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Redactiestatuut voor de redactie van Ouders Online 
21 december 2007 
 
Definities 
In dit redactiestatuut gelden de volgende definities: 
- statuut: dit redactiestatuut. 
- Ouders Online: de website Ouders Online (www.ouders.nl) 
- VOF Ouders Online: het bedrijf dat de website Ouders Online exploiteert. 
- directie: de directie van VOF Ouders Online 
- uitgever: de directeur van VOF Ouders Online 
- redactieleden: zij die als redacteur of als freelancer redactionele werkzaamheden verrichten voor 

de website Ouders Online, inclusief de interactie-managers (forum-redactie) 
- redactie: de gezamenlijke redactieleden (redacteuren), interactie-managers en de hoofdredacteur 

van de website Ouders Online. 
- hoofdredacteur: de hoofdredacteur van de website Ouders Online. 
- redactioneel gedeelte: alle bestanden op de website Ouders Online,  waarvan de inhoud geheel 

of gedeeltelijk is gegenereerd door de redactie. 
- interactief gedeelte: alle bestanden op de website Ouders Online,  waarvan de inhoud geheel of 

gedeeltelijk is gegenereerd door de bezoekers van de website (onder controle en beheer van de 
redactie.) 

 
Vaststelling statuut 
De website Ouders Online is een uitgave van VOF Ouders Online. Dit statuut regelt de verhouding 
tussen de uitgever en de redactie en tussen de hoofdredacteur en de redactie. 
 
Dit statuut is vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de redactie, de hoofdredacteur en de 
uitgever. Zij zijn jegens elkaar verplicht dit statuut na te leven en te respecteren.  
 
Identiteitsverklaring Ouders Online en redactionele werkwijze 
Ouders Online is een door VOF Ouders Online geëxploiteerde website, die grofweg uit twee 
onderdelen bestaat: 
- een redactioneel gedeelte met professionele informatie over ouderschap (informatie die afkomstig 

is uit professioneel-deskundige bronnen); 
- een interactief gedeelte (community) met ervaringsdeskundige informatie die ingebracht wordt door 

de bezoekers. 
 
De website richt zich primair op aankomende ouders en ouders van kinderen van 0 tot ca. 16 jaar, en 
secundair op professionals (zij die professioneel werkzaam zijn op medisch, paramedisch en 
opvoedkundig gebied). 
 
De bezoekers vormen een online community met een geheel eigen karakter: een sociale 
gemeenschap met organisch ontstane wetten, regels en omgangsvormen die historisch gegroeid zijn. 
 
Ouders Online heeft een tweeledig doel:  
- onafhankelijke informatie verstrekken en discussies bevorderen over alle aspecten van 

ouderschap; 
- als communicatiemiddel fungeren voor de doelgroepen, onder andere door hen in staat te stellen 

met elkaar in discussie te gaan en ervaringen uit te wisselen. 
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De aard van Ouders Online stelt bijzondere eisen aan de regeling der verantwoordelijkheden. De 
redactie dient haar taak binnen het kader van hetgeen in de doelstelling en identiteit is vastgelegd te 
kunnen uitvoeren, zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit anders dan op de 
wijze zoals in dit statuut geregeld.  
 
De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en 
deskundigheid in berichtgeving, analyse en opiniërende artikelen. Daarbij wordt in de berichtgeving 
zoveel mogelijk een scheiding aangebracht tussen de feitelijke berichtgeving, de analyses en de 
opiniërende onderdelen van artikelen. Daarnaast bewaakt de redactie de eigenheid en historisch 
gegroeide omgangsvormen van de community. 
 
De uitgever 
De uitgever is verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van de website Ouders Online. 
 
De uitgever bewaakt namens de directie de toepassing van de identiteitsverklaring. Wijzigingen 
behoeven zijn instemming. 
 
De uitgever verplicht zich om in overleg te treden met de redactie, teneinde tot overeenstemming te 
komen over belangrijke zaken die gevolgen hebben voor de vorm en inhoud van de website Ouders 
Online. Uitgever en hoofdredacteur overleggen periodiek over de exploitatie van Ouders Online. 
 
