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Zwangere vrouwen vaak slachtoffer van discriminatie
Zwangerschapsdiscriminatie is een groot en hardnekkig 
probleem. De omvang van de discriminatie van zwangere 
vrouwen en jonge moeders in Nederland is niet afgeno-
men sinds het College voor de Rechten van de Mens dit 
in 2012 met het onderzoeksrapport ‘Hoe is het bevallen’ 
voor het eerst in kaart bracht. Destijds kwam uit het 
onderzoek naar voren dat maar liefst 45% van de vrouwen 
die zwanger waren of net een kind hadden gekregen in 
aanraking kwam met mogelijke discriminatie op de 
werkvloer en/of bij sollicitaties. Het College ondervroeg 
dit jaar opnieuw ruim 1.000 vrouwen. De situatie blijkt 
vrijwel onveranderd. Nog steeds heeft 43% van de 
betreffende groep vrouwen te maken gekregen met 
vermoedelijke discriminatie vanwege zwangerschap  
of jong moederschap. Dit betekent dat jaarlijks meer 
dan 50.000 vrouwen bij het solliciteren of op hun werk 
 ervaringen hebben die duiden op zwangerschaps-
discriminatie. Volgens de gelijkebehandelingswet en 
diverse mensenrechtenverdragen is discriminatie van-
wege zwangerschap, kinderwens en/of moederschap 
verboden. Maar met de naleving gaat het niet goed.  
Er is meer nodig om ervoor te zorgen dat gelijke 
 behandeling werkelijkheid wordt.

Zwangerschapsdiscriminatie heeft grote persoonlijke 
en maatschappelijke consequenties
Zwangerschapsdiscriminatie ondermijnt de baanzekerheid 
van vrouwen. Bij 44% van de geënquêteerde vrouwen 
met een aflopend contract, werd dat vermoedelijk niet 
verlengd vanwege hun zwangerschap. Zwangerschap 
verkleint ook de kans op een nieuwe baan. Van de 
 vrouwen die zwanger waren op het moment dat zij 
solliciteerden, is 11% weleens vanwege de zwangerschap 
expliciet afgewezen. Een op de vijf vrouwen vermoedt 
vanwege het (aankomend) moederschap niet te zijn 
aangenomen. Zelfs wanneer vrouwen op het punt staan 
een contract te ondertekenen, kan de werkgever dit op 
het laatste moment nog wijzigen of annuleren. Vrouwen 
met een vast contract worden niet vaak ontslagen vanwege 
hun zwangerschap (3%), maar ook bij hen komen 
 problemen op het werk voor. Denk aan openlijke kritiek 
op de zwangerschap of problemen bij het regelen van 
verlof. Vrouwen die voorafgaand aan hun huidige baan 
voor langere tijd werkloos zijn geweest en vrouwen bij 
wie sprake is van een gecompliceerde bevalling of  
(een kind met) gezondheidsproblemen, lopen op diverse 
arbeidsterreinen een groter risico om gediscrimineerd 
te worden. Vrouwen die leiding geven worden vaker 
kritischer gevolgd, hebben een grotere kans om uit-
gesloten te worden van een promotie of lopen een 
 salarisverhoging mis.
 

Zwangerschapsdiscriminatie is niet alleen een groot 
persoonlijk probleem, het is ook een belangrijk maat-
schappelijk probleem. Het verlies van werk en de 
 werkloosheid die daarop mogelijk volgt, tast het arbeids-
potentieel aan. Een slechte omgang met zwangerschap 
op de werkvloer lijkt de kans op een gecompliceerde 
bevalling en gezondheidsproblemen bij de vrouw en 
het kind te kunnen vergroten. De negatieve effecten  
van stress op het ongeboren kind zijn eerder in weten-
schappelijke studies aangetoond.

Herkennen discriminatie nog steeds  beperkt en 
 meldingsbereidheid afgenomen
Opvallend is dat vrouwen die een situatie meemaken 
die duidt op discriminatie, dit niet altijd herkennen en 
benoemen als discriminatie. Dit kan veroorzaakt worden 
door een gebrek aan kennis over wat op de werkvloer is 
toegestaan, of met een bewuste of onbewuste strategie 
om met de situatie om te gaan. Dat vrouwen niet altijd 
op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, blijkt ook 
uit het feit dat ze bij voorgelegde fictieve situaties niet 
altijd goed kunnen beoordelen of het om discriminatie 
gaat of niet. Ondanks de aandacht die onder andere het 
College aan het onderwerp besteedde, is de kennis over 
zwangerschapsdiscriminatie in vergelijking met 2012 
niet verbeterd.

Wanneer het gaat om het melden van discriminatie is 
er zelfs sprake van een significante verslechtering. Het 
percentage vrouwen dat een discriminatieklacht meldt, 
bijvoorbeeld bij hun leidinggevende of bij een vakbond, 
is gedaald van 26% in 2012 naar 14% in 2016.  
De combinatie van het niet herkennen van discriminatie 
en een lagere meldingsbereidheid wanneer er wel sprake 
is van herkenning, leidt ertoe dat het probleem voor 
werkgevers onvoldoende zichtbaar is. 
Het aantal meldingen bij het College is de laatste paar 
jaar wel toegenomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken 
met een herhaalde oproep om zwangerschapsdiscrimi-
natie te melden. Dit duidt erop dat campagnes meer 
vrouwen ertoe kunnen bewegen melding van zwanger-
schapsdiscriminatie te maken. Hoewel veel vrouwen 
aangeven geen melding te maken van zwangerschaps-
discriminatie omdat zij denken dat dit niets oplevert, 
blijkt dat melden bij het College vaak wel tot genoeg-
doening leidt door de follow-up die aan de oordelen 
gegeven wordt.
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Actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie 
Verschillende partijen hebben een verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat zwangerschap en moederschap 
goed te combineren zijn met werk. De werkgever is  
op grond van de gelijkebehandelingswet gehouden om 
niet te discrimineren. Vrouwen worden geacht hun 
rechten hierin te kennen. Dit neemt niet weg dat ook de 
overheid, op grond van verschillende mensenrechtelijke 
verdragen, een eigen verantwoordelijkheid heeft om 
zwangere vrouwen te beschermen tegen discriminatie. 
Deze bescherming kan niet alleen bestaan uit wetgeving, 
formele mogelijkheden om te klagen en aangepaste 
informatie op websites. Hiermee is niet voorkomen dat 
zwangerschapsdiscriminatie anno 2016 nog steeds een 
structureel probleem is. Het College roept de overheid 
daarom op om ambitie te tonen en een gericht actieplan 
tegen zwangerschapsdiscriminatie op te stellen en uit 
te voeren. Dit actieplan moet niet alleen stevig inzetten 
op informatievoorziening aan werkgevers en vrouwen, 
maar ook een component bevatten die gericht is op de 
handhaving.

De ambitie: halvering in 2021
Vanwege de urgentie van de voortdurende zwangerschaps-
discriminatie vindt het College dat de Rijksoverheid als 
ambitie voor het actieplan moet opnemen dat de 
 gerapporteerde zwangerschapsdiscriminatie-ervaringen 
over vijf jaar gehalveerd zijn: van 43% op dit moment, 
naar 20% in 2021. Het College zal na afloop van deze 
periode evalueren of deze doelstelling is gehaald. 

Structurele informatievoorziening voor werkneemsters
De acties die tot nu toe zijn ondernomen naar aanleiding 
van het vorige onderzoek, bijvoorbeeld de aanpassing 
van de website van de Rijksoverheid, blijken niet effectief. 
Vrouwen herkennen nog onvoldoende wanneer zij 
 vanwege zwangerschap- of moederschap op de arbeids-
markt worden gediscrimineerd. Wanneer zij zich wel 
gediscrimineerd voelen, is maar één op de zeven vrouwen 
bereid hier melding van te maken. Het verbeteren van 
deze situatie zal eraan bijdragen dat zwangerschaps-
discriminatie beter onderkend wordt en met meer 
 succes kan worden bestreden. 

De meeste werkende zwangere vrouwen of jonge moeders 
krijgen te maken met verloskundigen, consultatiebureaus 
en het UWV. Dit zijn voor de hand liggende partijen om 
te betrekken bij de structurele informatievoorziening 
aan vrouwen. Het College beveelt de overheid aan om 
hierin het initiatief te nemen. Een eenmalige actie is 
niet voldoende. Aan elke generatie moeders moet de 
informatie weer actief worden aangeboden. De verstrekte 
informatie moet ingaan op wat discriminatie precies is 
en hoe die kan worden herkend, en het belang aanstippen 
van het melden van discriminatie. 

