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#MeToo 
Wat doe je er aan?

#MeToo is al maanden een hot item. Toch blijft het 
aankaarten van seksuele intimidatie lastig, zeker als het 
zich op het werk afspeelt. 

“Het is een delicaat onderwerp”, weet 
ErnstJan Schubad, jurist en extern 
voorzitter van onze commissie onge

wenst gedrag. “En het is heel persoonlijk. Wat de een 
nog wel vindt kunnen, gaat voor de ander echt te ver.” 
Buiten kijf staat dat ongewenst gedrag in het Erasmus 
MC niet wordt getolereerd. Er is een actief beleid om 
het te voorkomen en als het toch voorkomt, te beëin
digen. “De Raad van Bestuur is daar duidelijk over: Wij 
willen dit hier niet. Iedereen die in deze organisatie 
werkt, moet zich honderd procent veilig voelen. Dit 
uit zich onder meer in de voorzieningen die er zijn 
om ongewenst gedrag te bestrijden en te voorkomen, 
zoals de onafhankelijke vertrouwenspersonen en de 
klachtencommissie ongewenst gedrag waar mede
werkers terechtkunnen. Het is natuurlijk van groot 
belang dat alle managementlagen dit beleid omarmen. 
Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldfunctie. 
Zij moeten ongewenst gedrag durven aanpakken. De 
tone at the top is cruciaal.”
In de praktijk blijkt dat iedereen te maken kan krijgen 
met ongewenst gedrag. Schubad: “Het kan gaan om 
dubbelzinnige of grove opmerkingen, maar ook om 
onnodige lichamelijke aanrakingen, of zelfs geweld. 
Denk nooit: het zal wel aan mij liggen, of: ik zal wel 
de enige zijn. Jij bepaalt tot hoever iemand kan gaan. 
Wat je in zo’n situatie het beste kunt doen? Geef  liefst 
meteen  je grenzen aan. Mijn eerste advies is altijd: 
zeg er iets van, bijvoorbeeld: ‘Ik vind het niet zo fijn als 
je dit doet’.” 

Lik op stuk
Schubad is er, zo zegt hij, persoonlijk niet zo van om 
direct naar een vertrouwenspersoon te gaan. “Dan 
wordt het mogelijk te groot. Vaak is dat ook niet nodig. 
We zien in onze praktijk regelmatig ‘daders’ die zich 
niet bewust zijn van hun gedrag. Of het als iets on
schuldigs zien  ze hebben geen foute intenties. Vaak 
helpt het dan al om er gewoon iets van te zeggen. Geef 

lik op stuk; wees duidelijk. Helpt dit niet of vind je het 
lastig, dan zou ik zeker aankloppen bij de leidingge
vende, de HRadviseur of de vertrouwenspersoon.”

Bang voor carrière
Maar stel nou dat juist de leidinggevende zich schuldig 
maakt aan ongewenst gedrag? Schubad: “Als aanspre
ken niet helpt, ga dan in gesprek met de naast hogere 
leidinggevende. Lukt dat niet, dan kun je natuurlijk 
altijd terecht bij de vertrouwenspersoon.”

Er zijn, weet de jurist, jammer genoeg ook medewer
kers die ongewenst gedrag niet durven aankaarten 
omdat ze bang zijn dat het hun carrière zal schaden. 
“We zien dat het voor kwetsbare groepen  uitzend
krachten, stagiairs, medewerkers met een contract 
voor bepaalde tijd, coassistenten en artsen in oplei
ding  extra moeilijk is. Er staat te veel op het spel. 
Mensen houden daarom hun mond en zitten het uit.” 
Toch adviseert Schubad altijd aan de bel te trekken, 
ook al is het enorm lastig. “Práát er over. Als je het niet 
aandurft om het met je leidinggevende te bespreken, 
ga dan naar een vertrouwenspersoon. Die kan in alle 
vertrouwelijkheid advies geven en meedenken over 
hoe je kunt omgaan met de ontstane situatie.”
Helaas is de sfeer soms zo verziekt, zijn de ongewenste 
gedragingen zo ernstig en is er niemand die ingrijpt, 
dat een klacht indienen bij de klachtencommissie de 
enige optie lijkt te zijn. “Laat je hierover altijd goed 
adviseren door een vertrouwenspersoon”, adviseert 
Schubad. “Want een klacht is een zwaar traject voor 
alle betrokkenen, ook al wordt er soms zeker recht 
gedaan aan de situatie.” 

‘Denk nooit: het zal wel  
aan mij liggen’




