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Wij zijn Parels voor de Zwijnen, een groep theatermakers die voorstellingen maakt over de toenemende
tweedeling in de maatschappij. We doen dit vanuit bevlogenheid, verbondenheid en een groot gevoel voor
rechtvaardigheid. Wij zijn gepassioneerde makers met liefde voor het echte en we zoeken naar hechte
verbindingen, niet alleen tijdens de voorstellingen maar ook tijdens het maakproces.
We doen dit samen met professionals, vrijwilligers, amateurspelers, ervaringsdeskundigen en betrokken
organisaties vanuit een groot besef van de waarde van inclusie en culturele diversiteit. Wij willen graag dat jij
dit ook onderschrijft en met onze kernwaarden akkoord gaat.
Saskia Huybrechtse en Eric de Ruijter vormen de leiding van Parels. Zij zetten de projecten van Parels op en zijn
aanspreekpunt voor alle lopende zaken. Samen met het bestuur - bestaande uit Suzanna de Sitter, Digna Hiel,
Coby van Berkum en Jur Jacobs - zetten zij de grote lijnen uit. Martin Vlaming is het aanspreekpunt op kantoor.
We vragen van alle medewerkers van Parels een groot bewustzijn voor het feit dat we altijd werken met heel
verschillende mensen. Dat vraagt om een extra inspanning om elkaars welzijn in de gaten te houden. Wij
vinden het van het grootste belang om altijd respectvol met elkaar om te gaan en open naar elkaar te blijven,
ook in drukke periodes, onder tijdsdruk en met stress. Want als we zelf open blijven, staan we ook open naar
andere culturen, gebruiken en mensen. Mensen die niet perse in onze directe kring zitten, maar waar we toch
de verbinding mee aangaan. Die verbinding houden we in stand door regelmatig met het team en de mensen
met wie we werken informeel samen te komen, te eten en te bespreken hoe we met elkaar omgaan en hoe het
met iedereen gaat. Openheid betekent ook dat je altijd je grenzen kunt aangeven Een van de basisregels
binnen Parels is dat we elkaars grenzen niet overgaan. Voor ongewenste omgangsvormen is binnen Parels
absoluut geen plek.
Leiding en bestuur van Parels zijn zich altijd bewust van hun rol en verantwoordelijkheid van goed werkgever.
Parels is gebonden aan de CAO Nederlands Theater en Dans. We volgen dus deze CAO, ook waar het de zzp'ers
betreft. Zzp'ers hebben bij Parels eenzelfde recht van spreken als werknemers. En ze worden volgens het
principe van fair practice zo goed mogelijk betaald volgens wat de CAO zegt over betaling van zzp'ers. Hierbij
houden leiding, bestuur en team van Parels elkaar scherp waar het gaat om de verhouding tussen de betaling
en het aantal gewerkte uren. We vinden het ook belangrijk om vrijwilligers een passende vergoeding te geven.
Maak het kenbaar als je ergens mee zit of je tekort gedaan voelt! Eenzelfde houding ten opzichte van
medewerkers willen we ook zien bij onze partners.
Leiding en bestuur van Parels werken transparant. Onze jaarverslagen kunnen altijd ingezien worden. We gaan
heldere overeenkomsten voor een duidelijke periode aan. Hoewel we een organisatie zijn die op projectbasis
werkt en waarbij dus projecten ook aflopen, streven we er altijd naar om iemand voor een volgend project
weer een plek in de organisatie te geven.
Als er binnen Parels voor de Zwijnen één van deze bovenstaande zaken niet wordt nageleefd of je zit met een
andere kwestie, dan kan dat allereerst worden besproken met de leiding of met een bestuurslid. Zij zullen je
wijzen op de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Dat kan onze interne
vertrouwenspersoon zijn, maar je kunt ook gebruik maken van de diensten van mores.online.
De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat je kwestie op de juiste manier wordt behandeld. Alles wat je
bespreekt met deze persoon blijft tussen jullie. Is er een geschil tussen jou en de leiding of een teamlid van
Parels en je bespreekt dat, dan is de vertrouwenspersoon daar altijd bij. Lukt het niet om een kwestie onderling
uit te praten, dan kunnen we in onderling overleg een mediator inschakelen. Want hoe goed we alles ook
afspreken, er kan altijd een grens worden overschreden of iets gebeuren dat tegen de afspraken ingaat.
We hopen natuurlijk dat het nooit zover komt en dat we prettig met je kunnen samenwerken.
Bestuur en leiding Parels voor de Zwijnen