De volgende informatie moet minstens kenbaar zijn,  
of nog extra worden benadrukt bij de werkneemsters:
■■ De rechten en plichten die een werkneemster als 
(aanstaande) moeder in een arbeidsrelatie heeft. 
Vrouwen moeten beter in staat zijn discriminatie  
te herkennen;

■■ De risico’s die bij (aanstaande) moeders op of 
rondom het werk kunnen optreden. Bijvoorbeeld 
kwetsbaardere posities voor vrouwen met een 
 tijdelijk contract of een werkloosheidsverleden,  
of onregelmatigheden die  kunnen optreden  
tijdens het werving & selectieproces;

■■ De noodzaak van het melden van discriminatie,  
en dat melden weldegelijk zin heeft. Welke klachten 
kunnen (aanstaande) moeders melden, waar kunnen 
ze dit melden en wat levert een melding op? 

Structurele informatievoorziening voor werkgevers
Informatieverstrekking door de overheid moet ook  
op werkgevers gericht zijn. Ten minste de volgende 
informatie behoort bij werkgevers bekend te zijn:
■■ De rechten en plichten van zowel werkgever als 
werk neemster, wanneer sprake is van zwangerschap 
of moederschap;

■■ De valkuilen waarbij werkgevers (on)bewust vaak in 
de fout gaan. Bijvoorbeeld bij het niet verlengen van 
het contract, omdat werkgevers er niet altijd van op 
de hoogte zijn dat zwangerschap geen rol mag spelen 
bij deze beslissing;

■■ De mogelijkheden om klachten wegens zwanger-  
of moederschap te melden, te bespreken en op te 
lossen, zonder dat de arbeidsrelatie daarbij negatief 
wordt beïnvloed.

Er zijn aanwijzingen dat de werkgever en de werk-
omgeving in de periode rond de bevalling een nadelige 
invloed kunnen hebben op de gezondheid van de werk-
neemster of haar kind. Vrouwen die stress en belasting 
op het werk ervaren lopen mogelijk een groter risico op 
bevallings- of gezondheidsproblemen. Dat is niet alleen 
voor de vrouw en haar kind nadelig. Ook de werkgever 
is gebaat bij een reguliere herintreding van een werk-
neemster na haar bevallingsverlof, die niet wordt belast 
door gezondheidsproblemen van zichzelf of haar kind. 

Om het gemeenschappelijke en algemeen maatschap-
pelijke belang van de bestrijding van zwangerschaps-
discriminatie te onderstrepen, kan de overheid in 
samenwerking met sociale partners convenanten 
 bevorderen. Hierin moet het respecteren van de rechten 
van zwangere vrouwen en moeders als integraal onder-
deel worden beschouwd van goed werkgeverschap en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Inzet op effectieve handhaving
Gezien de ernst en de omvang van zwangerschaps-
discriminatie moet het actieplan een component bevatten 
die is gericht op handhaving. Hoe deze vorm van hand-
having het effectiefst vormgegeven kan worden moet 
de overheid in overleg met potentiële toezichthouders 
bepalen. De overheid blijft zelf verantwoordelijk voor  
de handhaving. Te denken valt aan een actieve rol voor 
de Inspectie SZW. Zij kan door gesprekken met werk-
neemsters, vakorganisaties en medezeggenschapsorganen 
controleren of er binnen een organisatie sprake is van 
mogelijke zwangerschapsdiscriminatie. Met de werk-
gever kan met name naar het beleid rondom de omgang 
met zwangerschap worden gekeken. Nemen werkgevers 
zelf maatregelen om discriminatie wegens zwangerschap 
binnen hun organisatie te voorkomen? Zijn hieruit ‘best 
practices’ af te leiden die overgenomen kunnen worden 
voor een bredere inzet? 

Zwangerschapsdiscriminatie beperkt zich niet tot één 
sector. Daarom moet de overheid maatregelen breed 
inzetten en hierbij zoveel mogelijk partijen betrekken, 
waaronder sociale partners, toezichthouders, beroeps-
organisaties enzovoorts.
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In het rapport is eveneens aandacht voor andere zaken 
waar vrouwen en/of werkgevers tegenaan lopen bij de 
combinatie zwangerschap en werk, die niet direct met 
discriminatie te maken hebben. Het is van belang om 
ook deze zaken te bespreken, omdat deze problemen 
het evengoed moeilijk kunnen maken om zwanger-
schap/moederschap en werk goed te combineren.

Leeswijzer
Deel I van het onderzoek bestaat uit de onderzoeks-
verantwoording en het juridisch kader. Deel II is de kern 
van het onderzoek en bevat de samenvatting van de 
resultaten uit de enquête onder vrouwen, aangevuld 
met gesprekken met vrouwen. Deel III bevat de verdie-
pende hoofstukken van de onderwerpen die worden 
aangesneden in Deel II. Tot slot gaat Deel IV in op de 
verzoeken om een oordeel bij het College voor de 
Rechten van de Mens. 

Het College voor de Rechten van de Mens bracht met 
zijn studie in 2012 de aard en omvang van zwanger-
schapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt voor het eerst 
in beeld. Sindsdien staat het onderwerp vaak in de 
belangstelling, zowel in verschillende media als bij de 
campagnes van het College zelf. Het aantal verzoeken 
om een oordeel met het onderwerp zwangerschap bij 
het College is na het uitbrengen van de studie sterk 
gestegen. Dit betekent niet meteen dat ook de omvang 
van zwangerschapsdiscriminatie is toegenomen. 

In 2012 bleek dat 45% van de vrouwen die zwangerschap 
combineerden met werken en/of solliciteren, een ervaring 
had die op zwangerschapsdiscriminatie duidde.  

Om te onderzoeken of de situatie sindsdien is verbeterd,  
heeft het College opnieuw onderzoek gedaan onder 
1.055 vrouwen. In deze studie staan de ervaringen van 
de vrouw centraal.

Gemiddeld 70% van de moeders met een kind van 
jonger dan zes jaar1 had in 2013 betaald werk (CBS, 2016). 
Deze vrouwen combineren moederschap (en vaak ook 
zwangerschap) met werk. Het College bekijkt de 
 gevolgen van zwangerschap en pril moederschap op het 
werk vanuit het perspectief van de gelijke behandeling. 
Onder pril moederschap wordt in dit onderzoek verstaan 
moeders met kinderen die jonger zijn dan 4 jaar. In het 
juridisch kader (zie hoofdstuk 4) staat welke behandeling 
van werkneemsters verboden onderscheid oplevert  
en welke niet. In het rapport zelf zal dit kader ook 
 centraal staan.

In het onderzoek wordt nagegaan hoe vaak vrouwen 
situaties meemaken die discriminerend kunnen zijn,  
op grond van hun zwangerschap of moederschap.  
Er wordt over mogelijke discriminatie gesproken omdat 
via de enquête niet te achterhalen is of de situaties 
daadwerkelijk zo gebeurd zijn als de vrouwen rapporteren. 
Het zijn wel situaties die volgens de wet als discriminatie 
kunnen worden aangemerkt. Dit hoeft overigens niet  
te betekenen dat vrouwen deze situaties zelf ook als 
discriminerend betitelen. 

