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Artikel 1 De gegevens 

Fief, op eigen wijze ouder worden voor de nieuwe ouderen in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam (MVS). 
 
Fief biedt informatie over voorliggende voorzieningen waar mensen zelf mee aan de slag kunnen om op geheel 
eigen wijze zo zelfstandig en gelukkig mogelijk, ouder te worden. Fief speelt in op de beleving van de ouderen 
van nu en straks. Een online lifestyle-platform waarop alle informatie te vinden is. Breed opgezet. Gericht op 
thema’s zoals doen, gezondheid, wonen, ontmoeten en ontspannen. Opgezet vanuit de beleving. Inspirerend, 
vrij, dynamisch en gezellig. Uitnodigend om samen te komen en te delen. 
 
Redactie adres: Westlandseweg 1  
Mail: info@fief.nl 
 
Fief is een initiatief van Rogplus. Fief opereert onafhankelijk van Rogplus. De berichtgeving op Fief 
vertegenwoordigt de mening van Fief. 
 

Artikel 2 Het redactiestatuut 

Dit is het redactiestatuut van Fief, het online platform voor de ouderen van nu en straks.  

Het redactiestatuut is voorgedragen door de redactie en ter instemming voorgelegd aan de redactieraad.  

Artikel 3 Andere media 

Fief communiceert zelfstandig via het online platform. Verder zal Fief gebruik maken van sociale media zoals 

Facebook en Instagram en een geautomatiseerde nieuwsbrief uitbrengen, waar bezoekers zich voor kunnen 

inschrijven. 

De communicatie van Fief staat los van de communicatiemiddelen van Rogplus. Zij communiceren met de 

client via de eigen website en het Rogplus journaal. 

Artikel 4 Wie draagt de verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid van Fief wordt gedragen door de hoofdredactie. Zij dragen deze verantwoordelijkheid 

samen met de redactieraad. Fief valt onder de eindverantwoordelijkheid van de directie en het MT van 

Rogplus. 

De hoofdredactie legt verantwoording af en bepaalt de koers in overleg met afdeling communicatie en/of het 

MT van Rogplus.  

Artikel 5 De redactie 

Fief heeft een hoofdredactie bestaande uit twee hoofdredacteuren. Deze zijn aangesteld in overleg met het MT 

van Rogplus.  

De redactie bestaat verder uit maximaal 8 actieve vrijwillige redacteuren vanuit de doelgroep woonachtig in de 

MVS gemeenten.  De redacteuren worden aangesteld door de hoofdredactie in overleg met de andere 



redacteuren. De beslissing tot aanstelling van het redacteur, ligt bij de hoofdredactie. De hoofdredactie kan de 

samenwerking met een redacteur op basis van gegronde redenen beëindigen. 

Artikel 5a De hoofdredactie 

Fief heeft twee (hoofd)redacteuren. Zij zijn de eerst verantwoordelijke voor Fief. Beide redacteuren hebben 
verder hetzelfde takenpakket zodat zij elkaar bij vakantie en/of ziekte kunnen vervangen.  
 
De hoofdredactie geeft gezamenlijk leiding aan de redactie en maken Fief. De hoofdredactie is 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Fief en het uitzetten van het beleid hierop. Zij werken hierin samen 

met de webdesigner. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het analyseren en interpreteren van de 

statistieken.  

De hoofdredactie is eindverantwoordelijk voor alle artikelen die op Fief geplaatst worden. Zij bepalen of een 
artikel wel of niet geplaatst worden. Indien een artikel wat zij willen plaatsen direct of indirect invloed heeft op 
Rogplus dan gaan zij, voor plaatsing, in overleg met de redactieraad. De hoofdredactie heeft het recht om 
artikelen voor Fief te redigeren en/of zelf te schrijven om zo de juiste tone of voice te behouden.  
 
De hoofdredactie houd de redactieraad op de hoogte van het reilen en zeilen van Fief en zijn verantwoordelijk 
voor de planning,  het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten. Verder voeren zij de Fief 
administratie.  
 
De hoofdredactie stelt de redactie samen. Zij bieden de redacteuren ondersteuning door het creëren van een 
gevoel van betrokkenheid, het stimuleren van een goede samenwerking en het benutten van ieders talent.  De 
hoofdredactie betrekt de redacteuren bij het ontwikkelen van Fief. Daarnaast ondersteunen zij de redacteuren 
in het meedenken over en het aanleveren van artikelen, passend binnen de Fief thema’s.  
 
De hoofdredactie staat in contact met de medewerkers van Rogplus en andere organisaties die bij de Fief 

doelgroep betrokken zijn. Dit om  goed op de hoogte te blijven van wat er leeft binnen de doelgroep, welke 

ontwikkelingen er gaande zijn en waar de hulpvragen liggen. Zo kan de berichtgeving hier op worden 

afgestemd om de bezoekers van Fief zo goed mogelijk van dienst te zijn.   

