
Seksuele intimidatie (20079) vragenlijst werkgevers 
 

Vragenlijst werkgevers: Seksuele intimidatie en klachtbehandeling 
 

Introductie voor receptie 
Goede ... , U spreekt met #$name# van De Beleidsonderzoekers. Ik bel namens Het College voor de 

Rechten van de Mens. 

 

Het College voor de Rechten van de Mens heeft ons, onafhankelijk onderzoeksbureau De 

Beleidsonderzoekers, gevraagd onderzoek te doen naar seksuele intimidatie op de werkvloer. Hierover 

zou ik graag willen spreken met degene binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor de 

arbeidsomstandigheden en/of personeelszaken (een manager van P&O of HR of de eigenaar / 

directeur). 

 

Introductie voor respondent 
Goede#dag1# mevrouw/meneer, u spreekt met #$name# van De Beleidsonderzoekers. Ik bel namens 

Het College voor de Rechten van de Mens. 

 

Het College voor de Rechten van de Mens heeft ons, onafhankelijk onderzoeksbureau De 

Beleidsonderzoekers, gevraagd onderzoek te doen naar seksuele intimidatie op de werkvloer. Uw 

antwoorden zijn van groot belang om meer te weten te komen over seksuele intimidatie op de 

werkvloer en de afhandeling van klachten hierover. Komt het op dit moment gelegen als ik enkele 

vragen stel ? Oók als er geen sprake is van seksuele intimidatie in uw organisatie willen we een aantal 

vragen stellen. 

 

Deelname is uiteraard strikt vertrouwelijk. Er wordt alleen op algemeen niveau over de resultaten van 

het onderzoek gerapporteerd en uw antwoorden zijn nimmer te herkennen of naar uw organisatie te 

herleiden. Uw antwoorden worden niet aan derden, dus ook niet aan Het College voor de Rechten van 

de Mens, verstrekt en alleen voor dit onderzoeksdoel gebruikt. Wij werken bij de uitvoering volgens 

de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

0. Voordat wij beginnen, willen wij u graag nog een korte aanwijzing geven die van belang is bij de 

beantwoording van de vragen. Indien uw organisatie of de organisatie waar u werkzaam bent 

meerdere vestigingen heeft, is het de bedoeling dat u de vragen alleen beantwoordt voor de 

volgende vestiging: 

#@bedrnaam#  

aan de #@vstraat#  

in #@vplaats#  

 

Een aantal keer wordt gevraagd naar aantallen en percentages. Het is mogelijk dat u het antwoord 

op deze vragen niet precies weet. In dat geval vragen wij u een zo goed mogelijke schatting te 

geven. 

 

Algemene vragen 
1. Wat is uw functie?  

 Eigenaar/CEO/algemeen directeur  

 Directeur/hoofd   

 HR: directeur/hoofd/medewerker   

 Leidinggevende  

 Vertrouwenspersoon 

 KAM-coördinator  

 Anders, namelijk ______________________________________________________________ 
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2. Hoeveel werknemers zijn er op dit moment in uw organisatie werkzaam? Het gaat uitsluitend om 

werknemers die op de loonlijst staan van uw organisatie. Dit betekent dat u uitzendkrachten, 

payroll-krachten en andere externe medewerkers (zoals medewerkers die via detachering of als 

zzp'er voor uw organisatie werkzaam zijn) niet moet meetellen. Een eventuele directeur-

grootaandeelhouder (DGA) dient u wel mee te tellen. 

 Enquêteur:  

- Het is mogelijk dat u het antwoord op deze vraag niet precies weet. In dat geval vragen wij u 

een zo goed mogelijke schatting te geven.  

- Werknemers met een tijdelijk contract moet u wel meetellen.  

- Stagiaires en BBL-ers moet u niet meetellen. 

