
 
 
 
 

 

 

Werk van het meldpunt gaat onverminderd door 
 
Bestuur Mores denkt na over eigen rol en toekomst  
 
Het bestuur van Mores realiseert zich dat het ondanks het vertrek van Janke Dekker onder 
een vergrootglas ligt en dat de schijn kan ontstaan dat Mores niet meer het veilige 
meldpunt is waar professionals in de culturele sector terecht kunnen die te maken hebben 
met grensoverschrijdend gedag. Het meldpunt is voor veel mensen erg belangrijk en het 
bestuur wil dat op geen enkele manier in de weg staan. Daarom vindt het bestuur dat het 
zich nu moet beraden op haar eigen rol en toekomst. Wat de uitkomst daarvan ook is, dit 
zal geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden van Mores. Het bestuur en het 
meldpunt zelf zijn namelijk apart van elkaar georganiseerd. Het meldpunt is en blijft 
bereikbaar en melders komen direct in contact met onafhankelijke en professionele 
vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben en meldingen vertrouwelijk 
behandelen. 
 
In de komende periode zal het bestuur van Mores met voor haar belangrijke partijen in de eigen 
achterban in gesprek gaan over de bestuurlijke toekomst van Mores. Deze beslissing heeft zoals 
gezegd geen invloed op de continuïteit en kwaliteit van het werk van het meldpunt. Bestuursleden bij 
Mores zijn afkomstig uit de creatieve en culturele sector, werken voornamelijk onbezoldigd en 
hebben als voornaamste taak voorlichting te geven over het Mores meldpunt en zorg te dragen voor 
de fondsenwerving/financiering van het meldpunt op langere termijn.  
 
Het bestuur gaat in deze periode van intern beraad niet in op interviewverzoeken van media, maar 
concentreert zich zoals aangegeven op afstemming met de eigen achterban. 
 
Over Mores.online 
Mores.online is het meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben 
gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het meldpunt is in 2018 
opgericht door betrokken partijen uit de sector in het kielzog van #metoo. De vertrouwenspersonen 
die de meldingen behandelen werken onafhankelijk van het bestuur en hebben 
geheimhoudingsplicht. Mores.online is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een begrip, een plek 
waar niet alleen melders terecht kunnen, maar waar ook organisaties advies kunnen inwinnen over 
sociale veiligheid en het verbeteren van de cultuur die heeft bijgedragen aan de ongewenste 
omgangsvormen. Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren gestegen, ingegeven door aandacht 
voor het onderwerp in de media.  
 
 


