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Twee jaar
na #MeToo:
nog altijd
seksuele
intimidatie,
en weinig
beleid
Bedrijven hebben steeds
vaker een code tegen
ongewenst gedrag,
maar dat lijkt vooral
gedreven door angst voor
reputatieschade. Er is een
mentaliteitsverandering
nodig, zeggen arbeids-
rechtadvocaten. ‘Je ziet
een rood stoplicht, maar
rijdt nog snel even door.
Datzelfde zie ik hier.’
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. Er zijn steeds meer
MeToo-zaken, melden
verschillende advocaten.
Het merendeel van die
zaken komt echter nooit
voor de rechter.. Vrouwen spreken zich
eerder uit, maar seksue-
le intimidatie is juridisch
nog altijd moeilijk te be-
wijzen.. Bedrijven stellen co-
des op en benoemen
vertrouwenspersonen,
maar staan nog altijd
gedrag toe waar vraag-
tekens bij te zetten zijn.

A
ande lunchtafel van een
middelgroot advocaten-
kantoor opdeZuidas zitten
viermannen te lunchen.
Zegt er een: ‘Heb jediepa-
len vanMarietje gezien?’

Zijn collega’s grijnzen.Natuurlijk hebben
zedie gezien.Marietje heeft altijdhoge
hakkenaan,maardie van vandaag tarten
de zwaartekracht.

Demannelijke fantasie ook, kennelijk.
Moet je daardan iets van zeggen?Edward
deBock, arbeidsrechtadvocaat enmana-
gingpartner vanHouthoff, vraagt het zich
af. Enerzijds zouhij hetwillen. ‘MeToo
heeftmij deogengeopend.Kijk, ikwist
best dat er dingengebeurdendieniet
helemaal koosjerwaren.Maar ikmoet je
bekennendat ik altijddacht: dat zijnmal-
lotendiedat doen, enkelingen.Dat is denk
ikdewinst vandeMeToo-beweging:men-
sen zijn zichbewuster geworden vanhet
feit dat het schering en inslag is.’

Endathet al begint voordat de grens
daadwerkelijkwordt overschreden.De
Bock: ‘Seksuele intimidatie, besef iknu,
heeft een voorfasedie veel eerder begint
dandiebekendehandopeenbil of borst.’
Het begint bij eenhandopde schouder,
vragenomevenmee te lopen, eenopmer-
kingover uiterlijk.Daaromzouhij zo’n
observatie overMarietjes palenwillen
parerenmet: ‘Zopratenwij hier niet over
vrouwen.’

Echter,mannenpratendoorgaans
precies zoover vrouwen, zonder daar iets
slechtsmee tebedoelen. Bovendien,Ma-
rietje zit er niet bij.Wat is het probleem?

Deze vraag leeft in vele varianten sinds
deMeToo-bewegingnubijna twee jaar
geleden losbarstte.Wat is ermismet een
beetje flirten?Eengrapjemag tochwel?
Mogenwenuhelemaalnietsmeer?

De vragen zijn retorisch en volgens ar-
beidsrechtadvocaatMirjamdeBlécourt,
partner bij BakerMcKenzie, achterhaald.
‘Als je er evenwat dieper overnadenkt, kun
je je afvragen:waarómzou jeflauwegrap-
penover vrouwenmaken?Waaromheb je
het overhet uiterlijk van vrouwen? Je zegt
tochookniet over eenman:wat ziet hij er
sexy uit?’

Wathaar betreft, kunnendat soort op-
merkingennietmeer opdewerkvloer.
‘Indirect is hetwel tegeneen vrouw, endat
ze erniet bij is,maakthet nog erger,want
ze kan zichniet verweren.Onderhuids ge-
beurt erwel degelijk iets. Erwordtname-
lijk een cultuur gecreëerdwaarin stereo-
tiepwordt gedacht over vrouwen.’

Die cultuur is aanhet veranderen, daar
zijndebeide advocatenhetwel over eens.
Zoals deDemocratischepresidentskandi-
daat JoeBiden zei ter verdediging van zijn
gewoonte zijnneus inhet haar van vrou-
wen te steken: ‘Onze sociale grenzen zijn
opnieuwgedefinieerd.’

Dezenormverschuiving gaatniet alleen
over fysieke grensoverschrijding, ook ver-
baal seksisme leidt steeds vaker tot klach-
ten. ‘We zitten in eenovergangsfase’, zegt
DeBlécourt. ‘Wegaan toenaar eenmeer
zakelijke omgangopdewerkvloer.’

