeft in zijn nieuwe
vaderland respect verworven en een positie bereikt. In die hoedanigheid treedt hij op als
columnist. Hij werkt vanuit bureau Wijland, onder andere samen met Stichting de
Driestroom, aan het toegankelijker maken van de zorg en welzijn voor mensen met
verschillende culturele achtergronden en levensovertuigingen.

178

17%

Eugenie Aartsen, 41 jaarEugenie Aartsen helpt heel veel mensen met een minimum
inkomen. Zij is bijna 24 uur bezig met Stichting gratis2dekansje. Zij helpt mensen jong of
oud, non profit, elke dag. Met haar stichting helpt Eugenie Aartsen mensen die onder het
minimum leven en voor mensen die niet veel hebben. Zij zorgt dat er gratis spullen en
kleding aan de mensen uitgeleverd wordt. Eerst deed zij dit bij haar thuis. Sinds deze
zomer is hiervoor een ruimte beschikbaar gesteld.

365

36%

Bas de Vries, 37 jaar, Bauke Smit, 34 jaar en Wimke van den Heuvel, 33 jaarDe
initiatiefnemers van de Smeltkroes in het oude Honigcomplex. Zij maakten van de Honig
een hotspot voor jonge bedrijfjes, werkten aan het merk Made in Nijmegen en zorgden er
voor dat Nijmeegse ambachtsbedrijfjes zich dit jaar ook manifesteerden op de Dutch
Designweek in Eindhoven.

278

27%

Anita Waltman, 43 jaarAnita Waltman is hoofdcoördinator van het tekenfestival The Big
Draw Nijmegen. Een festival dat elk jaar meer dan verrast. Afgelopen jaar werd het
Nijmeegse festival door de Engelse organisatie bekroond als beste Big Draw festival
vanwege de bijzondere opzet. Het tekenfestival is niet alleen op straat, ook stimuleert het
schoolkinderen meer te tekenen. Anita Waltman is ook oprichter van Stiksoep, een
initiatiefgroep die plastic afval in oceanen bestrijdt.

64

6%
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2. Algemene stemmotivatie
Panelleden geven in het algemeen de voorkeur aan de volgende verdiensten:
a.
b.
c.
d.
e.

(een initiatief met) echte betekenis voor de stad Nijmegen;
opkomen voor zwakkeren in de samenleving;
Nijmegen op de kaart zetten;
een bijzondere daad, bijvoorbeeld een heldendaad;
inzet als vrijwilliger.

Stel dat u volgend jaar gevraagd wordt om iemand voor te dragen voor 'Nijmegenaar van het
jaar'. Naar welk type kandidaat zou uw voorkeur dan uitgaan? (maximaal 3 antwoorden)
Antwoordmogelijkheid

Aantal

Percentage

Een kandidaat die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving

577

56%

Een kandidaat die Nijmegen op de kaart heeft gezet

445

43%

Een vertegenwoordiger van een specifieke groep

43

4%

Iemand met een initiatief waar Nijmegen echt wat aan heeft (gehad)

657

64%

Iemand die ik ken, waar ik van gehoord heb

33

3%

Een politieke- of bestuurlijk actieve Nijmegenaar

24

2%

Iemand uit het Nijmeegse verenigingsleven

69

7%

Een kandidaat die iets heel bijzonders heeft gedaan, bijvoorbeeld een
heldendaad

254

25%

Een buurt- of wijkgenoot

12

1%

Een vrijwilliger

164

16%

Anders

45

4%

3. Opmerkingen en suggesties
89 panelleden plaatsten aanvullende opmerkingen. Vragen over de procedure konden ook rechtstreeks
gesteld worden (via representatie@nijmegen.nl of (024) 3292591).
De vraag “Tenslotte, is er nog iets dat u kwijt wilt naar aanleiding van deze 'peiling Nijmegenaar van het
jaar'?” leverde o.a. waardering voor de verkiezing en diverse meedenkreacties op:
a.

