
 

Jaaroverzicht 2022 Stichting Sociale Veiligheid 

Podiumkunsten  

In 2022 is de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten opgericht. 

Deze stichting is in het leven geroepen om de leden van de NAPK te 

ondersteunen bij meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer. 

Dit doet zij door het aanbieden van een onafhankelijke klachtencommissie. Daarnaast faciliteert ze bij 

het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid. Ze organiseert onder 

meer trainingen en bijeenkomsten, stelt documenten op en beantwoordt vragen van leden. Op de 

website www.socialeveiligheidpodiumkunsten.nl is veel informatie te vinden.  

 

In 2022 zijn de volgende activiteiten opgepakt: 

In het voorjaar kregen twaalf organisaties de gelegenheid om een scan sociale veiligheid af te nemen. 

Tijdens een online gesprek met Drs. Adrienne Hubert, arbeids- en organisatiepsycholoog en 

deskundige op het gebied van het voorkomen en tegengaan van ongewenste omgangvormen, kregen 

zij advies op maat en verbeterpunten voor hun organisatie. In het najaar zijn opnieuw een aantal 

scans uitgevoerd. 

Daarnaast is een bestand aangelegd en gepubliceerd met (geschoolde) vertrouwenspersonen met 

affiniteit met de podiumkunstensector. Hierdoor kunnen organisaties gemakkelijk een 

vertrouwenspersoon vinden. Er hebben inmiddels diverse organisaties contact opgenomen met 

vertrouwenspersonen uit dit bestand. 

In oktober werd een eerste intervisiebijeenkomst voor vertrouwenspersonen georganiseerd. Intentie is 

om deze bijeenkomsten enkele keren per jaar te organiseren. In november werd een online workshop 

verzorgd in samenwerking met Cultuur+Ondernemen over het creëren van een veilige werkomgeving 

voor leden van Raden van Toezicht en bestuursleden.  

Er is een herziene versie van het protocol (on)gewenst gedrag gepubliceerd (inclusief Engelse 

vertaling). Ook zijn op de website van de Stichting diverse documenten gepubliceerd op basis van 

vragen van leden. Verschillende organisaties benaderden de Stichting met vragen. 

 

Voor 2023 staan vooralsnog de volgende activiteiten op het programma: 

31 januari 2023: training Werken met een intimiteitscoördinator 

7 februari 2023: intervisiegroep vertrouwenspersonen 

16 maart 2023: training Gespreksvoering over grenzen en veiligheid 

maart/april (data worden nog bekend gemaakt): training voor toezichthouders/bestuursleden 

23 mei 2023: training ongewenste omgangvormen aanpakken 

juni 2023: intervisiegroep vertrouwenspersonen 

oktober 2023: intervisiegroep vertrouwenspersonen 

In de loop van het jaar zullen activiteiten worden toegevoegd of opnieuw worden georganiseerd, 

afhankelijk van de belangstellen en behoeften van de leden.  

http://www.socialeveiligheidpodiumkunsten.nl/

