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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 arbeidsrechtadvocaten. ‘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 seksuele intimidatie is juridisch
nog altijd moeilijk te bewijzen.
Bedrijven stellen codes op en benoemen
vertrouwenspersonen,
maar staan nog altijd
gedrag toe waar vraagtekens bij te zetten zijn.

.

.

A

an de lunchtafel van een
middelgroot advocatenkantoor op de Zuidas zitten
vier mannen te lunchen.
Zegt er een: ‘Heb je die palen van Marietje gezien?’
Zijn collega’s grijnzen. Natuurlijk hebben
ze die gezien. Marietje heeft altijd hoge
hakken aan, maar die van vandaag tarten
de zwaartekracht.
De mannelijke fantasie ook, kennelijk.
Moet je daar dan iets van zeggen? Edward
de Bock, arbeidsrechtadvocaat en managing partner van Houthoff, vraagt het zich
af. Enerzijds zou hij het willen. ‘MeToo
heeft mij de ogen geopend. Kijk, ik wist
best dat er dingen gebeurden die niet
helemaal koosjer waren. Maar ik moet je
bekennen dat ik altijd dacht: dat zijn malloten die dat doen, enkelingen. Dat is denk
ik de winst van de MeToo-beweging: mensen zijn zich bewuster geworden van het
feit dat het schering en inslag is.’
En dat het al begint voordat de grens
daadwerkelijk wordt overschreden. De
Bock: ‘Seksuele intimidatie, besef ik nu,
heeft een voorfase die veel eerder begint
dan die bekende hand op een bil of borst.’
Het begint bij een hand op de schouder,
vragen om even mee te lopen, een opmerking over uiterlijk. Daarom zou hij zo’n
observatie over Marietjes palen willen
pareren met: ‘Zo praten wij hier niet over
vrouwen.’
Echter, mannen praten doorgaans
precies zo over vrouwen, zonder daar iets
slechts mee te bedoelen. Bovendien, Marietje zit er niet bij. Wat is het probleem?
Deze vraag leeft in vele varianten sinds
de MeToo-beweging nu bijna twee jaar
geleden losbarstte. Wat is er mis met een
beetje ﬂirten? Een grapje mag toch wel?
Mogen we nu helemaal niets meer?
De vragen zijn retorisch en volgens arbeidsrechtadvocaat Mirjam de Blécourt,
partner bij Baker McKenzie, achterhaald.
‘Als je er even wat dieper over nadenkt, kun
je je afvragen: waaróm zou je ﬂauwe grappen over vrouwen maken? Waarom heb je
het over het uiterlijk van vrouwen? Je zegt
toch ook niet over een man: wat ziet hij er
sexy uit?’
Wat haar betreft, kunnen dat soort opmerkingen niet meer op de werkvloer.
‘Indirect is het wel tegen een vrouw, en dat
ze er niet bij is, maakt het nog erger, want
ze kan zich niet verweren. Onderhuids gebeurt er wel degelijk iets. Er wordt namelijk een cultuur gecreëerd waarin stereotiep wordt gedacht over vrouwen.’
Die cultuur is aan het veranderen, daar
zijn de beide advocaten het wel over eens.
Zoals de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zei ter verdediging van zijn
gewoonte zijn neus in het haar van vrouwen te steken: ‘Onze sociale grenzen zijn
opnieuw gedeﬁnieerd.’
Deze normverschuiving gaat niet alleen
over fysieke grensoverschrijding, ook verbaal seksisme leidt steeds vaker tot klachten. ‘We zitten in een overgangsfase’, zegt
De Blécourt. ‘We gaan toe naar een meer
zakelijke omgang op de werkvloer.’
WEERSTAND

