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DE WEBSITE FAIR PRACTICE CODE IS LIVE!
DOE NU DE QUICKSCAN

Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari jl. in Utrecht is de website fairpracticecode.nl
gepresenteerd. Op deze site is o.a. de vernieuwde Fair Practice Code (versie 2.0) te vinden en bestaat de
mogelijkheid om een Quickscan te doen. Hiermee kunnen werk/opdrachtnemers en werk/opdrachtgevers in de
culturele en creatieve sector in tien stappen testen in hoeverre zij aan de Fair Practice Code voldoen.
De Fair Practice Code (FPC) is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector op
basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het opstellen van de
FPC is een van de agendapunten (1.3) in de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector. In het najaar
van 2017 is een eerste versie van de code gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten
aangepast.

Veel belangstelling voor de Fair Practice Code op de werkconferentie
Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in TivoliVredenburg bleek dat dat er grote behoefte is aan een
richtlijn als de Fair Practice Code, om tot eerlijke honorering en betere arbeidsverhoudingen te komen. De code blijkt
sneller dan gedacht omarmd door overheden en organisaties: inmiddels hebben verschillende gemeenten en ook de
minister van OCW heeft aangegeven dat ze de FPC als voorwaarde willen stellen bij toekomstige subsidietoekenning.
Bekijk hier het verslag en de impressies van de conferentie.

Kunsten ’92 voert verdere implementatie Fair Practice Code uit
Kunsten ’92 werkt op dit moment aan de implementatie, verdieping en promotie van de Fair Practice Code, als
‘aanjager’ van dit agendapunt. Dit doen we met een tijdelijke projectorganisatie, die de code inhoudelijk verder
ontwikkelt en de toepassing ervan stimuleert. De implementatie van de code zal stapsgewijs gaan en moet
voortdurend worden gemonitord worden. Best practices, valkuilen en proeftuinen zullen de input vormen voor nieuwe
versies van de code en van de scan. Het proces moet bovendien leiden tot concrete adviezen voor een duurzame
toekomst van de culturele en creatieve sector. Pien van Gemert is de komende tijd verantwoordelijk voor de
projectorganisatie.

Meer weten of meedenken over de Fair Practice Code?
Dat kan via het mailadres fairpracticecode@kunsten92.nl en de website www.fairpracticecode.nl

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan op de
volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
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