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Ooit zei ik: „Je hebt als minister maar twee
mooie dagen, de eerste en de laatste.” Mis-
schien denken dat nu ook de bewindslieden

die kort geleden afscheid namen. Ze zijn inmiddels
bijna vergeten. Van de premier kregen ze een uitge-
breide lunch en wat stichtelijke woorden. Een paar
zeiden nog wat tegen de pers. Een beetje weemoe-
dig voel ik mij, zei één. Bij een ander was er teleur-
stelling, omdat hij graag verder wilde als minister
maar hij was niet gevraagd door zijn partij. 

Weer een ander noemde het ministerschap ’de
kers op de taart’, van haar carrière. Dat vond ik
ook toen ik aftrad. Nog een tweede keer, hoefde
voor mij niet. Ik ging wat anders doen. Een tweede
keer hetzelfde, kan tot een teleurstelling leiden. Ik
hoop dat de vertrekkers later zullen zeggen dat het
mooi was. Degenen die blijven, zullen mogelijk
later denken: had ik maar niet nog een keer meege-
daan. Maar dan is het te laat.

Hoe zal het met het nieuwe kabi-
net gaan? Er zijn veel meer
bestuurders dan vorige keer.
Hoe zullen de de belang-
rijkste bewindslieden
met elkaar omgaan?
Hoe zullen ze met
de macht om-
gaan, of – beter
gezegd – hoe
zullen ze dat
doen naar buiten toe?

De oppositie stond klaar
om het kabinet aan te
vallen. Dat begon met een
beschamende vertoning
van Wilders en terechte
kritiek op de Kamervoor-
zitter. Die veroorzaakte
tumult. Daarna deden de
fracties het correct.

Het kabinet kan aan de
gang!

GAAN EN BLIJVEN

HILVERSUM • Meerdere Nederlandse radiozenders
draaien voorlopig muziek van Marco Borsato en
Ali B niet meer. Dat lieten de NPO, Talpa, Qmusic
en 100% NL vrijdag weten. Bij de NPO gaat het
onder meer om de zenders NPO Radio 1 en NPO
Radio 2. Een woordvoerder van Qmusic zegt dat
het „ontzettend pijnlijk” moet zijn „voor de dap-
pere slachtoffers om op dit moment muziek te
horen van Marco Borsato en Ali B.” „Daarom
draaien wij de muziek van Ali B en Marco Borsato
op dit moment uiteraard niet.” 

Radioban Borsato en Ali B 

’PIJNLIJK VOOR SLACHTOFFERS’

DEN HAAG • Na de uit-
zending van Boos over
wangedrag bij de talen-
tenshow The Voice wil
staatssecretaris Gunay
Uslu (Media) in gesprek
met omroepen en me-
diamagnaat John de
Mol.

Ze werd ’misselijk’
van de berichten over
seksueel grensover-
schrijdend gedrag bij
het programma.

„Dit gedrag moet
aangepakt worden”,
zegt de bewindsvrouw.
Uslu begrijpt ook de

kritiek op de reactie
van De Mol. „Het ligt
niet aan de vrouwen.
Mannen moeten hier
echt hun verantwoor-
delijkheid nemen.”

Werkgevers hebben
„niet alleen een juridi-
sche, maar ook een
morele verantwoorde-
lijkheid” om voor een
veilig werkklimaat te
zorgen, zegt minister
Karien van Gennip
(Sociale Zaken) over de
wantoestanden bij
talentenjacht The Voi-
ce. 

Uslu is er ’misselijk’ van

STAATSSECRETARIS WIL GESPREK

streept weer eens dat op de
werkvloer glashelder moet
zijn wat gepast gedrag is,
waar de grenzen liggen en
wat er gebeurt als die wor-
den overschreden”, aldus
een woordvoerder.

„Het is goed en belangrijk
dat werkgevers en werkne-
mers over dit soort zaken
open met elkaar in gesprek
zijn en mensen zich kunnen
en durven uitspreken.” Wat
er moet gebeuren als er
grenzen worden overschre-
den is volgens de partijen
glashelder: „Zero tolerance.
Iedereen moet zich in elk
opzicht en op elk moment
veilig voelen op het werk.”