Waar verandering is, is weerstand — ook
wel, in MeToo-termen, de backlash. Mannen én vrouwen zijn nu minder geneigd
een knappe vrouw aan te nemen, schrijft
de Harvard Business Review deze maand
in een analyse van ‘twee jaar MeToo’, en
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‘Seksuele intimidatie
heeft een voorfase die
veel eerder begint dan de
bekende hand op de bil’
Edward de Bock
arbeidsrechtadvocaat Houthoff
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bijna een op de drie mannen geeft aan
moeite te hebben om zich alleen met een
vrouw in een ruimte te bevinden.
Dergelijke berichten leveren munitie
aan de mensen die de MeToo-beweging
overtrokken vinden en waarschuwen voor
de gevaren van valse beschuldigingen:
krijg je een klacht aan je broek, dan kun je
je carrière wel vaarwel zeggen. Nonsens,
vindt Edward de Bock dit soort berichten.
‘Volgens mij kun je nog uitstekend alleen
met een vrouw afspreken. Natuurlijk zijn
er nepslachtoffers die iemand een loer
willen draaien en dit gebruiken als means
to an end, maar daar staan al die andere
gevallen tegenover bij wie het een serieus
probleem is.’
Op de bureaus van arbeidsrechtadvocaten stapelen die laatste zaken zich op. ‘Niet
omdat er een toename is van seksuele intimidatie’, zegt De Blécourt, ‘maar omdat
er een toename is van meldingen. Vrouwen durven zich veel meer uit te spreken.
Vroeger was je een tuthola als je er iets van
zei, nu denken ze vaker: waarom pik ik dit
eigenlijk?’
Floor Damen, partner bij advocatenkantoor Lexence, signaleert hetzelfde, al
is de angst onder vrouwelijke werknemers
volgens hem nog steeds groot. ‘Je moet wel
heel mondig zijn om te klagen over een
meerdere van wie je afhankelijk bent voor
je beoordeling, je loon, je positie. Bij een
advocatenkantoor op de Zuidas is dat misschien gewoon voor vrouwen, maar als je
als vrouw bij een bakkersfabriek in de provincie werkt, lijkt me dat nog steeds een
stuk moeilijker.’
Er wordt wel gezegd dat seksuele intimidatie met name in bedrijven voorkomt
waar een sterk hiërarchische cultuur
heerst, maar De Bock herkent dat niet. ‘Ik
heb het idee, hoe verdrietig dat ook is, dat
het overal gebeurt. Ondernemingen zijn
een dwarsdoorsnede van de maatschappij, en hiërarchie doet zich op veel niveaus
voor. Is de macht van een supermarktchef
over een caissière kleiner dan die van een
chef bij een bank of een verzekeraar? Dat
zou ik niet durven zeggen. Integendeel.’
Damen schrijft de toename vooral toe
aan de angst van werkgevers om met MeToo in aanraking te worden gebracht. ‘Er
komen meer werkgevers in een vroeg stadium bij mij omdat er is geklaagd door,
meestal, een medewerkster die zich geïntimideerd voelt door een meerdere.’ Er is
deze bedrijven alles aan gelegen om dit
soort zaken buiten de openbaarheid te
houden. Dus het overgrote deel, 90% schat
De Bock, bereikt nooit de rechtbank.
Komt een zaak daar wel, dan schort het
vaak aan bewijslast: er moet voldoende
bewijs zijn tegen degene die wordt beticht van intimidatie. ‘Dat was al zo,’ zegt
Damen, ‘alleen is de rechter nu geneigd
extra belang te hechten aan de zorgvuldigheid waarmee onderzoek is verricht. De
beschuldigde wordt namelijk in een precaire MeToo-context geplaatst waarna zijn
carrière fors is beschadigd. Heb je als bedrijf niet voldoende zorgvuldig onderzoek
gedaan, dan krijg je nu een extra tik op de
vingers.’
Zelfs als de feiten door de rechter worden erkend, wordt een dader nog vaak
vrijgesproken op basis van bedrijfscultuur. ‘Dat is meestal een eufemisme voor
verzachtende omstandigheden’, zegt De
Bock. Hij had lang geleden, MeToo avant
la lettre, een zaak van een bekend theatergezelschap waarvan een van de mannelijke
acteurs een actrice had belaagd in de lift.
‘Ik trad op voor het gezelschap en we hadden die acteur ontslagen omdat we vonden
dat dat niet kon. Mevrouw was gezoend en
ook nog tussen haar benen gegrepen.’
Bij seksuele intimidatie geldt een objectieve maatstaf, wat betekent dat het niet
voldoende is als gedrag door iemand als
intimiderend wordt ervaren, het moet naar
algemene normen als zodanig gelden. De
Bock: ‘Die objectiviteit speelde in dit geval
geen enkele rol naar mijn idee, ik vrat mijn
das op als de rechter ons geen gelijk gaf.’
Maar aldus geschiedde. ‘De rechter oordeelde dat men binnen deze onderneming
gewend was om na de voorstelling wat met

