08 BIJLAGE 2:
		 REDACTIE-ORGANISATIE
		 EN BEZETTING
INLEIDING
Om het mediaplatform Nieuwsplein33 maximaal te laten renderen, wordt ingezet op het vrijspelen van
voldoende financiële middelen zodat een bezetting van circa vijf FTE ter beschikking staat. Hieronder
een voorzet op hoofdlijnen voor een taakverdeling die ervoor kan zorgen dat de redactie de missie kan
waarmaken: een mediaplatform zijn voor kwalitatief hoogwaardige, onafhankelijke, lokale journalistiek.

TAAK/ROL MEDIA-INSTELLING
Om de rol als media-instelling vorm te geven is stichting Mediaplatform Amersfoort Leusden opgericht
met een eigen bestuur.
De stichting wordt belast met de uitvoering van de publieke media-opdracht op lokaal niveau
voor de gemeenten Amersfoort en Leusden. In de praktijk behelst dat het ontwikkelen en verankeren
van de journalistieke formule voor het mediaplatform en het maken en verspreiden van lokaal mediaaanbod. Om het onafhankelijk functioneren van de redactie te waarborgen wordt gewerkt onder
een redactiestatuut.
De media-instelling heeft verder als taak om, in overleg met de in te stellen Mediaraad, te toetsen of
het platform voldoet aan de redactionele formule dan wel of deze formule moet worden aangepast.
Het bestuur heeft op gezette tijden overleg met de hoofdredacteur/meewerkend voorman en de
programmastaf, die in praktische zin zijn belast met de invulling van de journalistieke formule en de
werkwijze van het mediaplatform.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie.
De financiële administratie en personeelszaken (contracten, afdracht premies, etc.) worden tegen
een af te spreken vergoeding ondergebracht bij RTV Utrecht of BDU.
Vanaf de start zijn RTV Utrecht, BDU-media (De Stad Amersfoort en Leusder Krant), De Stadsbron
en Bibliotheek Eemland samenwerkingspartners van de stichting.
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BEZETTING
HOOFDREDACTEUR/MEEWERKEND VOORMAN (0,8 FTE)
Hij/zij zorgt ervoor dat de redactionele formule dagelijks op de gewenste wijze wordt ingevuld, geeft
leiding aan de redactie en zit het dagelijks spreekuur voor waarbij burgers tips en suggesties kunnen
inbrengen en hulp kunnen aanbieden bij het uitzoeken van zaken.
Hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
een ervaren journalist,
aanjager en begeleider van journalistieke klussen,
het gezicht naar buiten, representatief,
onderhoudt externe contacten,
in staat analyses en commentaren te schrijven,
bij voorkeur kennis van Amersfoort en regio

REDACTEUR/PLAATSVERVANGEND (1 FTE)
Hij/zij is primair een bureauman/-vrouw, een redacteur en spin in het web van het mediaplatform.
Tot zijn/haar taak behoort de dagelijkse afstemming met de aangesloten partners over lopende
producties, taakverdeling, deadlines, wijze van aanleveren etc. Hij/zij verwerkt zelf persberichten en
nieuws uit andere bronnen tot een continue stroom van korte (‘breaking’) nieuwsfeiten.
Dit zijn de eisen:
ruime ervaring met eindredactie,
goed in plannen en organiseren,
thuis in de wereld van de traditionele en nieuwe media,
in staat analyses en commentaren te schrijven,
bij voorkeur kennis van Amersfoort en regio
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POLITIEK VERSLAGGEVER (1 FTE)
De politiek verslaggever verslaat niet alleen het politieke proces, maar draagt ook onderwerpen
aan voor politieke (re)actie. Hij/zij laat zich daarbij onder meer voeden door het dagelijks openbaar
spreekuur in de bibliotheek.
Dit zijn de eisen:
ervaren journalist met goede contactuele eigenschappen,
helder analytisch inzicht,
goed gevoel voor nieuwswaardige onderwerpen,
bij voorkeur kennis van Amersfoort en regio

VERSLAGGEVER (1 FTE)
Deze journalist kan ik grote mate van zelfstandigheid werken, ongeacht de gewenste output (print,
foto, bewegend beeld, digitale teksten, sociale media).
Dit zijn de eisen:
hoog niveau van algemene ontwikkeling,
bij voorkeur kennis van Amersfoort en regio,
bij voorkeur ervaring met onderzoeksjournalistiek,
in staat lokale netwerken op te bouwen en te onderhouden van informanten en tipgevers

FREELANCE VERSLAGGEVERS (GEZAMENLIJK 1 FTE)
Het freelancebudget leent zich bij uitstek om periodieke aanpassing van de redactionele formule
door te voeren. In overleg met de Mediaraad moet van jaar tot jaar worden afgesproken waar accenten
gelegd of verlegd moeten worden.
Om te beginnen moeten de volgende competenties in ieder geval worden ingevuld:
kennis van het culturele veld, in staat lokale culturele uitingen te recenseren,
kennis van Amersfoortse en Leusdense sportwereld,
kennis van/belangstelling voor Amersfoortse onderwijsveld,
kennis van/belangstelling voor het regionale bedrijfsleven,
feeling met de leefwereld van jongeren
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FACILITEITEN
redactieruimte met mogelijkheden voor spreekuur
5 ingerichte werkplekken met laptops
minimaal 3 sets camjo-apparatuur (laptops + mobiel + microfoon e.d. ten behoeve van
verslaggeving ter plekke)
2 à 3 scooters voor verslaggevers voor vervoer in Amersfoort en Leusden
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