WEERSTAND
Waar verandering is, isweerstand—ook
wel, inMeToo-termen, debacklash.Man-
nenén vrouwenzijnnuminder geneigd
eenknappe vrouwaan tenemen, schrijft
deHarvardBusinessReviewdezemaand
in eenanalyse van ‘twee jaarMeToo’, en
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bijna eenopdedriemannengeeft aan
moeite te hebbenomzich alleenmet een
vrouw in een ruimte tebevinden.

Dergelijkeberichten leverenmunitie
aandemensendiedeMeToo-beweging
overtrokken vindenenwaarschuwen voor
de gevaren van valse beschuldigingen:
krijg je eenklacht aan jebroek, dankun je
je carrièrewel vaarwel zeggen.Nonsens,
vindtEdwarddeBockdit soort berichten.
‘Volgensmij kun jenoguitstekendalleen
met een vrouwafspreken.Natuurlijk zijn
ernepslachtoffers die iemandeen loer
willendraaien endit gebruikenalsmeans
toanend,maardaar staanal die andere
gevallen tegenover bijwiehet een serieus
probleem is.’

Opdebureaus vanarbeidsrechtadvoca-
ten stapelendie laatste zaken zichop. ‘Niet
omdat er een toename is van seksuele in-
timidatie’, zegtDeBlécourt, ‘maar omdat
er een toename is vanmeldingen. Vrou-
wendurven zich veelmeeruit te spreken.
Vroegerwas je een tuthola als je er iets van
zei, nudenken ze vaker:waarompik ikdit
eigenlijk?’

FloorDamen, partner bij advocaten-
kantoor Lexence, signaleert hetzelfde, al
is de angst onder vrouwelijkewerknemers
volgenshemnog steeds groot. ‘Jemoetwel
heelmondig zijn omteklagenover een
meerdere vanwie je afhankelijk bent voor
je beoordeling, je loon, je positie. Bij een
advocatenkantoor opdeZuidas is datmis-
schiengewoon voor vrouwen,maar als je
als vrouwbij eenbakkersfabriek indepro-
vinciewerkt, lijktmedatnog steeds een
stukmoeilijker.’

Erwordtwel gezegddat seksuele inti-
midatiemetname inbedrijven voorkomt
waar een sterkhiërarchische cultuur
heerst,maarDeBockherkentdatniet. ‘Ik
hebhet idee, hoe verdrietig dat ook is, dat
het overal gebeurt.Ondernemingen zijn
eendwarsdoorsnede vandemaatschap-
pij, enhiërarchiedoet zichop veel niveaus
voor. Is demacht van een supermarktchef
over een caissière kleiner dandie van een
chef bij eenbankof een verzekeraar?Dat
zou ikniet durven zeggen. Integendeel.’

Damenschrijft de toename vooral toe
aandeangst vanwerkgevers ommetMe-
Too in aanraking tewordengebracht. ‘Er
komenmeerwerkgevers in een vroeg sta-
diumbijmij omdat er is geklaagddoor,
meestal, eenmedewerkster die zich geïn-
timideerd voelt door eenmeerdere.’ Er is
dezebedrijvenalles aangelegenomdit
soort zakenbuitendeopenbaarheid te
houden.Dushet overgrotedeel, 90%schat
DeBock, bereikt nooit de rechtbank.

Komt een zaakdaarwel, dan schort het
vaak aanbewijslast: ermoet voldoende
bewijs zijn tegendegenediewordt be-
ticht van intimidatie. ‘Datwas al zo,’ zegt
Damen, ‘alleen is de rechter nugeneigd
extra belang tehechtenaande zorgvuldig-
heidwaarmeeonderzoek is verricht.De
beschuldigdewordtnamelijk in eenpre-
caireMeToo-context geplaatstwaarna zijn
carrière fors is beschadigd.Heb je als be-
drijf niet voldoende zorgvuldig onderzoek
gedaan, dankrijg jenueenextra tik opde
vingers.’

Zelfs als de feitendoorde rechterwor-
denerkend,wordt eendadernog vaak
vrijgesprokenopbasis vanbedrijfscul-
tuur. ‘Dat ismeestal een eufemisme voor
verzachtendeomstandigheden’, zegtDe
Bock.Hij had langgeleden,MeTooavant
la lettre, een zaak vaneenbekend theater-
gezelschapwaarvaneen vandemannelijke
acteurs eenactricehadbelaagd inde lift.
‘Ik tradop voorhet gezelschapenwehad-
dendie acteur ontslagenomdatwe vonden
dat datniet kon.Mevrouwwas gezoenden
ooknog tussenhaarbenengegrepen.’

