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Onderzoek The Voice of Holland

Kopie

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

Excellentie,
Eerder deze week heb ik een gesprek gevoerd met de advocaat van enkele
melders van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Hij
heeft mij laten weten dat zijn cliënten geen vertrouwen hebben in het onderzoek
dat productiebedrijf ITV Studios nu laat verrichten door advocatenkantoor Van
Doorne, en dat zij daar dan ook niet aan mee zullen werken. Hij heeft mij
verzocht te helpen bewerkstelligen dat er een onderzoek komt waarin zijn cliënten
wel vertrouwen kunnen hebben.
Een onderzoek waaraan de mogelijke slachtoffers niet meewerken kan natuurlijk
geen goed antwoord geven op de gestelde vragen. Dit schaadt de belangen van
slachtoffers, maar ook van de mogelijke daders en van ITV. Gezien de grote, en
begrijpelijke, maatschappelijke beroering die de gebeurtenissen bij The Voice
teweeg heeft gebracht, schaadt een gemankeerd onderzoek bovendien ook het
maatschappelijk belang.
Gezien dat maatschappelijk belang ben ik van plan op de volgende manier
invulling te geven aan het verzoek van de advocaat:
Ten eerste zal ik in overleg met u in gesprek gaan met ITV om hen te adviseren
meer zicht te krijgen op de zorgen van de melders. Het is belangrijk dat ITV
antwoord krijgt op de vraag onder welke randvoorwaarden de melders mee
kunnen en willen werken aan het onderzoek.
Ten tweede ben ik van plan verschillende partijen met relevante expertise voor dit
soort onderzoek te vragen mij te adviseren over hulpmiddelen en richtlijnen voor
onderzoek in organisaties die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen.
Deze informatie kan ook bruikbaar blijken voor de voor ITV gehanteerde
onderzoeksopzet, en de vraag hoe die aan de genoemde randvoorwaarden
tegenmoet kan komen.
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Ik hoop dat dit eraan bijdraagt dat er uiteindelijk een onderzoek komt waarmee
alle partijen zich gehoord voelen, en waarvan niet alleen ITV maar wij allemaal
kunnen leren hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag in de toekomst beter
tegen te gaan.
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Hoogachtend,

Mariëtte Hamer
Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld
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