
HARRIET KING
Wist je dat 1 op de 3 vrouwen seksuele intimidatie op de 
werkvloer ervaart? Harriet King ondervond dit op zowel 
persoonlijk als professioneel vlak. Met haar online platform 
de.Trybe helpt ze overlevers. 

Hoe ben je op het idee gekomen? 
«Door mijn achtergrond als in-house arbeidsrechtadvocaat viel 
het me op hoe bedrijven omgaan met klachten als het gaat 
om seksuele intimidatie en misbruik op de werkvloer. Op het 
moment dat ik zelf slachtoffer werd en vervolgens als overlever 
het hele proces door moest, ervaarde ik hoe traumatisch en 
eenzaam dit is. Ik besloot iets te doen om andere overlevers te 
helpen en ze een community en toegang tot betrouwbare en 
relevante hulpmiddelen te bieden. Ik wil dit grote probleem op 
de kaart zetten en hopelijk verandering teweegbrengen.»

Met wat voor vooroordelen krijgen slachtoffers vaak 
te maken?
«Er is veel victim blaming. Zo ligt de focus tijdens het onder-
zoek op de werkvloer op het slachtoffer. Denk aan vragen als: 
haalt ze er voordeel uit als ze het heeft verzonnen? Vaak  
krijgen overlevers vragen als: had je gedronken? Wat voor  
kleding had je aan? Er wordt over het algemeen aangenomen 
dat verkrachting altijd gewelddadig is, terwijl er ook sprake van 
verkrachting is bij het ontbreken van instemming. Dit alles 
maakt het ontzettend moeilijk om voor jezelf op te komen en 
actie te ondernemen, laat staan aangifte te doen.»

Wat hoop je met de.Trybe te bereiken? 
«We willen een community vormen waar overlevers steun vin-
den. Via onze gesloten Facebook-groep kunnen ze met elkaar 
in contact komen. Daarnaast bieden we op het platform allerlei 
informatie, bronnen en coaches aan die je als overlever helpen 
in het proces. Ook als je geen geld hebt voor een advocaat, 
geven we je alle informatie die je nodig hebt. Op deze manier 
hoop ik vrouwen de hulp te bieden die ze nodig hebben. 
Daarbij is het mijn doel om de werkcultuur te veranderen die er 
bij veel bedrijven voor zorgt dat overlevers zich niet durven uit 
te spreken. Ik hoop bij zoveel mogelijk mensen awareness te 
creëren: we can’t do better until we know better.»

Wat zou je de omgeving van overlevers willen  
meegeven? 
«Luister, steun en wees erg geduldig. Het is zo belangrijk voor 
een overlever om een persoon in je omgeving te hebben 
waardoor jij je veilig en gesteund voelt. Die heb ik gelukkig  
ook gehad.»
Kijk voor meer info op deTrybe.com
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VRAGEN AAN … 

ROCKSTERREN 
IN TECH
De InspiringFifty Award is een wereldwijd initiatief  
dat de spotlights richt op het geweldige werk van het 
groeiende aantal vrouwen in deep tech. De vijftig win-
naressen uit de Benelux en Groot-Brittannië werken 
aan de meest vooruitstrevende hardware en software 
technologieën, voor bedrijven als ASML en Philips en 
ook als zelfstandig ondernemer. Cheryl Boyd, marke-
tingmanager van sponsorpartner HighTechXL in een 
interview aan Innovationsorigins.com: «Deze vrouwen 
zijn rocksterren. Ze werken allemaal aan grote uitda-
gingen waar de wereld voor staat. En hebben stuk voor 
stuk een grote impact op allerlei verschillende secto-
ren, zoals de gezondheidszorg en telecommunicatie. 
Laat je door hen inspireren.» 
Ga naar!inspiring"fty.org/deeptech-2022-winners 
voor de lijst. 
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