 Ik heb geen werknemers (zzp’er) → Einde vragenlijst geen doelgroep 

 0 t/m 4 werknemers → Einde vragenlijst geen doelgroep 

 5 t/m 9 werknemers → Ga naar vraag 3 

 10 t/m 19 werknemers → Ga naar vraag 3 

 20 t/m 49 werknemers → Ga naar vraag 3 

 50 t/m 99 werknemers → Ga naar vraag 3 

 100 t/m 199 werknemers → Ga naar vraag 3 

 200 t/m 499 werknemers → Ga naar vraag 3 

 500 t/m 999 werknemers → Ga naar vraag 3 

 1.000 werknemers of meer → Ga naar vraag 3 

 

3. Werkt uw organisatie wel eens met extern ingehuurd personeel? U kunt hierbij denken aan 

uitzendkrachten, payroll-krachten en medewerkers die via detachering of als zzp'er voor uw 

organisatie werkzaam zijn. 

 Ja → Ga naar vraag 4 

 Nee → Ga naar vraag 5 

 Weet niet → Ga naar vraag 5 

 

4. Hoeveel personen worden gemiddeld genomen op jaarbasis extern ingehuurd? Het is mogelijk 

dat u het antwoord op deze vraag niet precies weet. In dat geval vragen wij u een zo goed 

mogelijke schatting te geven. 
 

     

 

Restrictie: Uw antwoord moet groter zijn dan 0. 

 

5. Volgens onze gegevens is uw organisatie actief in sector …. (overnemen aan sector). Klopt dat? 

 Ja → Ga naar vraag 7 

 Nee → Ga naar vraag 6 
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6. In welke sector is uw organisatie dan actief? 

 Landbouw en visserij  

 Industrie (onder andere voeding, textiel, kleding, aardolie, metaal, machine, elektrische 

apparaten, autoproductie) 

 Energie- en waterbedrijven 

 Bouwnijverheid 

 Groot- en detailhandel (onder andere warenhuizen, supermarkten, autohandel) 

 Horeca / logies-, maaltijd en drankverstrekking 

 Vervoer en opslag (openbaar vervoer, zeevaart, luchtvaart, spoorwegen, bus, logistiek, post, 

koeriers) 

 Informatie en communicatie 

 Financiële instellingen (onder andere banken, verzekeringen en pensioenen) 

 Verhuur van en handel in onroerend goed (makelaar) 

 Advisering, onderzoek en overig specialistische zakelijke dienstverlening (notaris, accountant, 

architect) 

 Veterinaire dienstverlening 

 Verhuur van roerend goed en overig zakelijke dienstverlening (schoonmaak, uitzendbureau, 

beveiliging) 

 Openbaar bestuur, overheid, gemeenten 

 Justitie, brandweer, politie en sociale verzekeringen 

 Onderwijs 

 Gezondheids- en welzijnszorg (ziekenhuizen, verpleeg- of bejaardenhuizen, thuiszorg, 

kinderopvang, maatschappelijke dienstverlening) 

 Cultuur, sport en recreatie 

 Overige dienstverlening (persoonlijke verzorging) 

 Andere sector,  namelijk ________________________________________________________ 

 

7. Met welke typen derden hebben uw medewerkers contact op de werkvloer? Zijn dat ….? 

Toelichting: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 Patiënten 

 Klanten of opdrachtgevers 

 Onderaannemers  

 Samenwerkingspartners 

 Anders, namelijk ______________________________________________________________ 

 Geen van de genoemde (single respons) 
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Beleid seksuele intimidatie  
8. Heeft uw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E, opgesteld? 

 Ja → Ga naar vraag 9 

 Nee → Ga naar tekst boven vraag 10 

 Weet ik niet → Ga naar tekst boven vraag 10 

 

9. Is ongewenst gedrag als risico in uw RI&E opgenomen? 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 

 

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele 

gunsten of ander seksueel-getint gedrag verbaal, non-verbaal of fysiek in de werkomgeving, die als 

ongewenst worden ervaren. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie zoals 

collega's en leidinggevenden, maar ook door derden zoals klanten, cliënten of patiënten. 

 

Seksuele intimidatie door mensen van binnen de organisatie, zoals collega's en leidinggevenden, 

noemen we seksuele intimidatie door internen. Seksuele intimidatie door derden, zoals klanten en 

patiënten noemen we seksuele intimidatie door externen. 

