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INLEIDING
De FNV heeft ook een open link geplaatst op haar website en heeft deze

verspreid in verschillende nieuwsbrieven. 214 mensen hebben op deze

manier de enquête ingevuld. Men kon via deze open link op eigen initiatief

hun mening geven. De resultaten van deze groep zullen af en toe wat

extremer zijn, omdat waarschijnlijk vooral mensen die iets mee hebben

gemaakt, de enquête hebben ingevuld. Wanneer de resultaten die via deze

link binnen zijn gekomen afwijken van Nederland 16+, noemen we dit.

De FNV wil graag weten in hoeverre men seksuele intimidatie op het werk

ervaart. De FNV wil daarnaast meer inzicht in hoe dit wordt opgepakt door

leidinggevenden en werkgevers. Dit onderwerp is extra actueel geworden

door #metoo.

Onderliggende onderzoeksvragen zijn:

• In hoeverre komt seksuele intimidatie op de werkvloer voor?

• Welk effect heeft de seksuele intimidatie op de werknemer?

• Hoe wordt de seksuele intimidatie opgepakt door

leidinggevenden/werkgevers?

Namens de FNV heeft Totta Research een onderzoek uitgevoerd onder

werkend Nederland van 16 jaar en ouder. In dit samenvattende rapport

vermelden wij de resultaten van deze doelgroep, waarbij wij kijken naar

verschillen in geslacht en leeftijd.
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CONCLUSIES (1/2)
De intimidatie heeft op twee derde geen effect

De intimidatie heeft op de meerderheid van de slachtoffers geen effect.

Wanneer het wel effect had, heeft de seksuele intimidatie als grootste

gevolg op slachtoffers dat zij bepaalde situaties op het werk vermijden.

Een minderheid meldt de seksuele intimidatie bij

werkgever/leidinggevende, de melding zorgt in helft van de gevallen voor

positievere behandeling

Slechts een klein deel van de slachtoffers heeft de intimidatie gemeld bij

een werkgever/leidinggevende, dan wel iemand anders binnen het bedrijf

die er actie op kon ondernemen. Bijna de helft van degenen die er melding

van hebben gemaakt voelt zich hierna beter behandeld door de werkgever.

De voornaamste reden om geen melding te doen is het behouden van een

goede relatie met collega’s. Daarnaast noemen veel mensen als reden dat

de ernst van de intimidatie niet hoog genoeg was.

Seksueel getinte grapjes meest voorkomende vorm van seksuele

intimidatie

Bijna de helft van de werkende Nederlanders heeft ooit wel eens seksueel

getinte grapjes meegemaakt tijdens het werk. Op de tweede plaats staan

seksistische opmerkingen van collega’s. Mannen ervaarden deze laatste

vorm in de afgelopen 12 maanden vaker dan vrouwen, terwijl vrouwen

vaker te maken hebben met seksueel getinte opmerkingen over hun

uiterlijk of lichaam.

De intimidatie vindt vooral plaats op de werkplek en vrouwen maken het

vaker mee dan mannen

Drie kwart van de gevallen van seksuele intimidatie vindt plaats op de

werkplek. De intimidatie komt bij de helft van de doelgroep niet één maar

meerdere keren voor, waarbij vrouwen vaker seksuele intimidatie

meemaken dan mannen.
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CONCLUSIES (2/2)
Meldingen via de open link zijn vaak heftiger

Via de open link op de website of in de nieuwsbrief van de FNV kon men

vrijwillig meedoen met het onderzoek. Er zitten in deze groep meer

mensen die seksuele intimidatie hebben meegemaakt. Zij ervaarden meer

verschillende vormen van intimidatie en ervaarden deze ook vaker dan

werkend Nederland 16+. Daarnaast heeft de intimidatie voor deze

doelgroep meer gevolgen (zij vermijden bijvoorbeeld vaker bepaalde

situaties op werk en hebben vaker psychische klachten). Tot slot

ondernemen zij vaker actie, en voelen zij zich na melding bij de werkgever

vaker slechter behandeld dan beter.

Meerderheid onderneemt helemaal geen actie na seksuele intimidatie

Ruim de helft van de slachtoffers van seksuele intimidatie ondernemen

geen actie. Degenen die wel actie ondernemen, vertellen het vooral aan een

vriend/vriendin of familie/partner. Vrouwen doen dit vaker dan mannen.

