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Grensoverschrijdend
gedrag in de  
culturele sector

Sinds #MeToo is er meer aandacht voor grens
overschrijdend gedrag in de samenleving. Ook in  
de culturele en creatieve sector zijn misstanden aan  
het licht gekomen, met name in de kunst vakopleidingen 
en de podiumkunsten. Waar ging het mis en hoe kon  
dit gebeuren? En welke maatregelen zijn er genomen 
om het sociale klimaat te verbeteren?  
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p. 1: Illustratie van opgestoken handen  
met #MeToo op de handpalm geschreven.  
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et grote regelmaat komen gevallen van 
grensoverschrijdend gedrag in de culturele 

en creatieve sector aan het licht.1 Denk aan 
(seksuele) intimidatie, (machts)misbruik, 
pesterij, psychologische mishandeling, discrimi
natie. Het thema staat inmiddels hoog op de 
politieke agenda. ‘Iedereen die werkzaam is  
in de culturele en creatieve sector, daartoe een 
opleiding volgt of kunst en cultuur beoefent 
binnen de amateur kunst zou dat op een veilige 
manier moeten kunnen doen.’ Met deze 
woorden opende demis sionair minister  
Van Engelshoven van Onder wijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) haar advies aanvraag aan de 
Raad voor Cultuur over grens overschrijdend 
gedrag in de culturele en creatieve sector,  
d.d. 1 juni 2021 (Engelshoven 2021a; 2021b).  
Ook Touria Meliani, wethouder van Cultuur in 
Amsterdam, vroeg er aandacht voor en riep de 
sector op stappen te ondernemen (Meliani 2021; 
Zonder auteur 2021e).2, 3 En in de zomer van 
2021 kondigde de Inspectie van het Onderwijs 
een onderzoek aan naar de sociale veiligheid  
in het hoger onderwijs naar aanleiding van ver
schil lende casussen en andere signalen over een 
onveilig leer en werkklimaat bij opleidingen  
in met name de kunst en mode sector.

 De Kennisbank van de Boekmanstichting 
beschikt over een groot aantal documenten over 
grensoverschrijdend gedrag in de culturele 
sector. Van kranten en tijdschriftartikelen tot 
onderzoeksrapporten en brandbrieven. Deze 
Verkenning in de reeks Boekman Extra biedt  
een overzicht van de belangrijkste documenten. 
Zij werpen licht op de casussen die de aanleiding 
waren voor de adviesaanvraag van de minister, 
de lessen die door de betrokken culturele 
organisaties getrokken zijn, en de acties die  
zij ondernamen (zie ook Linden 2021).

Advies
Het risico op grensoverschrijdend gedrag is 
groter als er sprake is van ongelijke machts
verhoudingen of afhankelijk heids relaties, schrijft 
Van Engelshoven. ‘In de culturele en creatieve 
sector kan hiervan sprake zijn. Denk aan audities 
in de podiumkunsten, opdrachtverlening in de 
creatieve sector en de machtsverhouding tussen 
leraar en leerling op de kunstvakopleidingen.’ 
Daar komt bij dat het kunstenaarschap vaak als 
roeping wordt gezien. ‘Iets waar je je vol over
gave 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’ (Engelshoven 2021a).  
De maatschappelijke opgave is volgens de 
minister om alle vormen van grensover schrij dend 
gedrag te signaleren, te stoppen en tijdig pas
sende hulp te bieden, of nog beter, om het te 
voorkomen. Zij vraagt in het advies aan de Raad 
voor Cultuur met name om inzicht te geven in 
hoe de sector zijn verantwoordelijkheid kan 
vormgeven. Wat kan de sector anders doen en 
hoe kan het ministerie hierin ondersteunen?  
De minister vraagt om specifiek aandacht te 
besteden aan de hele keten en daarbij te starten 
bij het kunstvakonderwijs (Ibid.). 
 In augustus jongstleden stelde de Raad voor 
Cultuur een commissie samen onder leiding van 
Winnie Sorgdrager, Minister van Staat en oud
voorzitter van de Raad voor Cultuur. Het advies 
zal in maart 2022 worden gepresenteerd.4

Kunstvakonderwijs
Met name binnen de beeldendekunst en 
podiumkunstsector was er de afgelopen jaren 
regelmatig sprake van grensoverschrijdend 
gedrag.5 Meerdere beeldendekunst en 
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 ArtEZ zag zich in de zomer van 2019 genood
zaakt het hoofd van de afdeling grafische vorm
geving op nonactief te stellen. Aanleiding waren 
klachten van (oud)studenten over de onveilige 
werksfeer op zijn afdeling. De les methoden van 
de docent zouden hebben geleid tot psycho
logische problemen en grote uitval van getalen
teerde studenten (Ibid.). Pogingen van Kuilman 
om ingrijpende veranderingen door te voeren, 
stuitten intern op weerstand en leidden na 
drieën half jaar tot zijn vertrek (Ibid.). ‘Wat 
kunste naars doen is zo verbonden met hun eigen 
identiteit. Iedere verandering wordt daardoor  
als een persoonlijke aanval ervaren’, legt hij  
uit. Hij spreekt van een ‘gestoorde didactiek’. 
Kuil man: ‘Spreek studenten aan op waar ze goed  
in zijn, en bouw op vertrouwen. Studenten iets 
leren door ze eerst af te breken, schept machts
verhoudingen en afhankelijkheidsrelaties’ 
(Ibid.). 

