De vernieuwde website nodigt uit, verzamelt
kennis, deelt geslaagde voorbeelden. Een
website over de code culturele diversiteit
(CCD); voor en door de culturele sector. Een
levend platform waarin je jezelf en je projecten
in beeld kunt brengen bij het hele culturele veld.
Kennis en kunde Een landelijke culturele databank met diversiteitsexperts. Hier vind je op elk
specifiek terrein binnen jouw regio de expert die
je een stap verder kan helpen. Experts melden
zichzelf aan met voorbeelden van projecten en
referenties via een speciaal formulier.

www.codeculturelediversiteit.nl
De Code Culturele Diversiteit is een
praktisch instrument voor leden van
bestuur, raden van toezicht, directies en
medewerkers. Het is een gedragscode
die een organisatie kan toepassen. De
Code biedt concrete handreikingen om
culturele diversiteit structureel in de
instelling te verankeren.
De Code Culturele Diversiteit wordt voor
de planperiode 2017-2020 als subsidievoorwaarde opgenomen met toepassing
van het ‘pas toe of leg uit’ principe.
Daarmee worden instellingen verplicht
om zich vanaf 2017 te verantwoorden
over het al dan niet voeren van een
diversiteitsbeleid.
De Federatie Cultuur stimuleert het gebruik van de Code
Culturele Diversiteit en vindt dat de instellingen hierin hun
eigen verantwoordelijkheid hebben.
Contact: info@codeculturelediversiteit.nl

Goed voorbeeld Een landelijke overzicht met
succesvolle voorbeelden. Niet alleen ter inspiratie voor eigen projecten, maar ook om te
programmeren of om de makers uit te nodigen
voor cocreatie. Instellingen, kunstenaars,
gezelschappen, plaatsen zelf hun geslaagde
praktijkvoorbeelden op de website.
Meten is weten Met de diversiteitscan worden
instellingen in staat gesteld om hun diversiteitsbeleid tegen het licht te houden. Je krijgt een
gedegen beeld van de mate waarin de Code al
deel uit maakt van het reguliere beleid ten
aanzien van programma, publiek, partners en
personeel (voorjaar 2015).
Prijzen voor Diversiteit Via sociale media van
de brancheorganisaties en van de CCD worden
instellingen opgeroepen zichzelf of anderen voor
te dragen voor de CCD Prijs. Wie onderscheidt
zich op het terrein van het Programma en
Personeel? Een deskundige jury oordeelt. De
aftrap van de prijs is in het voorjaar van 2015,
uitreiking vindt eind 2015 plaats.
Nieuws en wetenswaardigheden Op de CCD
website vind je het actuele nieuws, alle #ccd
twitterberichten en links naar interessante berichten,
discussies en documentatie. Kunstenaars,
instellingen, experts en alle anderen zijn uitgenodigd de website aan te vullen met belangwekkende
nieuwtjes en wetenswaardigheden.

Aan de slag met de Code Culturele
Diversiteit? Stel doelen!

rogramma:
bepaal de gewenste producten en
diensten voor de diverse publieksgroepen, met aandacht voor de mate van
attractiviteit en het concurrentievermogen.
Bepaal hoe en met welk resultaat diversiteit bijdraagt
aan de gewenste profilering van de culturele instelling.
Waar gaat het in essentie om, het vergroten van de
herkenbaarheid of (artistiek inhoudelijke) vernieuwing?

ubliek:
maak onderscheid tussen de diverse
publieksgroepen. Gebruik daarbij niet
alleen de culturele achtergrond maar
combineer deze met andere persoonskenmerken
als leeftijd, opleiding, inkomen en sekse. Bepaal de
gewenste niveaus van publieksgerichtheid naar de
onderscheiden publieksgroepen. Kies op grond van
dit alles een aantal specifieke doelen.

De exacte doelen op het gebied van diversiteit verschillen
uiteraard per organisatie. Desondanks is een aantal algemene
uitgangspunten voor elke culturele instelling relevant.

ersoneel (inclusief toezichthouders):
bepaal de gewenste aantallen mensen
voor de organisatie met de bijbehorende
competenties, en de consequenties daarvan
voor instroom, behoud, doorstroom en uitstroom.
Maak daarbij onderscheid in de verschillende functieniveaus
en voor vaste en tijdelijke dienstverbanden. Onderzoek wat
het te verwachten aanbod in de regio is van cultureel divers
personeel op het gewenste opleidingsniveau.

artners:
bepaal welke partners nodig zijn om de
gewenste vernieuwingen in programmering,
publiek en personeel te realiseren. Inventariseer
welke partners momenteel worden ingezet voor
welke activiteiten. Verken welke alternatieven er zijn om
op alle P’s te komen op een hogere score ten aanzien
van culturele diversiteit.