 

Als vraag 8 = 1 (wel RI&E) → Ga naar vraag 10 

Als vraag 8 = 2 of 3 (geen RI&E of weet niet) → Ga naar vraag 11 

 

10. Is seksuele intimidatie als specifieke vorm van ongewenst gedrag in uw RI&E opgenomen? 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 

 

11. Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aangesteld? Dat kan 

iemand van binnen de organisatie zijn, maar ook een externe professional of iemand van de 

brancheorganisatie. 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 

 

12. Heeft uw organisatie een klachtencommissie ingesteld of is er een klachtencommissie ingesteld 

op brancheniveau, waar medewerkers terecht kunnen met klachten over ongewenst gedrag en 

dus ook over seksuele intimidatie? 

 Ja 

 Nee  

 Weet ik niet 

 

13. Heeft uw organisatie een klachtenprocedure opgesteld?  

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 
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14. Heeft één van uw medewerkers voor zover u weet in de afgelopen 5 jaar te maken gehad met 

seksuele intimidatie op de werkvloer? Het gaat hierbij zowel om seksuele intimidatie door 

externen (klanten, cliënten, patiënten) als om seksuele intimidatie door internen (collega's, 

leidinggevenden). Het gaat er niet om de medewerker er iets mee gedaan heeft, het gaat erom 

of de respondent weet dat het ooit is voorgekomen.  

 Ja → Ga naar vraag 15 

 Nee → Ga naar vraag 47 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 47 

 

15. Hoe vaak is seksuele intimidatie denkt u de afgelopen 5 jaar ongeveer voorgekomen in uw 

organisatie? Is dat ...? 

 1 t/m 3 keer 

 4 t/m 10 keer 

 11 t/m 20 keer 

 21 t/m 50 keer 

 Meer dan 50 keer 

 

16. Van welk geslacht is of zijn de medewerkers die te maken hebben gekregen met seksuele 

intimidatie binnen uw organisatie? Zijn dat ….? 

 Uitsluitend vrouwen 

 Meestal vrouwen 

 Uitsluitend mannen 

 Meestal mannen 

 Ongeveer evenveel vrouwen als mannen 

 Weet ik niet (Enquêteur: Niet voorlezen) 

 

17. Kunt u aangeven wat de aard van de arbeidsrelatie tussen de medewerker en uw organisatie is 

van de medewerkers van wie u weet dat zij te maken hebben gehad met seksuele intimidatie op 

de werkvloer? 

Toelichting: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Enquêteur: Eventueel antwoorden voorlezen. 

 Vast contract (contract voor onbepaalde tijd)   → Ga naar vraag 18 

 Tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd)   → Ga naar vraag 18 

 Uitzendovereenkomst  → Ga naar vraag 18 

 Payrollmedewerker  → Ga naar vraag 18 

 Gedetacheerd werk  → Ga naar vraag 18 

 Oproepovereenkomst  → Ga naar vraag 18 

 Zzp-er  → Ga naar vraag 18 

Wel in combinatie met ander antwoord (niet single respons)  → Ga naar vraag 18 

Niet in combinatie met ander antwoord (single respons)  → Ga naar vraag 47 

 Weet ik niet (single response) 
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Meldingen en klachten van seksuele intimidatie door externen 
18. Heeft één van uw medewerkers wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie door 

externen? Met externen bedoelen we mensen die niet werkzaam zijn bij uw organisatie, zoals 

klanten, cliënten en patiënten. 

 Ja → Ga naar vraag 19 

 Nee → Ga naar vraag 32 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 32 

 

19. Heeft één van uw medewerkers wel eens melding gemaakt van seksuele intimidatie door 

externen, bijvoorbeeld bij de leidinggevende, HR, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts? 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 

 

20. Wat is het beleid van uw organisatie als een medewerker melding maakt van seksuele intimidatie 

door een externe? Ik lees een aantal mogelijkheden op. Kunt u elke keer aangever of dit van 

toepassing is? 
 

 

 
Ja Nee 

a. Dan wordt de vertrouwenspersoon ingeschakeld. □ □ 

b. 
Er vindt een gesprek plaats met de medewerker die melding heeft gemaakt van 

seksuele intimidatie. 
□ □ 

c. 
Er vindt een gesprek plaats met de persoon die beschuldigd wordt van seksuele 

intimidatie. □ □ 

d. 
Er vindt een gesprek plaats met zowel de medewerker die de melding heeft 

gemaakt als de persoon die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie. □ □ 

 

20e. Is er nog ander beleid van uw organisatie als een medewerker melding maakt van seksuele 

intimidatie door een externe? 