1 Het CBS hanteert een grens van zes jaar voor het jongste kind, 
in het onderzoek ligt de grens net anders en zijn alleen degenen 
van wie het jongste kind onder de vier jaar is betrokken. Het is 
onduidelijk of bij deze leeftijdsgroep ook gemiddeld 70% van 
de moeders betaald werk heeft, in het geval dat vrouwen in de 
eerste jaren na de geboorte iets minder vaak werken kan het 
percentage ook iets lager uitvallen. In hoofdstuk 3 wordt over 
82% gesproken, dat percentage is inclusief de vrouwen  
die werk zochten.
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1.3.1 Enquête onder zwangere vrouwen 
en moeders met jonge kinderen

In maart 2016 nam, net zoals in maart 2011, markt-
onderzoeksbureau TNS NIPO een online enquête af 
onder vrouwen die in de afgelopen vier jaar zwanger zijn 
geweest of moeder zijn geworden en in deze periode 
werkten of werk zochten. Hiervoor zijn vrouwen bena-
derd uit hun eigen respondentenpanel, waarbij de leden 
door TNS NIPO zijn uitgenodigd om deel uit te maken 
van het panel. Het voordeel hiervan is dat er een meer 
representatief beeld ontstaat dan wanneer er gebruik 
was gemaakt van een panel waarbij mensen zichzelf 
aanmeldden. Een ander voordeel is dat bepaalde voor 
dit onderzoek relevante achtergrond gegevens van de 
leden al bekend waren, bijvoorbeeld of de vrouwen de 
afgelopen vier jaar moeder waren geworden. Hierdoor 
kon de doelgroep gericht worden benaderd. Uiteindelijk 
hebben binnen één week 1.055 vrouwen de enquête 
ingevuld (respons van 50%). Uit de vergelijking tussen 
beschikbare achtergrondkenmerken van vrouwen die 
gereageerd hebben en de vrouwen die niet gereageerd 
hebben, blijkt dat de respons  representatief 2 is voor  
de benaderde doelgroep. 

2 Een uitzondering hierop is dat vrouwen met een hoger inkomen 
licht oververtegenwoordigd lijken te zijn, hoewel voor veel vrouwen 
de inkomensgegevens ontbraken. Echter, voor een gerelateerd 
onderwerp, beroepsniveau, waren wel voldoende waarnemingen 
en was er geen sprake van oververtegenwoordiging. Daarom 
gaat het College ervan uit dat het onderzoek een voldoende 
representatief beeld van de arbeidsmarkt biedt.

1.1 Doelstellingen
In het onderzoek van het College in 2012 is een uitgebreid 
beeld geschetst van de aard en de omvang van zwanger-
schapsdiscriminatie. Sindsdien heeft het onderwerp 
veelvuldig in de belangstelling gestaan. Het onderzoek 
in 2016 heeft drie doelen: het primaire doel is om te 
achterhalen of de problematiek sinds het vorige onder-
zoek is veranderd en/of is afgenomen. Daarnaast is het 
doel om inzicht te krijgen in de mogelijke veranderingen 
wat betreft de bekendheid met de wet en de bereidheid 
van vrouwen om discriminatieervaringen te melden.

1.2 Onderzoeksvraag
De hoofdvraag luidt:

In hoeverre is de aard en omvang van mogelijke 
 discriminatie veranderd ten opzichte van 2012?

Het onderzoek moet uitmaken hoe vaak vrouwen op hun 
werk mogelijke discriminatie op grond van zwangerschap 
en pril moederschap ervaren en op welke manier dit 
plaatsvindt. De uitkomsten worden vergeleken met de 
gegevens uit 2012. Ook wordt nagegaan wanneer de 
ervaringen van vrouwen volgens de gelijkebehandelings-
wetgeving als discriminatie kunnen worden aangemerkt. 
Om dit te onderzoeken vraagt het College vrouwen naar 
concrete situaties tijdens de sollicitatieprocedure, bij het 
aangaan van de arbeidsverhouding, de arbeids-
voorwaarden (zoals verlofregelingen, het salaris en de 
terugkeer in de oude functie), bij de arbeidsomstandig-
heden (zoals openlijke kritiek op de zwangerschap) en 
het niet verlengen van een tijdelijk contract of ontslag. 
De ondervraagde vrouwen vinden niet altijd dat zij 
gediscrimineerd zijn. Daarom is aan hen niet alleen 
gevraagd wat zij hebben meegemaakt, maar ook of  
zij deze situaties discriminerend vonden.

1.3 Methode
Om veranderingen in de aard en omvang van mogelijke 
zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie op grond 
van pril moederschap bij de arbeid in Nederland in kaart 
te brengen, zijn in de enquête dezelfde vragen gesteld 
als in 2012. Het College illustreert deze cijfers met de 
ervaringen van vrouwen die de afgelopen vier jaar bij 
het College een melding hebben gedaan of een verzoek 
om een oordeel hebben ingediend. Bij twee verloskundige-
praktijken zijn daarnaast negen korte interviews met 
zwangere vrouwen gehouden om te illustreren dat er 
ook situaties zijn waarin het wel goed gaat. 
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2 Juridisch kader 
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Daarnaast zijn er verschillende Europese richtlijnen die 
discriminatie verbieden. Lidstaten zijn verplicht om de 
Europese richtlijnen te implementeren in de nationale 
wetgeving. De Nederlandse gelijkebehandelings-
wetgeving is in belangrijke mate een uitwerking van  
de Europese richtlijnen. De belangrijkste richtlijnen ten 
aanzien van het verbod van onderscheid op grond  
van geslacht bij de arbeid zijn Richtlijn 2006/54EG 
 (herschikkingsrichtlijn) en Richtlijn 92/85 EEG (zwanger-
schapsrichtlijn). Het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft verschillende uitspraken gedaan waarin het 
aangeeft hoe de betreffende richtlijnen moet worden 
uitgelegd. De rechter en het College moeten de nationale 
wetgeving conform de EU- richtlijnen en de uitspraken 
van het HvJ EU uitleggen, met dien verstande dat de 
richtlijnen minimumnormen bevatten. De nationale 
wetgeving kan dus meer bescherming bieden.

2.2 Nationale wetgeving 
De gelijkebehandelingswetgeving verbiedt onderscheid 
op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. 
Dit is vastgelegd in artikel 7:646 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW), de Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (WGB) en de Algemene wet gelijke 
 behandeling (AWGB).
Onderscheid is verboden bij:
■■ De werving en selectie, het aangaan van een arbeids-
verhouding, het verlengen van een contract;

■■ De arbeidsomstandigheden (waaronder de bejege-
ning van werknemers);

■■ De arbeidsvoorwaarden;
■■ De bevordering;
■■ De beëindiging van een arbeidsverhouding;
■■ De Arbeidsbemiddeling;
■■ De uitoefening van het vrije beroep.

2.2.1 Algemene uitgangspunten
Als een werkgever onderscheid maakt op grond van 
zwangerschap, bevalling en/of moederschap is sprake 
van direct onderscheid. Dit kan immers enkel vrouwen 
treffen. Direct onderscheid is verboden behoudens 
wettelijke uitzonderingen ter bescherming van de 
vrouw. Doorgaans betekent dit dat als een werkgever 
onderscheid maakt vanwege zwangerschap, hiervoor 
geen rechtvaardiging zal zijn en dit dus verboden is.
Een vrouw mag evenmin nadeel ondervinden als zij 
afwezig of verminderd inzetbaar is in verband met 
 zwangerschapsverlof en/of zwangerschapsgerelateerde 
ziekte die optreedt voor het verlof. Deze zijn onlos-
makelijk verbonden met de zwangerschap zelf. Een 
werkgever die een werknemer benadeelt in verband  

Het discriminatieverbod is neergelegd in verschillende 
internationale verdragen, Europese richtlijnen en in de 
nationale gelijkebehandelingswetgeving. Het verbod van 
onderscheid op grond van geslacht heeft ook betrekking 
op zwangerschap. Zwangere en pas bevallen vrouwen 
genieten dus een bijzondere bescherming. Het doel 
hiervan is de bescherming van de gezondheid van de 
vrouw en het kind tijdens en vlak na de zwangerschap. 
Om die reden hebben werkneemsters recht op zestien 
weken zwangerschapsverlof. Het verlof gaat in uiterlijk 
vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallings-
datum (art 3:1 Wet arbeid en zorg). Gedurende deze 
zestien weken geldt er een arbeidsverbod vanaf vier 
weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot zes 
weken na de bevalling (art. 4:6 Arbeidstijdenwet). 
Naast de bescherming van de gezondheid van de vrouw 
en het kind, heeft het discriminatieverbod ten doel dat 
vrouwen en mannen gelijkelijk kunnen participeren  
op de arbeidsmarkt, waarbij het voor vrouwen die net 
 moeder zijn geworden mogelijk wordt gemaakt om arbeid 
en zorg te combineren. Hieronder volgt een uiteenzetting 
van de relevante regelgeving waaraan zwangere en pas 
bevallen vrouwen bescherming kunnen ontlenen ten 
einde bovenstaande doelen zoveel mogelijk te bereiken. 
Hierbij maken wij een onderscheid tussen regels die  
in Internationaal (de Verdragen) en Europees verband 
(Richtlijnen) zijn opgesteld en de nationale gelijke-
behandelingswetgeving waaraan het College toetst. 

