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VOORWOORD 

PGOosterhout.nl (www.pgoosterhout.nl) is hèt informatieve, deels interactieve, elektronisch 

communicatiemedium van de Protestantse Gemeente te Oosterhout, PGO. In de primaire 

processen van de PGO neemt de site een steeds belangrijkere plaats in. De dynamiek van de 

website zal alleen maar toenemen, is de verwachting. Hierbij moeten we denken aan het 

vergroten van de interactiviteit door invoering van een Content Management System (CMS). 

Infrastructureel betekent dit dat er voortdurend sprake zal zijn van vernieuwing. 

Met de update van de website in 2014 heeft de PGO een vernieuwde online plek gekregen 

met hetzelfde logo en dezelfde kleurstelling als de huidige huisstijl. Door de ingebruikname 

van een CMS zoals WordPress, zal het aantal mogelijkheden om internetpagina's te vullen 

groeien en daarmee het aantal gebruikers en bezoekers. Dit statuut is dan ook bedoeld om alle 

gebruikers inzicht en duidelijkheid te verschaffen over het doel van de PGO-site en de 

daarmee samenhangende mogelijkheden, afspraken en regelingen. 

Het webstatuut biedt kaders voor PGO-medewerkers, waarbinnen zij met een zekere vrijheid 

kunnen opereren binnen het domein pgoosterhout.nl op het net. Spelregels zijn vastgelegd 

voor degenen die betrokken zijn bij het beheer van de website. Dit statuut legt de 

doelstellingen en de beginselen voor de website van de PGO vast, evenals de uitgangspunten 

van de redactionele formule en de stijl. Ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

de diverse medewerkers ten opzichte van elkaar en tegenover de PGO worden hierin geregeld. 

Verder zijn onder meer bepalingen opgenomen betreffende geschillen en publicatie. 

Arie Klerk 

webmaster PGO 

Januari 2015 
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ARTIKEL 1: DOEL WEBSTATUUT 

Dit webstatuut heeft tot doel spelregels, etiquette, stijl en verantwoordelijkheden voor de 

inhoud op de PGO website vast te leggen en regelt daartoe de positie van alle partijen (zie 

artikel 4) die betrokken zijn bij het exploiteren van de inhoud van de website. 
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ARTIKEL 2. UITGANGSPUNTEN 

2.1 De webredactie bericht op een snelle, onderbouwde, correcte en ethisch verantwoorde 

wijze en respecteert het auteursrecht. 

2.2 De site vermeldt alle voor de bezoeker, lezer of gebruiker van de website relevante 

informatie op transparante wijze. Hieronder vallen het doel van de inhoud van de website, een 

disclaimer en daarin alle relevante gegevens, naam van de uitgever, adresgegevens van zowel 

uitgever als webredactie, e-mailadres, URL’s, het webstatuut en een verwijzing naar een 

nader aan te wijzen platform (blog) waar bezoekers klachten kunnen deponeren en met elkaar 

van gedachten kunnen wisselen over de praktische uitvoering van het onderhavige statuut. 

2.3 De berichtgeving dient objectief en onafhankelijk te zijn en te berusten op feiten. 

2.4 De informatie wordt gepresenteerd op een begrijpelijke en eenduidige wijze. 
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ARTIKEL 3: BEGRIPPEN EN DEFINITIES 

BACK OFFICE SYSTEEM - Een software systeem dat niet zichtbaar voor de gebruiker draait, 

zoals een server of een CRM-systeem (nader in te vullen). 

CMS - Een Content Management Systeem publiceert, beheert en presenteert de content 

automatisch op de juiste plaats en in de juiste vorm op de site. De vormgeving en structuur 

van een site en de presentatie van informatie worden bij een CMS vooraf eenmalig vastgelegd 

in een stramien en sjablonen. Het beheer van de site bestaat daarna enkel nog uit het 

toevoegen, wijzigen of verwijderen van content. 

CONTENT - Content is digitale informatie: alles wat op een webpagina te vinden is aan tekst, 

afbeeldingen, animaties, geluid, video's, applicaties en toegang tot databases. 