Wettelijke plicht
Werkgevers zijn op grond

van de wet verplicht om hun
werknemers te beschermen
tegen seksuele intimidatie,
discriminatie en pesten.
Daarvoor moet een beleid

opgesteld
worden en
bij ernstige
misdragin-
gen op het
werk moet
een werkne-
mer terecht
kunnen bij
een klach-

tencommissie. 
Dat is nog lang niet overal

goed geregeld, weet vak-
bond FNV. „Seksuele intimi-
datie en seksueel geweld
komt op alle werkvloeren in
alle sectoren voor”, zegt vi-
cevoorzitter Kitty Jong, die
de onthullingen ’schokkend’
noemt. „De uitspraak van
John de Mol dat vrouwen
meer moeten melden is echt
de omgekeerde wereld.
Werkgevers moeten een
veilige werkplek garande-
ren en moeten in de preven-
tieve sfeer beleid maken om
seksuele intimidatie te
voorkomen.”

’Geduld op’
De vakbond eist behalve

strengere regelgeving ook
een andere houding bij be-
drijven. „Werkgevers moe-

ten risico-inventarisaties
doen, maar de helft van de
werkgevers heeft geen idee
wat het is en de overheid
handhaaft niet”, aldus Jong.
„Ook heeft een groot deel
van de werkgevers geen ver-
trouwenspersoon, of eentje
die niet onafhankelijk is.
Ons geduld daarmee is al
langer op.” 

Maar zelfs in bedrijven
waar procedureel alles goed
op orde is zijn er geen garan-
ties, benadrukt organisa-
tiepsycholoog Tamara de
Reu. Zij deed bij veel bedrij-
ven onderzoek naar onge-
wenst gedrag. „Een cultuur-
verandering doorvoeren is
een enorme klus. Het duurt
lang om ingesleten patro-
nen weg te werken”, zegt ze.
„Wat John de Mol precies
bedoelde met het instellen
van een werkgroep weet ik
niet. Het is nu nodig om de
hele organisatie daar tegen
het licht te houden en ge-
dragscodes in te stellen, dia-
loogsessies te houden, lei-
dinggevenden te trainen.
Dan pas kom je ergens.”

Zwijgcontracten
Ook moet er volgens de

organisatiepsycholoog kri-
tisch gekeken worden naar
de ’zwijgcontracten’ die
deelnemers van het pro-
gramma moesten tekenen.
„Daar staat vast niet in dat je
niks mag zeggen over onge-
wenst gedrag. Maar het feit
dat je zo’n contract moet te-
kenen vergroot het gevoel
van veiligheid bij deelne-
mers niet.”

De Reu vindt dat de pro-
blemen bij The Voice niet al-
leen opgelost kunnen wor-
den door rechtszaken af te
wachten. „Het Openbaar
Ministerie zet een belangrij-
ke stap, maar je moet het
niet alleen maar juridisch
maken. Wat is er mis in de
organisatie waardoor dit
heeft kunnen ontstaan? Die
vraag moet naast de aan-
dacht voor de mensen die
gekwetst zijn bovenaan
staan.”

IEDEREEN WAKKER GESCHUD
’Bedrijven vragen of veiligheid
op werkvloer goed geregeld is’

door Joost Spijker

AMSTERDAM • De onthul-
lingen over grensover-
schrijdend gedrag bij The
Voice of Holland maken
ook bij andere organisa-
ties veel los. Werkgevers
stellen zichzelf de vraag
of de veiligheid op hun
eigen werkvloer wel goed
geregeld is. Dat heeft zelfs
gezorgd voor een enorme
vraag naar vertrouwens-
personen.