elkaar te drinken, te knuffelen, iedereen
is handtastelijk en men zoent elkaar wel
vaker om, zoals de rechter dat toen omschreef: “Uiting te geven aan gevoelens van
oprechte blijdschap”.’
Dat zou een rechter nu niet meer durven
opschrijven, zegt De Bock. ‘Maar je ziet
wel dat de cultuur nog altijd een belangrijke rol speelt en dat die wordt gebruikt
als argument om de vermeende dader te
beschermen.’
De rechter wijst hierbij vaak op het belang van de kenbaarheid van de norm, die
als vrij wezenlijk wordt gezien. Dat betekent dat je als werkgever een duidelijk protocol hebt voor wat wel en niet mag, en dat
dit actief wordt uitgedragen naar iedereen
op de werkvloer. Dat betekent ook, kennelijk, dat je duidelijk stelt: gij zult niet knuffelen, niet zoenen en niet tussen de benen
grijpen. Het is de vraag in hoeverre voornoemde normverschuiving hierin al verschil heeft gemaakt. ‘Ik denk dat zo’n zaak
nu goed zou gaan,’ zegt De Bock, ‘maar helemaal gerust ben ik er niet op.’
CODE VERSUS GEDRAG

Vooral de grote bedrijven hebben allemaal
wel een beleid opgetuigd om seksuele intimidatie van de werkvloer te bannen. Maar
of dit nu zoden aan de dijk zet, die indruk
heeft De Bock niet. ‘Je ziet een bepaalde
politieke correctheid bij werkgevers ontstaan die met de mond beleden wordt,
maar niet altijd echt integraal wordt doorgevoerd. Iedereen schrijft een mooie code
op en benoemt een vertrouwenspersoon,
maar staat nog altijd gedrag toe waar je
best twijfels bij kunt hebben.’
Veel van dat gedrag komt ter ore van
Naomi Ellemers, sociaal-psycholoog en
expert in genderdiscriminatie. ‘Ik ken veel
gevallen die helemaal niet zo dubbelzinnig
zijn als men graag wil doen geloven. Dan
gaat het echt om toespelingen, opmerkingen en e-mails waarin meerderen aangeven: als jij niet met mij naar bed gaat, dan
doe ik dat niet voor jou. Soms is het echt
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heel evident, en dan nog wordt er niet op
geacteerd.’
Volgens Ellemers komt dat deels door
de psychologie van de macht: ‘Mensen in
hoge machtsposities denken anders na en
nemen anders waar dan mensen in ondergeschikte posities. Ze kunnen zich moeilijk
in de ander verplaatsen. Ze zeggen bijvoorbeeld: nou ja, als ze dat niet wil, kan ze dat
toch gewoon zeggen? Ze kunnen zich niet
voorstellen dat een vrouw dat niet durft.’
Ook De Bock merkt op dat het thema
niet heel erg leeft in de raden van bestuur
van de grote ondernemingen waar hij
komt. ‘Ik heb drie gevallen aan de hand
gehad waarbij een bestuurder is beschuldigd van intimiderend gedrag, en dan
zie je dat de raad van commissarissen op
tilt gaat, dat wel. Maar het is het incident
dat triggert. Het is misschien een cynisch
denkbeeld, maar ik denk dat besturen pas
wakker worden als het een grote ﬁnanciële
impact heeft op het bedrijf.’
Mirjam de Blécourt is optimistischer
gestemd. ‘In de raden van bestuur waar ik
kom, is het zeker een onderwerp van gesprek.’ Wel ziet ze dat het vaker wordt geagendeerd wanneer er een vrouw aan die
bestuurstafel zit. Volgens Ellemers zijn er
daarom ook wel mannen die het niet leuk
vinden dat er meer vrouwen komen op seniorposities. ‘Want die gaan ineens van dit
soort rare vragen stellen, en nu kunnen ze
niet meer ongestoord hun gang gaan.’
De Blécourt glimlacht. Of men nu wil of
niet, het aantal rechtszaken neemt toe en
dat is een feit. ‘Dus men zal wel moeten.
En dat is goed.’
Eind goed, al goed dus? Niet vanzelf.
De spelregels mogen dan veranderd zijn,
echt nieuwe regels zijn er nog niet. Minister Grapperhaus heeft het voornemen om
seksuele intimidatie nu ook strafrechtelijk
aan te pakken, maar volgens De Bock is dat
niet meteen nodig. Het arbeidsrecht heeft
onder andere met het voornoemde bewijsbeginselrecht voldoende middelen om
klachten te beoordelen.

