Redactiestatuut Magazine De Linker Wang (DLW)
1. Uitgever.
Magazine De Linker Wang is een uitgave van stichting De Linker Wang, de landelijke
werkgroep voor religie, levensbeschouwing en politiek binnen GroenLinks. De stichting wordt
vertegenwoordigd door het bestuur.
In het Magazine wordt aandacht besteed aan religie, levensbeschouwing, politiek en
samenleving. Daarnaast organiseert DLW bijeenkomsten over deze thema’s. De redactie
zorgt voor de totstandkoming van het Magazine.
2. Doelstelling.
Magazine De Linker Wang heeft tot doel om lezers te informeren, inspireren en opiniëren
over religie, levensbeschouwing, politiek en samenleving om hen zo in staat te stellen tot een
betere oordeelsvorming te komen.
3. Verschijning.
Magazine De Linker Wang verschijnt regulier 5 keer per jaar.
4. Onafhankelijkheid.
a. De redactie van het Magazine De Linker Wang opereert onafhankelijk van stichting De
Linker Wang en de andere gremia binnen GroenLinks. Dat wil zeggen dat zij zonder last
vooraf, als enige bevoegd is te beslissen over plaatsing van artikelen e.d. in het tijdschrift.
b. Verantwoordelijk voor alles wat het productieproces van het tijdschrift aangaat is de
hoofdredacteur, in samenspraak en samenwerking met de (eind)redactie.
c. Over het reilen en zeilen van het productieproces en het aansturen van de redactie, legt
de hoofdredacteur verantwoording af aan het bestuur van De Linker Wang. Dit gebeurt op
reguliere basis eenmaal per jaar, of vaker, indien (één van) beide partijen daartoe aanleiding
zien.
d. Onverlet het voorafgaande streven bestuur en redactie – met behoud van de eigen
verantwoordelijkheden – naar het bereiken van een hoge mate van samenhang tussen de
onderwerpen in het Magazine en het door het bestuur gevoerde beleid en de door het
bestuur georganiseerde activiteiten.
5. Redactionele formule.
a. Magazine De Linker Wang besteedt naast actuele onderwerpen waarin religie en
levensbeschouwing, politiek en samenleving elkaar raken, bijzondere aandacht aan thema's
als vrede, rechtvaardigheid en gerechtigheid, fundamentele mensen- en burgerrechten,
diversiteit en inclusie, duurzaamheid e.a.
b. De (hoofd)redactie bewaakt samen met de (eind)redactie de evenwichtige verdeling van
artikelen, zowel naar inhoud als naar plaatsing en naar vorm, waarin de pluriformiteit van
meningen binnen de redactie en het bestuur tot uitdrukking kan komen. Stijl en inhoud van
artikelen blijven in hoge mate het voorrecht van de auteur, los van de eigenstandige
verantwoordelijkheid van hoofd- en eindredactie.
c. De redactie streeft per nummer naar diversiteit in de vorm van artikelen, zoals bijvoorbeeld
een analyse van een actuele maatschappelijke ontwikkeling, een interview, een
(foto-)reportage, een boekenrubriek en een column, etc.
d. De artikelen in het Magazine De Linker Wang geven niet noodzakelijkerwijs het standpunt
weer van het bestuur van stichting De Linker Wang, noch van de redactie.
e. Artikelen in Magazine De Linker Wang kunnen zowel informatief als opiniërend van aard
zijn. Informatieve artikelen dienen de gangbare regels van de journalistieke integriteit in acht
te nemen: onafhankelijk, objectiverend en waar nodig wordt hoor en wederhoor toegepast.
Bij opiniërende artikelen draagt de redactie zorg voor een onderscheidende weergave van
opinies en meningen, uiteraard passend binnen visie en missie van De Linker Wang.
6. Planning.
De hoofd/eindredactie van het Magazine De Linker Wang besluit samen met de redactie
welke onderwerpen op welke wijze en in welk nummer aandacht zal worden besteed. Zij
geeft hierbij een richting van behandeling aan en zoekt waar nodig deskundige gastauteurs.