Ook de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten (KABK) in Den Haag, de Rijks
akademie van Beeldende Kunsten in Amster
dam, Amsterdam Fashion Institute (Amfi),  
de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, 
de Design Academy Eindhoven en de Amster
damse Theaterschool werden geconfronteerd 
met klachten over ernstig grensoverschrijdend 
gedrag en schakelden externe onderzoeks
bureaus in. Een kort overzicht.

Casus Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten (KABK), Den Haag 
Beeldend kunstenaar Julian Andeweg werd  
in oktober 2020 in NRC Handelsblad door 
meerdere vrouwen en mannen beschuldigd  
van verkrachting, aanranding, geweldpleging, 
intimidatie en/of stalking (Borg et al. 2020a; 
2020b).6 Het seksueel geweld zou ook op de 
KABK hebben plaatsgehad, waar hij tussen  
2008 en 2013 aan verbonden was. Het Openbaar 
Ministerie stelde een onderzoek in. Naar aan
leiding van het krantenartikel werd op Instagram 
een calloutaccount (CalloutDutch Arts
Institutions) opgericht, waar anoniem 
ervaringen met wangedrag in de Nederlandse 
kunstwereld werden gedeeld. Herhaaldelijk 
vielen de namen van twee KABKmedewerkers, 
die vervolgens werden geschorst (Nandram 
2020). In opdracht van de raad van toezicht 

theateropleidingen raakten in opspraak. Lang
zaam wordt duidelijk dat er iets grondig mis is, 
schrijft Judith Boessen in Mister Motley (Boessen 
2020, 2021). Hoe komt het dat een academie 
haar studenten niet in bescherming neemt? 
Waarom worden signalen niet adequaat 
opgepikt? Waardoor werd dit gedrag getolereerd 
en zelfs vergoelijkt? Niet alleen binnen de 
academies maar ook daarna, in het professionele 
kunstcircuit. Ze houdt het op ‘weeffouten in het 
academisch onderwijs die ervoor zorgen dat men 
te laat en te laks heeft gereageerd’. Kern van het 
probleem is volgens haar de historische ongelijk
heid tussen mannen en vrouwen in de kunst
wereld, die nog steeds voortduurt, waardoor ook 
op de academies onder andere seksisme blijft 
sluimeren (Boessen 2020). Maar, redeneert ze in 
een vervolgartikel, studentes zijn steeds vaker in 
de meerderheid op academies, en ‘massa maakt 
macht’. ‘Ze (…) hebben sinds #MeToo de wind 
mee want de publieke opinie is sindsdien 
gekanteld en geeft slachtoffers steeds vaker 
gelijk’ (Boessen 2021). 
 Dingeman Kuilman was voorzitter van het 
College van Bestuur van ArtEZ, de hogeschool 
voor de kunsten in Arnhem, Enschede en 
Zwolle, een van de opleidingen waar het in 2019 
misging. Hij pleit in NRC Handelsblad voor een 
stevige herstructurering van de culturele sector. 
Het initiatief daartoe zal niet vanuit het kunst
onderwijs komen, denkt hij, want daarvoor zijn 
de zakelijke belangen om alles bij het oude te 
laten, te groot. Kuilman, momenteel directeur 
van het Stedelijk Museum Breda, schrijft de 
toename van meldingen van misbruik toe aan de 
veranderde tijdgeest, waarin we nu vraagtekens 
plaatsen bij zaken die volgens hem lange tijd als 
normaal golden, of werden getolereerd. En aan 
de sociale media waarmee ervaringen sneller 
worden gedeeld (zie ook Curvers et al. 2020). 
Verder pleit hij onder andere voor minder 
studenten. De groei van de academies heeft druk 
gezet op de leermethoden en bijgedragen aan de 
ontsporingen, legt hij uit. Ook is hij voorstander 
van meer doorstroom van docenten door flexi bi
li sering van de arbeidsverhoudingen. ‘Docen ten 
zijn nu soms decennia aan opleidin gen verbon
den. Hun persoonlijke dogmatiek drukt soms 
een zwaar stempel op opleidingen’ (Hielkema et 
al. 2021a).

Ô

Boekman Extra 27 VERKENNING



5

Casus Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 
Amsterdam
De berichtgeving over kunstenaar Julian 
Andeweg was voor de Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar 
Andeweg in 2015 en 2016 aan verbonden was, 
aanleiding tot het instellen van een onderzoek 
naar de sociale veiligheid op de academie.  
Dit werd verricht door Ivy Advocaten. Uit een 
samenvatting van het (nietopenbare) rapport 
blijkt dat er in zes jaar tijd drie gevallen zijn 
geweest van ernstig (seksueel) grens over
schrijdend gedrag door resident artists (Zonder 
auteur 2021a). De meldingen van wangedrag zijn 
op een adhocbasis aangepakt. De belangrijkste 
aanbeveling van Ivy is om hiervoor in de toe
komst meer formele structuren en processen  
in te stellen, zodat de hechte band tussen mede
werkers en resident artists geen obstakel hoeft  
te zijn voor het melden van ongewenst gedrag. 
Als followup heeft het bureau een evaluatie 
gedaan van de algemene werkwijze rondom 
meldingen van ongewenst gedrag en psycho
sociale veiligheid. Sinds november 2020 gold 
reeds een gedragsreglement dat de resident 
artists moeten ondertekenen en zijn er twee 
externe vertrouwenspersonen aangesteld. 

