19 december 2019

Redactiestatuut Vers Beton
Begrippen
Stichting: Stichting Vers Beton.
Directie: directie/bestuurders van Stichting Vers Beton, bestaande uit de hoofdredacteur en de
uitgever.
Raad van Toezicht: Raad van Toezicht van de Stichting Vers Beton.
Uitgever: Door de Raad van Toezicht benoemde uitgever van Vers Beton.
Hoofdredacteur: Door de Raad van Toezicht benoemde hoofdredacteur van Vers Beton.
Redactie: De redacteuren van Vers Beton, die zijn opgenomen op de pagina over de redactie
op de website van Vers Beton onder de kopjes ‘team’, ‘redacteuren’ en ‘eindredacteuren’, minus
de uitgever.
Redactieraad: de vaste redactie van Vers Beton minus de hoofdredacteur
Redactievergadering: Plenaire vergadering waarvoor alle vaste redacteuren worden
uitgenodigd. Bijdrager: medewerker van Vers Beton die niet behoort tot de vaste redactie.
Website: onder de website wordt verstaan het geheel van de website, e-mailproducten,
nieuwsbrieven, social media en eventuele andere kanalen waarmee Vers Beton journalistieke
producten en informatie deelt met haar lezers.
Preambule
1.1 Het is vrijwel onomstreden dat een professionele journalistieke organisatie moet beschikken
over een redactiestatuut. Het document legt de missie vast van de organisatie; bindt
redacteuren en medewerkers aan gezamenlijke afspraken en biedt bescherming en
duidelijkheid bij conflicten tussen Raad van Toezicht, hoofdredacteur, uitgever en/of redactie.
Inspiratie voor dit redactiestatuut is opgedaan bij het modelstatuut van de NVJ en bij het
redactiestatuut van Investico.
1.2 Het redactiestatuut is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van Vers Beton.
Partijen
2.1. Het redactiestatuut is opgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de hoofdredacteur,
de redactieraad, de uitgever en de Raad van Toezicht. Zij zijn jegens elkaar verplicht dit statuut
na te leven en te respecteren. Het statuut kan slechts met instemming van deze organen
worden gewijzigd. Bij opheffing van een van de organen, verliest het redactiestatuut haar
geldigheid.
Missie
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3.1. De missie van Vers Beton ligt vast in de volgende verklaring:
Vers Beton is een non-profit stichting met als doel “het bevorderen van een stedelijke discussie
over Rotterdam in al haar facetten door middel van journalistieke producties”. De belangrijkste
uiting daarvan is de website, het ‘online tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer’: een
platform voor opinie, reflectie en (onderzoeks)journalistiek over actuele ontwikkelingen in
Rotterdam. Vers Beton is er niet voor het laatste vluchtige nieuwtje of uitgaanstip. We laten
ontwikkelingen zien en duiden die. Onze missie is sinds 2011 onveranderd: Rotterdammers aan
het denken te zetten over hun stad. Deze stad waar we zo van houden verdient een kritisch,
geïnformeerd publiek debat met diepgang en inhoud. Rotterdammers kunnen bij ons terecht om
te begrijpen wat er speelt en waarom. Zo dragen we bij aan gefundeerde meningsvorming en
betrokkenheid bij de stad. We houden tegelijk het stadsbestuur en andere machtscentra van de
stad scherp. Zo versterken we de lokale democratie.
3.2. Redactie en bijdragers zijn in het uitoefenen van hun taak en functie gebonden aan de
missie.
3.3. De Stichting Vers Beton respecteert in haar beleid de missie.
3.4. Voor wijziging van de missie is overeenstemming vereist tussen de directie en de Raad van
Toezicht.
3.5. Voor handhaving en naleving van de missie is de hoofdredacteur verantwoording schuldig
aan de Raad van Toezicht.
Redactie en bijdragers
4.1. De hoofdredacteur heeft de leiding over de redactie en is verantwoordelijk voor de
redactionele inhoud van journalistieke producties van Vers Beton, al of niet in samenwerking
met andere media of partners.
4.2. De redactie van Vers Beton bestaat uit de hoofdredacteur en redacteuren die een vaste
functie vervullen bij Vers Beton, dan wel als freelancer veelvuldig bijdragen leveren aan
journalistieke producties.
4.3. De hoofdredacteur beoordeelt de in 4.2 genoemde frequentie, de kwaliteit van de bijdragen
en de samenstelling van de redactie en maakt in het colofon op de website van Vers Beton
bekend wie tot de redactie behoort.
4.4. Een redacteur is geen lid meer van de redactie door zelf op te zeggen of door opzegging
door de hoofdredacteur. Opzegging moet schriftelijk worden bevestigd. De redacteur kan
hiertegen binnen een maand na opzegging in beroep gaan bij Raad van Toezicht, die hierin het
laatste woord heeft. Bij ontslag kan de redacteur ook eerst naar de redactieraad stappen, die de
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RvT benadert indien het de klacht gegrond acht. Zolang de beroepsprocedure loopt, blijft de
persoon lid van de redactie.
4.5. De beeldmakers zijn in de redactieraad vertegenwoordigd door de beeldredactie (chef
illustratie en chef fotografie).
Benoeming, ontslag
5.1. De hoofdredacteur wordt benoemd, geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht.
5.2. Over schorsing en/of ontslag van de hoofdredacteur neemt de Raad van Toezicht pas een
gemotiveerde beslissing nadat daarover overleg heeft plaatsgehad met de redactieraad en de
uitgever.
5.3. Voor de benoeming van een hoofdredacteur stelt de Raad van Toezicht, na overleg met de
uitgever en de redactieraad, een profiel op van de te benoemen hoofdredacteur. Vervolgens
benoemt de Raad van Toezicht een sollicitatiecommissie waarin in elk geval zitting hebben één
lid van de Raad van Toezicht, de uitgever en één door de redactieraad aangewezen lid van de
redactie. Na afloop van de sollicitatieprocedure doet de sollicitatiecommissie een voordracht
aan de Raad van Toezicht.
5.4. Over de benoeming van een hoofdredacteur neemt de Raad van Toezicht pas een
gemotiveerde beslissing nadat daarover overleg heeft plaatsgehad met de redactieraad.
5.5. Bij afwezigheid en/of ziekte van de hoofdredacteur die langer duurt dan drie maanden,
alsook na ontslag van de hoofdredacteur, worden de functies van de hoofdredacteur tijdelijk
vervuld door een waarnemend hoofdredacteur die benoemd wordt door de Raad van Toezicht.
Financiën/sponsoren
6.1. De Raad in Toezicht bepaalt in samenspraak met de uitgever en de hoofdredacteur het
financieel beleid van Vers Beton.
6.2. Sponsoren, donateurs, adverteerders en partners van Vers Beton dienen maatschappelijk
onomstreden te zijn en het beginsel te onderschrijven dat zij geen invloed uitoefenen op het
redactionele beleid.
6.3. Bij de selectie en acceptatie van sponsoren, donateurs, partners en adverteerders houden
uitgever, Raad van Toezicht en hoofdredacteur rekening met de mogelijke weerslag daarvan op
de journalistieke integriteit van de organisatie.
6.4. Indien nieuwe of bestaande sponsorbetrekkingen, partners of adverteerders naar oordeel
van de hoofdredacteur inbreuk maken op de journalistieke integriteit van Vers Beton, maakt
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hij/zij zijn/haar bezwaren gemotiveerd kenbaar aan de uitgever en de Raad van Toezicht. Als
een van deze organen de bezwaren verwerpt, is sprake van een conflict.
6.5. In geval van bovengenoemd conflict komen Raad van Toezicht, uitgever en hoofdredacteur
voltallig in bijzondere vergadering bijeen onder leiding van de voorzitter van de Raad van
Toezicht. De vergadering neemt een besluit over het conflict met een gekwalificeerde
meerderheid van tweederde van de stemmen, waarbij bij het staken van stemmen de voorzitter
de doorslag geeft.
6.6. Commerciële uitingen zoals advertenties worden als zodanig herkenbaar geplaatst. Zij
wijken in lay-out en typografie af van de stijl van de site.