Bij seksuele intimidatie geldt eenobjec-
tievemaatstaf,wat betekentdat hetniet
voldoende is als gedragdoor iemandals
intimiderendwordt ervaren, hetmoetnaar
algemenenormenals zodanig gelden.De
Bock: ‘Die objectiviteit speelde indit geval
geenenkele rol naarmijn idee, ik vratmijn
dasopals de rechter ons geengelijk gaf.’
Maar aldus geschiedde. ‘De rechter oor-
deeldedatmenbinnendezeonderneming
gewendwasomnade voorstellingwatmet

elkaar te drinken, te knuffelen, iedereen
ishandtastelijk enmenzoent elkaarwel
vaker om, zoals de rechter dat toenom-
schreef: “Uiting te gevenaangevoelens van
oprechte blijdschap”.’

Dat zou een rechter nunietmeerdurven
opschrijven, zegtDeBock. ‘Maar je ziet
wel dat de cultuurnogaltijd eenbelang-
rijke rol speelt endat diewordt gebruikt
als argument omde vermeendedader te
beschermen.’

De rechterwijst hierbij vaakophet be-
lang vandekenbaarheid vandenorm,die
als vrij wezenlijkwordt gezien.Dat bete-
kent dat je alswerkgever eenduidelijk pro-
tocol hebt voorwatwel ennietmag, endat
dit actiefwordt uitgedragennaar iedereen
opdewerkvloer.Dat betekent ook, kenne-
lijk, dat je duidelijk stelt: gij zult niet knuf-
felen, niet zoenenenniet tussendebenen
grijpen.Het is de vraag inhoeverre voor-
noemdenormverschuivinghierin al ver-
schil heeft gemaakt. ‘Ik denkdat zo’n zaak
nugoed zougaan,’ zegtDeBock, ‘maarhe-
lemaal gerust ben ik erniet op.’

CODE VERSUS GEDRAG
Vooral de grotebedrijvenhebbenallemaal
wel eenbeleid opgetuigdomseksuele inti-
midatie vandewerkvloer te bannen.Maar
of dit nu zodenaandedijk zet, die indruk
heeftDeBockniet. ‘Je ziet eenbepaalde
politieke correctheidbijwerkgevers ont-
staandiemetdemondbeledenwordt,
maarniet altijd echt integraalwordt door-
gevoerd. Iedereen schrijft eenmooie code
openbenoemt een vertrouwenspersoon,
maar staat nog altijd gedrag toewaar je
best twijfels bij kunthebben.’

Veel vandat gedragkomt ter ore van
NaomiEllemers, sociaal-psycholoog en
expert in genderdiscriminatie. ‘Ik ken veel
gevallendiehelemaalniet zodubbelzinnig
zijn alsmengraagwil doengeloven.Dan
gaat het echt omtoespelingen, opmerkin-
genene-mailswaarinmeerderenaange-
ven: als jij nietmetmij naarbedgaat, dan
doe ikdatniet voor jou. Soms ishet echt

“
‘Seksuele intimidatie
heeft een voorfasedie
veel eerderbegint dande
bekendehandopdebil’
Edward de Bock
arbeidsrechtadvocaat Houthoff
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heel evident, endannogwordt erniet op
geacteerd.’

VolgensEllemerskomtdatdeelsdoor
depsychologie vandemacht: ‘Mensen in
hogemachtspositiesdenkenandersnaen
nemenanderswaardanmensen inonder-
geschikteposities. Zekunnenzichmoeilijk
indeander verplaatsen. Ze zeggenbijvoor-
beeld: nou ja, als zedatnietwil, kan zedat
tochgewoonzeggen?Zekunnenzichniet
voorstellendat een vrouwdatniet durft.’

OokDeBockmerkt opdathet thema
niet heel erg leeft inde raden vanbestuur
vandegrote ondernemingenwaarhij
komt. ‘Ikhebdrie gevallen aandehand
gehadwaarbij eenbestuurder is beschul-
digd van intimiderendgedrag, endan
zie je dat de raad van commissarissenop
tilt gaat, datwel.Maarhet is het incident
dat triggert.Het ismisschien een cynisch
denkbeeld,maar ikdenkdat besturenpas
wakkerwordenals het eengrotefinanciële
impact heeft ophet bedrijf.’