Casus Amsterdam Fashion Institute
NRC Handelsblad en Het Parool berichtten  
in maart 2021 over beschuldigingen van grens
overschrijdend gedrag aan het adres van Martijn 
N., directeur van het Amsterdamse cultureel 
platform Moam (Hielkema et al. 2021c). Zeker 
twintig mannen geven aan dat ze slachtoffer zijn 
geworden van verkrachting, aanranding, droge
ring en/of mishandeling. Tien van hen waren op 
dat moment minderjarig. Op basis van gesprek
ken en getuigenverklaringen conclu deren de 
journalisten dat zeker drie slachtoffers bij de 
politie melding hebben gemaakt van dit gedrag 
en dat er aangifte tegen hem was gedaan van
wege poging tot doodslag (Ibid.).7 Ook tijdens  
de periode dat Martijn N. student was aan het 
Amsterdam Fashion Institute (Amfi), onderdeel 
van de Hogeschool van Amsterdam, en waar hij 
in 2012 afstudeerde, waren er klachten over zijn 
gedrag. De opleiding nam diverse keren maat
regelen tegen hem ter bescherming van de leer
omgeving voor medestudenten (Ibid.). 

verrichtte bureau Bezemer & Schubad onder
zoek naar de bedrijfscultuur op de academie. 
Daarmee bleek veel mis. Het kritische rapport 
maakt melding van jarenlange sociale onveilig
heid, gebrek aan didactische kwaliteiten van de 
docenten en een topdownmanagementstijl van 
directeur Marieke Schoenmakers, waardoor er 
een onveilig bedrijfsklimaat is ontstaan (Kamp 
et al. 2021). Het rapport doet ook aanbevelingen, 
die betrekking hebben op de communicatie, 
zoals het aanstellen van externe vertrouwens
personen en een schoolpsycholoog. Maar ook op 
het management, zoals versterking van HR en 
het opstellen van een actieplan met aandacht 
voor tijdelijke contracten, het terugbrengen  
van de werkdruk en beleid voor ongewenste 
omgangs vormen (Ibid., 28, 29). De raad van 
toezicht neemt de conclusies en aanbevelingen 
over (Borg et al. 2021a). Schoenmakers vertrekt 
per direct. Ook haar opvolger, interimdirecteur 
Paul van Maanen, legt vier maanden later het 
werk neer. Zijn poging om de organisatie te 
hervormen en afdelingshoofden minder zeggen
schap te geven, stuitte op weerstand van studen
ten en staf (Borg et al. 2021c). In een open brief 
bekritiseren studenten en staf het Bezemer
rapport omdat het functioneren van de raad van 
toezicht onvoldoende is belicht in het onderzoek 
(Hielkema et al. 2021d).
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Kooning Academy, die met naam werd genoemd. 
Ze waren voor de opleiding reden Bezemer & 
Schubad onderzoek te laten doen naar het 
studie en werkklimaat op het instituut. De 
docent zou ongepaste avances hebben gemaakt 
jegens vrouwelijke studenten. Zij voelden zich 
daardoor onveilig in zijn aanwezigheid (Leeuwen 
2021). De onderzoekers bevelen de directie aan 
om duidelijker te communiceren over de 
klachten  procedure. In reactie heeft Willem de 
Kooning twee medewerkers aangesteld die 
advise ren op het gebied van gelijkheid, discri mi
natie en inclusie. Verder wordt er in de werving 
meer gestreefd naar diversiteit in het team en 
het onderwijsprogramma (Gameren 2021; 
Zonder auteur 2021d).

Casus Design Academy Eindhoven
Op het genoemde calloutaccount kwamen 
tevens meldingen binnen van een giftige werk
sfeer op de Design Academy in Eindhoven, 
veroor zaakt door het hoofd van het departement 
‘Identity’ van de opleiding. De directie gaf 
bureau Bezemer & Schubad opdracht onder
zoek te verrichten. Daaruit kwam naar voren dat 
een grote groep studenten geen vertrouwen meer 
had in het hoofd. Desondanks kon deze persoon 
aanblijven. Veel studenten voelden zich niet 
gehoord. ‘Het afdelingshoofd maakte studenten 
constant bewust van zijn machtspositie door ze 
of op te hemelen of juist en plein public aan de 
schandpaal te nagelen’, reageerde een van hen 
(Nandram 2021). De directie deelt het onder
zoeks rapport niet met de schoolgemeenschap, 
want dat zou de ‘vertrouwelijkheid en anoni mi
teit van alle melders’ schaden, maar komt met 
een verbeterplan (Ibid.). Daarin staat onder 
andere dat studenten met persoonlijke kwesties 
niet langer hoeven aan te kloppen bij de studie
coördinator, die een dubbele rol vervulde, maar 
terechtkunnen bij vertrouwenspersonen. Ook de 
dialoog tussen studenten en docenten wordt 
verbeterd.9