2.1 Internationale en 
Europese regelgeving

Verschillende internationale verdragen verbieden 
 discriminatie op grond van geslacht. Dit verbod is onder 
andere neergelegd in artikel 14 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) 
en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke rechten (IVBPR). 
Internationale verdragen leggen in de eerste plaats aan 
staten de verplichting op om passende maatregelen te 
nemen om discriminatie te voorkomen. Hier ligt dus 
een belangrijke taak bij de overheid. Zo verplicht artikel 
11 van het VN-Vrouwenverdrag staten om passende 
maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen 
in verband met zwangerschap en werk te voorkomen. 
Deze bepaling is niet bij de rechter afdwingbaar. Dit kan 
alleen als de bepaling naar haar inhoud een ieder kan 
verbinden (rechtstreeks werkende verdragsbepaling). 
Dit betekent – kort gezegd – dat de norm voldoende 
nauwkeurig omschreven moet zijn, zodat voor de rechter 
duidelijk is welke rechten hieruit voortvloeien. De rechter 
heeft uitgemaakt dat artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM 
rechtstreekse werking hebben. 
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met deze afwezigheid, zal direct onderscheid maken  
op grond van geslacht (HvJ EG 14 juli 1994, nr. C-32/93, 
(Webb) en daarmee handelen in strijd met de wet.
Omdat discriminatie vaak moeilijk is te bewijzen is, 
geldt er een ‘verlichte bewijslast’. Het is aan de werknemer 
die zich gediscrimineerd voelt om feiten aan te voeren 
die onderscheid kunnen doen vermoeden. Als de werk-
nemer hierin slaagt, is het aan de werkgever om te 
bewijzen dat hij niet in strijd heeft gehandeld met de wet. 

2.2.2 Werving en selectie, aangaan van een 
arbeidsverhouding, contractverlenging

Artikel 7:646, lid 1 BW/artikel 1b, lid 1 WGB, in samen-
hang met artikel 1 WGB/artikel 5 lid 1, onderdeel a en c 
in samenhang met artikel 1 AWGB

Een werkgever mag een werknemer niet afwijzen voor 
een functie vanwege haar zwangerschap, bevalling en/
of moederschap. Dit mag ook geen reden zijn om een 
contract niet te verlengen. Een besluit om een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen, 
geldt in het kader van de gelijkebehandelingswetgeving 
namelijk als een besluit betreffende het (niet) aangaan 
van een arbeidsovereenkomst (HvJ EG 4 oktober 2011, 
nr. C-438/99 (Jimenez Melgar)). Als een werknemer 
wordt afgewezen voor een functie of niet in aanmerking 
komt voor een contractverlenging in verband met haar 
(afwezigheid als gevolg van haar) zwangerschap, zal  
de werkgever direct onderscheid maken op grond van 
geslacht en dit is verboden.
Een sollicitant hoeft een werkgever niet te vertellen dat 
zij zwanger is. Dit mag voor een werkgever immers 
geen reden zijn om de werknemer af te wijzen. (HvJ EU 
4 oktober 2001, nr. C 109/00 (Tele Dan Mark)).

2.2.3 Arbeidsomstandigheden
Artikel 7:646, lid 1 BW/artikel 1b, lid 1 WGB, in samen-
hang met artikel 1 WGB/artikel 5 lid 1, onderdeel h in 
samenhang met artikel 1 AWGB

Een werkgever dient zorg te dragen voor een discrimi-
natievrije werkomgeving. In dat kader dient de werk-
gever erop toe te zien dat werknemers en derden zich 
onthouden van discriminatie, waaronder het maken 
van discriminatoire opmerkingen. Uit deze zorgplicht 
vloeit ook voort dat een werkgever klachten over discrimi-
natie zorgvuldig moet behandelen en hiernaar een 
onderzoek moet instellen. Een zorgvuldige klacht-
behandeling vereist een deugdelijk en objectief onder-
zoek, met onder meer hoor en wederhoor. Zo nodig 
moet de werkgever passende maatregelen nemen.  

De uitkomst van het onderzoek moet worden terug-
gekoppeld aan de klager zodat voor de klager, duidelijk 
is wat er naar aanleiding van de klacht is gedaan. 

2.2.4 Arbeidsvoorwaarden
Artikel. 7:646, lid 1 BW/artikel 1b, lid 1 WGB, in samen-
hang met artikel 1 WGB/artikel 5 lid 1, onderdeel e in 
samenhang met artikel 1 AWGB

Onder arbeidsvoorwaarden vallen onder andere de 
beloning, de mogelijkheid om opleidingen te volgen,  
de werktijden, de inhoud van de functie, het recht op 
terugkeer na afloop van het zwangerschapsverlof of 
ouderschapsverlof. Na afloop van het zwangerschaps-
verlof, heeft de werknemer het recht om te profiteren 
van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden waarop zij 
tijdens haar afwezigheid aanspraak zou hebben kunnen 
maken (art. 15 Richtlijn 2006/54/EG).

Beloning
Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft de 
werkgever geen loondoorbetalingsverplichting (art. 7:629, 
vierde lid BW). De werknemer heeft recht op een zwanger-
schapsuitkering van het UWV (art. 3:1 Wet arbeid en 
zorg (WAZO)). De zwangerschapsuitkering bedraagt 
100% van het dagloon, maar is gemaximeerd tot  
€ 202,17 (max-dagloon voor 2016). In veel cao’s is echter 
geregeld dat de werkgever het loon aanvult gedurende 
het zwangerschapsverlof, wanneer vrouwen meer dan 
het maximale dagloon verdienen.
Omdat de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting 
heeft gedurende het zwangerschapsverlof, hoeft hij over 
deze periode ook geen bonus uit te keren, mits de bonus 
kan worden aangemerkt als loon, bijvoorbeeld in geval 
van een prestatiebonus (Gerechtshof Amsterdam  
27 april 2010, LJN BM2034, zie ook oordeel 2011-79 en 
80). Een vitaliteitsbonus, die wordt verstrekt als een 
werknemer zich gedurende een bepaalde periode niet 
ziek heeft gemeld, wordt niet aangemerkt als loon, 
omdat er onvoldoende band is met de verrichte arbeid 
(oordeel 2011-80).

Opleiding
Een werkgever mag een werknemer niet benadelen in 
verband met haar zwangerschap, bij de mogelijkheid 
om onderwijs/scholing/opleiding te volgen. Het HvJ 
EU oordeelde dat een werkgever in strijd handelde met 
het discriminatieverbod door een werknemer uit te 
sluiten van een opleiding, omdat zij een periode afwe-
zig was vanwege haar zwangerschaps- en bevallingsver-
lof (HvJ EU 6 maart 2014, C-595/12 (Loredana Napoli),  
zie ook oordeel 2015-19).
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Werktijden/inhoud van de functie
Een werkgever mag de arbeidsomvang (aantal uren dat 
werknemer werkt) of de inhoud van de functie niet 
wijzigen in verband met de zwangerschap van de werk-
nemer, tenzij dit dient ter bescherming van de veiligheid 
of gezondheid van de werknemer/het kind. De werk-
gever is verplicht om de arbeidsplaats en de arbeid die 
wordt verricht door de zwangere werkneemster aan te 
passen om de veiligheid en gezondheid van de zwangere 
werkneemster te waarborgen (art. 4 Arbeidsomstandig-
hedenwet). Dit geldt ook voor de arbeidstijden (art. 4:5 
Arbeidstijdenwet). Hierin is ook geregeld dat een werk-
gever een zwangere werknemer in gelegenheid stelt om 
de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te onder-
gaan. Zij mag daarbij niet worden gekort op haar beloning 
als zij hierdoor verhinderd is om haar arbeid te verrichten 
(art. 4 lid 6, Arbeidstijdenwet).

Recht op terugkeer in de eigen functie
Als een werkneemster na afloop van haar zwangerschaps-
verlof weer aan het werk gaat, heeft zij het recht om 
onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden terug te 
keren in haar eigen functie (art. 15 Richtlijn 2006/54/EG, 
oordeel 2012-59). Een werkgever mag een werkneemster 
hierbij niet benadelen vanwege haar zwangerschap. 