Een vijfde weet niet of er bij hun werkgever beleid is op dit gebied

Vooral vrouwen zijn niet altijd op de hoogte of hun werkgever een beleid

heeft op het gebied van seksuele intimidatie. Bij degenen die wel van het

beleid afweten, komt een vertrouwenspersoon het meest vaak voor,

gevolgd door gedragsregels over de onderlinge communicatie en omgang

op de werkvloer.
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DE HELFT VAN WERKEND NL HEEFT TE MAKEN GEHAD MET SEKSUEEL GETINTE GRAPJES
De meest voorkomende vorm van seksuele intimidatie op het werk is

seksueel getinte grapjes: de helft heeft dit in de laatste 12 maanden of langer

geleden wel eens meegemaakt tijdens het werk (49%). Op de tweede plaats

staat collega’s die seksistische opmerkingen maken (38%). Verkrachting of

aanranding komt het minst vaak voor (2% totaal).

Mannen ervaarden vaker seksistische opmerkingen in de afgelopen 12

maanden dan vrouwen (15% versus 5%). Dit zelfde beeld zien we terug bij

het vertonen van pornografisch materiaal op de werkplek. Vrouwen

daarentegen hebben vaker te maken met seksueel getinte opmerkingen over

hun uiterlijk of lichaam (13% langer dan 12 maanden geleden versus 3% bij

mannen). Daarnaast ervaarden zij (langer dan 12 maanden geleden) vaker

ongewenste aanrakingen dan mannen (8% versus 4%).

Binnen de sector zorg en welzijn komen seksueel getinte grapjes minder vaak

voor dan gemiddeld (38% versus 49% gemiddeld). Werkenden van 55 jaar of

ouder ervaarden tot slot minder vaak seksueel getinte opmerkingen over

uiterlijk of lichaam dan jongere leeftijdsgroepen.

4%

5%

10%

10%

24%

31%

5%

4%

6%

5%

8%

14%

17%

96%

92%

89%

89%

85%

81%

78%

56%

47%

Verkrachting of aanranding

Ongewenst betasten van intieme lichaamsdelen
of poging tot zoenen

Het ontvangen van ongewenste seksueel getinte
berichten via e-mail of social media

Ongewenste seksuele toenaderingen (niet via e-
mail of social media)

Ongewenste aanrakingen

Het vertonen van pornografisch materiaal op de
werkplek

Seksueel getinte opmerkingen over
uiterlijk/lichaam

Collegas die seksistische opmerkingen maken

Seksueel getinte grapjes

Heb je ooit een van de volgende vormen van seksuele intimidatie 
meegemaakt tijdens je werk?

(basis: allen, n = 512)

Ja, in de laatste 12 maanden Ja, langer dan 12 maanden geleden Nee

49%

Ja totaal
%

15%

38%

18%

12%

8%

8%

5%

2%
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ERVAREN INTIMIDATIE WERKEND NL 16+ VERSUS OPEN LINK
Respondenten via de open link maakten alle vormen van seksuele intimidatie vaker mee dan werkend Nederland 16+. De resultaten van beide groepen staan

in onderstaande tabel.

Werkend NL 16+ (n=514)
% ja in de laatste 12 maanden + ja 

langer dan 12 maanden geleden

Open link (n=214)
% ja in de laatste 12 maanden + ja 

langer dan 12 maanden geleden

Seksueel getinte grapjes 49% 66%

Collegas die seksistische opmerkingen maken 38% 62%

Seksueel getinte opmerkingen over uiterlijk/lichaam 18% 43%

Het vertonen van pornografisch materiaal op de werkplek 15% 31%

Ongewenste aanrakingen 12% 36%

Ongewenste seksuele toenaderingen (niet via e-mail of social media) 8% 30%

Het ontvangen van ongewenste seksueel getinte berichten via e-mail of 
social media

8% 20%

Ongewenst betasten van intieme lichaamsdelen of poging tot zoenen 5% 17%

Verkrachting of aanranding 2% 9%
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INTIMIDATIE VINDT VOORAL PLAATS OP DE WERKPLEK
Bij een kwart van de slachtoffers was de seksuele intimidatie eenmalig

(25%). Bij vrouwen kwam de intimidatie vaker voor dan bij mannen (58%

enkele keren versus 37% bij mannen). Slachtoffers via de open link

maakten seksuele intimidatie vaker mee.