7. Samenstelling redactie.
a. De redactie bestaat uit ten minste vijf personen.
b. Het bestuur heeft het recht redactieleden voor te dragen.
c. Als binnen de redactie behoefte is aan uitbreiding van het aantal leden wordt een
vacaturemelding met bijbehorende profielschets opgesteld en naar buiten gebracht. Dat
profiel vereist dat kandidaten redactionele ervaring hebben en aantoonbare affiniteit met de
thematische uitgangspunten van De Linker Wang. Daarnaast staat het aan kandidaten van
buiten vrij zich op verzoek of op eigen initiatief aan te melden bij de hoofdredactie.
d. Voordat de hoofdredactie tot een benoeming overgaat, wordt het bestuur de gelegenheid
geboden daarover zijn advies te geven.
e. Bij vertrek van de hoofdredacteur stelt het DLW-bestuur een sollicitatiecommissie in
bestaande uit leden van de (eind)redactie en het bestuur, onder wie de voorzitter van het
bestuur, die tevens voorzitter van de sollicitatiecommissie is. De samenstelling van de
commissie geschiedt op 50/50 basis redactie en bestuur. Indien binnen de commissie geen
overeenstemming over de te kiezen kandidaat wordt bereikt, beslist de voorzitter van de
commissie over het vervolgtraject.
d. Bij een vacature voor eindredacteur beslist de hoofdredacteur, in samenspraak met
redactie en bestuur, of er een (externe) sollicitatieprocedure moet worden opgestart of dat
een redacteur uit eigen kring kan worden benoemd met instemming van een redactionele
meerderheid.
e. Als een (eind)redacteur onvoldoende functioneert gaat de hoofdredacteur daarover met
betrokkene in gesprek en kan in laatste instantie de samenwerking worden beëindigd.
Respect voor alle betrokkenen en zorgvuldigheid in de procedure zijn hierbij van het grootste
belang. De hoofdredacteur beslist of en zo ja, op welk moment de voorzitter van het bestuur
van de functioneringsgesprekken ter zake op de hoogte wordt gesteld. In beide gevallen
wordt de finale beslissing van de hoofdredacteur aan het bestuur met redenen omkleed,
meegedeeld.
f. De redactie werkt samen met een grafisch vormgever.
8. Plaatsingsbeleid.
a. De Linker Wang neemt doorgaans en in principe originele bijdragen op, die niet eerder
elders of op andere wijze gepubliceerd zijn. Indien hiervan wordt afgeweken, gebeurt dat met
(schriftelijke) toestemming van betrokkene(n) en wordt altijd verwezen naar de bron.
b. Wanneer er in de redactie discussie is over het al dan niet plaatsen van een bijdrage en/of
artikel wordt er besloten per meerderheid van stemmen.
c. Bij staken der stemmen geeft de stem van de hoofdredacteur de doorslag.
9. Financiën.
a. Het budget van het tijdschrift wordt vastgesteld door het bestuur in samenspraak met de
hoofdredactie
b. Het bestuur treedt over wijzigingen in de hoogte van het budget altijd in overleg met de
redactie
(cq. hoofd- en eindredacteur).
c. Hoofdredacteur, eindredacteur en grafisch vormgever komen in aanmerking voor een
vrijwilligersvergoeding.
d. Het bestuur is verantwoordelijk voor de hoogte van de vrijwilligersvergoeding.
10. Geldigheid.
Wijzigingsvoorstellen van dit statuut worden door de hoofdredactie voorgelegd aan het
bestuur. Het bestuur treedt vervolgens hierover met de hoofdredactie in overleg, waarna het
bestuur van stichting De Linker Wang oordeelt en vaststelt of en in welke zin de voorstellen
worden gehonoreerd.
Op zijn beurt kan het bestuur op enig moment aanleiding zien om tot wijzigingen over te
gaan, maar niet dan na intensief overleg met de hoofdredactie.