Casus Amsterdamse Theaterschool
In gesprekken met de Volkskrant in 2015 
beschul digden oudstudenten van de Amster
damse Theaterschool twee docenten van grens
overschrijdend gedrag (Effting et al. 2015).  
Een van de twee docenten, tevens artistiek leider 
van de Theaterschool en theaterregisseur, erkent 

 Na publicatie van het artikel bracht de 
Amster damse stadszender AT5 meerdere  
voor vallen aan het licht van (oud)studenten en 
(oud)docenten van Amfi over hoge werkdruk, 
pestgedrag, racisme, nachtenlang doorwerken 
onder invloed van drugs. ‘Veel (oud)studenten 
spreken van burnouts, paniekaanvallen of 
depressies, ook nog jaren na de opleiding’ 
(Hindriks et al. 2020). De berichtgeving van AT5 
leidde tot vragen in de Tweede Kamer door 
kamerlid Peters (CDA) over de heraccreditatie 
van de opleiding (30 april 2021).8

 Op zijn website bood het Amfi excuses aan 
aan studenten die zich onveilig hebben gevoeld. 
Ook kondigde het een onderzoek aan door 
onder zoeksbureau Bezemer & Schubad naar de 
bedrijfscultuur en sociale veiligheid op de oplei
ding. De modeopleiding Amfi is ‘een sociaal  
on veilige tot zeer onveilige’ organisatie, luidt de 
conclusie. Studenten hebben te maken gehad 
met een te hoge werkdruk, zijn geïntimideerd 
door docenten en konden nergens met hun 
klachten naartoe (Brugge et al. 2021, 3; 
Hielkema et al. 2021b). Een deel van hen geeft 
aan nog steeds negatieve ervaringen te hebben. 
In het rapport geven studenten uiteenlopende 
adviezen aan het management, zoals het ont
slaan van incapabele docenten, het aanstellen 
van een psycholoog en vertrouwenspersoon, 
verbeteren van de communicatie tussen oplei
ding en studenten, en docenten onderling 
(Brugge et al. 2021, 33, 34). Zowel de structuur 
van de opleiding als de cultuur ten behoeve van 
het melden van sociale onveiligheid behoeven 
verbetering, stellen de onderzoekers vast. ‘Werk 
aan een cultuur waarin het geen teken van 
zwakte is om hulp te zoeken’ (Ibid., 70, 71). 
Frank Kresin, decaan van de Faculteit Digitale 
Media en Creatieve Industrie (FDMCI) van de 
Hogeschool van Amsterdam, geeft aan de con
clusies en aanbevelingen voor het verbeteren 
van de sociale veiligheid over te nemen (Zonder 
auteur 2021b). Volgens de onderzoekers is hier 
reeds een begin mee gemaakt (Brugge et al. 
2021, 5).

Casus Willem de Kooning Academy, Rotterdam
Op het Instagramaccount @calloutdutchart
institu tions verschenen in november 2020 
anonieme berichten over grensoverschrijdend 
gedrag van een docent van de Willem de 

Ô

Boekman Extra 27 VERKENNING



7

desgevraagd dat hij in de jaren tachtig relaties 
met studenten had. ‘Op een dag realiseerde  
ik me dat mijn positie dat niet toeliet. Maar in  
de jaren tachtig gebeurde dat gewoon, relaties 
met studenten. Mijn leidinggevenden deden  
dat ook. Ik wil het niet goedpraten, maar dat was 
het klimaat’ (Ibid.). De Theaterschool noemt in 
een schriftelijke reactie ‘intieme relaties tussen 
docenten en studenten, alsmede tussen mede
werkers, die in studie of werk in een onderlinge 
afhankelijkheidsrelatie verkeren, niet acceptabel 
en dus niet geoorloofd’. Volgens vijftien oud
studenten, drie (oud)docenten en andere 
ingewijden heerste er jarenlang ‘een cultuur 
waar in grensoverschrijdend gedrag van docen
ten zonder consequenties bleef’. De opleiding 
geeft aan de klachten en signalen te hebben 
onderzocht. ‘Indien nodig worden er conclusies 
getrokken en maatregelen genomen. Recente 
ervaringen binnen de Theaterschool illustreren 
het vermogen van de organisatie hierin het juiste 
pad te bewandelen’ (Ibid.; Berg 2015).10

