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Redactiestatuut B Informed Media 
 
B Informed Media is een sociaal maatschappelijk multimedia platform van en voor het volk 
en ondernemerslandschap. Wij brengen achtergrondinformatie vanuit verschillende 
invalshoeken naar de voorgrond, toegankelijk voor iedereen op www.B Informed Media.nl 
 
Aan de hand van 10 verschillende rubrieken op de website informeert zij de lezer over alle 
thema’s die van belang zijn in een humane samenleving. Tegelijkertijd willen we een 
katalysator zijn voor netwerken van innovatie op elk vlak van de samenleving. In plaats van 
artikelen over wat er niet goed gaat in de wereld, leggen wij de nadruk op wat er in de 
wereld werkt. We hebben een positief beeld van de toekomst en stimuleren mensen in 
hun creatieve vermogens om iets moois bij te dragen aan de maatschappij.  
 
Artikelen 

1. Doel redactiestatuut 
2. Uitgangspunten 
3. Inhoud van platform B Informed Media 
4. Verantwoordelijkheden 
5. Betrokken partijen 

 
Artikel 1. DOEL STATUUT 
Dit redactiestatuut heeft tot doel de verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
inhoud van B Informed Media vast te leggen en regelt daartoe de positie van alle 
partijen die betrokken zijn bij deze inhoud. Dit redactiestatuut garandeert de 
journalistieke onafhankelijkheid van het platform B Informed Media. 
 
Artikel 2. UITGANGSPUNTEN 
De redactie van B Informed Media bericht op een journalistiek onafhankelijke wijze, met 
inachtneming van de journalistieke basisprincipes van hoor- en wederhoor.  
De redactie streeft ernaar innovatie richting een humane samenleving te bevorderen en is 
in die zin niet strikt neutraal. Dat neemt niet weg dat zij ruimte biedt aan verschillende 
invalshoeken rondom maatschappelijke vraagstukken waardoor de lezer goed 
geïnformeerd wordt en vanuit die positie keuzes kan maken die bij hem of haar passen. 
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Artikel 3 INHOUD 
B Informed Media bericht over onderwerpen aangaande diverse rubrieken voor een 
humane samenleving. Zij brengt achtergrondinformatie op de voorgrond vanuit de 
kernwaarden respect, verbinding en gelijkwaardigheid. Omdat verschillende 
perspectieven op deze website worden samengebracht, is informatie te vinden voor de 
lezer op één platform in plaats van in diverse media. Wij bieden met ons mediaplatform 
een nieuwe opvatting van wat we met nieuws en informatie bedoelen. Veel mensen 
geloven dat wat ze in het reguliere nieuws zien de waarheid is. Dit is een sterk verouderde 
opvatting. In werkelijkheid zijn er vele realiteiten en vele waarheden in de wereld van 
vandaag. Een onderwerp kent immers vele kanten en vraagstukken worden beter 
opgelost als ze vanuit verschillende oogpunten belicht worden en niet vanuit een enkel 
lineair perspectief. 
 
Artikel 4 VERANTWOORDELIJKHEDEN 
De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en de bedrijfsvoering 
van het online platform. Voor de journalistieke inhoud legt hij of zij verantwoording af aan 
de directie van Binformed B.V.  
 
Artikel 5 BETROKKEN PARTIJEN 
De bij dit statuut betrokken partijen zijn: 

5.1 Directie B Informed Media B.V. 
5.2 Hoofdredacteur 
5.3 Raad van Advies 
5.4 Redactie 
5.5 Stichting Administratiekantoor (STAK) 

 
5.1.1 Directie B Informed Media B.V. 
Het bestuur van Binformed B.V. is de eindverantwoordelijke en beslissende instantie. 
 
5.1.2 
Het bestuur van Binformed B.V. benoemt de voorzitter en de leden van de Raad van Advies 
en kan leden voordragen. 
 
5.1.3 
De directie zorgt voor de (commerciële) voorwaarden en de voorzieningen waardoor de 
redactie haar journalistieke taak optimaal kan vervullen. 
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5.1.4 
De hoofdredacteur wordt door de directie aangesteld. 
 
5.1.5 
De redacteuren worden door de directie aangesteld, op voordracht van de 
hoofdredacteur. 
 
5.1.6 
Wijzigingen van de redactionele formule, zoals de journalistieke doelstelling en koers van 
het platform, worden vastgesteld door hoofdredacteur en directie en zonodig na 
raadpleging van de Raad van Advies. 
 
5.2. Hoofdredacteur 
 
5.2.1 
De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud van B Informed 
Media. Hij of zij bewaakt de redactionele formule en de redactionele onafhankelijkheid. 
 
