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#MeToo: Je verhaal kun je ook op je werk kwijt

De #MeToo-campagne maakt glashelder dat seksuele in!mida!e binnen bijna elk bedrijf voorkomt.
Waarom stappen slachtoffers nu naar de media en niet naar een vertrouwenspersoon?
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rie van Putten is bij Zorg van de Zaak extern vertrouwenspersoon van verschillende grote bedrijven. De meeste mensen
die langskomen, willen met hem praten over onheuse bejegening. Onbegrip tussen collega's en leidinggevenden -

onderwerpen die met een goed gesprek tussen de partijen zijn op te lossen. Seksuele intimidatie? Bijna nooit. "We weten dat
seksuele intimidatie heel veel voorkomt," zegt Van Putten. "Maar ik heb de indruk dat mensen zich er vaak voor schamen.
#MeToo heeft dat taboe doorbroken."  

Op verschillende werkvloeren blijkt inderdaad dat seksuele intimidatie geen onderwerp is waarmee mensen naar een
vertrouwenspersoon stappen. ING (12.000 medewerkers, 4000 op het hoofdkantoor in Amsterdam) heeft drie professionele
vertrouwenspersonen in dienst. Ook bij hen wordt nauwelijks melding gemaakt van seksuele intimidatie.

De Universiteit van Amsterdam (ongeveer 10.000 werknemers, 32.000 studenten) noteerde vorig jaar 19 meldingen. Cijfers
die in schril contrast staan met de stroom ervaringen die naar buiten komt in de #MeToo-campagne, en met wat de
onderzoeken erover melden.

Zichtbaar
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zichzelf op te komen, zegt Henriette Bout, centrale vertrouwenspersoon van de gemeente Amsterdam. "Heel goed dat dit via
#MeToo zichtbaar wordt. Mensen beseffen vaak niet dat ergens sprake is van seksuele intimidatie, het wordt van tevoren al
gerelativeerd. Terwijl het naar, lastig, klote is als een hiërarchische relatie seksueel wordt uitgenut. Laat dat maar zien."

“Vrouwen moeten al van heel goeden huize komen om met een klacht over
seksuele intimidatie naar een vertrouwenspersoon te gaan”

Bout staat aan het hoofd van een netwerk van 55 vertrouwenspersonen, verdeeld over de stadsdelen en de diensten, die een
gecertificeerde opleiding hebben gevolgd. Zij begeleidt de decentrale vertrouwenspersonen, en is zelf aanspreekpunt voor
directeuren en het hogere management, omdat het voor die groep ongemakkelijk is hun verhaal kwijt te moeten bij iemand
die hiërarchisch ondergeschikt is.

"Wij vangen iedereen op. Mensen komen vaak bij ons met privéproblemen, met een arbeidsconflict. Dat is ongeveer de helft.
Wij zijn daar niet per se voor, maar dat doet er niet toe. Wij praten met ze en proberen ze weer met plezier naar hun werk te
laten gaan. Van de andere helft bestaat het leeuwendeel uit meldingen van ervaren ongewenst gedrag. Dat kan pesten zijn,
stalking of intimidatie. Seksuele intimidatie maakt daar maar een klein deel van uit."

Hoe valt dat te verklaren?
Wie via een vertrouwenspersoon een klacht in wil dienen, komt nog weleens bedrogen uit, zegt Leo ten Brink. Hij is voorzitter
van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, een belangenorganisatie met 1200 leden.

"Vrouwen, het zijn toch meestal vrouwen, moeten al van heel goeden huize komen om met een klacht over seksuele
intimidatie naar een vertrouwenspersoon te gaan. Als ze dan een vervolgstap willen zetten, gaat het om bewijzen. En aan het
eind van het liedje zijn ze vaak nog geen stap verder: of ze worden niet geloofd, of de klacht wordt ongegrond verklaard
wegens gebrek aan bewijs."

Collega's moeten maar net iets hebben gezien of gehoord, en ze moeten ook willen meewerken. Ten Brink: "Ze kunnen ook
denken: als ik meewerk, gaat mijn baan eraan."
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Henriette Bout van de gemeente Amsterdam ziet dat anders. "Klachten over seksuele intimidatie zijn wel degelijk te
onderzoeken. Heel vaak zijn er mensen bij geweest, of kunnen collega's ervaringen bevestigen."

Trial by media
Het geval van journalist Jelle Brandt Corstius, die op de voorpagina van Trouw schreef dat hij jaren geleden was verkracht
door een collega, is ingewikkelder, omdat er geen getuigen waren. De man die werd beschuldigd, meldde zich een paar dagen
later bij latenightshow Pauw met een geheel andere lezing van het verhaal.

Cijfers UvA 2016 © Laura van der Bijl
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"Er moet uitgekeken worden dat je mensen niet te zeer beschadigt," zegt Arie van Putten. "Als hij destijds naar een
vertrouwenspersoon was gegaan, waren zaken vastgelegd, was er een dossier geweest. Dan had men kunnen kijken naar
omstandigheden, mensen die eventueel iets hebben gezien."

Dat geeft nog geen garantie op sluitend bewijs, maar vaak is dat de bedoeling ook helemaal niet, zeggen Bout, Ten Brink en
Van Putten. Wie zich meldt, wil gewoon zijn verhaal kwijt. Dit is niet de plaats voor waarheidsvinding. In het algemeen gaat
het volgens Bout om de ervaring: "Bij ons is de ervaring de waarheid. Wij hoeven de rechter niet te zijn: je voelt je rot, en dát
is hartstikke waar."

Ze vindt het goed dat veel kan worden opgelost voordat er een externe klachtencommissie bij komt. De vertrouwenspersoon
raakt in gesprek en onderzoekt hoe iemand zich voelt.  Als een relatie verstoord is, moeten we daar helpen. Zo'n zaak laten wij
niet uitzoeken door voormalig politierechercheurs."

Voor dit verhaal zijn veel werkgevers benaderd. Een aantal wilde niet of alleen schriftelijk reageren. De
gemeente Amsterdam stelde als voorwaarde aan het gesprek dat zou worden vermeld dat met de
verslaggever geen concrete gevallen zijn besproken.

Lees ook: #MeToo - 'Mannen denken dat intimidatie hun goed recht is' en #MeToo in het buitenland: bijval, maar ook veel
kritiek

Geen wettelijke verplichting

Bedrijven zijn niet verplicht een vertrouwenspersoon in huis te hebben. De Arbowet stelt dat bedrijven werknemers moeten
beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting: 'Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren.
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.' De Landelijke Vereniging van
Vertrouwenspersonen pleit voor een verankering in de wet.

Voorzitter Leo ten Brink: "Het moet dan wel iemand zijn die het echt als vak uitoefent: die de basisopleiding heeft gevolgd,
aan intervisie doet. Iemand die van wanten weet: het slachtoffer kan opvangen én de directeur kan
aanspreken."

De meeste grote bedrijven hebben een aantal vertrouwenspersonen, zowel in- als
extern. Soms willen mensen met iemand praten die de afdeling en de mores kent, en in grofweg de helft van de gevallen
willen mensen juist spreken met iemand die niet betrokken is. Veel bedrijven huren daarvoor professionele bureaus in. De
gemeente
Amsterdam heeft zo veel vertrouwenspersonen in dienst dat een persoon bij een stadsdeel kan fungeren als externe
vertrouwenspersoon bij een andere dienst.
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