 
Lessen geleerd
Tijdschrift Theatermaker ging in gesprek met 
Caspar Nieuwenhuis (directeur HKU Theater) 
en Rob Ligthert (teamleider/directeur Toneel
academie Maastricht) over de vraag welke 
veranderingen zijn ingezet door de theater
opleidingen (Veenstra et al. 2021). De opleidings
directeuren maken deel uit van het Landelijk 
Netwerk Theaterscholen (LNT). De Neder landse 
theateropleidingen zien het als hun primaire 
taak een veilige leeromgeving te bieden. Ze 
organiseren daarom evaluatie momenten voor 
studenten en docenten om gevoelige onder
werpen te bespreken om situaties van machts
misbruik en grens over schrijdend gedrag te 
voorkomen, vertelt Nieuwenhuis. Verder zijn er 
afspraken gemaakt over de verschillende 
aanspreekpunten voor studenten en docenten 
die zich onveilig voelen. De informele route 
loopt via de tutor en studieleider of een buddy
systeem van medestudenten. De formele routes 
gaan via een vertrouwenspersoon of decaan.  
In Maastricht is de gedragscode voor docenten 
geactualiseerd en onderdeel geworden van het 
arbeidscontract, vertelt Ligthert. Als een docent 
de gedragscode overtreedt en een gedrags
patroon laat zien waardoor onveiligheid heerst, 
dan kan de directie de docent op nonactief 

stellen. Maar als een student liever niet formeel 
melding maakt van grensoverschrijdend gedrag 
of niet bereid is dat te doen, dan zijn de juridische 
mogelijkheden om in te grijpen voor de directie 
beperkt. Studenten kunnen verschillende 
redenen hebben om terug te deinzen voor actie. 
‘Ze zijn gefocust op hun toekomst’, licht 
Nieuwen  huis toe, ‘een formele procedure kan je 
storen in je ontwikkeling’ (Ibid.). 
 Weerbare studenten, diversiteit en inclusie,  
en de relatie met de omgeving bepalen samen de 
veerkracht van het kunstonderwijs. Dat zegt de 
Vereniging Hogescholen in haar Sectoragenda 
Kunstonderwijs 2021-2025 (Vereniging Hoge
scholen 2021b), een gezamenlijke strategische 
agenda van de vijftien Nederlandse hogescholen 
met een kunstvakopleiding voor de jaren 2021
2025. Ze noemt een veerkrachtig kunstvak
onderwijs van levensbelang (Ibid., 11). Sociale 
veiligheid staat daarbij centraal. Daarom heeft 
de sector een gezamenlijke aanpak verder 
uitgewerkt in Contouren Code Sociale Veiligheid 
en plan van aanpak voor het kunstonderwijs 
(Vereniging Hogescholen 2021a).11 ‘Er zijn 
relatief veel individuele onderwijsvormen en er 
is sprake van een intensieve samenwerking 
tussen student en docent. Dit maakt het des te 
meer noodzakelijk om aandacht te hebben voor 
sociale veiligheid’ (Ibid. 1). Het kunstonderwijs 
moet daartoe worden aangevuld met ‘een leer
lijn die van begin af aan de persoonlijke ontwik
keling tot kunste naar en de welzijnskant ervan 
op gang brengt (…) een aanbod van onderwijs 
en workshops nadrukkelijk gericht op de 
specifieke ontwikke ling tot kunstenaar en een 
robuuste infra structuur van coaching en 
mentoring, studie loop baanbegeleiding en 
studenten decanaat, gekoppeld aan onderzoek 
op dit terrein, de inzet van kennis uit lectoraten 
en uitwisseling van best practices’ (Vereniging 
Hogescholen 2021b, 12). 

Verbeteringen
In mei 2021 verscheen samen met boven
genoemde code het Statement Sociale veiligheid 
in het kunstonderwijs (Vereniging van Hoge
scholen 2021c). Hiermee wilden de Colleges van 
Bestuur van de gezamenlijke hogescholen voor 
de kunsten12 een helder signaal geven, ‘dat laat 
zien dat de sector ervan doordrongen is, dat 
sociale veiligheid niet incidenteel, maar 
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structureel aandacht heeft en behoeft’. En: ‘In 
het kunstonderwijs moet iedereen in een goede 
en professionele sfeer, die veilig en transparant 
is, kunnen werken en studeren, zowel in onder
wijs als in onderzoek.’ Ongewenst gedrag, zoals 
pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, 
agressie, geweld en andere vormen van grens
overschrijdend gedrag, is daarbij onacceptabel 
en moet worden voorkomen.
 Het kunstonderwijs draait zowel om vak
inhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling, 
waarbij fysieke en mentale nabijheid een grote 
rol spelen. ‘Dit is zowel een grote kwaliteit van 
het kunstonderwijs als ook een kwetsbaarheid 
waar wij ons als sector bewust van zijn’ (Vereni
ging van Hogescholen 2021c, 1). De minister 
heeft aangegeven verheugd te zijn over het 
statement sociale veiligheid. ‘Onderwerpen die 
ik al langer benadruk in het borgen van sociale 
veiligheid, zoals voldoende vertrouwens
personen, de ombudsfunctie, en diversiteit en 
inclusie, hebben hierin een plek. Ik ben verheugd 
dat de kunstensector hierin zijn verantwoorde
lijkheid neemt’ (Engelshoven 2021b). 