 Ja, namelijk __________________________________________________________________ 

 Nee 

 

Medewerkers moeten een klacht in kunnen dienen over seksuele intimidatie. Die klacht moet 

vervolgens in behandeling worden genomen door de organisatie waar hij/zij werkt. Een klacht moet 

schriftelijk worden ingediend. 

 

21. Heeft één van uw medewerkers wel eens een schriftelijke klacht ingediend over seksuele 

intimidatie door een externe, bijvoorbeeld bij de klachtencommissie of als die er niet is, bij de 

afdeling HR of bij de leidinggevende?  

 Ja → Ga naar vraag 23 

 Nee → Ga naar vraag 22 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 32 
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22. Waarom denkt u dat geen van uw medewerkers een schriftelijke klacht heeft ingediend over 

seksuele intimidatie door een externe? 

Toelichting: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 We hebben het in onderling overleg op kunnen lossen → Ga naar vraag 32 

 De medewerker die te maken heeft gehad met seksuele intimidatie wilde dat niet 

 → Ga naar vraag 32 

 We hebben geen klachtenprocedure → Ga naar vraag 32 

 We hebben de medewerker die te maken heeft gehad met seksuele intimidatie niet verteld 

dat het mogelijk is een klacht in te dienen → Ga naar vraag 32 

 Anders, namelijk ________________________________ → Ga naar vraag 32 

 Weet niet (single respons)  → Ga naar vraag 32 

 

23. Hoeveel schriftelijke klachten zijn de afgelopen 5 jaar (ongeveer) ingediend over seksuele 

intimidatie door een externe? Zijn dat er …? 

 1 t/m 3 klachten 

 4 t/m 10 klachten 

 11t/m 20 klachten 

 21 t/m 50 klachten 

 Meer dan 50 klachten 

 

24. Zijn alle klachten over seksuele intimidatie door een externe in de afgelopen 5 jaar in behandeling 

genomen? 

 Ja → Ga naar vraag 27 

 Nee → Ga naar vraag 25 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 27 

 

25. Welk percentage (ongeveer) van het totale aantal klachten over seksuele intimidatie door een 

externe is niet in behandeling genomen? 
 

   
procent 

 

Restrictie: Het antwoord moet liggen tussen 0% en 100%. 
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26. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom niet alle klachten over seksuele intimidatie door 

een externe in de afgelopen 5 jaar in behandeling zijn genomen. Ik noem een aantal verschillende 

redenen. Kunt u iedere keer aangeven of dit bij uw organisatie van toepassing is geweest? 
 

 

 

Ja
 

N
e

e
 

W
e

e
t 

ik
 

n
ie

t 

a. De kans op herhaling is heel klein, omdat het om een externe gaat. □ □ □ 

b. 
We hebben weinig mogelijkheden om op te treden tegen externe 

personen. □ □ □ 

c. 
We wisten van sommige klachten niet goed hoe we daar mee om 

moesten gaan. □ □ □ 

d. 
Er was onvoldoende capaciteit om sommige klachten in behandeling te 

kunnen nemen. 
□ □ □ 

e. 
Er was onvoldoende deskundigheid om sommige klachten in behandeling 

te kunnen nemen. □ □ □ 

f. 
We hebben soms een medewerker doorverwezen naar een andere 

instantie, zoals de vakbond of de politie. □ □ □ 

g. 
Sommige klachten waren duidelijk niet waar of het betrof een valse 

beschuldiging en daarom hebben we ze niet in behandeling genomen. □ □ □ 

h. Er was geen bewijsmateriaal aanwezig. □ □ □ 
 

26i.  Is er nog een andere reden waarom niet alle klachten over seksuele intimidatie door een externe 

in de afgelopen 5 jaar in behandeling zijn genomen? 

 Ja, namelijk __________________________________________________________________ 

 Nee 

 

27. Hoe tevreden waren medewerkers die een klacht ingediend hebben over seksuele intimidatie 

door een externe over het algemeen met de klachtafhandeling? Waren zij hierover …? 