Seksuele intimidatie vindt vooral plaats op de werkplek (74%). Bij

werkenden via de open link kwam de intimidatie hier vaker voor en kwam

de intimidatie ook vaker voor bij sociale werkaangelegenheden en online.

Binnen de sector zorg en welzijn vindt seksuele intimidatie bij een kwart

van de werkenden plaats bij een klant of patiënt (26%).

25%

47%

10%

2%

15%

29%

37%

12%

3%

20%

21%

58%

8%

2%

11%

Een keer

Enkele keren

Regelmatig

Heel vaak

Wil ik niet zeggen

Hoe vaak heb je één van deze vormen van seksuele 
intimidatie meegemaakt?

(basis: seksuele intimidatie meegemaakt, n=292)

Totaal Man (n=145) Vrouw (n=147)

74%

9%

9%

8%

8%

7%

9%

Op de werkplek

Op een sociale werkaangelegenheid als een
personeelsfeest of kerstborrel

Onderweg van en naar het werk

Online (e-mail en/of social media)

Bij een klant of patiënt

Via de telefoon of tekstbericht

Anders, namelijk:

Waar vond de seksuele intimidatie plaats?
(basis: seksuele intimidatie meegemaakt, n = 292)

88%

Open link:

15%

23% 15%

Open link:

22%

10%
Sector zorg en welzijn: 26% 
(n=43)

47%

6%
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DE INTIMIDATIE HEEFT OP MEERDERHEID GEEN EFFECT
De intimidatie heeft op twee derde van de slachtoffers geen effect gehad

(65%). Wanneer de seksuele intimidatie wel effect had, heeft het als grootste

gevolg op slachtoffers dat zij bepaalde situaties op het werk vermijden (9%).

Wanneer we kijken naar de gevolgen van seksuele intimidatie waarbij we

seksueel getinte grapjes uitsluiten, geven minder slachtoffers aan dat de

intimidatie helemaal geen effect op hen had (49%).

Slachtoffers die aangeven dat de seksuele intimidatie op een of meerdere

manieren (een) gevolg(en) heeft gehad, beoordelen de invloed die de

intimidatie op hen heeft gehad gemiddeld met een 5,7 (op een schaal van 1

t/m 10, waarbij 1 staat voor geen invloed en 10 voor heel veel invloed). Bij

werkenden die hun mening gaven via de open link was dit gemiddeld een 6,6:

de intimidatie had op deze groep meer invloed.

De seksuele intimidatie had voor respondenten via de open link ook meer

gevolgen: een groot deel van de gevolgen kwam bij hen vaker voor en ook

geven zij minder vaak aan de dat de intimidatie helemaal geen effect op hen

had (38%).

9%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

1%

9%

65%

Ik vermijd bepaalde situaties op het werk

Ik heb minder zelfvertrouwen gekregen

Het heeft een negatieve impact gehad op de kwaliteit
van mijn werk

Psychische klachten als gevolg er van

Ik wilde ontslag nemen, maar kon dit niet
(bijvoorbeeld omwille van financiële redenen)

Ik heb me ziek gemeld

Ik ben op een andere afdeling gaan werken

Ik heb ontslag genomen van mijn werk

Anders, namelijk:

De intimidatie had geen effect op mij

Welk(e) gevolg(en) had de seksuele intimidatie voor jou?
(basis: seksuele intimidatie meegemaakt, n = 292)

18%

Open link:

18%

17%

24%

10%

8%
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HELFT ONDERNEEMT GEEN ACTIE NA SEKSUELE INTIMIDATIE
Na de seksuele intimidatie onderneemt de meerderheid geen actie (54%).

Dit kan te maken met het feit dat de intimidatie op twee derde helemaal

geen effect heeft. De overige groep vertelt het vooral aan een

vriend/vriendin of aan familie/partner (beiden 10%). Vrouwen doen dit

vaker dan mannen. Ook nemen vrouwen vaker een collega in vertrouwen

dan mannen.

