
 

 

Hartelijk dank voor uw op 1 maart jl. uitgebrachte advies Ongehoord geluid – adviesbrief 

RRKC over sociale veiligheid in de Rotterdamse cultuursector, waarin u aandacht vraagt 

voor sociale veiligheid in de cultuursector. Onder sociale veiligheid verstaat u een situatie 

waarin de Algemene wet gelijke behandeling, door iedereen die werkzaam is in de 

cultuursector, wordt nageleefd.  

 

Dank ook voor de erkenning uwerzijds voor de inspanningen van het college om de 

Rotterdamse cultuursector voor iedereen toegankelijk te maken. Inclusiviteit is met 

ingang van de huidige cultuurplanperiode een belangrijke pijler onder ons gemeentelijke 

cultuurbeleid geworden.  

 

In uw brief roept u het college op om het belang van inclusie blijvend te benadrukken door 

ook op het gebied van sociale veiligheid actiebereidheid te tonen. U vraagt het college 

bovendien om, middels onderzoek, kansen met betrekking tot een Rotterdams 

preventiebeleid in kaart te brengen. Onderstaand ga ik op uw oproep in.  

 

De relevantie van het onderwerp kan vandaag de dag moeilijk ter discussie gesteld 

worden; de afgelopen maanden zagen enkele veelbesproken incidenten het licht waarin 

de sociale veiligheid ernstig in het geding lijkt te zijn. Het noopte het kabinet zelfs tot de 

aanstelling van mevrouw M. Hamer als regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag 

en seksueel geweld, waarmee toegewerkt wordt naar een nationale aanpak van deze 

maatschappelijke problemen.  

 

De gemeente stelt naleving en toepassing van de Governance Code Cultuur, de Code 

Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code randvoorwaardelijk voor subsidiëring.  De 

zaken die u in het advies beschrijft, staan daar volgens mij al in als aanbevelingen (te 

regelen en onderhouden door bestuur en raad van toezicht). De gemeente toetst de 

instellingen ook op het hanteren van de codes en het thema is bespreekpunt in de 

beleidsgesprekken die gevoerd worden. Daarmee is in ieder geval in theorie al voldaan 

aan de door u genoemde gedeelde verantwoordelijkheid die de drie gremia - directie, 

toezicht en college - dragen voor een sociaal veilige werkomgeving. Tegelijkertijd is en 

blijft de invulling van goed werkgeverschap primair een verantwoordelijkheid van de 

culturele instellingen afzonderlijk en de cultuursector als geheel. 
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Gevoegd bij zaken die bepaalde branches zelf al geregeld hebben, zoals het meldpunt 

Mores.nl dat zich richt op het melden van ongewenste omgangsvormen, en de uitgebreide 

toolkit op de website van Cultuur+Ondernemen die instellingen ondersteunt en adviseert 

bij het tegengaan van sociale onveiligheid op de werkvloer, is mijn conclusie dat de sector 

zich wat het onderwerp betreft zeker niet onbetuigd laat en zich zeer goed bewust is van 

de noodzaak maatregelen te treffen om te zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving.  

 

In dat licht vroeg ik me overigens af hoe ik de door u veronderstelde gevolgen van COVID-

19 en de financiële positie van instellingen voor de aandacht voor sociale onveiligheid 

moet zien. Onder het kopje Covid-19 staat “Nu het water culturele organisaties aan de 

lippen staat zal de meeste, zo niet alle, aandacht van medewerkers, leidinggevenden en 

toezichthouders gaan naar het laten voortbestaan van de organisatie en het behouden van 

medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat andere onderwerpen rond bedrijfsvoering, zoals het 

verkrijgen en behouden van een veilige werkomgeving, op de agenda zullen zakken of 

verdwijnen.” Zoals het er nu staat, is sprake van een veronderstelling, waarover mij in 

ieder geval nog geen signalen bereikt hebben en die in uw advies ook niet door feiten 

onderbouwd worden. Er is nu zoveel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag dat ik me 

niet kan voorstellen dat besturen en raden van toezicht onvoldoende aandacht schenken 

aan de sociale veiligheid binnen hun organisatie.  

 

Hoewel het zonder meer zinvol kan zijn te onderzoeken hoe het ervoor staat met de 

sociale veiligheid in de Rotterdamse cultuursector en hoe de kansen voor het vergroten 

van sociale veiligheid benut kunnen worden door preventiebeleid, roept uw constatering 

“dat het geluid, dat over onveiligheid in de cultuursector aanzwelt, bovenal blootlegt 

hoeveel er nog wordt (stil)gezwegen” bij mij de vraag op of een onderzoek het bewijs voor 

die stelling zal leveren. Dat laat overigens onverlet dat het zinvol zou kunnen zijn om te 

onderzoeken of en in welke mate sociale onveiligheid in de Rotterdamse cultuursector 

verborgen blijft. Maar zoals ik u al eerder liet weten, is dit naar mijn mening een opdracht 

die vanuit de sector zelf gegeven moet worden en is het ook aan de sector of individuele 

culturele organisaties zelf om te bepalen wie opdracht daartoe krijgt.  

 

Ik ben dan ook van mening dat u uw adviesbrief het beste kunt richten aan het 

Directeurenoverleg van de Rotterdamse culturele instellingen. Vanuit de gemeente zullen 

wij in de beleidsgesprekken met de culturele instellingen en via de toetsing van de 

jaarstukken vinger aan de pols houden. Mochten ons geluiden bereiken over sociale 

onveiligheid bij door ons gesubsidieerde instellingen, dan zullen wij uiteraard in gesprek 

gaan en zo nodig maatregelen treffen.  

 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 
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