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Nog even over de JustNot
Sorry-tool vanGoogle.
Oh sorry, u kent hem
niet?Drie jaar geleden

introduceerdeGoogle eenplug-
in voormail diewoordenonder-
streept die lijken op een excuus,
of anderszins eenondermijnend
effect hebbenopde afzender. De
plug-inwerd ontwikkeld vanuit
de gedachte dat vrouwen zo vaak
sorry en aanverwanten zeggen, of
ze het numenenof niet.

Veel vrouwen zullendat her-
kennen, ik in elk gevalwel. Je
begint eenmailmet: dank voor
uw tijd, of: excuus voormijn late
reactie, of: het spijtme vreselijk,
maar ik haal het net niet, zouhet
mogelijk zijn omvijfminuten
later te komen?En je sluit afmet:
in dehoop vanu te horen, dank
ik u vriendelijk voor demoeite.
Sommigennoemendat beleefd,
Google noemtdat eenonnodig
beletsel voor de vrouwelijke
positie.

Ergenshebben zewel een
punt. Ik hoef niemand te danken
voor zijn tijd.Mijn tijd is net zo

kostbaar, of op z’nminst even
belangrijk. En eenbeetje polites-
se, oké,maar je hoeft niet naar
iedereen temailen alsof het de
koning is. Bovendien, dat heeft
Google goed gezien, je geeft er de
ontvangermeteendeupperhand
mee.Want de goede verstaander
weet heuswelwat je tussende
regels door zegt. Sorry dat ik hier
ben, in deze positie, sorry dat ik
niet voldoe aandenorm, sorry
dat ik besta. Fuck that, dacht
Google, en schiepdeultieme cor-
rectietool voor vrouwen.

Vooruitstrevend, zou je zeg-
gen.Of, in hippere termen:woke,
naar goed gebruik ondermillen-
nials omprogressievemensen,
culturen enbedrijven te onder-
scheiden van alle andere die dan
automatischdoorgaan voor ou-
derwets, conservatief, bekrom-
pen, niet de aandachtwaard.Het
is in lijnmet hetmeersporige
diversiteitsbeleid datGooglemet
veel bombarie propageert.

Hetwas vijf jaar geleden een
vande eerste grote techbedrijven
die eendiversiteitsrapport publi-
ceerdemetmooie frasen zoals:
‘Google legt zich erop toe een
diverse en inclusievewerkomge-
ving te creëren, die de diversiteit
viert van onzemedewerkers,
klanten en gebruikers’. En als ze
zeggen inclusief, danbedoelen
ze ook inclusief: ras, etniciteit,

Google was een van
de eerste grote
techbedrijven die een
diversiteitsrapport
publiceerde

sociale achtergrond, religie, gen-
der, leeftijd, handicap, seksuele
oriëntatie, veteranenstatus en
nationale origine. Dus als je een
blinde transgender van 63uit
Noord-Korea bent zonder rech-
terarm, ben je bij Google vanhar-
tewelkom te solliciteren. Sinds
#MeToohanteert het bedrijf ook
de one strike, you’re out-policy: je
mag (alsman) éénkeer iemand
(een vrouw)meeuitvragen, en
zegt ze nee, danmag je het daar-
nanooitmeer vragen.Ookniet
als de afwijzing indirect is: ik kan
vanavondniet, of uhmsorry, ik
ben getrouwd.

Kortom,Google klinkt als de
idealewerkomgeving voor een
getalenteerde vrouwelijkemil-
lennial.Met denadruk opklinkt.
Want inwerkelijkheid lijkt het
eropdat het bedrijf zijn diver-
siteitsbeloftes net zo serieus
neemt als de privacyregels.

Erwerkennog steeds ruim
twee keer zoveelmannen als
vrouwen en erworden ruim twee
keer zoveelmannen aangeno-
menals vrouwen. Endan zijn er
nog alle verhalendie vanweinig
wokeness getuigen.

Vorigemaandging er nog een
memo viral van eenwerknemer
die eenboekje opendeedover
discriminerendepraktijkenbin-
nenGoogle, waar bijvoorbeeld
zwarte sollicitanten zonder ver-
dere redenworden afgewezen
omdat ze niet ‘passen’.

Diezelfdemaandwas er een
memo van een vrouwdie niet
terugkeerdenahaar zwanger-
schapsverlof omdat haarma-
nager haar ettelijkemalenhad
bespot enhaar buitenspel had
gezet toen ze dit had gemeldbij
hr.

En vorigeweekdook ineens
een essay op van Jennifer Blakely,
waarin ze vertelt over haar affaire
met haar baas enGoogle-topman
DavidDrummond.Hij liet haar
werkloos achtermet eenbaby en
eenmeedogenloze advocaat op
haar dak.

Natuurlijk, het zijnmaar ver-
halen.Maar Blakely’s verhaal
is in lijnmet dat andere beleid
vanGoogle om topmannen te
beschermendie de one strike,
you’re out-policyniet helemaal
goedbegrepenhebben. Ze slaan
althans eenkeer toe, enwerken
vervolgens de vrouweruit.Maar
ze zeggen geen sorry; dat hebben
ze danweerwel goedbegrepen.
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