 Zeer tevreden 

 Tevreden 

 Enigszins tevreden 

 Ontevreden 

 Zeer ontevreden 

 Weet niet (Enquêteur: Niet voorlezen) 

 

28. Hoe tevreden bent u zelf over de wijze waarop klachten over seksuele intimidatie door externen 

binnen uw organisatie zijn afgehandeld in de afgelopen 5 jaar? Bent u hierover …? 

 Zeer tevreden 

 Tevreden 

 Enigszins tevreden 

 Ontevreden 

 Zeer ontevreden 

 

29. Doen zich knelpunten voor in de afhandeling van klachten over seksuele intimidatie door een 

externe? 

 Ja → Ga naar vraag 30 

 Nee → Ga naar vraag 31 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 31 
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30. Ik noem een aantal mogelijke knelpunten die zich voor kunnen doen in de afhandeling van 

klachten over seksuele intimidatie door een externe. Kunt u iedere keer aangeven of dit bij uw 

organisatie van toepassing is? 
 

 

 
Ja Nee 

a. 

Soms willen mensen die te maken hebben gekregen met seksuele intimidatie 

door een externe hier niet over praten. Dan kunnen we ook geen maatregelen 

nemen. 
□ □ 

b. 
We willen onze klanten en/of patiënten niet voor het hoofd stoten. Daarom is 

het moeilijk om hen aan te spreken op seksuele intimidatie. □ □ 

c. 
We hebben onvoldoende deskundigheid en/of capaciteit in huis om klachten van 

seksuele intimidatie goed in behandeling te kunnen nemen. □ □ 

d. 
Het is moeilijk om goed onderzoek te doen naar klachten van seksuele 

intimidatie door een externe. □ □ 

e. 
Het ontbreekt soms aan bewijsmateriaal of het bewijsmateriaal is erg dun, 

waardoor we geen maatregelen of sancties kunnen opleggen. □ □ 

f. 
Seksuele intimidatie door een externe leidt regelmatig tot langdurig 

ziekteverzuim. □ □ 

g. 
Seksuele intimidatie door een externe heeft soms tot gevolg dat degene die te 

maken heeft gekregen met seksuele intimidatie ontslag neemt. □ □ 

 

30h. Is er nog een ander knelpunt binnen uw organisatie in de afhandeling van klachten over seksuele 

intimidatie door een externe? 

 Ja, namelijk __________________________________________________________________ 

 Nee 

 

31. In welk aandeel van de klachten over seksuele intimidatie door een externe (zoals klanten en 

patiënten) is de klacht gegrond verklaard? Is dat …? 

 0% (geen enkele) 

 1% t/m 25% 

 26% t/m 50% 

 51% t/m 75% 

 76% t/m 99% 

 100% (alle) 

 Weet ik niet (Enquêteur: Niet voorlezen) 
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Meldingen en klachten van seksuele intimidatie door internen 
32. Heeft één van uw medewerkers wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie door 

internen? Met internen bedoelen we mensen die werkzaam zijn bij uw organisatie, zoals collega’s 

en leidinggevenden. 

 Ja → Ga naar vraag 33 

 Nee → Ga naar vraag 46 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 46 

 

33. Heeft één van uw medewerkers wel eens melding gemaakt van seksuele intimidatie door 

internen, bijvoorbeeld bij de leidinggevende, HR, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts? 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 

 

34. Wat is het beleid van uw organisatie als een medewerker melding maakt van seksuele intimidatie 

door een interne? Ik lees een aantal mogelijkheden op. Kunt u elke keer aangever of dit van 

toepassing is? 
 

 

 
Ja Nee 

a. Dan wordt de vertrouwenspersoon ingeschakeld. □ □ 

b. 
Er vindt een gesprek plaats met de medewerker die melding heeft gemaakt van 

seksuele intimidatie. 
□ □ 

c. 
Er vindt een gesprek plaats met de persoon die beschuldigd wordt van seksuele 

intimidatie. □ □ 

d. 
Er vindt een gesprek plaats met zowel de medewerker die de melding heeft 

gemaakt als de persoon die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie. □ □ 

e. Dan starten we de dossiervorming op. □ □ 

f. 
Degene die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie wordt tijdelijk op non-

actief gezet of tijdelijk overgeplaatst naar een andere afdeling. □ □ 

 

34g. Is er nog ander beleid van uw organisatie als een medewerker melding maakt van seksuele 

intimidatie door een interne? 

