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Betreft: gebruik term hoofdredacteur 
 
 
 
Geachte college, 
 
Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren heeft zich de afgelopen jaren steeds intensiever 
moeten inspannen om de belangen van de onafhankelijke en pluriforme journalistiek in Nederland te 
beschermen en te versterken. Beschuldigingen zonder enige grondslag, infame verdachtmakingen, 
kwetsende frames en niet aflatende pogingen de journalistiek in een kwaad daglicht te stellen, zijn 
helaas aan de orde van de dag. Voor individuele journalisten gaat dit bovendien steeds vaker gepaard 
met intimidatie, bedreigingen, regelrechte agressie of zelfs geweld. 
 
Tegen deze achtergrond heeft het Genootschap met een gevoel van verbazing en ongerustheid 
kennisgenomen van uw onlangs genomen besluit een hoofdredacteur aan te stellen.  
 
De pluriforme en onafhankelijke journalistiek is een fundament van onze democratie, waarbij de 
hoofdredacteur als leider van een redactie niet alleen eindverantwoordelijk is voor de gepubliceerde 
content, maar te allen tijde ook de onafhankelijkheid van zijn redactie dient te beschermen en uit te 
dragen. De journalistiek controleert daarbij de macht, stelt misstanden aan de orde stellen en 
agendeert relevante ontwikkelingen. 
 
Juist vanuit dit perspectief achten wij het zeer onverstandig, dat u als overheidsorgaan de functietitel 
hoofdredacteur heeft ingevoerd. Het gebruik van de functietitel hoofdredacteur door een 
overheidsorgaan wekt verwarring bij het publiek, kan worden gebruikt tegen de journalistiek en zet de 
journalistiek verder onder druk.  
 
Wij willen benadrukken dat journalisten al regelmatig worden gezien als verlengstuk van de overheid 
of daarvan worden beschuldigd. Wij zien dat terug op sociale media en in reacties die we als redacties 
op onze publicaties krijgen. Als de overheid dan zelf terminologie gaat gebruiken die in onze 
samenleving staat voor kernwaarden van de onafhankelijke journalistiek dan brengt u de journalistiek 
schade toe. 
 
Wij verzoeken u dan ook dringend de term hoofdredacteur niet langer te gebruiken. Wij zijn ons er 
daarbij van bewust dat Almere niet de eerste overheidsinstantie is die een hoofdredacteur aanstelt, 
maar we zien toch alle reden dit verzoek bij u neer te leggen. 
 



Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren heeft er alle begrip voor dat u nieuwe manieren 
zoekt om actief contact te maken met de inwoners van uw gemeente. Dat past bij een hedendaagse 
overheid. Wij zijn er daarbij van overtuigd dat het zeker niet uw opzet is de journalistiek te schaden en 
dat ook uw college een bloeiende, sterke en onafhankelijke journalistiek cruciaal acht voor onze 
democratie. Landelijk, regionaal en lokaal. 
 
Wij hopen dat u begrip hebt voor onze benadering en dat u op korte termijn een andere functietitel 
kiest. Wij zullen ook contact zoeken met de VNG om onze zorgen over deze ontwikkeling te delen. 
 
Binnen het Genootschap is overigens een goede gewoonte om transparantie te betrachten richting de 
leden. Wij zullen dit schrijven daarom op korte termijn met onze leden delen, wat kan betekenen dat 
er publiciteit over ontstaat. 
 
Wij zijn uiteraard beschikbaar voor een nadere toelichting op bovenstaand verzoek. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het Genootschap, 
 
 
 
 
 
Marcel Gelauff 
Voorzitter Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren 
 
 
 
 
 
 
 


