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Inleiding
Beschrijving DSE | Digitale Stad Eindhoven
Digitale Stad Eindhoven, opgericht in december 1994, is een non-profit internet-platform voor de regio ZuidOost Brabant. DSE is het ontmoetingsplatform voor de regio en de enige overgebleven gratis digitale stad in
Nederland. DSE biedt mogelijkheid om zonder reclame en met een goede beveiliging een eigen website te
bouwen, een blog bij te houden, te e-mailen of een fotoalbum aan te maken.
DSE biedt elke organisatie/vereniging/instelling/initiatief uit de regio Eindhoven de mogelijkheid zich via een
gratis hyperlink naar hun eigen website (op DSE of bij een eigen provider) te presenteren op de DSE.
Het belangrijkste criterium is dat de link direct uitkomt op een informatieve website die specifiek gericht is op
de regio Eindhoven.
Karakteristieken van DSE
1.
2.
3.
4.
5.

Internet communicatieplatform
Interactieve community
Regionale zoekplaats
Veilig en Betrouwbaar
Non-profit organisatie

Doelstelling DSE
De stichting Digitale Stad Eindhoven (DSE) kent een aantal doelstellingen:
•

•
•
•

Burgers en non-profit instellingen uit Zuidoost Brabant de gelegenheid geven zelf web-pagina’s met
regionale informatie aan te bieden en daarover te communiceren.
- wij bieden daarvoor een gratis DSE-gebruikersaccount aan met een flink aantal faciliteiten
- organisaties en bijzondere initiatieven kunnen extra faciliteiten krijgen, mits zoiets extra bijdraagt
aan de doelstellingen van DSE.
Iedereen toegang geven tot een grote verzameling regionale multimediale informatie.
- ons portal biedt een interessante verzameling hyperlinks waarmee wij de regio ontsluiten.
Experimenteren met nieuwe internetmogelijkheden, software, hardware en infrastructuur
- wij bieden onze gebruikers een groeiend aantal faciliteiten, state-of-the-art.
Stimuleren van het debat over normen/waarden, rechten & plichten op het medium internet.