De hoofdredacteur 
De hoofdredacteur geeft leiding aan de redactie. Hij/zij coördineert de werkzaamheden en stelt de 
werkverdeling vast, zulks na goed overleg met de leden van de redactie. 
 
De hoofdredacteur is bij de uitoefening van zijn/haar taak en functie gebonden aan de 
identiteitsverklaring. Hij/zij is verantwoordelijk voor de toepassing van de identiteitsverklaring door alle 
leden van de redactie.  
 
Indien gevoelige informatie de naam en/of de belangen van VOF Ouders Online of de 
adverteerders/sponsors schaadt, of dreigt te schaden, dient de hoofdredacteur de uitgever op de 
hoogte te stellen van de gevoelige informatie alvorens tot publicatie over te gaan. 
 
Onder “gevoelige informatie” wordt verstaan: 
- alle informatie betreffende de VOF Ouders Online (deze informatie wordt voor publicatie aan de 

uitgever ter inzage voorgelegd); 
- alle informatie betreffende personen of bedrijven waarvan de uitgever en de hoofdredacteur zijn 

overeengekomen dat publicatie gevoelig is. 
 
De hoofdredacteur is verantwoording aan de uitgever verschuldigd over: 
- toepassing van de identiteitsverklaring door de redactie; 
- toepassing van het redactiestatuut door de redactie. 

 
Besluiten ten aanzien van het redactionele gedeelte van Ouders Online die belangrijke invloed kunnen 
hebben op de bedrijfsvoering, kan de hoofdredacteur slechts nemen in overleg met de uitgever. 
 
Het beleid 
De hoofdredacteur overlegt met de leden van de redactie omtrent de hoofdpunten van het beleid van 
Ouders Online, waartoe in ieder geval worden gerekend: 
- de identiteitsverklaring; 
- de handhaving van de identiteitsverklaring; 
- andere aangelegenheden die van fundamenteel belang zijn voor de vervulling en de taak van de 

redactie, dan wel de redactionele inhoud of het karakter van Ouders Online. 



 
 
VOF Ouders Online tel (020) 676 26 38  ABN Amro: 45.76.85.751 
Stadionweg 76 fax (084) 750 31 27  BTW nr. 8132.04.781.B.01 
1077 SP  Amsterdam e-mail: info@ouders.nl  KvK A'dam-Haarlem: 34218387 

3

 
 
 
Procedures 
 
Wijziging statuut 
Dit statuut (met uitzondering van de identiteitsverklaring) kan slechts met instemming van de uitgever 
en de hoofdredacteur worden gewijzigd. 
 
Wijziging identiteitsverklaring 
Voorstellen van de Uitgever tot wijziging van de identiteitsverklaring worden besproken met de 
Hoofdredacteur. Wijzigingen in de identiteitsverklaring behoeven de instemming van de uitgever. 
 
Ongewenste commerciële uitingen 
Indien de hoofdredacteur plaatsing van een advertentie of andere commerciële uiting in strijd acht met 
de identiteitsverklaring en derhalve niet wenselijk acht, overlegt hij met de uitgever om tot 
overeenstemming te komen. 
 
Redactiestatuut voor de redactie van Ouders Online 
Bij verschil van mening om andere dan productie-technische redenen tussen een lid van de redactie 
en de hoofdredacteur, over ingrijpende wijziging of omtrent plaatsing van een artikel, dan kan deze 
redacteur zich wenden tot de uitgever, met het verzoek hierover een adviserende uitspraak te doen. 
 
Klachten 
Als de uitgever of de hoofdredacteur een klacht ontvangt over berichten in Ouders Online, overleggen 
de uitgever en de hoofdredacteur omtrent een reactie. 
 
Slotbepalingen 
Geschillen over de uitvoering van dit statuut worden voorgelegd aan de directie van VOF Ouders 
Online, en aan de redactie van de website Ouders Online. 
 
Dit statuut werd voor het eerst vastgesteld op 16 augustus 2002 (voor Ouders Online BV) 
Dit statuut werd nader bevestigd op 21 december 2007 (voor VOF Ouders Online) 
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