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In dit statuut zijn uitgewerkt 

 

- Formeel-redactionele missie & kernwaarden van WEEFF  

- Achtergronden van het Redactiestatuut 

- Het redactiestatuut: 

Daarin:  

• De Organen, hun samenstelling, hun taak, hun werkwijze en hun bevoegdheden 

• De verantwoordelijkheden van contentmakers. 

• Een verwijzing naar het klachtenreglement. Het klachtenreglement is in een eigen 
document uitgewerkt. 
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1. Missie & kernwaarden 
WEEFF is de streekomroep voor West-Friesland1 met een wettelijke taak die volgt uit de Mediawet 
en biedt een betrouwbaar multimedia platform voor en door bewoners van West-Friesland 

WEEFF levert met een onafhankelijke opstelling een bijdrage aan het media-aanbod van de publieke 
omroep. Daarbij concentreert zij zich - vanuit een streekperspectief - op journalistiek en informatie, 
op cultuur en entertainment en op levensbeschouwing en participatie. 

WEEFF zijn de ogen en oren van West-Friesland en maakt vanuit die gedachte informatieve, culturele 
en educatieve programma’s. Daarbij hanteert zij de volgende kernwaarden: onafhankelijk, 
onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor mensen en hun waarden en oriëntatie op een 
samenleving van actieve, zelfstandige en nieuwsgierige burgers. 

WEEFF maakt programma’s voor radio, televisie en internet die van toegevoegde waarde zijn voor de 
pluriformiteit van het publieke aanbod.  

WEEFF is een publieke omroep, gefinancierd uit publieke middelen en is daarom transparant in al 
haar documentatie en legt rekenschap af over haar financiën en haar programmabeleid middels op 
haar website gepubliceerde verantwoordingen.  

2. Achtergronden van het redactiestatuut 
Dit programmastatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de redactie van de omroep te 
waarborgen bij het uitoefenen van haar journalistieke taak en de voorwaarden waaraan het media 
aanbod van WEEFF moet voldoen vast te leggen. Dit voor een doelgroep voor alle bij WEEFF 
betrokkenen, zoals haar programmamakers, haar samenwerkingspartners, haar bestuur, haar 
licentieverstrekkers en haar luisteraars, kijker, en onlinebezoekers.   

3. Redactiestatuut 
 
Bepalingen 
 
Toegankelijk en voor een breed publiek 
WEEFF maakt programma’s voor een divers West-Friesland en voor een bewonerssamenstelling met 
vele schakeringen. Dit met een breed en toegankelijk aanbod aan programma’s.  

Onafhankelijk en Vrijheid van meningsuiting 
De onafhankelijkheid om de programma’s te maken die de WEEFF noodzakelijk vindt en de 
persvrijheid die de gelegenheid geeft om achtergronden van het nieuws te brengen zoals de WEEFF 
dat wil, worden uitgeoefend in het publiek belang. 

                                                             
1 De regio West-Friesland bestaat uit 7 gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, 
Opmeer en Stede Broec. 
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WEEFF behoud zeggenschap over de inhoud 
WEEFF behoudt te allen tijde de controle en zeggenschap, dat wil zeggen de eindredactie, over de 
inhoud van de uit te zenden programma’s. Dit ongeacht de wensen van geïnterviewden, de partijen 
met wie wordt samengewerkt of eventuele sponsors. 

Journalistieke principes 
WEEFF streeft in haar journalistieke en educatieve items naar een zo nauwgezet mogelijke weergave 
van de werkelijkheid. WEEFF biedt haar publiek duidelijkheid over het onderscheid tussen fictie en 
non-fictie. Dit strekt zich uit tot een zo helder mogelijke duiding van - en scheiding tussen - feiten, 
analyses en meningen.  

Bronvermelding 
Het overnemen, al dan niet in bewerkte vorm, van grotere gedeeltes geluid en/of beeld zonder 
bronvermeldingen openbaar maken als eigen werk (plagiaat) is niet toegestaan, evenals het 
verzinnen of vervalsen van feiten.  

Belangrijk nieuws, feiten of onthullingen die door andere nieuwsorganisaties aan het licht zijn 
gebracht, worden met bronvermelding overgenomen.  

Eigen verslaggeving en maatstaven 
Bij nieuwsgebeurtenissen en onthullingen gaat de voorkeur uit naar eigen nieuwsgaring boven 
journalistieke (re)productie van andere nieuwsorganisaties. Wordt er gebruik gemaakt van materiaal 
van andere organisaties, dan controleert/beoordeelt WEEFF de content op juistheid. 

