Redactiestatuut iBestuur
iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid. Online en
offline: door online kennisdeling, een magazine en een jaarlijks congres draagt
iBestuur bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op een
efficiëntere, effectievere en klantvriendelijke overheid.
Het magazine iBestuur en iBestuur online berichten onafhankelijk, helder, kritisch
en informatief over de strategische, bestuurlijke en organisatorische aspecten van
de digitale overheid. De eerste editie verscheen in januari 2011. iBestuur magazine
verschijnt vier maal per jaar. De website wordt dagelijks van nieuwe artikelen
voorzien.
iBestuur Congres is een publiek-privaat non-profit initiatief van het Rijk (ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | DG Organisatie en Bedrijfsvoering
Rijk en DG Bestuur en Koninkrijksrelaties, en ministerie van Economische Zaken |
DG Bedrijfsleven en Innovatie), Nederland ICT en KING Gemeenten.
iBestuur magazine en iBestuur.nl zijn onafhankelijke media van de Nieuw Domein
Uitgever, Burgh-Haamstede.
Uitgever: Peter Lievense. Redactieadres: iBestuur magazine, Jan van Nassaustraat
57, 2596 BP Den Haag
redactie at ibestuur.nl
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3. Inhoud van het blad
4. Verantwoordelijkheden
Artikel 1. DOEL STATUUT
Dit redactiestatuut heeft tot doel de verantwoordelijkheden met betrekking
tot de inhoud van iBestuur magazine en ibestuur online (verder: iBestuur) 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
iBestuur-platform.
Artikel 2. UITGANGSPUNTEN
De redactie van iBestuur bericht op een journalistiek onafhankelijke wijze,
met inachtneming van de journalistieke basisprincipes van hoor- en
wederhoor.

De redactie streeft ernaar de realisatie van een klantvriendelijke, effectieve en
efficiënte iOverheid te bevorderen en is in die zin niet strikt neutraal. Dat neemt
niet weg dat zij ruimte biedt aan verschillende standpunten rondom iOverheids
vraagstukken en zowel succes als falen van de digitaliserende overheid voor het
voetlicht brengt.
Artikel 3. INHOUD
iBestuur bericht redactioneel via magazine en website over alle aspecten van de
realisering van de iOverheid. De nadruk ligt op de bestuurlijke, organisatorische,
procesmatige, financiële en politieke aspecten aangezien de primaire doelgroep
van iBestuur niet de ICT maar de bestuurders, beslissers en beleidsmakers van de
iOverheid zijn. Daarnaast biedt iBestuur een platform voor opinie, casuïstiek en
kennis van derden in ingezonden artikelen (Podium en weblogs op de website) mits
die is geschreven door (een co-) auteur uit de publieke sector of wetenschap.
iBestuur wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van derden, zowel
uit de private als de publieke sector. Dergelijke partners krijgen een platform in het
magazine als ook op de wesbite, maar hun content is altijd en transparant
herkenbaar als niet-redactionele content. Hoewel deze content niet-redactioneel is,
stelt iBestuur vanwege de informerende rol er prijs op dat die content sterk
inhoudelijk gestuurd is. Indien gewenst door de partner adviseert iBestuur daarom
middels eindredactie of draagt iBestuur op aanwijzing van de partner zorg voor de
productie van de content.
Ook de partners hechten aan onafhankelijke, kritische berichtgeving en maken die
mede mogelijk. Partners hebben geen zeggenschap of invloed op redactionele
content; ook niet als daarin onverhoopt de organisatie of het bedrijf van de partner
beschreven dan wel geciteerd wordt. Dan gelden de journalistieke regels voor
hoor- en wederhoor en in geval van interview recht op correctie van feitelijke
onjuistheden.
Artikel 4. VERANTWOORDELIJKHEDEN
De uitgever|hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en de
bedrijfsvoering van het blad.