MirjamdeBlécourt is optimistischer
gestemd. ‘Inde raden vanbestuurwaar ik
kom, is het zeker eenonderwerp vange-
sprek.’Wel ziet zedat het vakerwordt ge-
agendeerdwanneer er een vrouwaandie
bestuurstafel zit. VolgensEllemers zijn er
daaromookwelmannendiehet niet leuk
vindendat ermeer vrouwenkomenop se-
niorposities. ‘Wantdie gaan ineens vandit
soort rare vragen stellen, ennukunnenze
nietmeer ongestoordhunganggaan.’

DeBlécourt glimlacht.Ofmennuwil of
niet, het aantal rechtszakenneemt toe en
dat is een feit. ‘Dusmenzalwelmoeten.
Endat is goed.’

Eindgoed, al goeddus?Niet vanzelf.
De spelregelsmogendan veranderd zijn,
echtnieuwe regels zijn ernogniet.Minis-
terGrapperhausheeft het voornemenom
seksuele intimidatienuook strafrechtelijk
aan tepakken,maar volgensDeBock is dat
nietmeteennodig.Het arbeidsrechtheeft
onder anderemethet voornoemdebewijs-
beginselrecht voldoendemiddelenom
klachten tebeoordelen.

duidelijkniet op zichzelf.MeToobegon
metdebeschuldigingen van verkrachting
aanhet adres vanfilmproducentHarvey
Weinstein,maarmonddeal snel uit in een
bewegingdie een veel breder spectrum
aanongewenst gedrag aankaartte.

Inmiddels beslaat debeweging eenbre-
dewaaierwaarvanniemanddeprecieze
omtrek lijkt te kennen, valt ookLexen-
ce-partner FloorDamenop: ‘Dezeprecai-
re context is zobreeddat alleswathierin
wordt genoemd, lijkt te slaanopéén situ-
atie, terwijl het omuiteenlopendedingen
gaat die langniet allemaal strafrechtelijk
laakbaar zijn. Als eenmanopdewerkvloer
flauwe seksistische grappenmaakt of
obscenewhatsapp-berichten stuurt of an-
derszinsniet-fysieke toespelingenmaakt,
dan is dat iets andersdanwaarWeinstein
vanwordt beschuldigd,maarhet komtwel
onderdenoemerMeToo indekrant.’

Juist omdatbedrijvendaarbang voor
zijn, schrikken ze als er eenklacht binnen-
komt.De vermeendedaderwordt gauw
opnon-actief gesteld en vertrektmet een
transitievergoedingnaar eenanderebaan.
Ofhet vermeende slachtofferwordtniet
geloofd, al dannietmetdenodige conse-
quenties voorde eigenpositie.Maarwat er
ookgebeurt, erwordtniet over gesproken,
niet extern,maar ookniet intern.

BEDRIJFSJURISTEN
‘Ditwordthelemaal gedomineerddoor
bedrijfsjuristen, die adviseren: niet over
praten, niet toegeven, voor je hetweet,wil-
lenmenseneenkostenclaim’, zegtNaomi
Ellemers. Vaakmoetenbetrokkenen zelfs
eennda (eennon-disclosure agreement)
tekenenwaarin zebeloven ermet geen
woordover te reppen.Dat is de verkeer-
deweg, vindtEllemers.Want zoblijft het
patroonbestaan. ‘Jemoet juist communi-
ceren: het heeft zinomteklagen,wantwe
doenerwatmee.Het gaat eromdatmen-
senwordenaangesprokenopongewenst
gedrag, endat anderendat zien.Doe jedat
niet, danben je als organisatie net zo goed
fout.’

OokMirjamdeBlécourt pleit ervoor
het onderwerpopener te besprekenen
onderdeel temaken vaneenactief beleid
omdebedrijfscultuur te verbeteren. ‘Veel
gevallenworden voorkomenals er goede
gedragsregels zijn. Je kuntheel goedmet
elkaar afsprekendat er geenopmerkingen
over uiterlijkwordengemaakt.Geenflau-
wegrappen.Geenalcohol bij bedrijfsuit-
tjes.Waaromniet?’

Ze zounogeen stap verderwillengaan
endezenieuwegedragsregels verplicht
willen stellen. ‘Maakhet onderdeel vande
CorporateGovernanceCode.Danmoeten
degrotebedrijven eraan voldoen, en zullen
deandere als vanzelf volgen.’Natuurlijk,
zij is als EersteKamerlid voordeVVDgeen
voorstander vanmeer regels. ‘Ik benalleen
voor regels als er ietsmis is. Endat is er.’