Culturele veld: podiumkunsten
Hoe zorg je voor een veilige leer en werk
omgeving? Die vraag is niet alleen voor de 
opleidingen maar ook voor het culturele veld 
urgent, zoals de podiumkunsten. In de afgelopen 
jaren kwamen er in deze sector meerdere 
gevallen van grensoverschrijdend gedrag aan  
het licht. Bijvoorbeeld bij castingbureau Kemna 
Casting. Job Gosschalk bleek zijn positie als 
directeur, later als regisseur, schrijver en film  
en televisieproducent, jarenlang te hebben 
misbruikt. Elf acteurs vertelden aan de Volks-
krant over seksuele intimidatie en machts
misbruik (Bouma et al. 2017).
 Nog twee casussen.

Casus Toneelgroep Oostpool
In juni 2020 legde Marcus Azzini, artistiek 
directeur van Toneelgroep Oostpool, zijn functie 
neer naar aanleiding van (nieuwe) beschuldi gin
gen van grensoverschrijdend gedrag. De zaak 
tegen Azzini is een paar maanden eerder, in 
maart, in gang gezet als vier exmedewerkers van 
Toneelgroep Oostpool aan de raad van toezicht 
melding maken van seksuele intimidatie en 
machts misbruik binnen de organisatie. De raad 
laat bureau Bezemer & Schubad onderzoek 
doen. Dit onderzoek pleit Azzini vrij van de 
aanklachten, wel is sprake van ‘niet geheel goed 
werkgeverschap’ (Lems 2020b). Azzini beloofde 
verbetering. NRC ontdekt vervolgens dat een 
aantal meldingen van grensoverschrijdend 
gedrag door Bezemer & Schubad was genegeerd. 
Ook ontving de raad van toezicht een brief van 
29 (ex)medewerkers van het gezelschap waarin 
ze stellen dat de raad onzorgvuldig is omgegaan 
met de melders van ongewenst gedrag. Het 
theater gezelschap uit Arnhem stelt daarom een 
tweede onderzoek in, en zoekt daarvoor contact 
met Mores, het meldpunt ongewenste omgangs
vormen Nederlandse culturele en creatieve 
sector. Azzini legt daarop zijn functie per direct 
en tot nader order neer. Het resultaat van het 
tweede onderzoek, verricht door Leo ten Brink 
en Tamara de Reu, leidt tot beëindiging van het 
contract met Azzini en het vertrek van de voor
zitter van de raad van toezicht, Karen Verkerk 
(Janssen 2021a). In het rapport wordt stevige 
kritiek geuit op zowel het functioneren van de 
toenmalig zakelijk leider Ruud van Meijel als 
Azzini. Hun wordt vooral machtsmisbruik en 
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Het kunstonderwijs 
draait zowel om  
vak inhoudelijke  
als persoonlijke 
ontwikkeling, waarbij 
fysieke en mentale 
nabijheid een grote rol 
spelen

https://mores.online/
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intimiderend optreden respectievelijk seksueel 
grensoverschrijdend gedrag verweten (Janssen 
2021a; 2021b).

Casus Concertgebouworkest
Het Concertgebouworkest ontsloeg in 2018 
chefdirigent Daniele Gatti per direct vanwege 
ongepast gedrag jegens KCOmusici (Spel 2018). 
Directe aanleiding was een artikel in  
The Washing ton Post (Midgette et al. 2018) 
waarin musici Gatti beschuldigden van 
ongewenste intimiteiten in 1996 en 2000.  
In de verklaring van het orkest over het ontslag 
wordt melding gemaakt van ‘commotie onder 
stakeholders in binnen en buitenland’. ‘Die zin 
vat goed samen in wat voor krachtenveld een 
internationaal toporkest als het Concert
gebouworkest staat: de publieke opinie van 
sponsoren en relaties in het buitenland is van 
levensbelang voor de reputatie en financiering’, 
schrijft Spel (Ibid.). ‘Een chef van besproken 
gedrag kan het orkest zich niet veroorloven.’  
‘De angst voor reputatieschade is niet denk
beeldig’, zegt ook hoogleraar muziekweten
schap pen Emile Wennekes in de Volkskrant 
(Westerlaken 2018). Volgens hem liggen ‘de 
rigide machtsverhoudingen binnen de orkesten 
mede ten grondslag aan het wangedrag’ (Ibid.).13 
Hoe denken orkestleden over het gedwongen 
vertrek van de chefdirigent Daniele Gatti? De 
Volkskrant sprak er velen in de maanden na zijn 
ontslag. Een aantal van hen had last van de 
onrust, sommigen zeiden zich geïntimideerd te 
voelen door de directie. Ze zijn van mening dat 
er geen serieus onderzoek heeft plaatsgevonden 
en geloven niet dat de vermeende misdragingen 
zwaar genoeg waren voor de beëindiging van het 
contract. De vijf musici die in de krant worden 
geciteerd konden dat overigens uitsluitend 
anoniem doen, vanwege het spreekverbod met 
de media (Kerkhof et al. 2019).

