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KEYNOTE - BEST PRACTICES
Vlaamse toolbox om ongewenst 
gedrag tegen te gaan

&

Christa Criel & Anneleen Lemmens



Vandaag

▫ Aanleiding Samenwerking 
Sociaal Fonds Podiumkunsten & 
ENGAGEMENT ARTS

▫ Toolbox
▫ Uitkomsten



Aanleiding & Context
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https://www.rektoverso.be/artikel/wetoo-waar-dansers-over-spreken-wanneer-ze-spreken-over-seksisme-


Wat is Engagement?
ENGAGEMENT is een door kunstenaars geleide beweging die als
doel heeft om seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en
machtsmisbruik in het Belgische kunstenveld aan te pakken.

Als een laagdrempelig, peer-to-peer initiatief biedt ENGAGEMENT
steun aan individuen en communities die in aanraking komen met
grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en/of onfaire praktijken
in de kunsten. Daarnaast zijn we permanent in gesprek met
organisaties die streven naar een veiligere en inclusievere
werkcontext.







Aanleiding & Context
▫ Actieplan sector rond GOG

- sensibiliseren en informeren
- basisopleiding VP + supervisie
- kader freelance/externe VP
- beleidskader en tools (oKo-SFP)

Wie?  Sociaal Fonds Podiumkunsten, de sociale partners (oKo en de 
vakbonden ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB), IDEWE, in 
overleg met Engagement en Kunstenpunt



Aanleiding & Context
▫ Actieplan minister cultuur GOG

- 2 psychologen Vlaamse ombudsdienst/Genderkamer
- beleid rond grensoverschrijdend gedrag als 

beoordelingscriterium in Kunstendecreet



Aanleiding & Context
▫ Bottom-up werk = goed 

MAAR gebrek aan top down
> Toolbox



Toolbox
▫ Focus op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
▫ Ook zoveel mogelijk de ruimere context psychosociale

aspecten (onderdeel van bredere welzijnswetgeving)
▫ Beleid rond respectvol omgaan met elkaar: belangrijke

sleutel in preventie van grensoverschrijdend gedrag
▫ Start met quickscan = vragenlijst



















Driehoek van Sensoa



Vlaggensysteem
▫ Meer later door Anneleen Lemmens (Engagement)
▫ Gebaseerd op criteria:

- Toestemming > zijn we akkoord? is er een akkoord?
- Vrijwilligheid > wordt er dwang of druk gebruikt?
- Gelijkwaardigheid > wordt er macht misbruikt?
- Ontwikkeling > is gedrag ok voor functioneringsniveau

van de persoon?

- Context > gepast voor de context?
- Impact > heeft het gedrag negatieve gevolgen voor

de betrokkenen?


