
OVEREEN KOMST M EDIATION WU KKIJ KER
DOORl
DEUR

Partijen:

gezamenlijk hierna te noemen 'Partijen'

nemen het volgende in overweging:

o Tussen Partijen is een samenwerkingsgeschilontstaan;
. Partijen hebben dit geschil aan mediation onderworpen;
o Partijen hebben bedoeld geschil met behulp van mediation opgerost;
o Partijen wensen in onderhavige overeenkomst de bereikte basisafspraken

tussen redactie en wijkraad over de Wijkkijker vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

1. VISIE OP DE WIJKKIJKER

o De vorm en frequentie van de Wijkkijker blijven voorlopig zoals ze nu zijn omdat de
Wijkkijker voor nu prima voldoet. Afspraken over de organisatie en samenwerking zijn
dus gebaseerd op hoe de Wijkkijker nu is.

' Bij de eerstvolgende twee edities zal de focus liggen op een goede samenwerking tussen
redactie en wijkraad.

o Na de eerste editie vindt een tussenevaluatie plaats. Na de tweede editie wordt
nogmaals geëvalueerd en definitief besloten om wel of niet samen de samenwerking
voort te zetten. ls dit besluit positief, dan worden daarna o,a. de volgende zaken expliciet
besproken en waar nodig aangepast: organisatie, inhoud, vorm, omvang, frequentie,
advertentiebeleid. Nieuwe ontwikkelingen zoals het burgerparticipatiebeleíd en het
communicatiebeleid van de wijkraad worden hierin meegenomen.
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2. ORGANISATIE

. De Wijkkijker is van de wijk en voor de wijk. De wijkraad en de redactie blijven twee zelfstandige

en gelijkwaardige groepen zijn die samen één product maken: de Wijkkijker. Dit doen zij op basis

van vertrouwen en d uidelijke vastgelegde sa menwerkingsafspraken.

o De taken zijn op hoofdlijnen als volgt verdeeld:

- Wijkraad: Facturatie, inbreng beleidsmatige artikelen

- Redactie: Schrijven alle overige artikelen, (eind)redactie, opmaak, drukwerk, bezorging,

beheer en uitbouw adverteerdersbestand

- Gezamenlijk: invullen vacature eindredacteur en periodieke wederzijdse ontmoeting

(zie verderoP)
o De eindredacteur (redactie) en het bestuurslid Communicatie (wijkraad) zorgen er samen voor

dat de samenwerking in goede harmonie verloopt en dat er overeenstemming is over o.a. de

inhoud, toonzetting en diepgang van artikelen.

o Een 'grote' vergadering voorafgaand aan een editie (zie verderop), regelmatig 1-op-1 contact

tussen eindredacteur en bestuurslid Communicatie en het gezamenlijk werken in Dropbox zijn

hiervoor essentieel.
o Mocht er ondanks alle goede afspraken en intenties toch een keer een verschil van inzicht

ontstaan dat kan de mediator van DOORLDEUR (ondernemer in de wijk) hier kosteloos voor

worden ingeschakeld.

Grote vergadering
r Voorafgaand aan een editie houdt de redactie een grote vergadering ter voorbereiding

van de eerstvolgende editie.
r Het bestuurslid Communicatie van de wijkraad sluit hier vast bij aan. Hij/zij laat zich

vergezellen door l- of 2 andere wijkraadsleden, bij voorkeur degenen die de meest

actuele onderwerpen in de wijk beheren.

o Voorafgaand aan de grote vergadering stelt de wijkraad onder leiding van het bestuurslid

Communicatie een lijst van actuele onderwerpen op. Bij ieder onderwerp wordt de naam

van een lid van de wÍjkraad genoemd die informatie en/of een artikel over dit onderwerp

gaat leveren.
o ln de grote vergadering wordt vervolgens gezamenlijk bepaald welke onderwerpen

worden behandeld in de komende editie, hóe ze worden behandeld en wie over het

onderwerp sch rijft/sch rijve n.

r Van actuele beleidsmatige zaken levert de wijkraad een artikel met kop en staart. De

redactie kan dit naar eigen inzicht tekstueel bewerken en laat de inhoud daarbij

ongemoeid.
r Waar gewenst worden ter vergadering per onderwerp koppels gevormd van een

redactielid en een wijkraadslid. Zij werken samen aan een bepaald onderwerp en spreken

per keer samen af hoe zij dat doen.
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Pe riod ieke wede niid se ontm oeti n g
o Het is van essentieel belang dat leden van redactie en wijkraad elkaar goed kennen. Dan

zijn de lijnen kort en neem je makkelijker contact met elkaar op, ook als er
onduidelijkheden zijn of als zaken niet lekker lopen.

r Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd waarvoor het voltallige redactie en
wijkraad worden uitgenodigd :

- een startbijeenkomst ruim vóór de eerste editie ten behoeve van een
hernieuwde kennismaking (redactie organiseert)

- een evaluatiebijeenkomst na de tweede editie (wijkraad organiseert). Deze

bijeenkomst is tevens bedoeld voor het onderhouden van het contact cq
kennismaken met leden die er nieuw bij zijn gekomen.

e Hoe de wederzijdse ontmoeting daarna wordt vormgegeven: dat bepalen de

eindredacteur en het bestuurslid Communicatie samen.

3. GEHEIMHOUDING

o Al het overige valt onder de geheimhouding. Partijen zullen van het verloop van de
mediation procedure, de daarbij door partijen ingenomen standpunten, gedane
voorstellen en de daarbij door hen verstrekte informatie geen mededeling doen aan

derden.
o Het staat partijen vrij om, in afwijking van het voorgaande artikel, vanaf dinsdagochtend

L8 februari 2020 10.00 uur met de nodige terughoudendheid de inhoud van deze door
partijen ondertekende overeenkomst te delen.

. Op dinsdagochtend 18 februari 2020 L0.00 uur wordt een in de mediation gezamenlijk
opgesteld persbericht naar buiten gebracht over de globale uitkomst van de mediation.

4. SLOTBEPALINGEN

r Partijen verklaren bevoegd te zijn om deze vaststellingsovereenkomst aan te
gaan.

o Vóór ondertekening van deze overeenkomst zijn partijen in de gelegenheid gesteld om
deze grondig door te lezen en zijn zij er door de mediator op gewezen dat zij gelegenheid
hadden om deze met inachtneming van hun afspraken oververtrouwelijkheid te laten
controleren door een eigen of gezamenlijke deskundige of raadsman.

o Voor zover en indien deze vaststellingsovereenkomst iets niet regelt, onjuist regelt of wel
dat bij de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst geschilpunten ontstaan, zijn
partijen gehouden eén en ander naar beste kunnen in onderling overleg op te lossen of
onderwerp van mediation te maken.

o Partijen verklaren dat zij, als deze overeenkomst correct is uitgevoerd, over en weer niets
meer van elkaar te vorderen hebben, met betrekking tot de genoemde kwestie.

e Partijen zullen, in geval van (toerekenbare)tekortkoming in de nakoming van deze
overeenkomst, deze geheel noch gedeeltelijk ontbinden. Nakoming, al dan niet met
scha devergoed ing, ku nnen zij steeds vorderen.

o De mediator is geen partij in deze vaststellingsovereenkomst.
o De mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst.
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Aldus overeengekomen te Apeldoorn en in vijfvoud getekend te Apeldoorn op 13 februari 2020,