MeToo in drie rechtszaken

1.

aanleiding heeft
gezien tot maatregelen, kunnen deze
verklaringen nu
geen ontbinding
rechtvaardigen.’

De Hogeschool van
Amsterdam ontslaat een docent
nadat vijf verschillende studentes
over een periode
van meerdere jaren
hebben geklaagd
over grensoverschrijdend gedrag.
De rechter verklaart
het ontslag nietig.
Opvallend argument: ‘Weliswaar
zijn er serieuze verklaringen afgelegd
over de periode tot
aan 2015, maar nu
de werkgever hiermee bekend was
in oktober 2015,
maar toen geen

2.

De opgewonden
docent (2018)

De grijpgrage
kok (2017)
Een kok betast onder werktijd borsten
en billen van zeven
jonge vrouwelijke
collega’s. Ook stelt

‘Doorgaans
namen de
medewerksters zelf het
initiatief om
te knuffelen’

Deze komen echter niet zonder pijnpunten. Zie bijvoorbeeld maar eens te
bewijzen dat de baas zich aan je opdrong
in de lift. ‘Veel gevallen,’ zegt De Bock,
‘vinden plaats in de beslotenheid van een
een-op-een-situatie. Dan loop je dus aan
tegen het punt dat het zijn woord tegen het
hare is.’
En zijn woord, ziet Ellemers, weegt vaak
nog altijd zwaarder dan het hare, zeker

hij triootjes voor. De
rechter vernietigt
het ontslag omdat
er geen sprake was
van ‘heimelijk gedrag, maar een open
knuffelcultuur’. Opvallend argument
uit het vonnis: ‘Uit
de getuigenverklaringen blijkt dat
de medewerksters
doorgaans zelf het
initiatief namen
om te knuffelen en
geen van de medewerksters melding
maakt van dwang of
geweld.’

3.

De likkende
bankier (2016)
Een bankier van
ABN Amro drinkt

te veel op een personeelsborrel en
likt in een vrijpostig
moment een vrouwelijke collega in
haar nek. De rechter
vernietigt zijn ontslag, ondanks het
feit dat meerdere
vrouwelijke collega’s die avond zijn
lastiggevallen. Opvallend argument
uit het vonnis: er is
geen sprake van seksuele intimidatie
omdat ‘het incident
zich heeft afgespeeld in een druk
café te midden van
een ﬂink aantal collega’s, (...) de werknemer zichtbaar
dronken was, en (...)
de betrokkenen de
werknemer relatief
eenvoudig van zich
af hadden kunnen
schudden.’

als hij degene is die het geld binnenhaalt.
‘Vaak wordt mensen wangedrag vergeven zolang ze maar winst maken voor het
bedrijf.’
BREDE WAAIER

Ellemers’ oplossing is simpel: haal seksuele intimidatie uit de juridische sfeer. Het
rechtssysteem is misschien toereikend om
incidenten te beslechten, maar deze staan