EdwarddeBock ziet ook een rol voor
vrouwen. ‘Het helpt enormals zij zich in
een vroeg stadiumuitspreken.Nietwach-
ten tot je tienkeer diehandop jebillen
krijgt,maarmeteenaangevendat je dat
onplezierig vindt.Dan voorkom jedat er
eenbepaaldpatroonontstaat.’

Hun rol is echter betrekkelijk gering,
vindthij. ‘Het begint ernatuurlijkmeedat
mannendit nietmoetendoen.Het is goed
dat denormverandert, en ikmerkookwel
dat ermeerbewustzijn is voorde scha-
dedie intimiderendgedrag veroorzaakt.
Maar inde rechtsfilosofie is er zoiets als
eenhermeneutisch standpunt: je herkent
denormwel,maardatwil nogniet zeggen
dat jehemookerkent voor jezelf. Je ziet
een rood stoplicht,maar rijdt nog snel
evendoor.Datzelfde zie ikhier.’

Zoals deprominenteAmerikaanse so-
cioloogMichaelKimmel zegt: er ismaar
één redenwaarommannen seksueel
grensoverschrijdendgedrag vertonen, en
die is omdathet kan.De sleutel ligt nubij
hen, schrijft hij inHarvardBusinessRe-
view.Mannen sprekenelkaar volgenshem
niet of teweinig aanopongewenst gedrag,
enkeurenhet zo impliciet goed. ‘Indie zin
zijnmannenmedeplichtig aaneencultuur
van seksuele intimidatie.’

Dezekomenechterniet zonder pijn-
punten. Zie bijvoorbeeldmaar eens te
bewijzendat debaas zich aan je opdrong
inde lift. ‘Veel gevallen,’ zegtDeBock,
‘vindenplaats indebeslotenheid vaneen
een-op-een-situatie.Dan loop jedus aan
tegenhet puntdat het zijnwoord tegenhet
hare is.’

En zijnwoord, ziet Ellemers,weegt vaak
nogaltijd zwaarderdanhethare, zeker

als hij degene is diehet geldbinnenhaalt.
‘Vaakwordtmensenwangedrag verge-
ven zolang zemaarwinstmaken voorhet
bedrijf.’

BREDE WAAIER
Ellemers’ oplossing is simpel: haal seksu-
ele intimidatie uit de juridische sfeer.Het
rechtssysteem ismisschien toereikendom
incidenten tebeslechten,maardeze staan

MeToo in drie rechtszaken

1.
De opgewonden
docent (2018)

DeHogeschool van
Amsterdamont-
slaat eendocent
nadat vijf verschil-
lende studentes
over eenperiode
vanmeerdere jaren
hebbengeklaagd
over grensover-
schrijdendgedrag.
De rechter verklaart
het ontslagnietig.
Opvallendargu-
ment: ‘Weliswaar
zijn er serieuze ver-
klaringenafgelegd
overdeperiode tot
aan2015,maarnu
dewerkgeverhier-
meebekendwas
inoktober 2015,
maar toengeen

aanleidingheeft
gezien totmaatre-
gelen, kunnendeze
verklaringennu
geenontbinding
rechtvaardigen.’

2.
De grijpgrage
kok (2017)

Eenkokbetast on-
derwerktijdborsten
enbillen van zeven
jonge vrouwelijke
collega’s.Ook stelt

hij triootjes voor.De
rechter vernietigt
het ontslagomdat
er geen sprakewas
van ‘heimelijk ge-
drag,maareenopen
knuffelcultuur’.Op-
vallendargument
uit het vonnis: ‘Uit
de getuigenverkla-
ringenblijkt dat
demedewerksters
doorgaans zelf het
initiatief namen
omteknuffelenen
geen vandemede-
werkstersmelding
maakt vandwangof
geweld.’

3.
De likkende
bankier (2016)

Eenbankier van
ABNAmrodrinkt

te veel opeenper-
soneelsborrel en
likt in een vrijpostig
moment een vrou-
welijke collega in
haarnek.De rechter
vernietigt zijnont-
slag, ondankshet
feit datmeerdere
vrouwelijke colle-
ga’s die avondzijn
lastiggevallen.Op-
vallendargument
uit het vonnis: er is
geen sprake van sek-
suele intimidatie
omdat ‘het incident
zichheeft afge-
speeld in eendruk
café temiddenvan
eenflinkaantal col-
lega’s, (...) dewerk-
nemer zichtbaar
dronkenwas, en (...)
debetrokkenende
werknemer relatief
eenvoudig van zich
afhaddenkunnen
schudden.’

‘Doorgaans
namen de
medewerk-
sters zelf het
initiatief om
te knuffelen’
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