Verder zorgt de hoofdredactie voor input via perslijsten en nieuwsbrieven van aanverwante organisaties. Ze 
promoten Fief, ze geven voorlichting over Fief, gaan naar beurzen, markten en sluiten aan bij activiteiten die te 
maken hebben met de doelgroep. 
 

Artikel 5b De redacteuren 

De hoofdredactie werkt samen met de redacteuren die worden geworven binnen de doelgroep. Zij werken 

mee op vrijwillige basis. De 8 actieve redacteuren vormen de vaste redactie en zij bepalen samen met de 

hoofdredactie de inhoud van Fief, waarbij de hoofdredactie eindverantwoordelijk is. De redacteuren starten 

met de intentie om minimaal een jaar actief redacteur te zijn om zo een Fief gevoel te ontwikkelen en de 

redactie de kans te geven een groep te vormen. Van de actieve redacteuren wordt naast enthousiasme en 

betrokkenheid verwacht dat zij aanwezig zijn bij de redactievergaderingen. Zij zijn de ogen en oren van Fief. Ze 

schrijven artikelen, dragen onderwerpen aan en/of maken foto’s.  

Jaarlijks vindt er een evaluatie met alle redacteuren plaats om onder andere te bespreken of de samenwerking 

zal worden voortgezet.  

Artikel 6 De redactieorganisatie 

De hoofdredactie: 

• heeft wekelijks overleg om de planning en lopende zaken door te nemen naast de overige benodigde 

contactmomenten.  

• hebben één keer per jaar groot overleg om de plannen voor het komende jaar uit te zetten,  het 

nieuwe jaar voor te bereiden en  de planning hierop uit te zetten.  



De redactie: 

• komt minimaal een keer per maand bij elkaar om de inhoud van Fief te bepalen en een planning te 

maken voor de komende vier weken. 

• komt één keer per jaar bij elkaar om het jaar te evalueren. Samen wordt er gekeken naar de cijfers van 

Fief, de samenwerking binnen de redactie etc. Daarnaast worden de redactie betrokken bij de 

ontwikkeling van Fief en wordt de rode draad uitgezet voor het komende jaar. 

De redactievergaderingen worden georganiseerd door de hoofdredactie. Zij stellen in overleg met de 

redacteuren de agenda op. Tussen de vergaderingen door heeft de hoofdredactie regelmatig contact via de 

gezamenlijke whatsapp groep van de redactie of via mail. Daarnaast kunnen de redacteuren altijd zelf contact 

met hen opnemen. 

Met de contactpersonen binnen de MVS gemeenten wordt door de hoofdredactie, minimaal drie keer per jaar 
contact gelegd. 
 

Artikel 7 De redactieraad 

De redactieraad van Fief bestaat uit het MT van Rogplus en de afdeling communicatie. Zij hebben tot taak een 
klankbord te zijn voor de redactie van Fief. Zij stellen hun kennis en informatie vanuit hun netwerk ter 
beschikking. Zij kijken mee met Fief, geven advies en dragen ideeën aan. Hiermee borgen zij de kwaliteit van 
Fief. Zij helpen mee in de ontwikkeling van Fief. De redactieraad bemiddelt indien noodzakelijk, in het geval van 
een conflict. Zij bewaken de naleving van dit statuut zowel naar de redactie als naar Rogplus.  
 

Artikel 8 Gastschrijvers 

Gastschrijvers kunnen ten allen tijden artikelen voor Fief aanleveren. De hoofdredactie bepaalt echter of deze 

artikelen in het belang zijn van de Fief bezoeker. Tevens behouden zij het recht tot het redigeren van de 

aangeleverde teksten om ze op de juiste tone of voice te kunnen plaatsen.  

Artikel 9 De webdesigner 

De webdesigner is verantwoordelijk voor het bouwen, onderhouden en ontwikkelen van het Fief platform. 

Indien er zich technische problemen opdoen, zal hij/zij deze z.s.m. verhelpen. Hij/zij werkt direct samen met de 

hoofdredactie. De webdesigner is samen met de hoofdredactie verantwoordelijk voor het analyseren en 

interpreteren van de statistieken.  

Artikel 10 De doelgroep 

Fief richt zich op de nieuwe ouderen, de ouderen van nu en straks die wonen in Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam. Fief richt zich van oorsprong op mensen in de leeftijd van 55 jaar tot 75 jaar maar zal deze leeftijd 

niet strak hanteren. Fief is er voor iedereen die informatie zoekt om op eigen wijze ouder te worden. Het 

platform is online bereikbaar voor iedereen. Daarnaast kun je, na inschrijving, een nieuwsbrief ontvangen. Deze 

nieuwsbrieven kunnen ook uitgeprint worden.  

