
Diversiteit en inclusie binnen STRP 
 
STRP verkent verschillende perspectieven om tot nieuwe ideeën te komen en wil samenlevingsbreed 
de dialoog voeren, inspireren en activeren. We geloven in een wereld waarin diverse personen en 
uiteenlopende standpunten elkaar verrijken, zolang men elkaar respecteert, waardeert en hoort. Dat 
houdt in dat een diversiteit aan mensen zich bij STRP thuis voelt en dat wij ons in het perspectief van 
een ander willen en kunnen verplaatsen. 
 
STRP heeft een missie en visie, en bijbehorende doelstellingen, targets en actiepunten, bepaald op 
het gebied van diversiteit en inclusie, binnen de pijlers programma, publiek, personeel en partners. 
Voor 2021-2024 heeft STRP gekozen voor de focuspunten gender, culturele achtergrond, 
opleidingsniveau en demografische afkomst (woonplaats).  
 
STRP let al jaren op de diversiteit binnen haar programma. We nemen een volgende stap door het 
beleid te formaliseren en bestendigen. Sinds 2020 kent STRP een curatorenteam dat qua woonplaats 
en culturele achtergrond zeer divers is, met wie we losbreken van de westerse scope op kunst. De 
leden zijn afkomstig uit Iran, Zuid-Korea, Spanje en Zuid-Afrika. 
 
In het kader van publiek en diversiteit en inclusie richten we ons vooral op een inclusieve marketing- 
en communicatiestrategie. STRP bestrijdt in haar taal en beeld stereotypering en marginalisering, en 
vermijdt vakjargon en ingewikkeld taalgebruik. STRP erkent dat taal een levend mechanisme is en 
gebruikt taal geschikt op dat moment. Het publiek krijgt de gelegenheid feedback te geven wanneer 
zij iets zien dat zij onprettig of onjuist vinden.  
 
STRP biedt haar personeel jaarlijks scholing in de vorm van een workshop, cursus of training op het 
gebied van diversiteit en inclusie. Binnen het team, de Raad van Toezicht en de vrijwilligers streven 
we naar diversiteit op gebied van gender, culturele achtergrond en opleidingsniveau. We willen dat 
iedereen zich welkom voelt en gebruiken diverse tools om dit te bereiken en te meten. Zo vragen we 
aan nieuwe werknemers of vrijwilligers met welke voornaamwoorden men wil worden aangesproken 
en voeren we een exitgesprek wanneer men STRP verlaat. 
 
Tot slot wil STRP meer aandacht besteden aan de visie van haar partners. We dragen onze missie en 
visie duidelijk naar hen uit, en verlangen dat ook terug. Wanneer deze te ver van elkaar af liggen, 
zullen we het partnerschap heroverwegen of niet aangaan. Daarnaast kiest STRP haar partners 
bewust, om zo publiek en makers buiten de eigen scope te bereiken. 

 