DOELGROEP is een begrip dat gebruikt wordt in marketing(campagnes). Doelgroepen kunnen 

onder meer gedefinieerd worden in termen van leeftijd, geslacht, opleiding en 

opleidingsniveau of beroep. 

DOMEIN(NAAM) - Een domein of domeinnaam is in feite het adres van een site. 

Domeinnamen hebben een belangrijke functie in het internetverkeer. Door middel van 

domeinnamen kan op een makkelijke manier contact gelegd worden met computers, websites 

en elektronische postbussen van instellingen, bedrijven en individuele personen. 

PARTNER - Een partner is een externe partij die een op de site zichtbare dienst levert of 

afneemt (een webredactie-medewerker is geen partner, een leverancier van software of 

eventuele adverteerders wel). 

PORTAL - Een portal is letterlijk vertaald een portaal, ingang of toegangspoort. In de zin van 

internet kan het worden vertaald als startpagina. 

SOCIAL MEDIA - Internettoepassingen om zowel zakelijk als privé informatie te delen en te 

netwerken met gelijkgestemden op een gebruiksvriendelijke wijze. 

UITGEVER - De uitgever ofwel eigenaar van de site (het College van Kerkrentmeesters) is 

verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden en bewaakt de naleving van het webstatuut 

van de site. 

WEBMASTER Een webmaster is de eindredacteur van een website. Hij of zij maakt de 

pagina's van een site en onderhoudt ze in een CMS (zie aldaar). Een webmaster is 

eindverantwoordelijk voor de oplossing van technische problemen van de site en ook voor de 

inhoud ervan. 

WEBREDACTIE - De groep informatieleveranciers voor een website vormt samen met de 

webmaster de webredactie. 

(WEB)SITE - Een bij elkaar horende verzameling internetpagina's (op het world wide web) die 

het totaal aan digitale informatie (content) over de organisatie en daaraan verbonden 

onderwerpen biedt. 
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ARTIKEL 4. BETROKKEN PARTIJEN 

De bij dit statuut betrokken partijen zijn: 

• Grote Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters (CvK)  

• Webmaster 

• (Web)redactie 

• Informatieleveranciers 

• Technisch beheerder 

• Bezoeker 

• Partner 

4.1. GROTE KERKENRAAD EN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)  

4.1.1 De Grote Kerkenraad van de PGO is de eindverantwoordelijke en beslissende 

instantie. 

4.1.2 Het College van Kerkrentmeesters (verder CvK) zorgt, onder verantwoording aan de 

Kerkenraad, voor het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en zaken die geen 

uitstel gedogen.  

4.1.3 Het CvK zorgt voor de (commerciële) voorwaarden en de voorzieningen, waardoor de 

webredactie haar redactionele taak optimaal kan vervullen. 

4.1.4 De webmaster (zie 4.2) wordt door het CvK aangewezen. 

4.1.5 Wijzigingen van de websiteformule, zoals doelstelling en koers van de site, worden 

vastgesteld door Grote Kerkenraad op voorspraak van de webmaster. 

4.2. WEBMASTER 

4.2.1 De webmaster is verantwoordelijk voor de verklarende, promotionele en redactionele 

inhoud van de website (zie ook 9.1). 

4.2.2 De webmaster bewaakt de redactionele formule (zie ook artikel 11). 

4.2.3 De webmaster houdt de informatieleveranciers en Grote Kerkenraad op de hoogte van 

redactionele ontwikkelingen in de inhoud, samenstelling en presentatie van de website. 

4.2.4 De webmaster bepaalt in overleg met het CvK de verdeling van het budget van de 

website. 

4.2.5 Tussen informatieleveranciers en webmaster vindt regelmatig overleg plaats. 

4.2.6 Het CvK wijst een plaatsvervangend webmaster aan. 
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4.3 (WEB)REDACTIE 

4.3.1 De webredactie wordt gevormd door de webmaster en een te benoemen vervanger. 

4.3.2 Informatieleveranciers leveren content rechtstreeks aan de webmaster aan. 

4.3.3 Na plaatsing van nieuwe content mailt de webmaster een link naar de 

informatieleverancier ter goedkeuring. 