 Ja, namelijk __________________________________________________________________ 

 Nee 

 

Als vraag 18 = 1 (wel extern) → Onderstaande tekst NIET voorlezen 

Als vraag 18 = 2 of 3 (niet extern of weet niet) → Onderstaande tekst WEL voorlezen 

Medewerkers moeten een klacht in kunnen dienen over seksuele intimidatie. Die klacht moet 

vervolgens in behandeling worden genomen door de organisatie waar hij/zij werkt. Een klacht moet 

schriftelijk worden ingediend. 

 

35. Heeft één van uw medewerkers wel eens een schriftelijke klacht ingediend over seksuele 

intimidatie door een interne, bijvoorbeeld bij de klachtencommissie of als die er niet is, bij de 

afdeling HR of bij de leidinggevende? 

 Ja → Ga naar vraag 37 

 Nee → Ga naar vraag 36 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 46 
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36. Waarom denkt u dat geen van uw medewerkers een schriftelijke klacht heeft ingediend over 

seksuele intimidatie door een interne? 

Toelichting: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 We hebben het in onderling overleg op kunnen lossen → Ga naar vraag 46 

 De medewerker die te maken heeft gehad met seksuele intimidatie wilde dat niet 

 → Ga naar vraag 46 

 We hebben geen klachtenprocedure → Ga naar vraag 46 

 We hebben de medewerker die te maken heeft gehad met seksuele intimidatie niet verteld 

dat het mogelijk is een klacht in te dienen → Ga naar vraag 46 

 Anders, namelijk ____________________________________________ → Ga naar vraag 46 

 Weet niet (single respons) → Ga naar vraag 46 

 

37. Hoeveel schriftelijke klachten zijn de afgelopen 5 jaar (ongeveer) ingediend over seksuele 

intimidatie door internen? Zijn dat er …? 

 1 t/m 3 klachten 

 4 t/m 10 klachten 

 11t/m 20 klachten 

 21 t/m 50 klachten 

 Meer dan 50 klachten 

 

38. Zijn alle klachten over seksuele intimidatie door een interne in de afgelopen 5 jaar in behandeling 

genomen? 

 Ja → Ga naar vraag 41 

 Nee → Ga naar vraag 39 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 41 

 

39. Welk percentage (ongeveer) van het totale aantal klachten van seksuele intimidatie door een 

interne is niet in behandeling genomen? 
 

   
procent 

 

Restrictie: Het antwoord moet liggen tussen 0% en 100%. 
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40. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom niet alle klachten over seksuele intimidatie door 

een interne in de afgelopen 5 jaar in behandeling zijn genomen. Ik noem een aantal verschillende 

redenen. Kunt u iedere keer aangeven of dit bij uw organisatie van toepassing is geweest? 
 

 

 

Ja
 

N
e

e
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e

e
t 

ik
 

n
ie

t 

a. 
We wisten van sommige klachten niet goed hoe we daar mee om 

moesten gaan. □ □ □ 

b. 
Er was onvoldoende capaciteit om sommige klachten in behandeling te 

kunnen nemen. □ □ □ 

c. 
Er was onvoldoende deskundigheid om sommige klachten in behandeling 

te kunnen nemen. □ □ □ 

d 
We hebben soms een medewerker doorverwezen naar een andere 

instantie, zoals de vakbond of de politie. □ □ □ 

e. 
Sommige klachten waren duidelijk niet waar of het betrof een valse 

beschuldiging en daarom hebben we ze niet in behandeling genomen. □ □ □ 

f. Er was geen bewijsmateriaal aanwezig. □ □ □ 
 

40g. Is er nog een andere reden waarom niet alle klachten over seksuele intimidatie door een interne 

in de afgelopen 5 jaar in behandeling zijn genomen? 

 Ja, namelijk __________________________________________________________________ 

 Nee 

 

41. Hoe tevreden waren medewerkers die een klacht ingediend hebben over seksuele intimidatie 

door een interne over het algemeen met de klachtafhandeling? Waren zij hierover …? 

 Zeer tevreden 

 Tevreden 

 Enigszins tevreden 

 Ontevreden 

 Zeer ontevreden 

 Weet niet (Enquêteur: Niet voorlezen) 

 

42. Hoe tevreden bent u zelf over de wijze waarop klachten over seksuele intimidatie door internen 

binnen uw organisatie zijn afgehandeld in de afgelopen 5 jaar? Bent u hierover …? 

