
‘Veilige werkvloer’

30 november 2022



➢ Kort: werkwijze Mores.online

➢ Wat is ‘grensoverschrijdend gedrag’ eigenlijk?

➢ Waar staan we nu? Waar moeten we naartoe? 

➢ Wat kan je zelf doen?

Programma



Meldpunt voor de ‘cultuur- en entertainmentsector’ in brede zin;

Redenen om bij Mores te melden:

➢ Zwakke of helemaal geen arbeidsrelatie (Freelance, zelfstandig, 

auditie, kandidaat zijn)

➢ Gebeurtenissen dateren uit het (verre) verleden

➢ Organisatie geeft ‘niet thuis’

Reden van oprichting: wens ‘van binnenuit’ tot creëren van een 

veilig werkklimaat in de sectoren. 

Mores.online



‘Laatste middel’. 

Elke organisaties is verantwoordelijk voor:

➢ Opstellen beleid rondom ‘ongewenste omgangsvormen’

➢ Aanstellen vertrouwenspersonen

➢ Creëren ‘goed meldklimaat’

➢ Klachten serieus nemen (niet? Dan kan dat enorme gevolgen 

hebben, waaronder gang naar College Rechten voor de Mens). 

Mores.online



‘Vertrouwenspersonen’:

➢ Opvang en begeleiding

➢ ‘Scenarioschetsers’

➢ Ondersteuning bij het vinden van een oplossing en bij de 

uitvoering daarvan

We nemen niets over, melder blijft in regie.

We doen niets zonder instemming van de melder.

(N.b.: dit geldt voor ELKE goed opgeleide vertrouwenspersoon!)

Mores.online



Informeel:

➢ In kracht zetten: melder kan ZELF verder

➢ Ondersteuning bij gesprekken

➢ Advies mediation (aan organisatie)

Formeel:

➢ Formele klacht

➢ Aangifte of melding bij politie

➢ Klacht bij College Rechten van de Mens

Opvang en begeleiden:



In korte tijd een populaire term geworden….. 

maar nergens gedefinieerd.

‘Grensoverschrijdend gedrag’



Ongewenste omgangsvormen:

➢ Seksuele intimidatie

➢ Agressie en geweld

➢ Discriminatie

➢ Pesten

Vaak spelen scherp afgetekende machtsverhoudingen een rol.

‘Ongewenste omgangsvormen’



‘Ongewenste Omgangsvormen’ is iets anders dan ‘strafbare 

feiten’. 

Conclusie:



Kwetsbaar wanneer er sprake is van;

• een hoge mate van competitie 

• gebrekkige communicatie

• sterke hiërarchische verhoudingen

• hoge werkdruk

• slecht leiderschap 

• onduidelijkheid over taken/bevoegdheden

Komt ongewenst gedrag in elke organisatie voor?



Voorbeeld uitgaanswereld: campagne ‘ben je oké?’

(Uitgaanspubliek wordt aangemoedigd af te stappen op iemand 

die last heeft van ongewenst gedrag)

Wat kan je doen?



Jezelf serieus nemen. 

Als je iets niet oké vindt, heb je daar vermoedelijk een goede 

reden voor. 

(Flauwe stelling? Mores besteed ongeveer de helft van de tijd aan het 

verzekeren van melders dat ze niet gek zijn en hun gevoel serieus kunnen 

nemen)

Wat kan je doen?



En het bekende rijtje:

- Veroorzaker zelf aanspreken

- Naar de leidinggevende

- Naar de directeur

- Naar de vertrouwenspersoon

- Naar Mores

Wat kan je doen?
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