Ouderschapsverlof
Om een betere combinatie van arbeid en zorgtaken 
mogelijk te maken, hebben werknemers (zowel de moeder 
als de vader) recht op ouderschapsverlof (art. 6:1 Wet 
arbeid en zorg). De werkgever mag de werknemer niet 
benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer 
ouderschapsverlof opneemt (art 6:1a Wet arbeid en zorg).

2.2.5 De bevordering (promotie)
Artikel 7:646, lid 1 BW/artikel 1b, lid 1 WGB, in samen-
hang met artikel 1 WGB/artikel 5 lid 1, onderdeel g in 
samenhang met artikel 1 AWGB

Een werkgever mag een werknemer niet benadelen bij 
de promotiekansen binnen het bedrijf om redenen die 
verband houden met haar zwangerschap. Het HvJ EU 
oordeelde dat sprake is van discriminatie als een werk-
nemer niet in aanmerking komt voor een promotie, 
omdat zij geen beoordeling heeft gehad als gevolg van 
haar afwezigheid in verband met haar zwangerschaps-
verlof (HvJ EU 30 april 1998, nr. C-139/65 (Thibault)).

2.2.6 De beëindiging van de 
arbeidsverhouding

Artikel 7:646, lid 1 BW/artikel 1b, lid 1 WGB, in samen-
hang met artikel 1 WGB/artikel 5 lid 1, onderdeel c in 
samenhang met artikel 1 AWGB

Uitgangspunt is dat een werkgever de arbeidsovereen-
komst niet mag opzeggen als een werknemer zwanger 
is of zwangerschapsverlof heeft en in de eerste zes 
weken nadat de werknemer – na het zwangerschaps-
verlof – weer begint met werken (art. 7:670 BW, lid 2). 
Op dit opzegverbod gelden enkele uitzonderingen  
(art 7:670a, lid 2 BW). Daarnaast houdt het discriminatie-
verbod in dat een werkgever de arbeidsverhouding niet 
mag beëindigen vanwege de zwangerschap van een 
werknemer. 

2.2.7 Arbeidsbemiddeling
Artikel 5 lid 1, onderdeel b in samenhang met  
artikel 1 AWGB

Uitzend- en bemiddelingsbureaus hebben een eigen 
verantwoordelijkheid om niet in strijd met de gelijke-
behandelingswetgeving te handelen. Dit betekent onder 
andere dat zij hiernaar onderzoek moeten doen wanneer 
er aanwijzingen zijn dat er (mogelijk) sprake is van 
ongelijke behandeling door de inlener/opdrachtgever. 
Ook moeten zij hen erop erop aanspreken als zij deze 
zich schuldig maken aan discriminatie. Dit is ook het 
geval als de werknemer niet in dienst treedt bij de 
arbeidsbemiddelaar, maar bij de opdrachtgever zelf 
(oordeel 2014-63). Als een werknemer in dienst treedt 
bij het bemiddelingsbureau/uitzendbureau en te werk 
wordt gesteld bij een inlener/opdrachtgever, rust op het 
uitzendbureau als werkgever daarnaast de verplichting 
om zorg te dragen voor een discriminatievrije werk-
omgeving (oordeel 2016-2).

2.2.8 De uitoefening van het vrije beroep
Artikel 6 AWGB

In de hierboven beschreven situaties is steeds sprake 
van een gezagsverhouding tussen werkgever en werk-
nemer. Uitgangspunt van de wetgever is dat het discri-
minatieverbod van toepassing is op het gehele terrein 
van arbeid en daarmee ook in situaties waarin geen 
gezagsrelatie is. Die situaties worden getoetst aan het 
verbod van onderscheid bij de voorwaarden voor en  
de toegang tot het vrije beroep.
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Deel II
Kernresultaten enquête 
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Dit gedeelte van het onderzoek beschrijft de ervaringen 
die vrouwen hebben met arbeid rondom hun zwanger-
schap en/of pril moederschap. Deel II bevat de kern-
resultaten van het onderzoek en Deel III gaat dieper op 
de resultaten in. Hierbij worden de uitkomsten van de 
enquête beschreven en ter illustratie de meldingen bij 
het College en de interviews met vrouwen gebruikt. 

De ervaringen van vrouwen zijn onderzocht middels 
een enquête onder 1.055 vrouwen die in de periode van 
2012 tot 2016 een kind hebben gekregen (zie voor de 
kenmerken Tabel 1 en Tabel 2). Deze ervaringen zijn 
naast de uitkomsten van het eerdere onderzoek van  

het College naar zwangerschapsdiscriminatie gelegd 
(hoofdstuk 3). In het huidige onderzoek is (in tegen-
stelling tot het vorige onderzoek) ook aandacht besteed 
aan de gevolgen die negatieve ervaringen op de werk-
vloer mogelijk kunnen hebben voor de gezondheid van 
een vrouw of haar kind, waarbij het bijvoorbeeld kan 
gaan om complicaties bij de bevalling of een te vroeg 
geboren baby (zie hoofdstuk 4).

De daarop volgende hoofdstukken zijn een verdieping 
van de ervaringen wat betreft zwangerschap en/of 
 moederschap en werk. 

Tabel 1 – Werksituatie vrouwen 

Uitsplitsing naar (sub)groep Aantal
Deze groep komt voor 

in hoofdstuk

Totaal aantal vrouwen dat in de afgelopen vier jaar  
een kind heeft gekregen

1.055 13 

Uitsplitsing respons enquête 3

Gesolliciteerd en/of gewerkt 879

Uitsplitsing werken en solliciteren 4

Gesolliciteerd 380 5

Op het punt om contract te ondertekenen 92 6

Gewerkt in loondienst 850 7, 8, 9, 10

- met een tijdelijk contract 129 10.1

- met een vast contract 721 10.2

3 Niet iedereen was werkzaam of op zoek naar werk, vandaar dat 
dit niet optelt naar 1055.

4 De uitsplitsing telt niet op tot 879, omdat meerdere situaties 
van toepassing kunnen zijn.
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Tabel 2 – Achtergrondkenmerken van vrouwen in loondienst en/of die gesolliciteerd hebben (N=879)

Aantal % Minimum Maximum Gemiddelde

Leeftijd 879 20 47 34

Aantal kinderen tijdens  
laatste zwangerschap

879

0 283 32%

1 427 49%

2 of meer 169 19%

Beroepsniveau 879

Basisschool/vmbo 50 6%

Havo/vwo 312 35%

Hbo 384 44%

Wo 133 15%

Aantal contracturen voor  
zwangerschap

850

Tot en met 16 uur 72 8%

17 tot 28 uur 240 28%

28 tot 36 uur 265 31%

36 uur of meer 273 32%

Netto inkomen voor zwangerschap 879

0-500 euro 24 3%

500-1000 euro 89 10%

1000-1500 euro 245 29%

1500-2000 euro 285 34%

>2000 euro 207  24%

Sector 878

Profit 410 47%

Non-profit 468 53%
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3  Overzichtshoofdstuk: 
enquêteresultaten 
2012 en 2016
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Dit zou betekenen dat elk jaar meer dan 50.000 vrouwen 
bij het solliciteren of op hun werk  ervaringen hebben die 
duiden op mogelijke discriminatie vanwege zwanger-
schap of pril moederschap5. 

Ten opzichte van de 45% die in het vorige onderzoek in 
2012 werd gevonden, is dit geen significante daling (zie 
Bijlage 1: Tabel 16). Ook op de te onderscheiden terreinen 
zijn er geen verschillen tussen 2012 en 2016 waar te 
nemen6. Mogelijke discriminatie op deze terreinen 
wordt in de onderstaande paragrafen kort omschreven.

Figuur 1 – Verschillen in discriminatiepercentages 
naar subterrein en totaal

5 Per jaar worden ongeveer 170.000 vrouwen (opnieuw) moeder. 
In het jaar 2013 (het recentst beschikbare jaar, CBS Statline 
2016) waren er 796.000 vrouwen met een kind jonger dan zes 
jaar. Van deze vrouwen had of zocht 82% werk voor meer dan  
12 uur per week. Het zou kunnen dat vrouwen gemiddeld in  
het eerste jaar minder vaak werken. Daarom is er met meer dan 
50.000 een voorzichtige schatting gemaakt. De berekening is als 
volgt gemaakt: 170.000 * 0,82 (percentage actief op de arbeids-
markt) * 0,43 (percentage dat te maken heeft met mogelijke 
discriminatie vanwege zwangerschap) = 59.942.