(Zie verder http://www.dse.nl/info/statuten.php)
Website DSE
DSE biedt op de eigen homepage nieuws uit de regio, interessante links, aankondigingen en de mogelijkheid
mee te discussiëren over allerlei onderwerpen die de regio aangaan. Daarnaast staat op een aantal eigen
pagina’s belangrijke informatie over DSE. Dit document is bedoeld om duidelijke afspraken te formuleren
over zowel de inhoud van de eigen DSE-pagina's als over de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
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Hoofdstuk 1 Doel van de DSE-website
Doelstelling
De volgende doelstellingen uit de Statuten zijn van toepassing op de eigen DSE-site:
• het initiëren en stimuleren van het publieke debat onder mee via digtale discussieplatforms;
• het langs elektronische weg burgers verwijzen naar overheid en overheidsinformatie, (zowel
bestuurlijke informatie als publieksinformatie, van zowel de gemeentelijke, landelijke als Europese
overheid en van internationale organen waarin Nederland participeert)
• het stimuleren van het debat over normen en waarden, rechten en plichten van burgers, overheid en
andere partijen op internet en het waar nodig behartigen van belangen van burgers in deze, (bv.
m.b.t. privacy en digitale omgangsvormen);
• het bieden van een platform waar inwoners van de regio elkaar kunnen ontmoeten en samen
initiatieven kunnen ontwikkelen (wisdom of the crowd);
• het bieden van een portal waarop regionaal nieuws, culturele activiteiten gemeld en opiniërende
artikelen geplaatst kunnen worden door iedereen die een binding heeft met de regio en in bezit van
een DSE account,.
Doelgroep
De doelgroep van de DSE-homepage (en andere eigen informatiepagina's) bestaat uit de accounthouders
van de DSE, inwoners van de regio Eindhoven en verder iedereen die geïnteresseerd is in of binding heeft
met de regio.
Redactie
Om de doelstellingen van de homepage en andere eigen pagina's te realiseren is een redactie actief die
content produceert, verzamelt en redigeert, anderen stimuleert om content te publiceren en de openbare
discussie bewaakt en beheert. Rechten en plichten worden verderop uitgewerkt.
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Hoofdstuk 2 Inhoud van de DSE-website
Informatie en nieuws
De DSE-homepage bevat een aantal vaste onderdelen die hieronder worden beschreven.
Het belangrijkste (midden)deel bevat nieuws over de regio of van belang voor de regio en andere artikelen
die betrekking hebben op de regio en die interessant zijn voor de doelgroep. De inhoud wordt speciaal voor
de homepage geschreven of gegenereerd uit andere bijdragen.
Verder kent de site een aantal algemene informatiepagina’s over DSE en onderdelen als de regiolinks.
NB De beschrijving van de homepage is gebaseerd op de huidige situatie. De homepage zal binnenkort
worden vernieuwd.
Bijdragen van derden
Alle gebruikers van de DSE kunnen artikelen plaatsen op de homepage als deze voldoen aan een aantal
voorwaarden. Nieuws is actueel en heeft betrekking op de regio. Aankondigingen gaan over evenementen in
de regio. Bijdragen kunnen gaan over actuele zaken die ook de regio raken of waarvoor in de regio
belangstelling bestaat.
Verder gelden de in hoofdstuk 4 uitgewerkte gedragsregels.
Meningen/discussies
Een van de doelstellingen is het bevorderen van het publieke debat. Daartoe biedt elk artikel de mogelijkheid
te reageren en met de auteur of anderen in discussie te gaan. Ook hiervoor gelden bepaalde gedragsregels,
zie hoofdstuk 4.
Navigatiestructuur
Op de homepage wordt naar de volgende onderdelen gelinkt: RegioLinks, WebMail, HelpDesk, GastenBoek
en MijnAccount.
Op de homepage verschijnen verder in de zijkolommen nog 12 onderdelen, verwijzingen naar heel diverse,
al dan niet eigen pagina’s.
Deze veelheid aan items wordt bij vernieuwing van de site opnieuw op zin en nut beoordeeld.
Leesbaarheid, toegankelijkheid, aantrekkelijkheid
Alle teksten op de DSE-pagina's zijn geschreven in correct Nederlands en goed leesbaar en begrijpelijk voor
een groot publiek. De teksten zijn kort en logisch ingedeeld. Bij langere teksten wordt gebruik gemaakt van
een doorverwijzing in de vorm van een ‘verder lezen’-link. De teksten moeten ook zonder pagina-opmaak te
lezen zijn (text-only browsers). DSE maakt gebruik van een voorleesfunctie.
Daarnaast moet de pagina-indeling overzichtelijk zijn en moet de gewenste informatie snel gevonden kunnen
worden.
Voor zover nog van toepassing: frames worden niet gebruikt. Het gebruiksgemak staat voorop maar ook de
aantrekkelijkheid van de pagina's is belangrijk.
Vormgeving
Alle DSE-pagina's zijn duidelijk herkenbaar aan de huisstijl. Het DSE-logo moet altijd in beeld zijn.
Alle pagina’s moeten één gezicht vertonen in een herkenbare gemeenschappelijke stijl.
Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van beeldmateriaal onder het motto 'één beeld zegt meer dan duizend
woorden'.
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Hoofdstuk 3 Redactie
Samenstelling
De redactie van de DSE-homepage bestaat uit vrijwilligers en omvat een hoofdredacteur, een of meer
