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REDACTIESTATUUT ONEWORLD 

OneWorld is een uitgave van de Nationale Commissie voor Internationale 

Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling NCDO.  

OneWorld heeft tot doel het informeren van publieksgroepen over thema's 

met betrekking tot mondiale verbondenheid en duurzame ontwikkeling en 

het bieden van handvatten voor wereldburgerschap. 

Daartoe publiceert de redactie van OneWorld tien maal per jaar een magazine 

en onderhoudt ze de website www.oneworld.nl 

 

Artikelen 

1. Doel redactiestatuut 

2. Uitgangspunten 

3. Inhoud van het blad 

4. Verantwoordelijkheden 

5. Betrokken partijen 

 

Artikel 1. DOEL STATUUT 

Dit redactiestatuut heeft tot doel de verantwoordelijkheden met betrekking 

tot de inhoud van OneWorld 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 

OneWorld. 

Artikel 2. UITGANGSPUNTEN 

De redactie van OneWorld bericht op een journalistiek onafhankelijke wijze, 

met inachtneming van de journalistieke basisprincipes van hoor- en 

wederhoor.  

De redactie streeft ernaar wereldburgerschap te bevorderen en is in die zin 

niet strikt neutraal. Dat neemt niet weg dat zij ruimte biedt aan verschillende 

standpunten rondom mondiale vraagstukken en zowel succes als falen van 

ontwikkelingssamenwerking voor het voetlicht brengt. 
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Artikel 3. INHOUD 

OneWorld bericht over het mondiale verbondenheid, mensenrechten en 

empowerment, duurzaam leven en werken en het Nederlandse 

ontwikkelingsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast belicht OneWorld 

de rol die Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

particulieren (kunnen) spelen in internationale samenwerking, waaronder 

ook thema’s als migratie, duurzaamheid, vrede en veiligheid en 

mensenrechten vallen, voor zover zij van invloed zijn op mondiale 

verhoudingen. De redactie wil de verbondenheid tussen vraagstukken die 

‘hier’ en ‘daar’ spelen, inzichtelijk maken voor de lezer en wijzen op de 

mogelijkheden die de lezer heeft om zelf bij te dragen aan het oplossen van 

mondiale problemen.  

 

Artikel 4. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en de 

bedrijfsvoering van het blad. Voor de journalistieke inhoud legt hij of zij 

verantwoording af aan de redactieraad, voor de bedrijfsvoering aan de 

directie van NCDO.  

 

Artikel 5. BETROKKEN PARTIJEN 

De bij dit statuut betrokken partijen zijn: 

5.1. Directie en bestuur NCDO 

5.2. Hoofdredacteur 

5.3. Redactieraad 

5.4. Redactie 

5.5. Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking 

 

5.1. Bestuur en Directie NCDO 

5.1.1 

De stichting NCDO is exploitant/uitgever van het platform OneWorld. 

Namens het Bestuur is de NCDO-directie de eindverantwoordelijke en 

beslissende instantie. 

 

5.1.2 

Het bestuur van NCDO benoemt de voorzitter en de leden van de 

redactieraad en kan leden voordragen.  
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5.1.3 

De directie zorgt voor de (commerciële) voorwaarden en de voorzieningen 

waardoor de redactie haar journalistieke taak optimaal kan vervullen. 

 

5.1.4 

De hoofdredacteur wordt op voordracht van de redactieraad door het Bestuur 

van NCDO aangesteld. 

 

5.1.5 

De redacteuren worden door de directie aangesteld, op voordracht van de 

hoofdredacteur. 

 

5.1.7 

Wijzigingen van de redactionele formule, zoals de journalistieke doelstelling 

en koers van het blad, worden vastgesteld door hoofdredacteur en NCDO-

directie, na de redactieraad daarover gehoord te hebben. 

 

5.2. Hoofdredacteur 

5.2.1 

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud van 

OneWorld (zie ook 4.1). Hij/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, redactieraad en directie op de hoogte 

van redactionele ontwikkelingen.  