5.2.2 
De hoofdredacteur heeft de leiding over de redactie. 
 
5.2.3 
De hoofdredacteur houdt de redactie en directie op de hoogte van redactionele 
ontwikkelingen. 
 
5.2.4 
De hoofdredacteur bepaalt na overleg met de directie de verdeling van het 
redactiebudget. 
 
5.2.5 
Tussen redactie en hoofdredacteur vindt regelmatig overleg plaats. De hoofdredacteur 
houdt de directie van belangrijke zaken uit dat overleg op de hoogte. 
 
5.2.6 
Over journalistiek-inhoudelijke geschillen binnen de redactie vraagt de hoofdredacteur 
advies aan de directie. Het advies is bindend voor de hoofdredacteur. 
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5.3 Raad van Advies 
5.3.1 de Raad van Advies: 
a) kan geraadpleegd worden door de hoofdredacteur en directie aangaande inhoudelijke 
expertise op het gebied van journalistieke inhoud en redactionele vraagstukken. 
 
5.3.2 
De Raad van Advies bestaat uit minimaal zes en maximaal negen leden, afkomstig uit 
journalistiek, overheid, bedrijfsleven, particuliere initiatiefnemers en maatschappelijke 
organisaties. Daarnaast neemt een directielid zitting in de raad. De leden van de Raad van 
Advies hebben zitting op persoonlijke titel. 
 
5.3.3 
De voorzitter en de leden van de raad worden benoemd door de directie voor een periode 
van drie jaar en treden getrapt af. Voorzitter en leden zijn eenmaal herbenoembaar. 
 
5.3.4 
De raad kan in afwezigheid van de hoofdredacteur vergaderen. 
 
5.3.5 
De redactieraad komt ten minste twee maal per jaar bijeen. De voorzitter roept de raad 
voor eventuele tussentijdse vergaderingen bijeen op verzoek van de hoofdredacteur, op 
eigen initiatief, op verzoek van één of meer leden van de raad of op verzoek van de 
directie van B Informed Media. 
 
5.3.6 
De vergadering en de notulen van de raad zijn openbaar. Indien zwaarwegende 
argumenten zich verzetten tegen een openbare behandeling van een agendapunt besluit 
de Raad van Advies, na overleg met de hoofdredacteur en/ of de directie, dit agendapunt 
in een besloten zitting te behandelen. 
 
5.3.7 
De agenda voor de vergadering van de Raad van Advies is openbaar. Vaste redactieleden 
kunnen agendapunten voor de vergadering indienen. 
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5.3.8 
De secretaris van de Raad van Advies maakt een verslag van de vergadering. De leden van 
de Raad van Advies zijn tot geheimhouding verplicht over alle gelegenheden waarover 
met de hoofdredacteur vooraf geheimhouding is overeengekomen. Als punten van 
vertrouwelijke aard worden behandeld, zullen deze inclusief toelichting als een 
vertrouwelijke bijlage bij de agenda aan de leden van de raad worden verstrekt. 
 
5.3.9 
De stem van de voorzitter is bepalend bij een eventueel staken van stemmen. 
 
5.4 Redactie 
5.4.1 
De redactie wordt gevormd door de vaste redacteuren en de hoofdredacteur. De 
redacteuren zijn de vervaardigers van de journalistieke inhoud en voeren hun taak uit 
binnen de redactionele formule. 
 
5.4.2 
De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van redactionele onafhankelijkheid, 
betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie. 
 
5.4.3 
De redactie valt journalistiek onder de directe verantwoordelijkheid van de 
hoofdredacteur. 
 
5.4.4 
De redacteuren worden aangesteld door de directie op voordracht van de 
hoofdredacteur. 
 
5.4.5 
Redactie en hoofdredacteur overleggen regelmatig. De hoofdredacteur houdt de Raad 
van Advies via de directie van belangrijke zaken uit dat overleg op de hoogte. 
 
5.4.6 
De redactie wordt door de hoofdredacteur geraadpleegd over wijziging in de redactionele 
formule, wijzigingen van karakter of uiterlijk van het platform, samenwerkingsverbanden 
die van belang zijn voor taak en functie van de redactie en wijziging van dit statuut. 
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5.5 Stichting Administratiekantoor (STAK) 
5.5.1 
Lezers met een aandeel (certificaat), vallend onder de STAK van B Informed Media, kunnen 
met enige regelmaat hun mening laten horen via de polls op de website van B Informed 
Media. Zij participeren op deze wijze in het mediaplatform.  
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