Al de hele week staat de
telefoon bij advies- en oplei-
dingsbureau De Vertrou-
wenspersoon roodgloeiend.
„Zowel van mensen die zelf
wat hebben meegemaakt als
bedrijven die snel een ver-
trouwenspersoon willen in-
huren”, zegt directeur
Freek Walther. „Dit soort
onderwerpen blijft in de
waan van de dag vaak liggen.
Als dan zoiets als bij The Voi-
ce naar bui-
ten komt is
het voor or-
ganisaties
meteen zon-
neklaar dat
je het maar
beter goed
geregeld
kan heb-
ben.”

Bij het Landelijk Instituut
Vertrouwenspersonen kwa-
men de afgelopen week
’tientallen’ aanvragen per
dag binnen. „Het lijkt wel of
er een bom ontplofte”, zegt
directeur André Kreuze.
„Het nieuws heeft een
schrikreactie veroorzaakt
bij organisaties. 

Veel bedrijven, ook die
dachten het goed geregeld
te hebben, vragen zich af of
ze de veiligheid op de werk-
vloer zelf wel goed ingericht
hebben.”

Glashelder
Het onderwerp is het ge-

sprek van de dag op de werk-
vloer, zien werkgeversorga-
nisaties VNO-NCW en MKB-
Nederland. „De ontluiste-
rende berichtgeving onder-

’Werkgevers
hebben vaak
geen idee 
wat het is’ 

door Marouscha 
van de Groep

AMSTERDAM • John de
Mol is hevig geschrokken
van alle kritiek op zijn
optreden in het online-
programma Boos. Meerde-
re oud-kandidates en
medewerkers doen daarin
melding van seksueel
grensoverschrijdend ge-
drag rondom The Voice of
Holland.

Deskundigen zijn het er-
over eens dat De Mol totaal
anders had moeten reage-
ren. Ook de mediamagnaat
zelf erkent nu hij de plank
heeft misgeslagen en dat
zijn woorden ’onbedoeld de
indruk hebben gewekt de
schuld bij vrouwen neer te
leggen’.

’In gesprek gegaan’
„Ik snapte werkelijk niet

waarom vrouwen boos zijn
over mijn woorden in plaats
van op de daders van seksu-
eel grensoverschrijdend ge-
drag”, stelde John de Mol
vrijdag in een verklaring na
de beruchte Boos-uitzen-
ding en alle daaropvolgende
kritiek. Dat zit intussen an-
ders. Na alle reacties en een
grote advertentie van Talpa-
medewerksters waarin ze
hem nog eens duidelijk ma-
ken dat ’het niet aan de
vrouwen ligt’ stelt De Mol in
gesprek te zijn gegaan om de
boosheid en teleurstelling
te begrijpen.

„Ik heb vooral geluisterd
en begrijp nu dat, in tegen-
stelling tot mijn goede in-
tentie, ik voorbijgegaan ben
aan het feit dat ik daarmee
volledig onbedoeld de in-
druk heb gewekt de schuld
bij vrouwen neer te leggen.
Het is mij duidelijk gewor-
den dat vrouwen zich niet
zullen melden als de cultuur
in een bedrijf niet als veilig
genoeg wordt ervaren.”

Dat victim blaming: de

schuld bij het slachtoffer
neerleggen, was ook iets
waar gecertificeerd extern
vertrouwenspersoon Le-
gien Warsosemito-Schenk
van schrok. „Hij insinueer-
de dat er zonder melding
van het slachtoffer niets ge-
daan kan worden. Daar ben
ik het pertinent mee on-
eens. Hij geeft op een gege-
ven moment toe dat hij weet
dat vrouwen hier niet zo-
maar mee naar buiten ko-
men. Met dat besef kan je je
ogen niet meer sluiten en
wachten tot er melding
komt, dat is achterstevoren
geredeneerd.”