Artikel 11 Het doel 

Fief heeft als doel om de ouderen van nu en straks te informeren over alles wat er in hun gemeenten wordt 

aangeboden op het gebied van gezondheid, activiteiten, sporten, uitgaan, reizen en wonen. Door middel van 

deze informatie kunnen ouderen zelf aan de slag gaan om zo zelfstandig mogelijk en op geheel eigen wijze hun 

leven in te vullen terwijl ze ouder worden. Fief is gericht op de voorliggende voorzieningen.  

Daarnaast wil Fief de activiteiten en initiatieven die er al zijn beter vindbaar maken zodat hier meer gebruik van 

gemaakt gaat worden. Hierbij staat het belang van de bezoeker voorop. Op Fief zal er aandacht zijn voor allerlei 

organisaties en initiatieven, groot en klein, zonder hier onderscheid in te maken.  



Fief is ook een platform waar de professionals gebruik van kunnen maken als hulpmiddel in het geven van 

voorlichting. Maar ook om zelf beter op de hoogte te zijn van wat er allemaal aangeboden wordt en mogelijk is.  

Artikel 12 De inhoud 

Het Fief platform is opgedeeld in de volgende categorieën: 

• Doen, waaronder hobby’s, sporten, vrijwilligerswerk en “samen” groepsactiviteiten. 

• Thuis, waar het huishouden en woningaanpassingen onder vallen 

• Vief, waar (mantel)zorg, gezondheid, voeding  en tijd voor je zelf onder vallen. 

• Eropuit waaronder vervoer, uitgaan en vakantie valt  

• Geldzaken 

• Fiefjes 
 

Elke week wordt er een mix aan artikelen binnen deze categorieën geplaatst. Elk artikel wordt geplaatst onder 

de categorie. Elk artikel krijgt een gemeente tag(s).  

Daarnaast is er de categorie Fiefjes waar ruimte is voor kleine berichtjes zoals een goed boek, film, recept of 

huishoudtip.  

Er zijn  vaste rubrieken voor de verschillende categorieën  zoals wonen, gezondheid, zingeving, bewegen en 

mantelzorg. Deze rubrieken worden geschreven door professionals die werken of wonen binnen de MVS 

gemeente. 

Ook is er een agenda met een overzicht van de activiteiten.  

Op het prikbord kunnen bezoekers hun eigen bericht achterlaten om een oproep te doen om b.v. zelf een 

groep te vormen om te sporten, een koffieclub of een maatje om mee te winkelen etc. Op elk bericht kan men 

reageren maar ook via de ideeënbus kunnen ideeën  ingebracht worden.  

Er wordt gewerkt worden met een jaarplan met daarin deelplannen per kwartaal met specifieke 

thema’s/onderwerpen.  

Soort Fief artikelen: 

• Artikelen die permanent zichtbaar zijn en actuele informatie bieden zonder tijdspad. 

• Een agenda evenement. Dit is actueel bij plaatsing. Tijdspad wordt duidelijk aangegeven.  

• Fiefjes zijn permanent zichtbaar. Deze zouden een tijdspad kunnen hebben door het onderwerp. Dit 

wordt dan duidelijk aangegeven.  

Fief plaatst geen geloofs- of politiek gevoelige artikelen en houdt zoveel als mogelijk rekening met de gevoelens 

en eventuele punten van geschil van de doelgroep. 

Artikel 13 Bronnen van informatie 

Alle schriftelijke, mondelinge en online informatie van binnen en buiten de organisatie, kan gebruikt worden als 

bron mits deze in het belang is van de Fief doelgroep. De redactie zal ook zelf nieuws vergaren en hierbij 

gebruik maken van de contactpersonen en perslijsten.  

De informatie wordt ten allen tijden door de hoofdredactie gecontroleerd evenals de website waar naar 

verwezen wordt. Teksten worden nooit overgenomen, maar zelf geschreven. Dit met uitzondering van teksten 

waarbij hier specifiek toestemming voor is gegeven. Foto’s worden zelf genomen of er wordt gebruik gemaakt 

van rechtsvrije foto’s. Dit met uitzondering van foto’s waarvoor specifiek toestemming wordt gegeven om een 

foto te mogen gebruiken.  

 

 

 



Artikel 14 Informatie behandeling 

De redactie van Fief gaat zorgvuldig om met verkregen informatie. De redactie controleert de verkregen 

informatie. De redactie is hierin open en helder. De redactie gaat voorzichtig om met gevoelige informatie 

zonder daarbij het belang van de doelgroep uit het oog te verliezen. De redactie publiceert informatie 

verkregen van correspondenten of contactpersonen altijd in goed overleg met de inbrenger.  

Verkregen persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waar de gebruiker vooraf mee instemt.  

Artikel 15 De juiste Fief stijl, taalgebruik en leesbaarheid 

• Alle artikelen worden in een vaste lay-out  geplaatst om een goed leesbare stijl vast te houden en de 
lengte te beperken. Zo wordt de Fief stijl behouden. 

• Alle artikelen worden helder geschreven, begrijpelijk en eenvoudig. 

• De doelgroep wordt getutoyeerd.  
 

 