Inclusiviteit en diversiteit 
WEEFF streeft naar een hoge mate van inclusiviteit en diversiteit. Representatie van een 
verscheidenheid aan meningen, opvattingen, feiten, normen en waarden is hiervoor essentieel. Als 
platform is WEEFF daarom toegankelijk, openbaar en pluriform. De verscheidenheid aan 
maatschappelijke stromingen, groepen en netwerken moet zich zoveel mogelijk vertegenwoordigd 
weten.  

Eigen agenda 
WEEFF bepaalt zelf haar programmatische en journalistieke agenda. Die agenda is cultureel, 
informatief educatief en journalistiek van aard. WEEFF laat zich niet leiden door personen of 
instellingen met eigen individuele, commerciële, culturele, maatschappelijke of politieke belangen.  

Verantwoording 
Programmamakers doen hun werk mede vanuit hun eigen kennis en expertise.  

Programmamakers behoeven niet neutraal te zijn, maar gaan wel zorgvuldig en integer te werk in 
hun berichtgeving.  

Programmamakers controleren de feiten uit hun berichtgeving en maken die feiten waar mogelijk 
controleerbaar.  

Programmamakers zijn bereid verantwoording af te leggen over de methoden die zij bij de 
totstandkoming van hun berichten en programma’s hebben gebruikt.  

Publieksbijdragen 
Voor reacties en andersoortige bijdragen van publiek, bezoekers, gebruikers van social media en 
andere producten van WEEFF, online en offline, gelden de navolgende regels: 

• Alle publieksbijdragen vallen inhoudelijk binnen de wet; 
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• Racistische, bedreigende, lasterlijke, obscene, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante 
bijdragen zijn niet toegestaan. WEEFF behoudt zich het recht voor om dit soort bijdragen af te 
kappen en/of te verwijderen; 

• Publieksreacties vinden plaats onder eigen naam; het gebruik van andermans identiteit is niet 
toegestaan; 

• WEEFF behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten; 

Integriteit 
Governancecode/Gedragscode www.npointegriteit.nl/gedragscode/  

Deze code vormt een integraal onderdeel van dit statuut. 

WEEFF betaalt haar eigen kosten 
WEEFF betaalt haar eigen kosten. Medewerkers van WEEFF nemen geen giften, cadeaus of gunsten 
aan – van welke aard dan ook – die terug te voeren zijn op hun werkzaamheden voor WEEFF.  

Medezeggenschap 
Krachtens het bepaalde in artikel 2.88 lid 2 Mediawet 2008, (bijlage V) stelt WEEFF een 
onafhankelijke Redactieraad in die programmatische medewerkers in de gelegenheid stelt 
voornemens en besluiten genomen op grond van het redactiestatuut vooraf, of achteraf aan de orde 
te stellen.  

De Organen: samenstelling, taak, werkwijze en bevoegdheden 
 
Bestuur 
Het bestuur is belast met formulering van het beleid en het opstellen van jaarlijkse en meerjarige 
beleidsplannen. 

Het bestuur stelt het Redactiestatuut vast.  

Het bestuur delegeert taken aan een Hoofdredacteur.  

Het bestuur stelt het financiële kader vast. Zij kan zich hierbij laten bijstaan door de Hoofdredacteur.  

PBO 
Het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) bepaalt het media-aanbodbeleid. De leden 
representeren de belangrijkste voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen in West-Friesland en stellen vast welk programmabeleid WEEFF zal voeren. Zij 
doen dit op basis van een programmatisch beleidsplan van de hoofdredacteur.  

Hoofdredacteur 
De Hoofdredacteur geeft, binnen de – door het bestuur gedelegeerde taken - vorm en inhoud aan de 
uitvoering van het door het PBO vastgestelde programmabeleid. De hoofdredacteur woont de 
vergaderingen van het bestuur bij en heeft bij die gelegenheid een adviserende stem. 

De Hoofdredacteur schrijft jaarlijks een programmatisch beleidsplan, mede op basis van inbreng van 
de eindredacteuren radio, televisie en internet, het hoofd techniek en haar mediapartner NH-media. 
Dit plan wordt door het bestuur besproken, voorgelegd aan het PBO en door het PBO vastgesteld. 