Productiehuis
7.1. Vers Beton opereert ook als een journalistiek en cultureel productiehuis dat vanuit
verschillende disciplines projecten initieert en aanpakt, en daarbij regelmatig samenwerking
aangaat met externe partijen, organisaties en partners: samenwerkingspartners.

7.2 Alles wat we doen onder de naam Vers Beton zijn redactionele producties: we gaan alleen
projecten aan die bij ons profiel passen en waarin we onze redactionele vrijheid kunnen
waarborgen. In alle samenwerkingen wordt de redactionele onafhankelijk duidelijk
gecommuniceerd en afgesproken met de samenwerkingspartner.
7.3. Het is ook mogelijk om diensten en expertise van medewerkers van Vers Beton in te huren,
waarbij de opdrachtgever de touwtjes in eigen handen heeft. Dit zijn commerciële projecten en
deze vallen buiten de redactionele onafhankelijkheid. Dit beschouwen we niet als een Vers
Beton-project. Deze verschijnen dan ook niet op de website en dragen niet de naam of het logo
van Vers Beton.
7.4. Als Vers Beton middelen, financieel of anderzijds, ontvangt voor de publicatie van één of
meerdere artikelen of projecten, dan moet dit altijd vermeld worden direct bij het betreffende
artikel of onderdeel van de website uit het oogpunt van transparantie. Hierbij wordt de
onafhankelijkheid van het artikel of project expliciet genoemd.
7.5. De hoofdredacteur ziet erop toe dat niet meer dan 50 procent van de inhoud van de website
uit partnerschappen en redactionele samenwerkingen voortkomt. Daarvan zijn uitgesloten de
projecten waarvoor op eigen initiatief van de hoofdredacteur danwel andere redactieleden
externe financiering is gezocht zoals subsidies.

