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Gesprek
van de dag

AMY SMART is moeder gewor-
den. De actrice uit ’The single
moms club’ beviel van dochtertje
Flora, meldde ze gisteren via Insta-
gram. „Met grote trots en veel
plezier heten we ons kleine meisje
Flora welkom in deze wereld”,
schreef Amy bij de foto waarop ze
met haar man Carter Oosterhouse
en pasgeboren dochter staat.
ROXEANNE HAZES (foto) heeft
een E op haar vinger laten tatoe-
eren. De vinger van haar vriend

ERIK ZWENNES
gesierd met een R.
Op Instagram
plaatste Roxeanne
een foto van de
versieringen. „Ik

heb mijn grote liefde en beste
vriend ontmoet. E, you rock my
world. 2017 kan alleen nog maar
mooier worden.” De zangeres,
dochter van wijlen André Hazes, is
sinds een paar weken samen met
Erik.

Menselijk VIP

Queen herstelt, 
maar niet zo snel

Koningin Elizabeth is nog niet de oude,
maar wel aan de beterende hand. De
Britse vorstin is al dagen fiks verkou-

den. Gisteren liet ze de nieuwjaars-
dienst met haar familieleden in de St
Maria Magdalena kerk van Sandring-
ham aan zich voorbij gaan. Haar man

Philip, ook verkouden, ging wel.
FOTO EPA

’Wie is het mannetje in jullie rela-
tie?’, ’Durf je dat niet te vragen? Je
bent toch geen homo!’ of ’Kijk nu
wat Peter nu weer draagt, dat is
toch te vrouwelijk’. Onze samenle-
ving is ’hetero-normatief’ inge-
steld, legt de psychologe uit. „En
daar zijn we ons niet altijd bewust
van.”
Van der Toorn is de eerste hoogle-
raar die bij Universiteit Leiden de
bijzondere leerstoel Workplace
Pride mag bekleden. Workplace
Pride is een stichting die zich richt
op een eerlijke diversiteit op de
werkvloer. 
Jojanneke van der Toorn is onder
meer gekozen vanwege haar kennis
van twee wetenschapsgebieden.
Haar expertise op het gebied diver-
siteit koppelt ze aan alles wat ze
heeft ontdekt over sociale verande-
ringen en maatschappelijke onge-
lijkheid. Ze heeft de afgelopen
jaren baanbrekend onderzoek
gedaan op het gebied van sociale
en organisatiepsychologie, waaron-
der thema’s die te maken hebben
met lesbische, homoseksuele, bi-
seksuele en transgender personen
(LHBT). 

Vooroordelen
Volgens haar valt er nog veel te
verbeteren voor LHBT-werkne-
mers. „Zelfs mensen die van zich-
zelf vinden dat ze enorm tolerant
zijn, hebben toch last van implicie-
te vooroordelen. En die zijn het
hardnekkigst omdat men zich daar
niet bewust van is.”
Denk maar aan het onderzoek dat

het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau in 2015 naar buiten bracht, de
conclusie daarvan: Steeds meer
Nederlanders zeggen dat ze les-
biennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders accepteren, maar
twee zoenende mannen op straat
wordt door 35 procent als aanstoot-
gevend beschouwd. „Ik denk dat
we onderschatten wat voor een
invloed dit soort gedachten op de
werkvloer heeft.”

Onderzoek
Het is tijd voor serieus weten-
schappelijk onderzoek naar de
inclusie van LHBT-werknemers op
de werkvloer. Om te ontdekken
wat er allemaal verbeterd kan
worden. Van der Toorn: „Veel maat-
regelen worden genomen vanuit
het gezonde verstand. Maar werkt
dat beleid dan ook echt? Ik wil
weten welke oplossingen daadwer-
kelijk bijdragen aan gezonde diver-
siteit en welke niet. De gedachte
’baat het niet dan schaadt het niet’
is onjuist. Soms kan een goedbe-
doelde interventie juist een nega-
tief effect hebben.”

Pesten
Dat de homotolerantie op de werk-
vloer minder groot is dan we alle-
maal willen geloven, blijkt uit de
LHBT-monitor 2016 van het Sociaal
en Cultureel Planbureau. Vaker
dan hun heteroseksuele collega’s
worden homo’s, lesbo’s, en bi’s
geïntimideerd of gepest. De min-
derheidsgroep lijdt ook onder
ongewenste seksuele aandacht.
Bovendien melden mensen uit
deze groep zich sneller ziek en zijn

er meer burn-outklachten. 
Van der Toorn: „De ervaringen op
de werkvloer zijn belangrijk voor
mijn onderzoek. Wat hebben de
LHBT-werknemers te vertellen en
hoe kijken de collega’s naar hen.
Als we dat met elkaar te weten zijn
gekomen, kun je vaststellen wat
anders moet. Zo komen we uitein-
delijk tot concrete aanbevelingen.”
In menig businessmodel wordt
benadrukt dat diversiteit loont.
Een verscheidenheid aan talenten
en inzet binnen een organisatie
versterkt de resultaten van het
bedrijf. Wat dat betreft heeft de
bijzonder hoogleraar de wind mee
als ze de samenwerking met
het bedrijfsleven zoekt.
„De gedachte dat een
bonte samenstelling
iets oplevert, over-
heerst. Maar besef
wel dat diversi-
teit ook conflic-
ten kan oproe-
pen. Hoe zorg je
ervoor dat al die
verschillende men-
sen in harmonie
kunnen samenwer-
ken.”

Koffieautomaat
De impact van de
nieuwe bijzondere
leerstoel moet
verder reiken dan
de Hollandse
werkvloer. Uitein-
delijk moet de
kennis ook natio-
naal en internatio-
naal naar beleid
worden vertaald.
„Maar die reis be-
gint bij de koffieau-
tomaat op de werk-
vloer. Eerst moet een
organisatie alle kleu-
ren van de regenboog
krijgen. Diversiteit
op papier is niet
genoeg.”

Leerstoel voor een
’roze’ werkvloer
Nancy Ubert

Hoe gaat het nu echt met de men-
sen op de werkvloer die niet hete-
roseksueel zijn? Menigeen denkt
dat seksuele voorkeur geen rol
speelt tijdens de arbeid, maar de
praktijk wijst anders uit. Psycho-
loog Jojanneke van der Toorn gaat
de komende jaren onderzoeken
hoe je een roze-vriendelijke werk-
omgeving inricht.

’Durf je dat niet te
vragen? Je bent
toch geen homo’

Bij het Homomonument in Amsterdam plaatste verffabriek Azo Nobel afgelopen zomer tijdens de Gay Pride een zebrapad in de kleuren van de regenboog. ARCHIEFFOTO’S EVERT ELZINGA EN RICHARD MOUW

Jojanneke van der Toorn: ,,Diversiteit op papier is niet genoeg.’’ EIGEN FOTO