’Op zijn bek slaan’
In zijn verklaring van vrij-

dag stelt De Mol dat hij het
’zichzelf aanrekent’ dat de-
ze misstanden binnen zijn
bedrijf gebeurden en zegt
zich voor de volle 100% in te
zetten om dit te veranderen.
Traumaseksuoloog Jeannet-
te Dijkstra had kritiek op
het feit dat hij dat eerder
niet deed. „John de Mol had
zijn verantwoordelijkheid
moeten nemen. Hij kan niet
alles weten en zien, maar
het gebeurde wel in zijn be-
drijf. Wat hij in plaats daar-
van deed was de slachtoffers
hertraumatiseren. Hij stel-
de zich op als een soort boze
patriarch, maar geen slacht-
offer kan er ook maar iéts
mee dat De Mol zijn zwager
Jeroen Rietbergen op zijn
bek wilde slaan”, legt ze uit.

„De Mol is hier net als een
minister: niet schuldig, wel
verantwoordelijk”, legt
Dijkstra uit, die tevens ver-
trouwenspersoon ongewen-
ste omgangsvormen is in
een academisch ziekenhuis.
Wat hij volgens haar dan
had moeten zeggen? „’Ik
had jullie moeten bescher-
men, dat is me niet gelukt en
dat spijt me verschrikkelijk.
Ik ga er alles aan doen om
alsnog goed voor jullie te
zorgen, dus doe je verhaal’.
Dát hadden de slachtoffers
moeten horen, in plaats van
razen, tieren en ’ik kan me
het me niet voorstellen van
Marco’. We kunnen het ons
allemaal niet voorstellen,

maar dat betekent niet dat
het niet gebeurd kan zijn.”

„John de Mol heeft met
zijn optreden duidelijk la-
ten zien dat er nog een hele
lange weg te gaan is”, ver-
zucht Warsosemito-
Schenk. „Zijn uitleg was
vanuit zijn positie heel be-
grijpelijk. Hij heeft een visie
en perspectief zoals veel
mensen deze hebben, maar
hoe zij denken, zo werkt het
niet voor de slachtoffers.”

Machtsposities
De grootste ergernis zat

hem voor Warsosemito-
Schenk in de uitspraken van
De Mol over machtsposities.
„Dat Jeroen Rietbergen als
bandleider niks te zeggen
heeft; geen machtspositie
heeft, dat is makkelijk roe-
pen van bovenaan de keten.
Maar degene die deelneemt
aan The Voice komt binnen
in een overweldigende we-
reld vol glitter en glamour.
Er hangt een hele nieuwe
carrière af van hun deelna-
me. Degene die daar koffie
brengt maakt al indruk! Dat
begrip van machtsposities
heeft De Mol blijkbaar niet.
Hij blijft heel ver weg van de
beleving van de deelnemers,
maar daar heeft hij uitein-
delijk wel naar te luisteren.”

Wat er volgens haar an-
ders kan? „Bij The Voice Kids
is de regel dat een kind nooit
alleen mag zijn. Doe dat bij-
voorbeeld ook bij volwasse-
nen. Nooit een coach 1 op 1
met een deelnemer, altijd
twee coaches of twee deel-
nemers. Geen persoonlijke
nummers uitwisselen, af-
spraken maken gaat via het
secretariaat. Dan kan je zeg-
gen, dat is overtrokken,
maar met miljoenen men-
sen die seksueel geweld er-
varen in Nederland is dat
het minste wat je kan doen.”

Zij vindt het ’niet meer
dan gepast’, dat John de Mol
vrijdag alsnog op deze ma-
nier reageerde. „Er is echter
al heel veel schade gedaan
met zijn reactie in Boos. De
volgende stappen zullen
moeten uitwijzen hoe dit
gaat lopen. Niet alleen woor-
den, maar daden.”

De Mol geeft toe dat 
hij de plank missloeg

’HIJ BLEEF VER VAN BELEVING DEELNEMERS’

Legien Warsosemito-Schenk:
’Het is makkelijk roepen van
bovenaan de keten.’