Preventie
In opdracht van de Nederlandse Associatie voor 
Podiumkunsten (NAPK) verrichtte Eric de 
Ruijter in 2019 een afstudeeronderzoek naar 
mogelijkheden voor de NAPK om de prevalen tie 
van een zwijgcultuur en ongewenste omgangs
vormen in de werkomstandigheden van de 
podiumkunsten te voorkómen dan wel te 
beperken. Op basis van literatuuronderzoek, 
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enquête en interviews formuleert De Ruijter 
aanbevelingen en mogelijke interventies aan de 
sector (Ruijter 2019, Lems 2020a). Het 
literatuur onderzoek wijst uit dat er een cor
relatie is tussen het ontstaan van een zwijg
cultuur en door werknemers ervaren onrecht, 
waaronder ongewenste omgangsvormen. Ook 
komt naar voren dat een autoritaire leiderschaps
stijl en een leiding die weinig feedback vraagt 
van de medewerkers, kan leiden tot een zwijg
cultuur in de gehele organisatie. Oplossingen 
ziet de auteur in meer dialoog tussen alle mede
werkers van een organisatie over normen en 
waarden, vooronderstellingen en gedrag. Voor 
het praktijkonderzoek interviewde hij twaalf 
zakelijk leiders van NAPKgezelschappen over 
de stand van zaken in hun organisaties. Maat
regelen om ongewenst gedrag te voorkomen 
staan in de kinderschoenen, zo blijkt. Hij pleit 
voor het updaten van de PodiumRIE, het risico
inventarisatieinstrument voor de podium
kunsten, met risico’s op ongewenste omgangs
vormen (Ruijter 2019, 28). Een kennisplatform 
kan ervoor zorgen dat kennis over het thema 
voor de gehele sector toegankelijk wordt (Lems 
2020a). Momenteel werkt de NAPK aan een 
beleidskader ter preventie van ongewenst/
grensoverschrijdend gedrag in de podium
kunstensector. Handvatten en tools moeten 
instellingen helpen om te inventariseren waar in 
de organisatie en in het productieproces 
verhoogde risico’s zijn op ongewenst gedrag en 
hoe ze die kunnen minimaliseren. Ook ACT, de 
belangenvereniging voor acteurs, zet zich in voor 
een veilige werksituatie en startte in maart 2021 
de campagne Het is tijd voor verandering. Een 
speciale commissie Veilige Werkvloer stelde 
richtlijnen op voor culturele instellingen om 
grensoverschrijdend gedrag aan te pakken 
(Bussemaker et al. 2021).

Toekomst
Geheel in lijn met de aanbevelingen uit de vele 
onderzoeken die in deze Verkenning genoemd 
zijn, pleiten de ondertekenaars van het Statement 
Sociale veiligheid in het kunstonderwijs voor 
transparantie, bijvoorbeeld in de vorm van 
contact en vertrouwenspersonen waar studen
ten en docenten hun klachten en bezwaren 
kenbaar kunnen maken. Het is ‘van doorslag
gevend belang dat studenten en medewerkers 

https://napk.nl/kick-off-traject-preventie-grensoverschreidend-gedrag


10

elkaar kunnen en durven aanspreken op gedrag’ 
(Vereniging van Hogescholen 2021c, 1). Daartoe 
dienen ‘uiteraard binnen de organisatie de 
structuren aanwezig te zijn waarbinnen melding 
gemaakt kan worden van eventuele ongewenste 
ervaringen. Vertrouwenspersonen en de 
klachten procedure spelen hierin een belangrijke 
rol, maar ook het actief en met regelmaat in 
beeld blijven brengen van mogelijke risico’s op 
het vlak van sociale veiligheid en van de ervaren 
sociale veiligheid door studenten en docenten is 
essentieel’ (Ibid., 2). Ook noemen ze de nood
zaak van aanpassingen in de bedrijfs voering: 
meer aandacht voor onderwijs en beoordelings
vormen, personeelsbeleid (denk aan door
stroming docenten) en ruimte voor dialoog. 
‘[Het is van belang] dat elk signaal wordt 
opgevolgd en dat er nooit wordt weggekeken, 
maar altijd actie wordt ondernomen’  
(Ibid., 1). • 
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Noten
1 Met de Kunstenbond, het Platform voor Freelance 

Musici en de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Nederlandse Film en Televisiemakers stelde KRO 
Brandpunt in 2018 een enquête op over #MeToo in 
de cultuursector. Bijna de helft van de 550 respon
denten gaf aan zelf te maken te hebben gehad met 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, zie nbf.
nl/2018/11/28/uitkomstenenqueteseksueel
grensoverschrijdendgedragindecultuursector

2 Directe aanleiding waren berichten in NRC Handels-
blad en Het Parool over seksueel wangedrag door 
een voormalige student van de Amsterdam Fashion 
Institute (Amfi) (Hielkema et al. 2021c).

3 De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
(RRKC) inventariseert voor het college en de sector 
de mate waarin machtsongelijkheid leidt tot grens
overschrijdend gedrag in de Rotterdamse cultuur
sector. Het doel ervan is het agenderen van het 
onderwerp en het sensibiliseren van de Rotterdamse 
cultuursector.

4 De andere leden van de commissie zijn Leo ten 
Brink, Janice Deul, Monique Duurvoort, Bram 
Jansen en Pauline Meurs. Vanuit de Raad voor 
Cultuur nemen Brigitte Bloksma en Lennart Booij 
deel aan de commissie.