Wanneer we kijken naar de acties die men heeft ondernomen na de

intimidatie, waarbij we seksueel getinte grapjes uitsluiten, geven minder

slachtoffers aan dat zij niets hebben gedaan na de seksuele intimidatie

(40%).

Werkenden die hun mening gaven via de open link hebben na de seksuele

intimidatie vaker actie ondernomen dan werkend Nederland 16+; slechts

29% van hen heeft helemaal niets gedaan na de seksuele intimidatie.

10%

10%

9%

7%

6%

5%

4%

2%

1%

1%

1%

0%

5%

54%

2%

Verteld aan een vriend/vriendin

Verteld aan familie en/of partner

Een collega in vertrouwen genomen

Gemeld bij de leidinggevende

Gemeld aan mijn werkgever

Naar de vertrouwenspersoon op het werk gestapt

Gemeld bij de personeelsafdeling

Gemeld bij de politie

Gemeld bij de bedrijfsarts

Elders hulp gezocht (op internet of via een helpline)

Gemeld bij huisarts

Hulp van de vakbond ingeroepen

Anders, namelijk:

Niets

Wil ik niet zeggen

Welke actie(s) heb je ondernomen na de seksuele intimidatie?
(basis: seksuele intimidatie meegemaakt, n = 292)

15%

13%

14%

6%

4%

6%
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SEKSUELE INTIMIDATIE WORDT MEESTAL NIET GEMELD

Slachtoffers via de open link melden de intimidatie vaker bij iemand die er

actie op kan ondernemen, echter wordt hier ook vaker niets of

onvoldoende meegedaan (25% versus 7%). Na melding van de intimidatie

bij hun werkgever voelen zij zich ook vaker slechter behandeld.

Een vijfde van de slachtoffers heeft de intimidatie gemeld bij een

werkgever/leidinggevende, dan wel iemand anders binnen het bedrijf die er

actie op kon ondernemen (21%). Bijna de helft van degenen die er melding

van hebben gemaakt, voelt zich hierna beter behandeld door de werkgever

(47%).

14%

7%

63%

10%

4%

3%

Ja, en mijn werkgever heeft het goed aangepakt

Ja, maar mijn werkgever heeft er niets/onvoldoende
mee gedaan

Nee

Anders, namelijk:

Weet ik niet

Wil ik niet zeggen

Heb je de seksuele intimidatie gemeld bij je 
werkgevers/leidinggevende?

(basis: seksuele intimidatie meegemaakt, n = 292)

Heb je het idee dat je na de melding van seksuele intimidatie beter 
of slechter werd behandeld door je werkgever?

(Basis: heeft melding gedaan, n=60)

47% 
5%

50%
47%

3%
42%

Beter
Geen

verandering SlechterJa

In het blauw staan de resultaten van de 
open link (n=55)
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REDENEN OM SEKSUELE INTIMIDATIE NIET TE MELDEN ZIJN DIVERS
De voornaamste reden om geen melding te doen van de seksuele

intimidatie, is dat men de relatie met collega’s niet willen verslechteren

(16%). Op de tweede plaats staat de reden dat ze denken dat zij niet geloofd

of serieus genomen zouden worden.

Een vijfde van de werkende Nederlanders geeft een andere reden aan dan

de hiernaast gestelde redenen. In de toelichtingen noemen zij veelal dat zij

de intimidatie zich niet aantrokken en het niet nodig vonden om er

melding van te doen.

16%

12%

10%

7%

6%

5%

5%

4%

22%

38%

3%

Wilde de relatie met mijn collega's niet verslechteren

Dacht dat ik niet geloofd/serieus genomen zou
worden

Ik had er geen vertrouwen in dat mijn
leidinggevende het zou aanpakken

Ik wilde mijn carrière niet op het spel zetten

Ik schaamde me te veel

Ik wist niet dat ik een melding kon doen bij mijn
werkgever

Ik wist niet hoe ik een melding kon doen

Ik dacht dat ik zelf de schuld zou krijgen

Anders, namelijk:

Geen van bovenstaande

Wil ik niet zeggen

Wat waren je overwegingen om geen melding te doen bij je 
werkgever?