4.4 INFORMATIELEVERANCIERS 

4.4.1 Iedereen uit de PGO die informatie produceert behoort tot de groep 

informatieleveranciers, zoals: 

• Scriba 

• Predikanten 

• Kerkeraadsleden 

• Pastoraal medewerkers 

• Gemeenteleden 

• Etc. 

4.4.2 Informatieleveranciers zijn de vervaardigers van de content. Zij hebben als taak het 

aanleveren van ruwe informatie en het signaleren van een nieuwe of gewijzigde 

informatiebehoefte van de doelgroepen. 

4.4.3 De informatieleveranciers leveren op regelmatige basis content aan bij de webmaster. 

4.4.4 De informatieleveranciers voeren hun taak uit binnen de redactionele formule en zijn 

verantwoordelijk voor de juistheid van de door of via hen verstrekte informatie. Zij zijn 

tevens verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen en updates. 

4.5 TECHNISCH BEHEERDER 

Het CvK wijst een technisch beheerder van de website aan die verantwoordelijk is voor de 

oplossing van technische problemen van de site (momenteel is deze functie toebedeeld aan de 

webmaster). 

4.6 BEZOEKER 

Dit is iemand die de website heeft bezocht. Onder unieke bezoekers verstaat de PGO de 

verschillende bezoekers die binnen een tijdspanne van een maand de website hebben bekeken. 

4.7 PARTNER 

Het voornemen om een partnerschap met wie dan ook te sluiten of te verbreken, wordt vooraf 

besproken door het CvK en de webmaster ter voorbereiding op een besluit door de 

Kerkenraad.  
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ARTIKEL 5: NAAM 

De site heet officieel www.pgoosterhout.nl en wordt in de communicatie genoemd: website 

PGOosterhout.nl. Deze naam wordt in alle externe communicatie-uitingen zowel telefonisch 

als schriftelijk vermeld. 
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ARTIKEL 6: DOMEIN 

Het gehele domein van de PGO omvat de domeinnaam www.pgoosterhout.nl. Daarnaast 

vallen alle gerelateerde (toekomstige) externe webpagina's onder het domein. Ook eventuele 

toekomstige social media pagina's (zoals Facebook en WhatsApp) met de naam PGO vallen 

onder het domein. 
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ARTIKEL 7: UITGEVER 

De Protestantse Gemeente te Oosterhout (PGO) is exploitant/uitgever van de website 

PGOosterhout.nl. 
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ARTIKEL 8: PREDICAAT 

PGOosterhout.nl betreft een informatieve en (deels) interactieve site met als karakteristieken:  

• Promotie van de missionaire doelstelling van de PGO; 

• Vrije toegang tot informatie over alle activiteiten en gegevens van de PGO; 

• Beperkte toegang voor geregistreerden tot een eventueel intranet met gegevens. 
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ARTIKEL 9. INHOUD VAN DE WEBSITE 

Het webstatuut heeft betrekking op alle inhoud van de site die de PGO wil communiceren 

naar de doelgroepen en alles wat de doelgroepen daarbij verwachten. Alle informatie die 

interessant zou kunnen zijn voor (een of meer van) de doelgroep(en) wordt opgenomen, mits 

deze een duidelijke link heeft met het werkveld. Daarin zijn te onderscheiden: 

9.1 Inhoud met betrekking tot de PGO: 

 Informatie over visie, missie en bezieling van de PGO; 

 Uitnodiging om mee te doen in een missionaire gemeente; 

 Verklarende en promotionele teksten over de PGO, veelgestelde vragen aan de PGO, 

zoals informatie, activiteiten, diensten, contactgegevens en activiteiten van de PGO; 

 Procesinformatie (bijvoorbeeld de knoppen op de homepage), inlogmogelijkheden 

naar webformulieren of programma's ten behoeve van registratie en aanvragen van 

bezoek; 

 Agenda en gegevens van georganiseerde activiteiten, links & downloads en projecten. 

Dit webstatuut heeft grotendeels hierop betrekking. 

9.2 Inhoud die is geplaatst namens partners van de PGO of derden die daartoe rechten 

hebben. Hieronder kunnen bijvoorbeeld gegevens vallen op internetpagina's van een online 

programma. 

