
Gedragscodes van Stichting Letterteken - vastgelegd op 5 september 2022  

Het bestuur van stichting Letterteken staat voor een gezonde en veerkrachtige cultuursector. 
Daarvoor heeft het bestuur besloten de Governance Code Cultuur samen met de Fair Practice Code 
en de Code Diversiteit & Inclusie te verankeren in haar processen. uitgangspunten, overwegingen en 
handelwijzen. 

Governance Code Cultuur  

waarde scheppen voor en in de samenleving  
• De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen 

en/of te bewaren;  

• De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. De 
organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af;   

Integer en rolbewust handelen  
• Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 

belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en 
zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen;   

• Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar;   

zorgvuldig besturen  
• Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van 

de organisatie; 
• Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie;  

goed toezicht uitoefenen  
• De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en 

onafhankelijke wijze uit;  
• De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, 

diversiteit en onafhankelijkheid.   

Fair Practice Code  
gezamenlijk inzetten voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain  

• De culturele - en creatieve sector is een onmisbare waarde in de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt en 
een breed maatschappelijk belang dient;  

• De culturele - en creatieve sector is het visitekaartje van Nederland en levert een belangrijke positieve bijdrage 
aan onze innovatieve, ondernemende en creatieve reputatie;  

• De creativiteit en zeggingskracht van makers vormen de kern van de unieke waarde die deze sector voor de 
samenleving vertegenwoordigt;  



• De culturele - en de creatieve sector is  gebaat bij een grote verscheidenheid aan organisaties, ondernemingen 
en zelfstandige professionals, in uiteenlopende werkvelden;  

• De economische waarde die door de culturele - en creatieve sector wordt gecreëerd blijkt in veel gevallen niet 
terecht te komen bij de sector of de maker;  

• Eenieder die arbeid verricht, recht heeft op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin 
een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal 
worden aangevuld (Universele Rechten van de mens, Artikel 23.3);  

• Het is in het belang is van een toekomstgerichte, innovatieve culturele - en creatieve sector dat 
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden worden versterkt; 

Code diversiteit en Inclusie  
Onderschrijven principes   

• We weten waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie;   
• We integreren diversiteit en inclusie in onze visie; 
• We creëren draagvlak binnen onze organisatie voor het naleven van de code; 
• We stellen een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering; 
• We monitoren en evalueren naleving van de code en leggen daarvoor verantwoording af.  
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