6 Op sommige onderwerpen lijkt sprake te zijn van een verschil 
(zoals bij het aangaan van de arbeidsverhouding). Deze verschillen 
zijn echter niet significant.

43% van de ondervraagde vrouwen die in de afgelopen 
vier jaar een kind kregen en actief waren op de arbeids-
markt, heeft een ervaring die op mogelijke discriminatie 
vanwege hun zwangerschap of pril moederschap duidt. 
Ten opzichte van 2012 (45%) is er in de aard en omvang 
van zwangerschapsdiscriminatie niets veranderd. Ook 
worden discriminatiesituaties niet sneller in vergelijking 
met het vorige onderzoek herkend. Vrouwen verdiepen 
zich in 2016 zelfs minder goed in hun rechten en plichten 
die ze als zwangere werkneemster in een arbeidsrelatie 
hebben en doen minder vaak een melding wanneer zij 
zich gediscrimineerd voelen. Het kennisniveau van 
vrouwen over zwangerschapsdiscriminatie is ongeveer 
gelijk gebleven. Hoewel nog steeds een kwart van de 
vrouwen problemen ervaart om te kolven of borstvoeding 
te geven op het werk, is dit een verbetering ten opzichte 
van 2012. Ook hoeven vrouwen minder vaak nacht-
diensten te draaien.

In de hoofdstukken 5 tot en met 10 worden situaties 
beschreven die op discriminatie van zwangere vrouwen 
en jonge moeders wijzen. In dit hoofdstuk wordt een 
kort overzicht gegeven van de mogelijke discriminatie 
bij de arbeid (zie paragraaf 3.1) met per situatie de risico-
factoren die de kans op mogelijke discriminatie vergroten 
(zie paragraaf 3.2). Daarnaast wordt een kort overzicht 
gegeven van de ontwikkelingen met betrekking tot het 
herkennen van discriminatie (zie paragraaf 3.3), 
 verdieping in rechten en plichten (zie paragraaf 3.4), 
meldingsbereidheid (zie paragraaf 3.5) en kennis over 
discriminatie (zie paragraaf 3.6). Tot slot worden de 
belangrijkste bevindingen ten aanzien van de gevolgen 
van negatieve ervaringen op de werkvloer op de 
gezondheid van vrouwen en hun kind samengevat  
(zie paragraaf 3.7). 

3.1  Verschillen in mogelijke 
discriminatie tussen 
2012 en 2016

Sinds 2012 is er op het gebied van discriminatie op de 
arbeidsmarkt vanwege zwangerschap of jong moeder-
schap geen verbetering opgetreden. Van alle in 2016 
ondervraagde vrouwen die de afgelopen vier jaar tijdens 
hun laatste zwangerschap werkten en/of solliciteerden 
(N=879), heeft 43% mogelijke discriminatie meegemaakt 
vanwege hun zwangerschap of jong moederschap  
(zie Figuur 1). 
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3.1.1 Sollicitatie
Vrouwen krijgen in 2016, net zoals in 2012, in ongeveer 
één op de vijf gevallen te maken met een afwijzing 
waarbij zwangerschap, moederschap of een kinderwens 
vermoedelijk een rol speelt. Wanneer de werkgever vragen 
stelt over zwangerschap, moederschap of een mogelijke 
kinderwens tijdens de sollicitatie, is de kans groter dat 
vrouwen worden afgewezen of vermoeden te zijn 
 afgewezen wegens deze onderwerpen. Ook wanneer de 
vrouw tijdens het sollicitatiegesprek deze onderwerpen 
op eigen initiatief aansnijdt, heeft zij een grotere kans 
op een afwijzing. In hoofdstuk 5 wordt dieper op de 
uitkomsten van het onderzoek ingegaan.

3.1.2 Aangaan arbeidsovereenkomst
In beide onderzoeken is gevraagd of vrouwen tijdens 
hun meest recente zwangerschap op het punt hebben 
gestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.  
Dit was in beide jaren voor een kleinere groep onder-
vraagden het geval (N=87 in 2012, N=92 in 2016).  
In 2016 geeft 32% van deze vrouwen aan dat het contract 
wordt geannuleerd of gewijzigd vanwege de zwanger-
schap. In 2012 was dit nog 38%, maar gaat het hier niet 
om een significante afname. In hoofdstuk 6 wordt verder 
op deze uitkomsten van het onderzoek in 2016 ingegaan.

3.1.3 Arbeidsvoorwaarden
26% van alle ondervraagde werkende vrouwen heeft in 
2016 te maken gehad met discriminatie met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden vanwege hun zwangerschap 
of moederschap. In 2012 ging dat nog om 30% (deze 
afname is niet significant). Het gaat dan om problemen 
met zwangerschaps- en bevallingsverlofregelingen, de 
terugkeer na het verlof en het uitgesloten worden van 
promoties of salarisverhoging vanwege de zwanger-
schap. In hoofdstuk 7 wordt verder op de uitkomsten 
uit 2016 ingegaan. 

3.1.4 Arbeidsomstandigheden
Op het terrein van arbeidsomstandigheden heeft 22% 
van de ondervraagde werkende vrouwen anno 2016 
(23% in 2012) te maken gekregen met ervaringen die 
kunnen duiden op discriminatie wegens hun zwanger-
schap. Hierbij gaat het om openlijk bekritiseerd worden 
over de zwangerschap op de werkvloer, ongewenste 
aanrakingen van de buik of tijdens of na de zwanger-
schap kritischer worden beoordeeld in het functioneren 
dan daarvoor (zie ook hoofdstuk 8). 

In het onderzoek is ook gevraagd naar situaties rondom 
de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden 
die niet meteen kunnen worden aangemerkt als discri-
minatie, maar wel een belemmering kunnen vormen 
voor een goede combinatie van werk en zorg. 
Bijvoorbeeld moeilijkheden rondom het kolven of het 
geven van borstvoeding op het werk. Die moeilijkheden 
hoeven niet voort te komen uit het feit dat een werkgever 
zijn verplichtingen niet nakomt. Het kan bijvoorbeeld 
ook lastig zijn om te kolven, omdat de vrouw voor haar 
baan veel onderweg is. Ten opzichte van 2012 is er een 
significante verbetering te zien op dit gebied. In 2012 
gaf 32% van de werkneemsters aan dat het moeilijk was 
om te kolven of borstvoeding te geven op werk, tegen-
over 25% in 2016. Ook hoeven vrouwen in 2016 minder 
vaak nachtdiensten te draaien (22%) dan in 2012 (39%). 
In hoofdstuk 9 wordt de overige  problematiek op de 
werkvloer verder toegelicht.

3.1.5 Niet verlengen contract en ontslag
Een tijdelijk contract niet verlengd zien worden wegens 
een zwangerschap, of zelfs ontslagen worden vanwege 
zwangerschap of jong moederschap, valt tevens onder 
zwangerschapsdiscriminatie. Van de vrouwen wier 
 tijdelijk contract afliep tijdens of vlak na de zwanger-
schap, zegt 44% dat het contract niet is verlengd van-
wege hun zwangerschap (zowel in 2012 als in 2016). 
Het risico om ontslagen te worden is daarentegen een 
stuk kleiner. Van de vrouwen met een vast dienstverband 
werd 3% ontslagen (zowel in 2012 als in 2016), naar 
eigen zeggen vanwege de zwangerschap of jong 
 moederschap. In hoofdstuk 10 wordt verder op de 
 uitkomsten uit 2016 ingegaan.

3.2 Risico op discriminatie 
in perspectief

Voor elke soort zwangerschapsdiscriminatie is gekeken 
of er kenmerken zijn (van de vrouw of van haar baan) 
die het risico op discriminatie vergroten. In Tabel 3 staat 
een overzicht van alle getoetste factoren.

3.2.1 Werkloosheidsachtergrond
Met name vrouwen die in de vier jaar voorafgaand aan 
hun meest recente zwangerschap minimaal een half 
jaar werkloos zijn geweest, blijken een groter risico te 
lopen om gediscrimineerd te worden. Met betrekking 
tot de sollicitatieprocedure is dit makkelijker te verklaren, 
omdat een werkloosheidsachtergrond kan meespelen 
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afloopt rond de zwangerschap, vaak meemaken dat 
hun contract wegens hun zwangerschap niet wordt 
verlengd (44%).

