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Hoeveel
kleuren teltde
regenboogop
dewerkvloer?
Waar man-vrouwdiversiteit en culturele diversiteit
bij bedrijven hoog op de bedrijfsagenda staan,
heeft homo- en transgenderdiversiteit nog een
lange weg te gaan. Dat blijkt uit gesprekken
die het FD voerde met experts. ‘Sollicitanten die
actief zijn bij een homostudentenvereniging,
schrappen dat vaak uit hun cv’

Hoogleraar Jojanneke vanderToorn
(39) bekleedt sinds januari de leerstoel
LGBTWorkplace InclusionaandeUni-
versiteit Leiden.Die is hardnodig, blijkt.
Diversiteit ophet terrein van seksuele
oriëntatie engender-identiteit staat nog
indekinderschoenen. ‘Ikhoorweleens
vanorganisaties dat zij geenprobleem
hebbenomdat er bij hengeen lhbt’ers
(lesbienne, homo, biseksueel of trans-
gender; red.)werken’, zegt Vander
Toorn. ‘Maar als je denkt dat ze erniet
zijn, danmoet je júist te rade gaanbij je
beleid.Want: zijn ze erniet, of durven ze
niet uit dekast te komen?’

Hetniet uit dekast durvenkomen, is
een veelgehoordprobleem.VolgensMi-
chielKolman, die zichbij uitgeverij Else-
vier al jaren inzet voor eenwerkklimaat
waarin iedereen zichzelf kan zijn, is de
perceptie dat homoseksualiteit schade-
lijk kan zijn voor je carrière. ‘Terwijl dat
absoluutniet klopt’, zegt hij. ‘Bedrijven
moetendusduidelijk uitstralen:wij
staanopen voor iedereen.’

Opgebrand
Hetniet open zijn over seksuele oriënta-
tie, heeft grote effecten.Uit onderzoek
blijkt dat ruim20%vande lesbische,
homo- enbiseksuelemedewerkers
kamptmetburn-outsymptomen, tegen
12%vanhunheteroseksuele collega’s.
Het zijn vaakdemensendie ophunwerk
niet uit dekast durvenkomen, die zich
niet goed voelen. VanderToorn: ‘Zij
blijven indekast uit zelfbescherming,
maardekeerzijde is dat ze continubezig
zijnmetwat zewel enniet prijsgeven,
en continubang zijn omdoor eenander
“ge-out” teworden—dat iemandanders
hungeaardheid verraadt.Dat kost heel
veel energie enheeft natuurlijk effect op
hetwerk.’

Paul deVries (40), notaris bijHout-
hoff, voeldenooit deneigingomterug
dekast in te gaan, ookalwas er toenhij
in 2007werdaangenomennauwelijks
aandacht voor lhbt-diversiteit. ‘Juist door
informeelmet elkaar omte gaan, is het
makkelijker,maar ookbelangrijker om

snel te latenwetenwie je bent’, is zijn
overtuiging. ‘Het geeft te veel stress om
temoeten liegenovermetwie jeKerst-
mis viert of eenweekendjeweggaat.’ De
afgelopen jarenwasHouthoff betrokken
bij deoprichting vanForward, eennet-
werkclub voor lhbt-juristendie regelma-
tig bijeenkomstenorganiseert.DeVries:
‘Ookal is eenbedrijf nog zo liberaal en
open-minded, tochmoet je het bewust
bespreekbaarmaken. Ermoeten rol-
modellen zijndie aantonendat iemand
die “vande club is” ookpartner kan
worden.’

Met de andereForward-leden van zijn
kantoor zorgt hij dat er nu, indePride
Amsterdam-week, chocolaatjes in re-
genboogkleurenbij de koffieautomaten
staan. Zeplaatsenberichtenop intranet
metduidelijke verwijzingennaar zichzelf
—zewillen eenaanspreekpunt zijn.On-
geveer achthomoseksuelen vankantoor
gaanmeenaardebijeenkomsten, de een
vaker dandeander.Opeenbestand van
zo’n 300advocaten, belastingadviseurs
ennotarissen lijkt datweinig. Toch is er
volgensDeVriesniemandopkantoor
die indekast blijft uit angst zijn of haar
carrière te schaden.Dat de advocatuur
openstaat voor iedereen,wordt ooknaar
buiten toeduidelijk gecommuniceerd en
niet alleendoorHouthoff. Verschillende
groteAmsterdamsekantoren versierden
hunpandendezeweekmetbanieren,
vlaggenen zelfs toga’s inde regenboog-
kleuren.

Roze plafond
Deangst dat homoseksualiteit een
glanscarrière kanbemoeilijken,wordt
desondanks gevoeddoor internatio-
naal onderzoek. In juni bleekuit Euro-
pees-Amerikaansonderzoek, niet voor
de eerste keer, dat homoseksueleman-
nenminder snel promoverennaarde
hoogstemanagementlagendanhunhe-
teroseksuele collega’s.Discriminatie zou
hieraan tengrondslag liggen.DeVries,
zelf associate partner, enKolman, senior
vicepresident, hebbengeen last gehad
vandit zogenaamde rozeplafonden zeg-
gendathet inhunomgevingniet speelt.
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Kolman zietwel dat er veel verandert:
‘Tien jaar geledenwas er geen enkele
lhbt-ceo van eenbeursgenoteerd bedrijf
die openlijk voor zijn geaardheid uit-
kwam.Nuwel,meerdere,met TimCook
vanApple als belangrijkste voorbeeld.’