9.3 Inhoud die redactioneel is bewerkt en gepubliceerd door de redactie. Hieronder vallen 

actuele nieuwsverhalen, persberichten, achtergrondstukken, links, veelgestelde vragen en 

eventueel bijbehorend beeldmateriaal, animaties, video en audio. 

9.4 Eventuele toekomstige advertenties van gecertificeerde aanbieders die door de PGO 

zijn geaccrediteerd. 
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ARTIKEL 10. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De verantwoordelijkheid voor de onder artikel 9 genoemde inhoudscategorieën is als volgt 

vastgelegd: 

10.1 Verklarende, promotionele teksten over PGO (zie 9.1): de webmaster is 

verantwoordelijk; 

10.2 Inhoud namens partners geplaatst (zie 9.2): partners zijn en blijven eigenaar van de 

inhoud. In een aparte overeenkomst tussen uitgever en partner is geregeld hoe en wanneer 

PGO toestemming van de partner heeft om de inhoud (onder de naam van de eigenaar) te 

bewerken. 

10.3 'Redactioneel bewerkte' inhoud (zie 9.3): de informatieleveranciers zijn 

verantwoordelijk; eindverantwoordelijke is de webmaster. 

10.4 Eventuele commerciële uitingen op de website (zie 9.4): eindverantwoordelijkheid 

voor de inhoud ligt bij de betreffende adverteerder. 
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ARTIKEL 11. REDACTIONELE UITGANGSPUNTEN 

11.1 INHOUDELIJKE EISEN 

11.1.1 De artikelen dienen objectief te zijn en te berusten op feiten. 

11.1.2 De informatie wordt gepresenteerd op een begrijpelijke en eenduidige wijze. 

11.1.3 Indien nodig wordt de concepttekst van informatie vóór publicatie door de webmaster 

ter correctie/goedkeuring voorgelegd aan de inhoudsverantwoordelijke. 

11.2 TEKSTUELE EISEN 

11.2.1 De artikelen worden geschreven naar de regels van het NRC Stijlboek 

(http://apps.nrc.nl/stijlboek/). 

11.2.2 Artikelen zijn kort en bondig, en maximaal tussen de 100 en 200 woorden, geschreven 

in een heldere structuur (kopjes), actief (dus geen 'worden') en persoonlijk (maar geen ik-

vorm). 

11.2.3 De artikelen zijn niet langer dan één beeldschermgrootte; zeker op niveau een en twee, 

die op een paar muisklikken van de homepage af zitten. 

11.2.4 Er wordt gebruik gemaakt van heldere tussenkopjes van maximaal een regel. 

11.2.5 De lezer wordt aangesproken met 'u', met uitzondering van de jongerenpagina’s. 

11.2.6 Moeilijke woorden worden vermeden of uitgelegd door middel van een voorbeeld. 

11.2.7 De officiële spellingsregels worden gehandhaafd. Bij twijfel beslist de woordenlijst 

Nederlandse taal van de Taalunie (www.taalunieversum.org). 

11.3 UITERLIJKE KENMERKEN 

De lay-out van de website wordt vastgelegd in een zogenoemd Interactie en Functioneel 

Ontwerp. Daarvan afwijken is alleen mogelijk in overleg met de webmaster en Kerkenraad. 

Dit geldt niet voor foto´s of ander beeldmateriaal. 

11.4 VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 

Internet is een realtime medium: dus elk moment van de dag te raadplegen en te actualiseren. 

De PGO-site wordt indien nodig en mogelijk de hele dag door geactualiseerd. 

11.5 PDF EN DOWNLOAD 

11.5.1 De webmaster kan ervoor kiezen sommige lange artikelen niet integraal op te nemen in 

de website maar de mogelijkheid te geven om deze te downloaden als PDF. 

http://www.taalunieversum.org/
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11.5.2 Alle downloads op de website worden in PDF geplaatst en voorzien van een 

inleidende tekst. 

11.6 EXTERNE VERZOEKEN 

In uitzonderingsgevallen plaatst de webmaster externe berichtgevingen op aanvraag door de 

informatieverstrekkers. Uitzonderingen worden bijvoorbeeld gemaakt als het om een 

samenwerkingsproject gaat. Werkveld gerelateerde links laten plaatsen op de website is 

toegestaan in overleg met de webmaster. 