 Zeer tevreden 

 Tevreden 

 Enigszins tevreden 

 Ontevreden 

 Zeer ontevreden 

 

43. Doen zich knelpunten voor in de afhandeling van klachten van seksuele intimidatie door een 

interne? 

 Ja → Ga naar vraag 44 

 Nee → Ga naar vraag 45 

 Weet ik niet → Ga naar vraag 45 
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44. Ik noem een aantal mogelijke knelpunten die zich voor kunnen doen in de afhandeling van 

klachten over seksuele intimidatie door een interne. Kunt u iedere keer aangeven of dit bij uw 

organisatie van toepassing is? 
 

 

 
Ja Nee 

a. 

Soms willen mensen die te maken hebben gekregen met seksuele intimidatie 

door een interne hier niet over praten. Dan kunnen we ook geen maatregelen 

nemen. 
□ □ 

b. 
We hebben onvoldoende deskundigheid en/of capaciteit in huis om klachten van 

seksuele intimidatie goed in behandeling te kunnen nemen. □ □ 

c. 
Het is moeilijk om goed onderzoek te doen naar klachten van seksuele 

intimidatie. □ □ 

d. 
Het ontbreekt soms aan bewijsmateriaal of het bewijsmateriaal is erg dun, 

waardoor we geen maatregelen of sancties kunnen opleggen. □ □ 

e. 

We willen zowel degene die te maken heeft gekregen met seksuele intimidatie 

als degene die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie, als werkgever, 

voldoende recht doen. Dat is moeilijk. 
□ □ 

f. 

Het is moeilijk om tot een goede oplossing te komen waar zowel degene die te 

maken heeft gekregen met seksuele intimidatie als de persoon die er van 

beschuldigd wordt zich in kunnen vinden. 
□ □ 

g. Seksuele intimidatie leidt regelmatig tot (langdurig) ziekteverzuim. □ □ 

h. 

Seksuele intimidatie heeft regelmatig tot gevolg dat ofwel degene die te maken 

heeft gekregen met seksuele intimidatie ofwel degene die beschuldigd wordt 

van seksuele intimidatie ontslag neemt. 
□ □ 

 

44i. Is er nog een ander knelpunt binnen uw organisatie in de afhandeling van klachten over seksuele 

intimidatie door een interne? 

 Ja, namelijk __________________________________________________________________ 

 Nee 

 

45. In welk aandeel van de klachten van seksuele intimidatie door een interne is de klacht gegrond 

verklaard? Is dat …? 

 0% (geen enkele) 

 1% t/m 25% 

 26% t/m 50% 

 51% t/m 75% 

 76% t/m 99% 

 100% (alle) 

 Weet ik niet (Enquêteur: Niet voorlezen) 
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Afsluitende vragen 
46. Wilt u verder nog iets kwijt over seksuele intimidatie op de werkvloer? 

 Ja, namelijk __________________________________________________________________ 

 Nee 

 

47. Wij zijn bijna aan het einde van de vragenlijst gekomen. Respondenten die interesse hebben in de 

resultaten van het onderzoek, kunnen een digitale kopie van het eindrapport ontvangen. Zou u 

het eindrapport digitaal willen ontvangen? 

 Toelichting: Uiteraard wordt het eventueel door u verstrekte e-mailadres alleen voor het toesturen 

van het eindrapport gebruikt en niet voor andere doeleinden. 

 Ja, e-mailadres is ______________________________________________________________ 

 Nee 

 

Einde vragenlijst doelgroep 

Dan was dit mijn laatste vraag. Ik wil u mede namens Het College voor de Rechten van de Mens 

hartelijk bedanken voor uw medewerking en nog een prettige #dag2# toewensen. 

 

Einde vragenlijst geen doelgroep 

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar organisaties waarbij minimaal 5 werknemers werkzaam zijn. 

Wij hebben voor u dan ook verder geen vragen meer. Ik wil u mede namens Het College voor de 

Rechten van de Mens hartelijk bedanken voor uw bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek en 

nog een prettige #dag2# toewensen. 