VolgenshoogleraarVanderToorn is
het bestaan vaneen rozeplafond lastig
vast te stellenopbasis van individuele
ervaringen. InNederland lijken in elk
geval vooral transgendersmoeilijk carri-
ère te kunnenmaken.Noggeen40%van
deze groepheeft eenbetaaldebaan. Ze
wordenniet snel geaccepteerd.Dat blijkt
ookuit het verhaal van eenmannelijke

advocaat, partner bij eengroot Zuidas-
kantoor, die zichna zijn geslachtsveran-
derendeoperatienietmeer serieus ge-
nomenvoelde. ‘Ikwas afgeschrevenals
mens, en zeker als partner’, zei ze erover
inHetParool. Zenamontslag.

Deoorzaak vandeproblemen?De
norm.VanderToorn: ‘Ons systeem is
heteronormatief endewerkvloer dus
ook:wegaaner inprincipe vanuit dat
eenpersooneenheteroseksueel is die de
gender-identiteit uitstraalt die bij de ge-
boortewerd toegekend. Is dat bij jouniet
het geval, dan val je erbuiten enword je
daar continumeegeconfronteerd.’

‘Tien jaar geleden
was er geen lhbt-
ceodie voor
zijngeaardheid
uitkwam;nuwel’

‘Onshele leven is
eengrote coming-
out,met elk jaar
nieuwecollega’s
en cliënten’

Metdienormkrijgt ookDeVries te
maken,maarhij gaat daar soepelmee
om. ‘Onshele levenbestaat uit eengrote
coming-out’, zegt hij nuchter. ‘Inde ad-
vocatuur is dedoorloopsnelheidhoog.
Ieder jaar komener veel nieuwe collega’s
ennieuwe cliëntenbij.Mensen vragen
zo vaak: “Ga jenogmet je gezinop vakan-
tie?”Danmoet je bedenken:wil ik daar-
over liegen,met alle stress diedaarbij
hoort ofwil ikmezelf zijn endanmaar
het risico lopendat ikheel somseens ie-
mand verlies diehet niet accepteert?’Hij
kiest voorhet laatste, net alsKolman.

Wat je als bedrijfmoet doenomeen
werkplek te creërenwaar iedereen zich
thuisvoelt, is een lastige kwestie. Kolman
richtte in 2013Elsevier Prideop, een
netwerk speciaal voor lhbt-medewer-
kers,waar ookhetero’swelkomzijn.
Daarnaast is hij betrokkenbij deorga-
nisatie vannationale en internationale
conferenties overhet onderwerp. Zijn rol
als boegbeeldbezorgdehem in2014 een
plek inde top100 ‘Out andProudheroes
of thebusinessworld’ die deFinancial

Times jaarlijks publiceert. Kolman
heeft het gevoel dat er bij Elsevier geen
probleem is rond lhbt-diversiteit,maar
stavenmet cijfers kanhij dat vermoeden
niet, want: ‘Wewetenniet precieswie
lhbt is.’Het is een vraagstukwaarhij zich
dekomende tijd overwil buigen.

Grapjes
OokVanderToornkanniet zeggenwelk
beleid succes garandeert. Veelmaatre-
gelen zijnniet onderzocht en trainingen
omvooroordelen te verminderenwerken
soms zelfs averechts. Bewustwording
alléén is in ieder geval niet voldoende.De
hoogleraar: ‘Het is belangrijk dat organi-
saties daar oog voorhebbenenconcreet
aande slag gaanmethet tegengaan van
bevooroordeeldheid in interacties en
besluitvorming.’

Behalvehet aannamebeleid is de
helewerkcultuurheteronormatief. Een
lesbischewerknemerdieniet uit dekast
kwamophaarwerk, vertelde aanVan
derToorndat ze ‘undercover’ eenhelder
beeldkreeg vande vooroordelen van
haar collega’s.Het beeldbleekkwetsend
en sterktehaar inhaar besluit niet uit de
kast te komen.Eenanderewerknemer
dieVanderToorn sprak, is dagelijks
doelwit vankeiharde ‘grappen’ over zijn
homoseksualiteit.

Humorkan lastig zijn,DeVriesher-
kent datwel.Ookbij hemophetwerk
worden—‘natuurlijk’—weleens grap-
pengemaakt.Wathij dandoet? ‘Gewoon
eengrap terugmaken.’

Lhbt op de
werkvloer

3,6% van dewerknemers
gaf in onderzoek aan zich
aangetrokken te voelen
totmensen van hetzelfde
geslacht.

3,6%

77%

12%

77% van de heterosek-
suelen heeft een vast
dienstverband. Van de
homoseksuelen is dit 74%
en van de biseksuelen 66%.

12% van de heteroseksu-
elen kampte in 2013met
burn-outklachten, tegen
21% van de homoseksuelen
en 22% van de biseksuelen.
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