Redactiestatuut Investico
Vastgesteld op 12 februari 2018

Begrippen
Stichting: Stichting Investico.
Bestuur: Bestuur van de Stichting Investico.
Zakelijk leider: Door het bestuur benoemde zakelijk leider van Investico.
Hoofdredacteur: Door het bestuur benoemde hoofdredacteur (m/v) van Investico.
Redactie: De gezamenlijke redactieleden die zijn opgenomen in het colofon van de redactie
op de website van Investico.
Redactieraad: Een door de redactie minus de hoofdredacteur benoemde
vertegenwoordiging van drie redacteuren.
Redactievergadering: Plenaire vergadering waarvoor alle redacteuren worden uitgenodigd.
Medewerker: Medewerker van Investico die niet behoort tot de redactie.

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 bestuur, hoofdredactie, zakelijk leider en/of redactie.
Inspiratie voor dit redactiestatuut is opgedaan bij het Modelstatuut van de NVJ; bij de
publicatie ‘Het redactiestatuut van dagbladen’ (2006) van het Bedrijfsfonds voor de Pers; de
redactiestatuten van de Groene Amsterdammer en van de Volkskrant.
1.2 Het redactiestatuut is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van Investico.

Partijen
2.1. Het redactiestatuut is opgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de
hoofdredacteur, de redactieraad, de zakelijk leider en het bestuur. 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
3.1. De missie van Investico ligt vast in de volgende verklaring:
Investico is een non-profitorganisatie. Het is een platform voor grondig en structureel
journalistiek onderzoek. De redactie richt zich op structurele maatschappelijke kwesties die
voor Nederland van belang zijn en versterkt de democratische rechtsstaat door het voeden
van het publieke debat. Niet door opgeklopte schandalen te presenteren, maar door in

nieuws- en onderzoeksverhalen inzichtelijk te maken hoe besluiten tot stand komen; waar
de uitvoering mogelijk ontspoort en hoe de controle functioneert. Investico biedt
tegenwicht tegen de korte adem en de incidentgerichtheid die het maatschappelijk debat
vaak overheersen. De redactie zoekt altijd samenwerking met andere media, in de
overtuiging dat met slimme en strategische coalities het juiste publiek kan worden bereikt,
wat mede bijdraagt aan een betere publieke discussie.
3.2. Redactie en medewerkers zijn in het uitoefenen van hun taak en functie gebonden aan
de missie.
3.3. De Stichting Investico respecteert in haar beleid de missie.
3.4. Voor wijziging van de missie is overeenstemming vereist tussen de Stichting Investico en
de hoofdredacteur.
3.5. Voor handhaving en naleving van de missie is de hoofdredacteur verantwoording
schuldig aan het bestuur.

Redactie en medewerkers
4.1. De hoofdredacteur heeft de leiding over de redactie en is verantwoordelijk voor de
redactionele inhoud van journalistieke producties van Investico, al of niet in samenwerking
met andere media.
4.2. De redactie van Investico bestaat uit de hoofdredacteur en redacteuren die in vaste
dienst zijn bij Investico, dan wel als freelancer veelvuldig bijdragen leveren aan journalistieke
producties.
4.3. De hoofdredacteur beoordeelt de in 4.2 genoemde frequentie en maakt in het colofon
op de website van Investico bekend wie tot de reactie behoort.
4.4. Wie niet veelvuldig bijdraagt aan journalistieke producties van Investico, wordt
aangemerkt als medewerker en maakt geen deel uit van de redactie.

Benoeming, ontslag
5.1. De hoofdredacteur wordt benoemd, geschorst of ontslagen door het bestuur.
5.2. Over schorsing en/of ontslag van de hoofdredacteur neemt het bestuur pas een
gemotiveerde beslissing nadat daarover overleg heeft plaats gehad met de redactieraad.
5.3. Voor de benoeming van een hoofdredacteur stelt het bestuur, na overleg met de
zakelijk leider en de redactieraad, een profiel op van de te benoemen hoofdredacteur.
Vervolgens benoemt het bestuur een sollicitatiecommissie waarin in elk geval zitting hebben
één lid van het stichtingsbestuur, de zakelijk leider en één door de redactieraad aangewezen

lid van de redactie. Na afloop van de sollicitatieprocedure doet de sollicitatiecommissie een
voordracht aan het bestuur.
5.4. Over de benoeming van een hoofdredacteur neemt het bestuur 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 het bestuur.

Financiën/sponsoren
6.1. Het bestuur bepaalt in samenspraak met de zakelijk leider en de hoofdredacteur het
financieel beleid van Investico.
6.2. Sponsoren en donateurs van Investico 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 of donateurs houden zakelijk leider, bestuur
en hoofdredacteur rekening met de mogelijke weerslag daarvan op de journalistieke
integriteit van de organisatie.
6.4. Indien nieuwe of bestaande sponsorbetrekkingen naar oordeel van de hoofdredacteur
inbreuk maken op de journalistieke integriteit van Investico, maakt hij/zij zijn/haar bezwaren
gemotiveerd kenbaar aan de zakelijk leider en het bestuur. Als een van deze organen de
bezwaren verwerpt, is sprake van een conflict.
6.5. In geval van bovengenoemd conflict komen bestuursleden, zakelijk leider en
hoofdredacteur voltallig in bijzondere vergadering bijeen onder leiding van de voorzitter van
het bestuur. De vergadering neemt een besluit over het conflict met een gekwalificeerde
meerderheid van twee derde van de stemmen, waarbij bij het staken van stemmen de
voorzitter de doorslag geeft.

Redactieraad
7.1. De redactie heeft een zelfstandige positie ten opzichte van hoofdredacteur, zakelijk
leider en bestuur die erkend wordt met de oprichting van een redactieraad.
7.2. De redactieraad bestaat uit drie redacteuren die door de redactie uit haar midden
worden gekozen, met uitzondering van de hoofdredacteur die in deze procedure geen
stemrecht heeft en ook niet kan worden verkozen.
7.3. Uiterlijk twee jaar na aanvang van de zittingsperiode, schrijft de redactieraad nieuwe
verkiezingen uit.

7.4. Redacteuren kunnen maximaal drie keer voor aaneensluitende periodes van twee jaar
zitting hebben in de redactieraad. Na een termijn van twee jaar kan een redacteur opnieuw
verkiesbaar zijn voor de redactieraad.
7.5. Indien geen geldige verkiezing voor de redactieraad worden gehouden en de
zittingstermijn van de zittende raad drie maanden of langer is verlopen, houdt de
redactieraad op te bestaan en wordt zij geacht te zijn opgeheven. Conform punt 2.1 verliest
het redactiestatuut daarmee haar geldigheid.

Redactievergadering
8.1. De hoofdredacteur belegt ministens tweemaal per jaar een plenaire redactievergadering
waarvoor alle redacteuren worden uitgenodigd. De vergadering wordt minimaal twee weken
vooraf aangekondigd. De hoofdredacteur zit de vergadering voor.
8.2. Elke individuele redacteur kan tot twee dagen voor aanvang onderwerpen agenderen
voor de plenaire redactievergadering.

Beroepsuitoefening
9.1. Redacteuren en medewerkers onderschrijven de werkwijze van Investico, waarin
redacteuren in beginsel werken in teamverband en een multi-methodische
onderzoeksaanpak hanteren. In die aanpak wordt structurele aandacht besteed aan
datajournalistiek, netwerkanalyses, wob-verzoeken en een transparante presentatie van het
onderzoeksresultaat, naast traditionele werkmethoden zoals gesprekken met
hoofdrolspelers
9.2. Redactie en medewerkers 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.