waardering voor het principe Nijmegenaar van het jaar en het inzetten van het panel daarbij (38 van de
89 opmerkingen);
b. suggesties voor een volgende verkiezing (21x);
c. het toelichten van de keuze voor een kandidaat (19x);
d. overige opmerkingen (11x).
Enkele citaten waar waardering voor het principe Nijmegenaar van het jaar en het inzetten van het panel
daarbij uit spreekt:
Leuk om het zo uit te voeren. Kiezen blijft moeilijk, zeker met zo'n diversiteit in het aanbod. Mijn keuze is
bepaald mede doordat er hoe langer hoe meer mensen op het randje leven en die zonder particuliere initiatieven
weinig extra's hebben. Hulde voor het initiatief en de uitvoering!
Een goed idee om mensen die zich inzetten voor de gemeenschap in het zonnetje te zetten. Er mogen er best
meer beloond worden.
Een goed idee om gewone Nijmegenaren ook te betrekken via deze peiling bij de uitverkiezing van Nijmegenaar
van het jaar.

Uitslag Nijmegenaar van het jaar 2016 - 2

Enkele citaten met suggesties voor een volgende verkiezing:
Wellicht volgende keer wat informatie hoe dan de top 5 tot stand is gekomen, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ook eens starten met vrijwilligersorganisatie van het jaar? Mantelzorger van het jaar?
Iets meer informatie over de genomineerden zou wel handig zijn, bijv. door een link naar de volledige tekst van
de nominatie met redenen voor de nominatie.
Ik zou bij zo'n meting ook vragen naar de bekendheid met (de werkzaamheden van) alle genomineerden, zodat
er vastgesteld kan worden of het een kwestie van bekendheid is, of van de mate van engagement van de
genomineerden oid. Wellicht levert dat ook extra belichting op deze nieuwe methode van stemmen.
Enkele citaten waar panelleden de keuze voor een kandidaat toelichten:
Ik zou alle kandidaten de eer gunnen om te winnen. In dit geval koos ik voor iemand die Nijmegen in het hele
land en daarbuiten op de kaart kan zetten, maar de initiatiefnemers van bijzondere Nijmeegse projecten al dan
niet voor een specifieke doelgroep doen net zulk goed werk. Ik ben dan ook heel benieuwd wie er gaat winnen!
De selectie van de kandidaten is erg goed. Ik had moeite om te stemmen. Ik heb erg getwijfeld tussen Qader
shafiq, de initiatiefnemers bij de Honigfabriek en stichting tweedekansje. Allen dragen zij de unieke identiteit
van Nijmegen uit in hun initiatief en dragen zijn ook echt bij.
Ik vind de vóórselectie op zijn zwakst gezegd totaal geen goede afspiegeling van de Nijmeegse
bevolkingssamenstelling en haar kwaliteiten. Ik vind daarom dat we hiermee moeten stoppen heeft geen enkele
meerwaarde voor stad en inwoners.
Mijn keuze is bewust voor een persoon, die heel veel goeds doet en niet of nauwelijks de publiciteit haalt.
Anders gezegd: iemand met meer hart dan flair.
Mijn absolute voorkeur gaat uit naar een 'gewone' Nijmegenaar die iets (kleinschalig) bijzonders doet, wat ook
'heel gewoon' is.
Citaten met andere opmerkingen:
Ja er zijn heel veel vrijwilligers in Nijmegen zoals bv Nico die Eugenie helpen. Mensen die werkelijk Nijmegen
op de kaart zetten niet bewust maar vanuit hun hard. Wat zou het niet mooi wezen als elke Nijmegenaar
vanuit zijn eigen kracht. Vanuit gedachten gevoel focus bewust zijn. Nijmegen op de kaart gaat zetten als de
1ste stad waar alle mensen vanuit hun eigenheid uniciteit leven zoals hun droom leven eruit ziet . Hun hart
mogen volgen. Overvloed in alles. In je fijn voelen zoals je bent. Nijmegenaren zijn dan met zijn allen aan het
co-creeren. Leven vanuit liefde voor zichzelf daardoor compassie hébben voor de ander. Dit zet Nijmegen
wereld wijd op de kaart. En het is mogelijk. Iedereen kan zelf kiezen voor de best voelende keuze elk nu moment
weer. Samen co-creeren dromen komen zomaar uit.
Een uitnodiging <voor de Nieuwjaarsreceptie> voor ons graag…
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