duidelijk niet op zichzelf. MeToo begon
met de beschuldigingen van verkrachting
aan het adres van ﬁlmproducent Harvey
Weinstein, maar mondde al snel uit in een
beweging die een veel breder spectrum
aan ongewenst gedrag aankaartte.
Inmiddels beslaat de beweging een brede waaier waarvan niemand de precieze
omtrek lijkt te kennen, valt ook Lexence-partner Floor Damen op: ‘Deze precaire context is zo breed dat alles wat hierin
wordt genoemd, lijkt te slaan op één situatie, terwijl het om uiteenlopende dingen
gaat die lang niet allemaal strafrechtelijk
laakbaar zijn. Als een man op de werkvloer
ﬂauwe seksistische grappen maakt of
obscene whatsapp-berichten stuurt of anderszins niet-fysieke toespelingen maakt,
dan is dat iets anders dan waar Weinstein
van wordt beschuldigd, maar het komt wel
onder de noemer MeToo in de krant.’
Juist omdat bedrijven daar bang voor
zijn, schrikken ze als er een klacht binnenkomt. De vermeende dader wordt gauw
op non-actief gesteld en vertrekt met een
transitievergoeding naar een andere baan.
Of het vermeende slachtoffer wordt niet
geloofd, al dan niet met de nodige consequenties voor de eigen positie. Maar wat er
ook gebeurt, er wordt niet over gesproken,
niet extern, maar ook niet intern.
BEDRIJFSJURISTEN

‘Dit wordt helemaal gedomineerd door
bedrijfsjuristen, die adviseren: niet over
praten, niet toegeven, voor je het weet, willen mensen een kostenclaim’, zegt Naomi
Ellemers. Vaak moeten betrokkenen zelfs
een nda (een non-disclosure agreement)
tekenen waarin ze beloven er met geen
woord over te reppen. Dat is de verkeerde weg, vindt Ellemers. Want zo blijft het
patroon bestaan. ‘Je moet juist communiceren: het heeft zin om te klagen, want we
doen er wat mee. Het gaat erom dat mensen worden aangesproken op ongewenst
gedrag, en dat anderen dat zien. Doe je dat
niet, dan ben je als organisatie net zo goed
fout.’
Ook Mirjam de Blécourt pleit ervoor
het onderwerp opener te bespreken en
onderdeel te maken van een actief beleid
om de bedrijfscultuur te verbeteren. ‘Veel
gevallen worden voorkomen als er goede
gedragsregels zijn. Je kunt heel goed met
elkaar afspreken dat er geen opmerkingen
over uiterlijk worden gemaakt. Geen ﬂauwe grappen. Geen alcohol bij bedrijfsuittjes. Waarom niet?’
Ze zou nog een stap verder willen gaan
en deze nieuwe gedragsregels verplicht
willen stellen. ‘Maak het onderdeel van de
Corporate Governance Code. Dan moeten
de grote bedrijven eraan voldoen, en zullen
de andere als vanzelf volgen.’ Natuurlijk,
zij is als Eerste Kamerlid voor de VVD geen
voorstander van meer regels. ‘Ik ben alleen
voor regels als er iets mis is. En dat is er.’
Edward de Bock ziet ook een rol voor
vrouwen. ‘Het helpt enorm als zij zich in
een vroeg stadium uitspreken. Niet wachten tot je tien keer die hand op je billen
krijgt, maar meteen aangeven dat je dat
onplezierig vindt. Dan voorkom je dat er
een bepaald patroon ontstaat.’
Hun rol is echter betrekkelijk gering,
vindt hij. ‘Het begint er natuurlijk mee dat
mannen dit niet moeten doen. Het is goed
dat de norm verandert, en ik merk ook wel
dat er meer bewustzijn is voor de schade die intimiderend gedrag veroorzaakt.
Maar in de rechtsﬁlosoﬁe is er zoiets als
een hermeneutisch standpunt: je herkent
de norm wel, maar dat wil nog niet zeggen
dat je hem ook erkent voor jezelf. Je ziet
een rood stoplicht, maar rijdt nog snel
even door. Datzelfde zie ik hier.’
Zoals de prominente Amerikaanse socioloog Michael Kimmel zegt: er is maar
één reden waarom mannen seksueel
grensoverschrijdend gedrag vertonen, en
die is omdat het kan. De sleutel ligt nu bij
hen, schrijft hij in Harvard Business Review. Mannen spreken elkaar volgens hem
niet of te weinig aan op ongewenst gedrag,
en keuren het zo impliciet goed. ‘In die zin
zijn mannen medeplichtig aan een cultuur
van seksuele intimidatie.’