Jeannette Dijkstra: ’Het hoort
te gaan over de mensen die
getraumatiseerd zijn.’

door Vivienne Groenewoud

AMSTERDAM • John de Mols
uitspraken over de slachtoffers
die volgens hem eerder aan de
bel hadden kunnen trekken,
schieten veel mensen in het
verkeerde keelgat. Zo makke-
lijk is het niet voor slachtof-
fers van seksueel grensover-
schrijdend gedrag of zedenmis-
drijven om dat te melden, zegt
Iva Bicanic, Hoofd van het Lan-
delijk Psychotraumacentrum
& Centrum Seksueel Geweld.

„Ontzettend veel slachtoffers
zijn bang voor de reacties van an-
deren: zo’n driekwart krijgt met
victim blaming te maken, bijvoor-

beeld door opmerkingen als:
’Waarom heb je niet gegild of nee
gezegd’ of ’Maar waarom ging je
dan naar hem toe?’” Ook is er
vaak veel angst voor de reactie
van de dader, zegt Bicanic. „Zoals
Ali B gezegd scheen te hebben:
’niemand gelooft je’.”

Veel slachtoffers schamen zich
dood, legt Bicanic uit. „Schaamte
omdat je lichaam reageerde, ter-
wijl dat een normale respons is op
stress. Het is dan ook van het
grootste belang om te benadruk-
ken dat in een aanranding of ver-
krachtingssituatie zeventig pro-
cent van de slachtoffers niets
doet of zelfs meewerkt. Dit is heel
normaal slachtoffergedrag waar-

bij je in de overlevingsstand gaat.
Helaas is dat nog niet genoeg be-
kend, ook door de beeldvorming
in de films waar we vaak mensen
zien schreeuwen en vechten als
ze iets dergelijks overkomt. Veel
slachtoffers vragen zich af of ze
wel echt een slachtoffer zijn, ze
vinden dat ze niet ’genoeg’ heb-
ben tegengestribbeld. Dus ’ge-
woon’ aan de bel trekken? Was
het maar zo makkelijk!”

Fiona Cook (57) herkent dit. Als
coach en ervaringsdeskundige op
het gebied van seksueel grens-
overschrijdend gedrag leert zij
mensen om de patronen waarin
ze vastlopen te ontrafelen.

„Mijn eigen vader ging over

mijn grenzen heen. Hij zat aan
mijn lijf, maar niet zoals een va-
der hoort te doen. Ik heb uitein-
delijk wel tegen mijn moeder ge-
zegd dat ik het niet fijn vond, en
zij heeft toen met mijn vader ge-
sproken. Die avond kwam hij me
toedekken toen ik ging slapen en
zei hij: ’mama zegt dat je het niet
fijn vindt, maar je weet toch dat ik
van je hou?’ En toen deed hij het
gewoon weer. Het overkomt je, en
je stompt gevoelsmatig af, ook
omdat ik ondanks alles van mijn
vader hield en hem niet wilde
kwetsen. Mijn moeder heeft er
daarna nooit meer naar gevraagd,
waardoor ik onbewust het signaal
kreeg: mijn mening is niet be-

langrijk. Het is nooit verder ge-
gaan dan strelen. Dat maakt het
ook lastig, want je zegt tegen je-
zelf: het stelde eigenlijk niet zo-
veel voor. Ik heb ook nooit gegild,
niet van me afgeschopt. Dat
draagt bij aan de schaamte en
daarbij was er ook nog eens spra-
ke van een loyaliteitsconflict.”

„Als ik iets zou willen inbren-
gen vanuit mijn ervaringen is het
dit: denk erover na hoe we om-
gaan met grenzen. Tegen ouders
die kinderen met een talent heb-
ben, zoals die uit The Voice, zou ik
willen zeggen: laat je je kinderen
ook de ruimte om te stoppen met
dit soort talentenjachten als ze
aangeven niet meer te willen?”

’Aan de bel trekken? Was ’t maar zo simpel’

Fiona Cook herkent de patronen waarmee de deelneemsters aan
The Voice te maken kregen. FOTO ROEL DIJKSTRA

John de Mol tijdens zijn
interview met Tim Hofman
van het onlineprogramma
’Boos’. FOTO ANP/HH