De Hoofdredacteur is eindverantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de programma’s van 
WEEFF - voor welk medium dan ook - en geeft leiding aan de hoofdredactie. De hoofdredacteur 
maakt deel uit van de hoofdredactie.  
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De uitvoerende organisatie van WEEFF valt onder eindverantwoordelijkheid van de Hoofdredacteur, 
waarbij de Hoofdredacteur bepaalde taken kan delegeren aan de Eindredacteuren Radio, Televisie en 
Internet en het Hoofd Techniek 

De hoofdredacteur levert aan WEEFF redactionele bijdragen, bijvoorbeeld door het schrijven van 
artikelen en commentaren of het maken van een radioprogramma.  

De hoofdredacteur vervult je een brugfunctie tussen de redactie en het bestuur.   

De hoofdredacteur Ontwikkelt ideeën voor WEEFF en motiveert en inspireert redacteuren en 
vrijwilligers door het aandragen van suggesties en het geven van feedback op hun 
programmamakerschap en (redactionele) werkzaamheden. 

De hoofdredacteur bewaakt de journalistieke belangen van de redactie. 

De Eindredacteur 
De Hoofdredacteur kan in samenspraak met het Bestuur, Eindredacteuren Radio, Televisie en 
Internet benoemen. 

Elke Eindredacteur voert zijn taken uit met inachtneming van de programmatische uitgangspunten 
zoals die zijn geformuleerd door het Bestuur, de Hoofdredacteur en het Redactiestatuut. Een en 
ander conform de statuten van Stichting WEEFF en geldende wettelijke bepalingen. 

De Eindredacteur draagt de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de programma’s 
die vallen onder zijn medium en de dagelijkse leiding bij het tot stand komen van die 
programma’s. De eindredacteur kan een redactie voor zijn eigen medium aanwijzen.  

De Hoofdredacteur stelt de betrokken Eindredacteuren tijdig in kennis van de hoogte van het 
jaarbudget voor hun medium en van eventuele wijzigingen in de begroting, zoals is vastgesteld door 
het Bestuur. 

Hoofdredactie 
De hoofdredacteur vormt met de eindredacteurs de hoofdredactie. 

Programmamakers 
Programmamakers zijn inhoudelijk en productioneel verantwoordelijk voor hun programma waarvan 
de inhoud voldoet aan dit redactiestatuur en dat zij werken voor het toegekende budget en de 
bewaking daarvan.  

Overlegvormen 
- Bestuursoverleg: Het bestuursoverleg bestaat uit het bestuur, al of niet met de Hoofdredacteur. 

- Programma Bepalend Orgaan (PBO). Het PBO is verantwoordelijk voor het vaststellen van het 
programmastatuut, het programmabeleid, de toetsing van de in het programmabeleid verwoorde 
uitgangspunten en geeft de hoofdredactie via het bestuur adviezen, gevraagd en ongevraagd. 
 
- Hoofdredactie. De redactie bestaat uit de Hoofdredacteur, de Eindredacteuren Radio, Televisie en 
Internet. Het Hoofd Techniek is toehoorder en geeft gevraagd of ongevraagd advies.  
 

- Redactieraad. De redactieraad is een team van programmamakers dat minimaal twee keer en 
maximaal vier keer per jaar input levert voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s en producten 
van WEEFF. Zij dienen de hoofdredactie en het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies gericht 
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op het media-aanbod en dat WEEFF verzorgt en de  onafhankelijkheid van redactionele en 
programmatische beroepsuitoefening.  

- Redactieoverleg WEEFF / NH-Media > nader in te vullen.  

- Partneroverleg Bestuur WEEFF / NH > nader in te vullen. 

- Programmamakersoverleg. Ten minste tweemaal per jaar worden alle programmamakers 
uitgenodigd door de Hoofdredacteur. Op één van deze bijeenkomsten wordt door de 
Hoofdredacteur het programmatisch beleidsplan voorgelegd en besproken. 

Organogram 
 

 

 

Klachtenregeling 
 

Er is een klachtenregeling STICHTING STREEKOMROEP WEST-FRIESLAND, WEEFF die wordt 
gepubliceerd op de website van WEEFF. Klachten kunnen met inachtneming van de klachtenregeling 
worden ingediend bij bestuur@weeff.nl  

.  

PBO BESTUUR

NH MEDIA HOOFDREDACTEUR

EINDREDACTIE 
RADIONPO

EINDREDACTIE 
ONLINE en TV

EINDREDACTIE 
JOURNALISTIEK

FACILITAIR

WEEFF ORGANISATIE

REDACTIERAAD