11.7 CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN 

Controversiële onderwerpen worden niet opgenomen in de website. Bij twijfel beslist de 

webmaster in overleg met het CvK. 

11.8 VERTROUWELIJKHEID 

Vertrouwelijke onderwerpen worden niet gepubliceerd. Bij onduidelijkheid over de 

vertrouwelijkheid van de informatie raadpleegt de webmaster de verantwoordelijke/schrijver 

van het artikel/de content. 
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ARTIKEL 12: NET-ETIQUETTE: VERKEERSREGELS VOOR DE INTERNETSITE 

12.1 De informatieleveranciers voeren hun taak uit zonder rechtstreekse beïnvloeding van 

buitenaf of binnenuit (anders dan zoals in dit statuut is geregeld), zonder de eigenaar schade te 

berokkenen. 

12.2 Rectificaties worden op de nieuwspagina's gemeld. (Rectificaties betreffen pertinente 

onjuistheden over de organisaties of personen waarover geschreven is en foute citaten). 
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ARTIKEL 13: TECHNIEK, WEBANALYSE EN BEVEILIGING 

13.1 De webmaster en -redactie denken mee over de door de uitgever aan te schaffen 

productiemiddelen en de productiewijze. 

13.2 Websitebezoek wordt geregistreerd in een zogenoemde webanalyse tool. Momenteel 

gebruikt de PGO hiervoor de tool van de hosting provider. 

13.3 PGOosterhout.nl is door de hosting provider beveiligd met minimaal de 

basisinstellingen. 

13.4 Op PGOosterhout.nl zullen eventuele privégegevens van geregistreerden uitsluitend 

worden getoond na schriftelijke toestemming, daarbij wordt direct een eenvoudige 

mogelijkheid tot intrekking geboden. 

13.5 Blogging-functionaliteit op de site wordt pas ingericht wanneer op afdoende wijze 

zogenoemde SPAM-robots kunnen worden afgeweerd. 

13.6 Het vermelden van persoonlijke e-mail adressen op de site wordt ontmoedigd, er 

kunnen door de webmaster onbeperkt doorstuuradressen van het domein pgoosterhout.nl 

worden aangemaakt. Het gebruik van een beveiligde eigen mailserver wordt overwogen. 

13.7 In de hosting-overeenkomst van de site is expliciet opgenomen dat wanneer naar het 

oordeel van de hosting partner een gevaar ontstaat (voor het functioneren van de 

computersystemen of het netwerk van partner of derden en/of van de dienstverlening via een 

netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht 

beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software), partner 

alle maatregelen zal nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan 

wel te voorkomen. 

13.8 Voor de beveiliging van de (toekomstige) online back office systemen geldt verder: 

 Toegang wordt beveiligd door invoeren gebruikersnaam/wachtwoord 

 De site is achter de inlog beveiligd met HTTPS ofwel al het dataverkeer is versleuteld 

 Programma en database zijn beveiligd voor onbevoegd toegang (voorkomen van 

stelen van gegevens) en daardoor voor SPAM. 

 Alleen geautoriseerde medewerkers van de partner hebben toegang tot de database. Zij 

hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend. 

 Van alle data wordt continu een reservekopie gemaakt en deze wordt periodiek 

overgebracht naar een fysiek andere locatie. 
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ARTIKEL 14: KLACHTEN EN GESCHILLEN 

14.1 Klachten en geschillen worden in eerste instantie in een open dialoog tussen 

webmaster, -redactie en klager behandeld. 

14.2 Over inhoudelijke geschillen met derden overlegt de webmaster in eerste instantie met 

het CvK. 

14.3 Bij inhoudelijke geschillen is de Grote Kerkenraad eindverantwoordelijk. 
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ARTIKEL 15: PUBLICATIE 

Dit webstatuut is in te zien op PGOosterhout.nl/webstatuut 
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ARTIKEL 16: SLOTARTIKEL 

Daar waar dit statuut niet in voorziet, beslist de Grote Kerkenraad. 

Dit statuut is besproken door het CvK in haar vergadering van 26 januari 2015 en vastgesteld 

door de Grote Kerkenraad d.d. xx yyy 2015. 

Dit statuut treedt in werking op xx yyy 2015. 
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