3.2.5 Leidinggevende functie
Het hebben van een leidinggevende functie vergroot de 
kans dat vrouwen worden gediscrimineerd bij salaris-
verhoging of promotie, vanwege de zwangerschap. 
Daarnaast geven zij vaker aan dat ze kritischer worden 
gevolgd in hun  functioneren vanwege de zwangerschap. 

3.2.6 Andere risicofactoren
Voor sommige kenmerken is het vooral afhankelijk per 
terrein of en op welke manier het risico wordt vergroot 
om gediscrimineerd te worden. Vrouwen werkzaam  
op een hoger beroepsniveau worden vaker benadeeld 
bij het regelen van verlof – mogelijk omdat hun 
 afwezigheid moeilijker op te vangen zou kunnen zijn –, 
maar vrouwen op lagere werkniveaus ontvangen vaker 
openlijk kritiek op de zwangerschap en lopen vaker het 
risico dat vanwege hun zwangerschap het contract niet 
wordt verlengd. Vrouwen die niet voor de eerste keer 
zwanger zijn ervaren minder problemen op het terrein 
van arbeidsomstandigheden, maar het hebben  
van kinderen kan wel in hun nadeel zijn tijdens het 
sollicitatiegesprek.

Er is ook een aantal factoren die niet van invloed blijken 
op het risico om gediscrimineerd te worden. Zo hebben 
etnische afkomst, de lengte van het dienstverband, het 
aantal personen werkzaam in dezelfde functie, het 
geslacht van de leidinggevende en wanneer de leiding-
gevende is ingelicht over de zwangerschap op geen van 
de terreinen invloed. Echter, wanneer weinig collega’s 
dezelfde functie bekleden, is het wel moeilijker om 
ouderschapsverlof te regelen of minder uren te gaan 
werken. Wanneer vrouwen nog maar kort in dienst zijn, 
worden zij vaker onprettig behandeld op de werkvloer. 
In deze situaties is het wel lastiger vast te stellen of het 
om een discriminatoire ervaring gaat of niet7.

7 In 2012 bleken eveneens een werkloosheidsverleden, een tijdelijk 
contract en werken in de profitsector factoren die op vergelijk-
bare subterreinen van invloed bleken op het risico op mogelijke 
discriminatie, en bleken nagenoeg dezelfde factoren als laatst-
genoemde bij geen van de terreinen van invloed te zijn.  
Een volledig overzicht van alle risicofactoren per subterrein in 
2012 is te vinden in Bijlage 1: Tabel 17.

in de afweging van de werkgever om iemand aan te 
nemen (of een langere werkloosheidsperiode inhoudt 
dat een vrouw vaker op sollicitatiegesprek is geweest). 
Het is echter vooral opmerkelijk dat in situaties waarbij 
de werkneemster vermoedelijk al enige tijd in dienst is 
bij haar werkgever, er voor vrouwen met een werkloos-
heidsgeschiedenis nog steeds een groter risico op 
zwangerschapsdiscriminatie bestaat. Zo is het moeilijker 
voor vrouwen die in het verleden werkloos zijn geweest 
om het zwangerschaps- en bevallingsverlof te regelen. 
Ook is de kans dat hun vaste contract wordt beëindigd 
groter dan bij vrouwen zonder werkloosheidsgeschiedenis. 
Niet op alle terreinen van arbeid is duidelijk waarom 
juist vrouwen met een werkloosheidsachtergrond een 
groter risico op zwangerschapsdiscriminatie lopen. 
Mogelijk zegt een werkloosheidsverleden iets in kwalita-
tieve zin over de werkneemster. Zwangerschap kan dan 
een bijkomende reden zijn om bij iemand die minder 
goed functioneert bijvoorbeeld haar contract niet te 
verlengen. Het zou ook kunnen dat dit effect ontstaat 
vanwege de verwachtingen die kunnen bestaan over 
iemand met een langer werkloosheidsverleden.

3.2.2 Problemen bij de bevalling
Ook het moeten meemaken van een lastige bevalling 
en/of problemen bij de gezondheid van de baby, lijkt 
een voorbode om gediscrimineerd te worden wegens 
het prille moederschap. Vrouwen bij wie dit speelt wor-
den kritischer gevolgd in hun functioneren, lopen vaker 
promoties of opslag mis en worden vaker ontslagen.  
In hoofdstuk 4 worden de bevallingsproblemen die 
mogelijk in relatie staan tot het ervaren van onaangename 
situaties op de werkvloer (bijvoorbeeld door een niet 
meewerkende leidinggevende), verder uiteengezet.

3.2.3 De profitsector
Ook vrouwen die werkzaam zijn in de profitsector hebben 
vaker te kampen met mogelijke discriminatie wegens 
hun zwangerschap of moederschap. Het vermoeden 
dat vrouwen wegens hun zwangerschap of kinderwens 
bijvoorbeeld afgewezen worden bij de sollicitatie, is 
sterker in de profitsector dan in de non-profitsector.

3.2.4 Tijdelijke contracten
Vrouwen met een tijdelijke baan blijken tevens een 
risicogroep. Niet alleen worden hun nieuwe contracten 
vaker op het laatste moment gewijzigd dan nieuwe 
vaste contracten, ook lopen zij vaker een beloning of 
opslag mis en worden ze kritischer gevolgd. Bovendien 
bleek al dat vrouwen met een tijdelijk contract dat 
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Tabel 3 – Overzicht risicofactoren voor zwangerschapsdiscriminatie naar terrein van arbeid in 2016

Risico om gediscrimineerd te worden naar subterrein8:
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Werkloosheidsachtergrond + + + + (+) + + +

Bevallingscomplicaties/
problemen gezondheid baby

(+) + + +

Profitsector + + +

Tijdelijke baan + + +

Leidinggevende functie + +

Kinderen tijdens 
zwangerschap

(+) – –

Verzuim door ziekte (+) + (+)

Beroepsniveau + – (–)

Omvang organisatie – –

Weinig vrouwen op vestiging + (–) (+)

Aantal contracturen +

Lengte dienstverband

Aantal personen in zelfde 
functie

Etniciteit

Geslacht van leidinggevende

Leidinggevende laat ingelicht

 Niet getoetst

8 Indien effecten tussen haakjes staan is er wel sprake van samen-
hang, maar is de relatie statistisch en/of inhoudelijk niet altijd 
duidelijk. Zie bijlage 1 voor meer informatie.

3.3  Het herkennen  
van discriminatie

28% van de vrouwen die volgens de enquête vermoedelijk 
gediscrimineerd zijn, zegt zelf ook dat ze zich gediscri-
mineerd voelen. Het verschilt per situatie hoe makkelijk 

de mogelijke discriminatie wordt herkend. Mogelijke 
discriminatie wegens zwangerschap bij ontslag of bij 
het niet verlengen van het contract wordt door 63% van 
de vrouwen als discriminatie herkend en mogelijke 
discriminatie wegens zwangerschap bij het aangaan 
van een arbeidsverhouding door 45%. Het minst vaak 
worden ervaringen die duiden op discriminatie bij het 
verlof, als discriminatie herkend (10%). Ten opzichte 
van 2012 zijn deze percentages niet veranderd, waarmee 
er geen verbetering lijkt te hebben plaatsgevonden in 
het herkennen van discriminatie. In paragraaf 11.1 wordt 
verder op de uitkomsten van 2016 ingegaan.
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omdat ze in die periode afwezig zal zijn vanwege haar 
verlof. In 2012 wisten vrouwen gemiddeld 4,4 van  
6 vragen correct te beantwoorden, in 2016 4,5 van de 6. 
Vrouwen die zich beter verdiepen in hun rechten en 
plichten en vrouwen die werkzaam zijn op een hoger 
beroepsniveau hebben gemiddeld meer kennis over 
zwangerschapsdiscriminatie. In hoofdstuk 13 wordt 
verder op de uitkomsten ingegaan.

