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Op donderdag 29 september kwam het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn voor het 
eerst sinds lange tijd weer fysiek bijeen. In de jaarbeurs in Utrecht verzamelden 150 
netwerkleden zich voor een speciale bijeenkomst. De bijeenkomst begon met de 
première Safe Space, de nieuwe voorstelling van Time-Out. Op een interactieve manier 
liet de voorstelling de deelnemers nadenken over sociale veiligheden en ieders 
persoonlijke grenzen hierin. Na de voorstelling ging een panel onder leiding van Joyce 
van der Wegen verder in gesprek over sociale veiligheid en studentenwelzijn. Een 
interessant gesprek tussen de panelleden en het publiek gaf aan dat sociale veiligheid 
een actueel en urgent thema is. Na de lunch gingen de deelnemers uiteen in regiosessie 
om te delen wat sociale veiligheid voor hun betekent en hoe hier op hun 
onderwijsinstelling aandacht aan wordt besteed.  

De sessie startte met het voorstellen van de stuurgroepleden met in het bijzonder Annemarie 
Urselmann die sinds kort bij de stuurgroep is aangesloten. Daarna was het tijd voor een aantal 
algemene mededelingen omtrent het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn: 

• We hebben een LinkedIn community als platform voor uitwisseling. 
• Op de Landelijke kennisbank Studentenwelzijn zijn veel onderzoeken en initiatieven te 

vinden over studentenwelzijn.  
• De volgende bijeenkomst op 24 november is online. Het thema is: de collegezalen zijn na 

coronatijd leger dan voorheen. Hoe organiseren we (opnieuw) binding?  

Time Out - Safe Space 

Tijdens deze bijeenkomst vond de première van Safe Space plaats, de nieuwe voorstelling van 
Time Out. Time Out kennen we al van hun vorige voorstelling over prestatie druk. In Safe Space 
neemt Time Out een nieuw actueel onderwerp onder de loep die ons allemaal raakt, maar vooral 
ook een grote invloed heeft op studentenwelzijn: sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. 
Deze onderwerpen zijn de laatste tijd steeds vaker in het nieuws en gewoontes zijn al veel te lang 
geworteld in onze maatschappij en in al onze instituties, op welk niveau dan ook.  
 
Op een interactieve manier namen de acteurs ons mee in 
verschillende situaties die te maken hebben met sociale 
veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Je werd uitgedaagd 
om na te denken over wat grensoverschrijdend gedrag nou 
eigenlijk is, waar liggen je eigen grenzen en hoe zorg je er voor 
dat je de grenzen van een ander niet overschrijdt? Hoe ga je hier 
met elkaar het gesprek over aan? Door middel van het uitspelen 
van scènes en het voeren van gesprekken tijdens de 
theatervoorstelling werd het onderwerp bespreekbaar en keken 
we naar welke verschillende rollen iedereen speelt in een sociaal 
onveilige situatie. Hoe lossen we dit probleem met zijn allen op? 
 

https://ecio.nl/agenda/bijeenkomst-landelijk-netwerk-studentenwelzijn-hoger-onderwijs-4-2/


  
Sociale veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde voor studentenwelzijn: een leeromgeving 
waarin je elkaar om hulp vraagt, taboes bespreekbaar zijn en aanspreekt op misstanden. 

Panelgesprek na afloop van Safe Space 

Na afloop van de voorstelling werd het gesprek over sociale veiligheid, 
grensoverschrijdend gedrag en studentenwelzijn voortgezet door middel 
van een panelgesprek. In het panel namen plaats:  

• José Theulen, directeur studentvoorzieningen Fontys Hogeschool. 
Op Fontys Hogeschool staan studentenwelzijn en sociale veiligheid 
hoog op de agenda. Hierbij is het van belang om het gesprek 
hierover te stimuleren en studenten goed te kunnen 
doorverwijzen.  

• Maud Lamain, Assessor Faculteit Sociale Wetenschappen 
Universiteit Utrecht. Maud is de schakel tussen het bestuur van de 
universiteit, de studentenverenigingen en medezeggenschapsraad. Op de Universiteit 
Utrecht wordt er veel de dialoog aangegaan tussen medewerkers en studenten over sociale 
veiligheid.  

• Hubert-Jan Albert, MT-lid van team Hoger Onderwijs, ministerie OCW. Als OCW stimuleren 
ze hoger onderwijsinstellingen om aandacht te besteden aan sociale veiligheid. Het is een 
thema dat hoog staat op de agenda van minister Dijkgraaf.  

• Francien Baijanova, Masterstudent en ontwikkelaar serious game. Francien heeft een 
Serious Game ontwikkeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Het 
moedigt het dialoog aan tussen studenten en over het bystander effect. 

• Marloes Lucas Luyckx, Lotte Toet en Giulia Hietink, oprichters Gelijkspel. Gelijkspel is een 
initiatief vanuit studenten, ze gaan mee met Time-Out op tournee om workshops te geven 
over de omgangsnormen rondom seks aan studentenorganisaties en -verenigingen. 

• Frederiek Voskens Nabben, oprichter Time-Out. De voorstelling Safe Space is ontwikkelt 
naar aanleiding van gesprekken met studenten.  

Tijdens het panelgesprek werd besproken wat de voorstelling bij iedereen opriep. Zowel het panel 
als het publiek gaf aan dat Safe Space aankaart hoe verschillend er gedacht wordt over 
grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid, want waar liggen de grenzen eigenlijk? Wat zijn 
de wettelijke definities hiervan? Hoe herken je grensoverschrijdend gedrag en welke rol heb je als 
buitenstaander? Het blijkt van belang om bewustzijn te creëren onder zowel medewerkers van de 
onderwijsinstelling als studenten over o.a. de lading van woorden en hiërarchie tussen mensen.  

 
Concluderend werd gesproken dat onderwijsinstellingen 
vooral de taak hebben om gesprekken over 
grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid aan te 
gaan en te faciliteren. Studenten moeten het gevoel 
krijgen dat ze in een omgeving zijn waar het veilig is om 
zulke onderwerpen aan te kaarten. Goede voorbeelden 
om dit aan te pakken worden onderling gedeeld, zoals 
de VU die een app voor studenten heeft ontwikkeld om 



  
grensoverschrijdend gedrag te melden en Universiteit Leiden geeft trainingen over consent bij 
studentorganisaties.  

Regiosessies – een moment voor ontmoeting 

Na het panelgesprek werden we meegenomen door netwerklid Wouter Jansen van het initiatief 
Flowley. Hij zorgde dat er ruimte beschikbaar was voor  om elkaar te ontmoeten en in gesprek te 
gaan. Dat kon al tijdens de lunch en daarna in verschillende regiosessies.  De leden gingen uiteen 
in zeven groepen die waren ingedeeld op studentensteden, zo kon er op regionaal niveau 
gesproken worden over initiatieven die er al gaande zijn op het gebied van sociale veiligheid en 
grensoverschrijdend gedrag. Het was mooi om te zien dat er uit alle windstreken van Nederland 
onderwijsprofessionals naar Utrecht waren afgereisd om met elkaar in gesprek te gaan over deze 
thema’s. 

Tijdens de sessies kwamen vragen aan bod als: Wat is volgens jou de relatie tussen sociale 
veiligheid en studentenwelzijn? Pak je deze thematiek in gezamenlijkheid op of juist niet? Hoe 
werkt jouw hogeschool of universiteit aan het thema ‘sociale veiligheid’? Waar loop je tegen aan? 
Wat zijn goede voorbeelden? Veel verschillende initiatieven werden met elkaar gedeeld en 
contactgegevens uitgewisseld.  
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