
Aanpak Gesprek SCM van 23 juni 2022 
 
Doel van het gesprek: 

- Concreet worden in de aanpak grensoverschrijdend gedrag in de mediasector. 
- Leren van voorbeelden en bespreken van belemmeringen. 
- Bespreken van eigen maatschappelijke rol in aanpak van grensoverschrijdend gedrag 

(gesprek over cultuuromslag, en wat kunnen we dan concreet doen.) 
- Wat is de grens – maatschappelijke rol van mediasector en overheid daarin cultuuromslag. 

 
10.00u Opening  
Uslu Gunay opent de bijeenkomst en introduceert Mariëtte Hamer, Mariëtte zal straks uitgebreid 
zichzelf voorstellen. Tevens introductie van Alie Kuiper. 
 
10.05u Intro  in de rol van gespreksleider. 
Intro gespreksregels veilige gesprekscultuur. In een veilige gesprek wordt ieders inbreng 
gewaardeerd en onderzocht. Ieders inbreng mag er zijn. En dat is best makkelijk gezegd, maar 
soms niet altijd makkelijk gedaan.  zal zich inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen zijn 
of haar inbreng kan doen. Daarvoor zijn er gespreksregels:   

- Wees onderzoekend (naar gedachte van een ander en die van jezelf) 
- Wees nieuwsgierig 
- Wees concreet  
- Wees beknopt (tijd is schaars) 
- Chattem house rules (inzichten morgen gebruikt worden, niet herleidbaar naar persoon). 

 
10.10u Korte voorstelronde eindigend met Alie en daarna Mariëtte  
 
10.20u Introductie Mariëtte Hamer 

- wat heeft ze tot nu toe gezien en geleerd 
- waar ziet zij de ruimte om een cultuuromslag te maken 
- wat wenst ze 

Ruimte voor vragen 
 
10.40u Reflectie op afgelopen maanden.  
In 5-tallen (incl deskundigen --> in totaal vier groepjes), wat is er bij jou in je omgeving de 
afgelopen maanden gebeurt of gedaan betreffende grensoverschrijdend gedrag. Welke actie of 
gebeurtenis is het delen waard in de groep? 
Deskundigen krijgen als opdracht ‘wat heb je gehoord en waar kun je op voortbouwen’. 
 
11.05u Daarna terugkoppeling door de deskundigen per groepje in de brede groep over de 
gemene deler van het gesprek in de groepjes. 
 
11.30u Koffie of thee 
 
11.45u Inbreng van een concrete casus door Alie Kuiper 
 Mogelijke casus: het mechanisme van dempen 
 
11.55u Reflectie op casus  
Wat zit er in die casus dat interessant is, wat waardeer je, wat zou je toevoegen? -in groepjes van 
4. 
 
12.15 Terugkoppeling en reflectie van deskundige 
 
12.30 Gesprek over ieders rol 
Wat kan ik vanuit mijn positie concreet doen om cultuuromslag te bewerkstelligen in de 
maatschappij? 
 
13.00 Lunch 
 