5 Er zijn ook voorbeelden uit andere sectoren dan  
de beeldende kunst en podiumkunsten bekend.  
Zie Nieber et al. (2020) over literatuurcriticus Arjan 
Peters van de Volkskrant. Hij werd op nonactief 
gesteld vanwege zijn vrijpostige benadering van 
schrijfsters, waarmee hij zijn onafhankelijkheid en 
daarmee zijn integriteit als recensent op het spel 
zette. Ook binnen de gameindustrie heerst seksisme 
op de werkvloer, zie Hermus (2021).

6 De berichten over Julian Andeweg in oktober 2020 
en de discussies die daarop volgden waren voor 
debatcentrum De Balie in Amsterdam aanleiding 
voor een debat over machtsverhoudingen in de 
kunstwereld in mei 2021. Wat zijn de heersende 
normen en waarden en wie beslist waar de grenzen 
liggen? Welke systematische veranderingen zijn er 
nodig voor een inclusieve en veilige kunstwereld? 
Met medewerking van Tinkebell, Antonio José 
Guzman, Judith Boessen, Zippora Elders en Sepp 
Eckenhaussen, onder leiding van Jörgen Tjon A 
Fong. Zie debalie.nl/programma/tussenkunsten
macht19052021

7 3 oktober 2021 werd bekend dat de Stichting Moam 
ermee stopt. Sponsors wilden niet meer met de 
Amsterdamse instelling samenwerken na de bericht
geving over Martijn N. Onderzoek, uitgevoerd door 
het forensisch onderzoeksbureau Integis, in opdracht 
van Moam, bevestigt dat er bij de modeinstelling 
sprake was van een onveilige werk omgeving wegens 
het grensoverschrijdend gedrag van de directeur.

8 De vraag was in hoeverre de NederlandsVlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO) in staat is om op 
grond van de onveilige situatie de opleiding niet 
goed te keuren. Volgens minister Van Engelshoven 
(OCW) is die mogelijkheid er niet, omdat de criteria 
onderwijsleeromgeving en toetsing onder de verant
woordelijkheid van de instelling zelf vallen. Wel kan 
de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek 

 instel len, vertelde de minister, bijvoorbeeld op basis
 van berichten in de media (Engelshoven 2021b).  

In de zomer van 2021 kondigt de Inspectie inderdaad 
een onderzoek aan naar de sociale veiligheid in het 
hoger onderwijs (Zonder auteur 2021c, www.
onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2021/06/03/
onderzoeknaarsocialeveiligheidinhethoger
onderwijs)

9 www.designacademy.nl/p/aboutdae/inclusivityand
 culture/inclusivityandcultureupdates
10  In 2020 verscheen de film Ruut Weissman – 
 de Hoofdpersoon. Op verzoek van filmmaker Judith 

de Leeuw regisseert Ruut Weissman een solo
voorstelling over de machtsrelatie tussen een docent 
en een leerling, tussen een actrice en een regisseur. 
In de voorstelling speelt Harriët Stroet een voor
malig studente die haar theaterdocent confronteert 
met het misbruiken van zijn machtspositie. Zowel 
Weissman als Stroet heeft persoonlijke ervaringen 
met deze thematiek. Weissman, artistiek leider  
van de ATKA en kleinkunstregisseur, zou volgens  
de Volks krant in de jaren tachtig verschillende keren 
een verhouding hebben gehad met een studente 
(Effting et al. 2015), www.2doc.nl/documentaires/
series/2doc/2020/RuutWeissmanDe
Hoofdpersoon.html

 Ook Ilja Leonard Pfeijffer en Bram Jansen hebben 
allebei een toneelstuk geschreven over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de film en theater
wereld (Janssen 2020).

11 De code is met ingang van het studiejaar 2021/2022 
geïmplementeerd en bestaat uit drie delen. Ten 
eerste het kader sociale veiligheid voor het kunst
onderwijs, waarin sociale veiligheid wordt 
gedefinieerd en de algemene doelstellingen van de 
code worden omschreven. Ten tweede de organisatie
onderdelen sociale veiligheid, waarin de minimaal 
benodigde organisatieonderdelen zijn vastgelegd om 
sociale veiligheid binnen de kunstopleidingen te 
kunnen borgen. Daarnaast wordt een samen
werkings verband opgezet om kennis en ervaringen 
uit te wisselen en deze gezamenlijk op een hoger 
niveau te brengen. En ten derde het beleid en 
monitoring sociale veiligheid, waarin wordt 
beschreven welke elementen er in een door elke 
instelling op te stellen beleidsdocument sociale 
veiligheid aan de orde dienen te komen (Vereniging 
Hogescholen 2021a, 1).

12 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ArtEZ 
University of the Arts, Avans Hogeschool, Codarts 
Rotterdam, Design Academy Eindhoven, Fontys 
Hogescholen, Gerrit Rietveld Academie, Hanze
hogeschool Groningen, Hogeschool der Kunsten 
Den Haag. Hogeschool Inholland, Hogeschool 
Rotterdam. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en 
Zuyd Hogeschool (Vereniging van Hogescholen 
2021c).

13 Sinds eind 2017 #MeToo in gebruik is als verzamel
naam voor de bekendmaking van ervaringen met 
seksuele intimidatie, werden al verschillende 
dirigenten ontslagen (Spel 2018).
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