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Redactiestatuut EMDR Magazine  
 

Zoals vastgesteld door het bestuur van de VEN, 14 februari 2017 

 

Preambule 

Het EMDR Magazine, inclusief de bijbehorende website, hierna te noemen EM, is het officiële 

orgaan van de Vereniging EMDR Nederland (verder te noemen VEN). Dit statuut regelt de 

verhouding tussen het bestuur van de VEN en de redactie en de onderlinge verhoudingen binnen 

de redactie.  

1. Begrippen 

Redactie: De redactie bestaat uit de hoofdredactie, de redacteuren, de eindredacteur, de 

beeldredacteur en eventuele redactiemedewerker(s). 

Hoofdredactie: De hoofdredactie, die door één of meerdere personen kan worden ingevuld, is 

verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden van EM alsmede voor het redactionele beleid. 

Eindredactie: De eindredactie controleert kopij op taaltechnische aspecten en is verantwoordelijk 

voor de oplevering van de kopij in haar definitieve vorm.   

Beeldredactie: de beeldredactie is verantwoordelijk voor het beeldmateriaal, de opmaak en de 

aansturing van de drukker, dit laatste in overleg met de hoofdredactie. 

Redacteuren: medewerkers aan EM, die onder leiding van de hoofdredactie bijdragen leveren aan 

het blad.  

Bestuur: Het bestuur van de VEN. 

Redactieformule: het concept van het blad en de website, waaronder titel, logo, inhoud, vorm en 

stijl. 

 

2. Doelstelling en identiteit 

2.1 Als verenigingsorgaan is EM gericht op de leden van de VEN en andere betrokkenen bij de 

vereniging. EM heeft een tweeledig doel: 

- informatie geven en de discussie bevorderen over EMDR in de ruimste zin van het woord; 

- communicatiemiddel voor VEN leden; informatie geven en de discussie bevorderen over de 

activiteiten van de VEN. 

2.2 De VEN streeft naar een kwalitatief hoogstaande toepassing van EMDR. De uitgave van EM 

geschiedt in deze geest. 

2.3 Leidend voor redactie en hoofdredactie zijn de beginselen van onafhankelijkheid, 

betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opiniërende artikelen. 

 

3. Beleidskaders  

3.1 Het bestuur bepaalt de kaders voor de uitgave van EM en de bijbehorende website, in 

overleg met de hoofdredactie. Hiertoe behoren in elk geval de redactieformule, de 

verschijningsfrequentie en de globale omvang van het blad, alsmede de financiële kaders.  
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3.2 Binnen de door het bestuur vastgestelde kaders is de hoofdredactie verantwoordelijk voor 

de verschijning en de inhoud van EM. De verantwoordelijkheid voor de inhoud geldt niet 

voor bijdragen die geplaatst worden op verzoek en onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur.  

3.3 De hoofdredactie legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid, 

alsmede de besteding en bewaking van het budget. 

 

4. Hoofdredactie 

4.1 Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de verschijning en de inhoud van EM voert de 

hoofredactie de volgende taken uit: 

a. opstellen en bijstellen van de redactieformule; 

b. inhoudelijke samenstelling van de afzonderlijke nummers van het blad; 

c. onderhoud van de website; 

d. werkverdeling en coördinatie van de werkzaamheden; 

e. begeleiding van auteurs; 

f. beoordeling en redactie van de binnengekomen bijdragen; 

g. voorzitterschap van de redactievergaderingen. 

4.2 Vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking dient minstens een van de leden van de 

hoofdredactie in het bezit te zijn van een registratie als EMDR practitioner, EMDR Supervisor 

en/of EMDR trainer.  

4.3 Benoeming en eventuele ontheffing uit de functie (ontslag) van de hoofdredactie geschiedt 

door het bestuur van de VEN, gehoord de overige leden van de redactie. Tenzij anders 

vermeld geschiedt benoeming voor onbepaalde tijd.  

4.4 De hoofdredactie kan deel uitmaken van het VEN bestuur. Als dit niet het geval is, kan het 

VEN-bestuur uit zijn midden één of meerdere leden aanwijzen die het contact onderhouden 

met de hoofdredactie. 

4.5 Enkele malen per jaar brengt de hoofdredactie verslag uit van de werkzaamheden en 

mogelijke knelpunten aan het bestuur. Het redactionele beleid kan daarvan onderdeel uit 

maken.  

4.6 Bij de uitoefening van haar taak bewaakt de hoofdredactie dat de inhoud van het blad niet 

indruist tegen de Statuten of doelstellingen van de VEN, of anderszins schade berokkent aan 

de vereniging. In twijfelgevallen kan de hoofdredactie in overleg treden met het bestuur. 

Uiteindelijk is het oordeel van de hoofdredactie doorslaggevend. 

 

5. Redactie en redactievergaderingen 

5.1 Redacteuren worden benoemd door de hoofdredactie. Deze benoemingen behoeven de 

instemming van het bestuur. Tenzij anders vermeld geschiedt benoeming voor onbepaalde 

tijd. 

5.2 De hoofdredactie kan eenzijdig besluiten een redacteur te ontslaan. Indien dit geschiedt om 

journalistiek-inhoudelijke of kwalitatieve redenen behoeft dit ontslag de instemming van het 

bestuur. 

5.3 De redactie vergadert zoveel keer per jaar als het aantal nummers per jaargang, of vaker 

indien dit nodig mocht zijn. Van elke redactievergadering wordt verslag gelegd. Op verzoek 

van een lid van de redactie kan er een bijzondere redactievergadering worden gehouden. 

5.4  De hoofdredactie bespreekt tijdens de redactievergaderingen eventuele wijzigingen in de 

bladformule, format, financiële positie en productieproces van EM.  
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6. Bijdragen 

6.1 Het auteursrecht op bijdragen aan EM blijft berusten bij de auteur.  

6.2 Bewerking van een bijdrage door de hoofdredactie geschiedt in overleg met de auteur. Bij 

verschil van mening kan de auteur besluiten het stuk in te trekken.  

6.3 Plaatsing van een bijdrage op de website van EM geschiedt voor onbepaalde tijd en is 

onherroepelijk, tenzij de hoofdredactie op een later moment besluit de bijdrage te 

verwijderen, al dan niet op verzoek van de auteur. Als verwijdering plaatsvindt op andere 

gronden dan op verzoek van de auteur, wordt de auteur hierover geïnformeerd. 

6.4 Financiële afspraken met fotografen en illustratoren worden vooraf gemaakt en zijn 

eenduidig. Tenzij anders overeengekomen zijn blijft het eigendom van illustraties en foto’s 

berusten bij de vervaardiger.  

 

7. Slotbepalingen 

7.1 Dit statuut, alsmede toekomstige wijzigingen daarvan, wordt/worden vastgesteld door het 

bestuur, gehoord de hoofdredactie en de redactievergadering.  

7.2 Geschillen over de uitvoering van dit statuut worden voorgelegd aan de commissie van 

beroep en bemiddeling van de VEN.  

7.3 Dit statuut treedt in werking op 1 maart 2017. 

 

 


