
 

 

Voorbeeldvragen over discriminatie op de werkvloer 
 

Introductietekst 
We willen graag weten of jij discriminatie op jouw werk ervaart. Het kan gaan om iets dat jou 
persoonlijk is overkomen. Of iets dat jij hebt zien gebeuren bij een collega.  

De antwoorden die je geeft zijn anoniem. We kunnen niet zien wie welke antwoorden gegeven 
heeft.  

Optioneel 
Wat is je leeftijd? 

o 16 – 30 jaar 
o 31 – 40 jaar 
o 41 – 50 jaar 
o 51 – 60 jaar 
o 61 jaar of ouder 

Wat is je geslacht? 

o Vrouw 
o Man 
o Overig 

Wat is je afkomst? 

o Nederland 
o Overig 

 

Vragen 
1. Komt er discriminatie voor op jouw werk? 

o Ja  
o Nee 

2. Op welke grond wordt er gediscrimineerd bij jou op het werk? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 

o Huidskleur 
o Afkomst 
o Geloof 
o Geslacht 
o Seksuele voorkeur 
o Leeftijd 
o Ziekte 
o Er is geen discriminatie  

3. Hoe ziet discriminatie eruit? (Meerdere antwoorden mogelijk) 



o Negeren 
o Pesten 
o Agressie of geweld 
o Buiten sluiten 
o Grapjes maken 
o Intimideren 
o Achterstellen 
o Klein houden 
o Er is geen discriminatie  
o Anders, namelijk: (open antwoord invullen) 

4. Ben je zelf wel eens gediscrimineerd op je werk? 

o Ja  
o Nee 

5. Heb je iemand op je werk gediscrimineerd zien worden? 

o Ja  
o Nee 

6. Heb je de discriminatie bespreekbaar gemaakt of gemeld? 

o Ja, direct met degene die discrimineert 
o Ja, met mijn collega’s 
o Ja, met mijn leidinggevende 
o Ja, met de vertrouwenspersoon 
o Nee 
o Niet van toepassing 
o Anders, namelijk: (open antwoord invullen) 

7. Weet je wat je moet doen als je een vorm van discriminatie ziet of meemaakt in het bedrijf? 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet                                                                                                                         Helemaal wel 

8. Wat is je functie? 

o Schoonmaker 
o Glazenwasser 
o Voorvrouw/voorman* 
o Objectleider* 
o Rayonmanager* 
o Overige 

9. Vind je dat het bedrijf waar je werkt goede maatregelen neemt tegen discriminatie?  

1 2 3 4 5 

Zeer slecht                   Zeer goed 

 



10. Wat zou volgens jou helpen om discriminatie op de werkvloer binnen jouw bedrijf tegen te 
gaan? 

Open antwoord 
 

 

*Vragen aan leidinggevenden: 
Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het voorkomen of oplossen van discriminatie 
op de werkvloer. De volgende vragen gaan over hoe jij hier als leidinggevende mee omgaat. Jij 
hebt hier ervaring mee en daar willen we graag van leren. Je gegevens zijn anoniem.  

11. Herken je discriminatie op het werk? 

o Ja  
o Nee 

12. Hoe vind je het om discriminatie met je medewerkers te bespreken?  

1 2 3 4 5 

Heel moeilijk                                                                                                                         Heel makkelijk 

13. Weet je wat je moet doen als je een vorm van discriminatie ziet of meemaakt in het 
bedrijf? 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet                                                                                                                         Helemaal wel 

14. En tot slot: wat zou jou als leidinggevende helpen om discriminatie op de werkvloer binnen 
jouw bedrijf tegen te gaan? 
 

Open antwoord 
 

 

 

 

 