redacteur(en) en een vormgever. De eindverantwoordelijkheid voor zowel de inhoud als de structuur en de
vormgeving ligt bij het bestuur. Naast de reguliere redactie hebben ook derden (‘auteurs') de mogelijkheid te
publiceren op de homepage. Iedereen met een DSE-account kan bijdragen of agendaberichten publiceren
op de homepage. In de nieuwe opzet van de homepage zou daar een check achteraf op moeten plaats
vinden. De redactie krijgt een signaal over een nieuw bericht en beoordeelt de geschiktheid daarvan.
Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden
Bestuur
Het DSE-bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van dit redactiestatuut en de algemene
voorwaarden.
Het DSE-bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van regels voor de toegang tot (delen
van) de website, content en privacyhandhaving.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het vaststellen van nieuwe vormgeving of navigatiestructuur en
faciliteert realisatie ervan.
Hoofdredacteur
De hoofdredacteur draagt in samenwerking met de redacteuren zorg voor de inhoud (content) van de
website vanuit het oogpunt van bovengenoemde doelstellingen.
De hoofdredacteur redigeert de DSE-homepage en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
De hoofdredacteur onderhoudt daartoe contacten met de redacteuren en andere auteurs. Hij is
verantwoordelijk voor de vormgeving, de illustraties, teksten en woordgebruik en heeft het recht bijdragen te
weigeren, aan te passen, te bekorten of te verwijderen.
De hoofdredacteur is ook verantwoordelijk voor de Regiolinks. Voor de criteria waar deze aan moeten
voldoen zie de website.
Redactie
De redactie is inhoudelijk verantwoording schuldig aan het bestuur. Dat betreft de inhoud van de eigen
publicaties, de eigen informatiepagina’s en de publicatie (niet de inhoud) van artikelen van externen.
De redactie stimuleert actieve bijdrage van gebruikers en betrokken personen/organisaties.
Bestuur en redactie zijn verantwoordelijk voor de promotie van het gebruik van de website.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de controle of redactie en bijdragers zich aan het redactiestatuut
houden. In een disclaimer op de website worden de rechten van de redactie beschreven.
Auteurs
Gezien de doelstellingen van de DSE zijn bijdragen van derden van harte welkom. Een van de taken van de
redactie is het stimuleren van gebruikers om zelf te publiceren.
Bijdragen van derden vertegenwoordigen niet de opinie van de redactie.
Bijdragen van derden worden niet vooraf goedgekeurd maar wel gecontroleerd door de redactie. De
artikelen moeten aan de eerder genoemde criteria qua leesbaarheid voldoen en aan de gedragsregels voor
gebruikers. Indien nodig kan de redactie artikelen verwijderen of aanpassen. Auteurs kunnen altijd hun eigen
artikelen verwijderen. Voor de inhoud van de homepage hebben dus zowel redactie als auteurs een eigen
verantwoordelijkheid.
Bij twijfel over de acceptatie van de inhoud of interpretatie van de regels kan het bestuur in allerlaatste
instantie bij escalatie beslissen zonder opgaaf van redenen.
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Hoofdstuk 4 Gedragsregels gebruikers
Voor iedereen die toegang heeft tot de website gelden de volgende regels.
Met betrekking tot content:
• bijdragen aan deze site moeten bij voorkeur regionaal karakter hebben of een weerslag zijn van
wat leeft in de regio;
• de bijdrage bevat geen reclame, een verwijzing naar een eigen website is toegestaan;
• er kan niet anoniem geplaatst worden;
• kopieer geen teksten uit andere media tenzij met bronvermelding;
• je doet niets dat het (technisch) functioneren van de website kan hinderen;
• je publiceert geen privacygevoelige informatie;
• publiceer geen foto's van anderen (denk om het copyright) zonder dat deze toestemming hebben
gegeven;
• je gebruikt geen schuilnaam die aanleiding kan geven tot (persoons)verwarring/ je doet je niet voor
als een ander persoon. De DSE-accountnaam is altijd zichtbaar;
• schrijf duidelijk Nederlands. Berichten in een andere taal dan Nederlands of Engels of berichten
met heel veel spelfouten kunnen worden verwijderd.
Met betrekking tot discussies:
• je gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander;
• je plaatst geen bedreigingen;
• je plaatst geen haatdragende, discriminerende of lasterlijke uitingen;
• je schrijft niet in alleen maar hoofdletters (‘schreeuwen’);
• je reageert inhoudelijk op het betreffende artikel;
• je bezigt geen grof taalgebruik;
• je plaatst geen ongefundeerde insinuaties;
• reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van een artikel ("Is dit nou nieuws?"), worden
verwijderd. De discussies dienen te gaan over de inhoud van het artikel.
De redactie heeft het recht ingezonden content te beoordelen op bovenstaande regels.
Tenslotte verwachten wij dat iedere gebruiker zich houdt aan wettelijke regels m.b.t. meningsuiting.

Vastgesteld door het bestuur d.d. 9-12-2014
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