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Geachte Raad, 

Aanleiding 
Iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector, daartoe een 
opleiding volgt of kunst en cultuur beoefent binnen de amateurkunst zou dat op 
een veilige manier moeten kunnen doen. Grensoverschrijdend gedrag is een 
grove inbreuk op die veiligheid en heeft een enorme impact op slachtoffers. 

De maatschappelijke opgave is om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag 
te voorkomen, signaleren, stoppen en om tijdig passende hulp te bieden. De 
aanpak van deze complexe problematiek vraagt samenwerking van de 
verschillende departementen. Zie hiervoor ook de Kamerbrief die staatssecretaris 
Blokhuis in februari jl. naar de Tweede Kamer zond.1- 

In de praktijk blijkt dat het risico op grensoverschrijdend gedrag groter is als er 
sprake is van ongelijke machtsverhoudingen of afhankelijkheidsrelaties. In de 
culturele en creatieve sector kan hiervan sprake zijn. Denk aan crudities in de 
podiumkunsten, opdrachtverlening in de creatieve sector en de machtsverhouding 
tussen leraar en leerling op de kunstvakopleidingen. Daarnaast speelt er in de 
kunsten nog wat anders. Het wordt vaak ook als roeping gezien, lets waar je je 
vol overgave op moet storten wil je tot volledige artistieke bloei komen. Dat 
maakt het soms extra moeilijk om te bepalen waar dan precies de grenzen van 
het toelaatbare liggen. 

Adviesaanvraag 
Daarom vraag ik u over dit onderwerp een advies uit te brengen. 
Het doel van het advies is om zicht te krijgen op wat er nu speelt met betrekking 
tot grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Op het terrein 
van voorkoming, signalering, stoppen en het tijdig bieden van passende hulp aan 
slachtoffers. Zoals bijvoorbeeld het online meldpunt Mores.online. 

1  httos://wvvvv.rijksoverheid.nliclocumenten/kamerstukken/2021/02/04/kamerbrief-over-
interdepartementale-aanipak-seksueel-geweld  
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Ik zie uw advies gra.; iterlijk 1 maart volgend jaar tegemoet. 

Met vriendelijk 

En el 	ven g 
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Centrale vragen zijn daarbij: 
- Hoe kan de sector (koepels, werkgevers, opdrachtgevers) haar 

verantwoordelijkheid goed vormgeven? 
- Wat zou de sector anders kunnen doen? 
- En hoe kan het ministerie dit ondersteunen? 

Aandachtspunten 
Ik verzoek u aandacht te besteden aan de hele keten en daarbij te starten bij het 
kunstvakonderwijs. 

Vanwege het grote aandeel van ZZP-ers in de sector verzoek ik u bijzondere 
aandacht aan hen te schenken. Hoe kan ook voor hen een zo veilig mogelijk 
werkklimaat geschapen worden? 

Verder vraag ik u stil te staan bij de vraag of er vanwege hun acrd specifieke 
sectoren binnen de culturele en creatieve sector zijn die aandacht behoeven. 

Daar waar relevant vraag ik u te kijken naar wat er in andere sectoren, zoals 
bijvoorbeeld de sport, gebeurt. 

de minis 	va 	n erwijs, Cultuur en Wetenschap, 
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