Code ongewenste omgangsvormen
Een veilige omgeving om in samenwerking met anderen muziek te maken is belangrijk. Om voor die
veilige omgeving te kunnen zorgen, hebben wij een aantal regels opgesteld. Wij verwachten dat
eenieder die een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek ontvangt, bij de uitvoering van zijn plan
rekening houdt met deze regels.

De basisregel is dat een ieder zich professioneel, respectvol, vriendelijk en
beleefd gedraagt en zich onthoudt van discriminatie, pesten, (seksuele)
intimidatie, agressie en geweld.
Organiseer je een writerscamp of een vergelijkbaar evenement, dan is het belangrijk dat er
gedragsregels gelden en dat deze kenbaar worden gemaakt aan alle deelnemers. Gedragsregels zijn:
1. Als organisator zorgen we voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich
veilig en gerespecteerd voelt.
2. We onthouden ons ervan elkaar te bejegenen op een wijze die de ander in zijn
waardigheid aantast.
3. Elke deelnemer onthoudt zich van elke vorm van ongewenste omgangsvorming ten
opzichte van andere deelnemers, waaronder discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie,
agressie en geweld.
4. Een deelnemer mag geen enkele andere deelnemer op zodanige wijze aanraken, dat deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
5. De organisator heeft de plicht de deelnemers naar vermogen te beschermen tegen
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. En er
wordt actief toegezien dat de gedragscode door iedereen, in het bijzonder wanneer ook
minderjarige deelnemers zijn betrokken, wordt nageleefd.
6. Indien een deelnemer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij of zij
verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de organisator aangewezen
personen dan wel de vertrouwenspersoon die vanuit het Investeringsfonds Muziek is
aangesteld.
7. De organisator maakt aan elke deelnemer bekend wat de gedragsregels zijn en dat er een
vertrouwenspersoon is aangesteld
Vertrouwenspersoon

Vanuit het Investeringsfonds Muziek is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Haar naam is
Margriet Maris. Mocht je bij de uitvoering van plannen die mogelijk zijn gemaakt door een bijdrage
uit het Investeringsfonds Muziek te maken krijgen met ongewenst gedrag en hier advies over willen
neem dan contact op met Margriet. *06 51 16 61 61 (direct mobiel), margriet@dezaakhermelink.nl
of via het secretariaat 085 888 0 886. Afspraken worden in onderling overleg gemaakt op een locatie
die voor jou het beste uitkomt. Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Zij
garandeert anonimiteit, onderneemt geen stappen zonder jouw toestemming; bemiddelt niet tussen
betrokkenen en doet niet aan waarheidsvinding.