 

5.2.4 

De hoofdredacteur bepaalt na overleg met de directie en de redactieraad de 

verdeling van het redactiebudget. 

 

5.2. 5 

De hoofdredacteur adviseert de directie over kandidaten voor de 

redactieraad. Deze laatste benoemt de leden. Zowel bestuur, directie als 

redactieraad kunnen nieuwe leden voordragen. 
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5.2.6 

De hoofdredacteur woont als toegevoegd secretaris de vergaderingen van de 

redactieraad bij. Hij/zij heeft geen stemrecht.  

 

5.2.7 

Tussen redactie en hoofdredacteur vindt regelmatig overleg plaats. De 

hoofdredacteur houdt de redactieraad van belangrijke zaken uit dat overleg 

op de hoogte. 

 

5.2.8 

Over journalistiek-inhoudelijke geschillen binnen de redactie vraagt de 

hoofdredacteur advies aan de redactieraad. Het advies is bindend voor de 

hoofdredacteur. 

 

5.3 Redactieraad 

5.3.1 

De raad: 

a) ziet toe op journalistieke onafhankelijkheid;  

b) adviseert de hoofdredacteur over de inhoud en samenstelling van 

OneWorld en alle andere zaken die taak en functie van de redactie raken 

c) adviseert de hoofdredacteur over de redactionele formule  

d) adviseert de hoofdredacteur over samenwerkingsverbanden die van 

belang zijn voor taak en functie van de redactie 

e) adviseert het bestuur over wijziging van dit statuut 

f) heeft een bindend adviserende stem bij journalistiek-inhoudelijke 

geschillen binnen de redactie en met derden.  

 

5.3.2 

De raad bestaat uit minimaal zes en maximaal negen leden, afkomstig uit 

journalistiek, overheid, bedrijfsleven, particuliere initiatiefnemers en 

maatschappelijke organisaties. Eén lid van de redactieraad wordt op 

voordracht van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking benoemd. Het 

Bestuur van NCDO kan een lid uit zijn eigen midden afvaardigen. Daarnaast 

neemt de directeur van NCDO zitting in de raad. De leden van de 

redactieraad hebben zitting op persoonlijke titel.  

 

5.3.3 

De voorzitter en de leden van de raad worden benoemd door het bestuur 

voor een periode van drie jaar en treden getrapt af.Voorzitter en leden zijn 

eenmaal herbenoembaar. 
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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 of bestuur van NCDO.  

 

5.3.6 

De vergadering en notulen van de raad zijn openbaar. Indien zwaarwegende 

argumenten zich verzetten tegen een openbare behandeling van een 

agendapunt besluit de redactieraad, na overleg met de hoofdredacteur, dit 

agendapunt in een besloten zitting te behandelen. 

 

5.3.7 

De agenda voor de vergadering van de redactieraad is openbaar. Vaste 

redactieleden kunnen agendapunten voor de vergadering indienen.  

 

5.3.8 

De secretaris van de redactieraad maakt een verslag van de vergadering. De 

leden van de redactieraad 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. De redacteuren zijn de 

vervaardigers van de journalistieke inhoud en voeren hun taak uit binnen de 

redactionele formule, zonder beïnvloeding van buitenaf of binnenuit. 
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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 redactieraad van belangrijke zaken uit dat overleg op de hoogte. 

 

5.4.6 

Journalistiek-inhoudelijke geschillen worden (na overleg met de directie) 

voorgelegd aan de redactieraad.  

 

5.4.7 

De redactie wordt door de directie geraadpleegd over benoeming en ontslag 

van een hoofdredacteur, en door de hoofdredacteur geraadpleegd over 

wijziging in de redactionele formule, wijzigingen van karakter of uiterlijk van 

het blad, samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor taak en functie 

van de redactie en wijziging van dit statuut. 

 

 

 

 

 

 

 