(basis: seksuele intimidatie meegemaakt maar niet gemeld, n = 184)

“Het was niet nodig.”
“Ik trek het mij niet aan, neem het niet 
serieus.”
“Ik heb zelf de betrokkene er op 
aangesproken.”

14%

Open link:

15%

23%

24%
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EEN VIJFDE WEET NIET OF ER BIJ HUN WERKGEVER BELEID IS OP HET GEBIED VAN INTIMIDATIE 
Bijna de helft geeft aan dat er een vertrouwenspersoon is bij hun

werkgever (43%) en bij bijna een derde bestaan gedragsregels over de

onderlinge communicatie en omgang op de werkvloer (30%). Een vijfde

van de doelgroep weet echter niet of hun werkgever een beleid heeft op het

gebied van seksuele intimidatie. Vrouwen weten dit vaker niet dan mannen

(22% versus 15%).

Mannen geven vaker aan dat er een beleid is dan vrouwen: zij zijn vaker op

de hoogte van het bestaan van gedragsregels en ook weten zij vaker af van

een voorlichting die is gegeven over deze gedragsregels. Jongeren onder de

25 zijn minder vaak op de hoogte van gedragsregels (19%). Werkenden in

de leeftijdsgroep 45-54 geven het meest vaak aan dat er een

vertrouwenspersoon is (53%). In de sector zorg en welzijn is er vaker een

procedure voor opvang en nazorg voor slachtoffers (20%) dan gemiddeld.

Werkenden via de open link zeggen vaker dat er een vertrouwenspersoon

(58%) en een klachtenregeling is (38%). Daarnaast zijn zij er minder van

overtuigd dat leidinggevenden ingrijpen bij seksuele intimidatie (13%).

12%

19%

1%

4%

10%

16%

21%

27%

30%

43%

Er is geen beleid

Ik weet niet of er beleid is

Anders, namelijk:

Er wordt een analyse van risico's gemaakt

Er is een procedure voor professionele opvang en
nazorg voor slachtoffers

Er is voorlichting gegeven over de gedragsregels

Leidinggevenden grijpen in bij seksuele intimidatie

Er is een klachtenregeling

Er zijn gedragsregels

Er is een vertrouwenspersoon

Welk beleid is er bij jouw werkgever op het gebied van seksuele 
intimidatie?

(basis: allen, n =  512)

38%

22%

22%
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VERANTWOORDING
Het onderzoek voor seksuele intimidatie en werk is uitgevoerd via een

online vragenlijst onder de doelgroep werkend NL 16+. Via een accesspanel

(externe partij) zijn deze mensen uitgenodigd om deel te nemen aan het

onderzoek. Dit konden zij doen van 27 november tot en met 3 december

2017.

Daarnaast is een open link verspreid, zodat mensen met de juiste

demografische gegevens (16+ en werkend) die zich geroepen voelen ook

hun mening kunnen geven. Deze link heeft van 27 november 2017 tot en

met 4 februari 2018 open gestaan en heeft de FNV op haar website

geplaatst en verspreid via nieuwsbrieven.

In totaal hebben 514 mensen deelgenomen aan het onderzoek via het

accesspanel en 214 mensen via de open link. Op de volgende pagina staan

achtergrondgegevens van deze twee groepen.
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Geslacht Leeftijd

Leeftijd Accespanel Open link

Jonger dan 25 jaar 12% 3%

25-34 jaar 28% 16%

35-44 jaar 23% 17%

45-54 jaar 21% 35%

55 jaar en ouder 17% 28%

Totaal N 512 214

Werksituatie

49% 51%

STEEKPROEF*

70% 30%

*Om de groepen van elkaar te kunnen onderscheiden, zijn de volgende kleuren gebruikt: werkend NL 16+ zwart en open link blauw

Leeftijd Accespanel Open link

Zelfstandig ondernemer 6% 1%

Werkzaam (in loondienst) in bedrijfsleven 74% 63%

Werkzaam (in loondienst) bij de overheid 12% 24%

Vrijwilligerswerk 1% 1%

Anders 1% 9%

Totaal N 512 214

Soort contract Accespanel Open link

0-uren of oproep 5% 2%

Uitzend 3% 2%

Tijdelijk 12% 10%

Vast 76% 83%

Ik ben stagiair 1% 0%

Anders 3% 3%

Totaal N 512 214
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