Redactieraad
8.1. De redactie heeft een zelfstandige positie ten opzichte van hoofdredacteur, uitgever en
Raad van Toezicht die erkend wordt met de oprichting van een redactieraad.
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8.2. De redactieraad bestaat uit de redactie van Vers Beton, met uitzondering van de
hoofdredacteur.
8.3 In het geval van een conflict wijst de redactieraad uit haar midden een voorzitter aan die als
aanspreekpunt, vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger dient.
8.4 De redactieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de redactionele koers van Vers
Beton en denkt mee over beslissingen die invloed hebben op de organisatie.
8.5. De redactieraad komt samen in de plenaire redactievergadering van Vers Beton.
Redactievergadering
9.1. De hoofdredacteur belegt minstens viermaal per jaar een plenaire redactievergadering
waarvoor alle redacteuren worden uitgenodigd. De vergadering wordt minimaal twee weken
vooraf aangekondigd. De hoofdredacteur zit de vergadering voor.
9.2. Elke individuele redacteur kan tot twee dagen voor aanvang onderwerpen agenderen voor
de plenaire redactievergadering.
9.3. In de redactievergadering vindt het gesprek plaats met de hoofdredacteur en de
redactieraad over de journalistieke koers van Vers Beton.
9.4 Bij afwezigheid van een redactielid, kan een ander redactielid het mandaat krijgen om
namens dat lid mee te stemmen over beslissingen. Dat moet het afwezige lid vooraf per email
kenbaar maken aan de redactie.
Beroepsuitoefening
10.1. Redacteuren en bijdragers onderschrijven de werkwijze van Vers Beton, zoals vastgelegd
in de redactieformule, het stijlboek en de richtlijnen voor brongebruik.
10.2. Redacteuren en bijdragers houden zich aan de ethische gedragsregels zoals vastgelegd
in de Code voor de Journalistiek van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten NVJ en de
Leidraad van de Raad voor de Journalistiek.
10.3. De redactie en bijdragers doen altijd melding bij de hoofdredacteur van eventuele
nevenbezigheden die beïnvloeding van hun werk teweeg zouden kunnen brengen. Het is de
taak van de hoofdredacteur om hierover te oordelen en eventuele maatregelen te nemen.
10.4. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor alle journalistieke producties en diensten, ook
als deze door derden aan de redactie worden geleverd, waaronder moderatie van reacties,
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niet-commerciële scripts, opiniepeilingen, infographics, info-animaties, geluid, beeld,
niet-commerciële verwijzingen.

De eindgebruiker
Om de integriteit van de redactie en de vertrouwensrelatie met de bezoeker, lezer, supporter
van het platform, hierna te noemen ‘eindgebruiker’, te waarborgen, treedt de hoofdredacteur de
eindgebruiker in alle openheid tegemoet. Ter versterking van deze doelen verstrekt de redactie
alle relevante informatie die voor een open communicatie vereist zijn. Het voorgaande omvat
minimaal de volgende onderdelen:
11.1 De hoofdredacteur geeft duidelijk aan wat het doel is van het platform.
11.2 De hoofdredacteur publiceert een colofon met daarin alle relevante gegevens over de
website, waaronder naam van de uitgever, naam van de hoofdredacteur en/of redactieleden, en
email-adresgegevens van zowel uitgever als hoofdredacteur.
11.3 De hoofdredacteur zorgt voor een verwijzing naar een relevante Whois-server (voor een
.nl-domein bijvoorbeeld naar Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) of een verwijzing
naar het register van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing), zodat de eindgebruiker
kan controleren wie de eigenaar c.q. exploitant is van het platform.
11.4 De hoofdredacteur stelt de eindgebruiker via de website op de hoogte wat haar beleid is
ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie en het gedrag van de eindgebruiker
binnen het platform, hierna te noemen ‘datamining’. Indien van dit beleid wordt afgeweken,
wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd.
11.5 De hoofdredacteur stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien
privacybescherming op https://versbeton.nl/privacy/.
11.6 De redactie geeft de eindgebruiker altijd kennis van de vervaardiger, een of meerdere
personen, van betreffende journalistieke producten en streeft ernaar altijd nevenbezigheden en
relevante achtergrondinformatie over de vervaardiger kenbaar te maken aan de eindgebruiker
middels een ‘bio’ bij de publicatie.
11.7 De hoofdredacteur zorgt ervoor dat de eindgebruiker het redactiestatuut binnen het eigen
platform kan raadplegen.
11.8 De hoofdredacteur behoudt zich het recht voor om reacties door lezers op de website te
modereren volgens door de hoofdredacteur vastgestelde en vooraf op de website gepubliceerde
huisregels.
11.9 De hoofdredacteur biedt de eindgebruiker een manier om met hem in contact te treden en
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de discussieren over het beleid aangaande bovengenoemde zaken.

Dit redactiestatuut is vastgesteld en ondertekend te Rotterdam op 19 december 2019 door:
Namens de redactieraad: Maurice Geluk
Hoofdredacteur: Eeva Liukku
Uitgever: Hilde Westerink
Namens de Raad van Toezicht: Christian Jongeneel (bij afwezigheid van voorzitter Marianne
van de Velde)
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