3.7 Effect van negatieve 
ervaringen op de 
werkvloer op de 
gezondheid van 
vrouwen en hun kind

De voornaamste doelen van dit rapport zijn de aard en 
omvang van discriminatie wegens zwangerschap en/of 
pril moederschap in kaart te brengen, om inzicht krijgen 
in de mate van bekendheid met zwangerschaps-
discriminatie en de bijbehorende wetgeving en om de 
meldingsbereidheid te achterhalen. Uit het onderzoek 
lijkt echter ook naar voren te komen dat vrouwen die 
vervelende situaties op de werkvloer hebben meegemaakt, 
wellicht een groter risico lopen op een onregelmatige 
bevalling.

35% van de ondervraagde vrouwen heeft problemen 
ervaren bij de geboorte van hun kind. De kans dat 
 vrouwen dit meemaken, lijkt groter te zijn wanneer zij 
een slechte relatie hebben gehad met hun leidinggevende. 
Bijvoorbeeld als een leidinggevende niet bereid is aan-
passingen te doen op de werkvloer en als vrouwen  
niet goed met de leidinggevende kunnen praten over de 
invloed van de zwangerschap op het werk. Ook wanneer 
vrouwen tijdens hun zwangerschap minder serieus 
werden genomen, kritischer werden gevolgd, negatiever 
werden geëvalueerd of een grotere druk voelden om  
te presteren, hadden zij vaker te maken gekregen met 
bevallingscomplicaties. Vrouwen die aangaven dat hun 
werklast tijdens hun zwangerschap te hoog was, maar 
bij wie dit ondanks hun verzoek niet werd verminderd, 
rapporteerden relatief het vaakst problemen met de 
bevalling of de gezondheid van henzelf of het kind.  
In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan.

3.4 Verdieping in rechten  
en plichten

Vergeleken met de resultaten uit 2012 verdiepen vrouwen 
zich in 2016 minder goed in hun rechten en plichten. 
Van de vrouwen die de laatste vier jaar actief zijn 
geweest op de arbeidsmarkt, zegt 29% zich op geen 
enkele manier te hebben verdiept in de rechten en 
plichten die een zwangere vrouw in een arbeidsrelatie 
heeft. De helft van de ondervraagde vrouwen verdiept 
zich een klein beetje (50%), een klein deel zegt zich veel 
te verdiepen (15%) en nog minder vrouwen verdiepen 
zich heel erg goed (5%). Wanneer vrouwen zich verdiepen, 
herkennen zij beter wanneer sprake is van discriminatie. 
Dit zou zowel kunnen betekenen dat het verdiepen 
resulteert in herkenning, als dat het zich gediscrimineerd 
voelen leidt tot verdieping. Vrouwen werkzaam op een 
hoger beroepsniveau verdiepen zich doorgaans meer. 
In paragraaf 11.2 wordt verder op de uitkomsten van 
2016 ingegaan.

3.5 Het melden van 
discriminatie

Slechts 14% van de vrouwen die zich gediscrimineerd 
voelden, maakt hier ook een melding van. Dit is bijna 
een halvering ten opzichte van 2012 (26%). Deze afname 
in melden lijkt vooral te komen doordat vrouwen vaker 
verwachten dat de melding weinig zal opleveren, terwijl 
in 2012 nog vooral werd gemeld met als doel de eigen 
situatie te verbeteren. In 2016 melden vrouwen vooral 
nog uit principiële overwegingen. Meldingen worden 
bijna altijd intern op het werk gedaan (bijvoorbeeld bij 
de leidinggevende), soms ook extern (bijvoorbeeld bij 
een vakbond). Vooral intern voelen vrouwen zich in 
2016 beter geholpen met hun klacht. In hoofdstuk 12 
wordt verder op de uitkomsten ingegaan.

3.6 Kennis over discriminatie
De meeste vrouwen weten dat zwangerschap geen reden 
mag zijn om een contract te veranderen en dat een 
werkgever een vrouw niet discriminatoir mag bejegenen 
(beide 96%). De kennis van zwangerschapsdiscriminatie 
reikt echter niet op alle terreinen even ver. Bijna de helft 
van de respondenten denkt dat het is toegestaan dat 
een uitzendbureau een zwangere vrouw alleen banen 
aanbiedt voor na haar zwangerschapsverlof. Slechts 30% 
van de vrouwen weet dat een vrouw bij een sollicitatie 
voor een tijdelijke baan niet mag worden afgewezen, 
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4  Gevolgen voor 
gezondheid van 
vrouw en kind bij 
negatieve ervaringen 
op de werkvloer 
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Vervelende situaties die zwangere vrouwen op de werk-
vloer meemaken, kunnen mogelijk schadelijke gevolgen 
hebben voor de bevalling en de gezondheid van de vrouw 
of haar kind. In eerder wetenschappelijk onderzoek werd 
er een causaal verband aangetoond tussen stress en 
problemen rondom de bevalling. Deze relatie lijkt ook in 
dit onderzoek naar voren te komen. Vrouwen die derge-
lijke problemen meemaken, rapporteren vaker dat tij-
dens de zwangerschap de verstandhouding met de 
leidinggevende niet goed was en het functioneren op de 
werkvloer vanwege de zwangerschap anders werd 
beoordeeld.

Tabel 4 – Complicaties bij de bevalling en/of problemen met de gezondheid van de baby in 2016

Complicaties  bevalling / 
 gezondheid baby

Aantal % Ja, bij * Aantal %

Ja 310 35%

Gecompliceerde bevalling 158 18%

Na bevallingsverlof nog niet volledig inzetbaar 85 10%

Baby > 3 weken te vroeg geboren 66 8%

Baby eerste maanden veel ziek 48 5%

Baby > 2 weken te laat geboren 38 4%

Baby heeft aangeboren afwijking 15 2%

Nee 569 65%

Totaal 879 100%

* Meerdere antwoorden mogelijk, dus telt op tot meer dan 35%

4.1 Welke bevallings- en 
gezondheidsproblemen 
komen voor?

Ruim een derde van de ondervraagde vrouwen heeft te 
maken gehad met bevallingscomplicaties en/of problemen 
met de gezondheid van hun baby (zie Tabel 4). Deze 
groep heeft – zoals in paragraaf 3.2.2 besproken – meer 
risico op een ervaring die op discriminatie duidt. In dit 
hoofdstuk wordt besproken of vervelende situaties op 
het werk tijdens de zwangerschap invloed hebben op 
de kans dat bevallingscomplicaties of gezondheids-
problemen zich voordoen. 

18% van de ondervraagde vrouwen die actief waren op 
de arbeidsmarkt, geeft aan dat ze een gecompliceerde 
bevalling hadden. 10% geeft aan dat ze na haar bevallings-
verlof nog niet volledig inzetbaar is. Bij sommige vrouwen 
wordt hun baby te vroeg of te laat geboren, andere 
vrouwen krijgen een baby die veel ziek is en in enkele 
gevallen heeft het kind een aangeboren afwijking.
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4.2 Risico van negatieve 
ervaringen op het werk 
voor de bevalling en 
gezondheid van het kind

Verschillende onderzoeken uit de afgelopen dertig jaar 
hebben belasting en stress tijdens de zwangerschap 
gerelateerd aan problemen rondom de bevalling en de 
gezondheid van vrouwen. Hierbij werd naar verschillende 
uitkomsten gekeken, bijvoorbeeld te vroege geboortes, 
bevallingscomplicaties of afwijkingen bij de baby9.  
Al deze onderzoeken concluderen dat stress tijdens de 
zwangerschap het risico verhoogt dat vrouwen problemen 
rondom de bevalling ervaren, of met de gezondheid van 
hen zelf of het kind. In het huidige onderzoek lijkt deze 
relatie eveneens naar voren te komen. In de volgende 
paragraaf wordt dieper ingegaan op het mogelijke 
gevaar dat zwangere vrouwen lopen op de werkvloer 
wanneer zij vervelende ervaringen meemaken die als 
stressvol of belastend kunnen worden beschouwd.

In de enquête hebben vrouwen gereageerd op stellingen 
die negatieve ervaringen op het werk omschrijven tijdens 
de zwangerschap (al dan niet discriminatoir). Bij een 
groot aantal situaties lijkt er sprake te zijn van samen-
hang tussen het meemaken van deze situaties op de 
werkvloer en het risico lopen op problemen rondom de 
daaropvolgende bevalling en hun (baby’s) gezondheid. 
In Figuur 2 wordt een aantal van deze situaties weer-
gegeven. Bij deze situaties was er significant vaker 
sprake van bevallings- en/of gezondheidsproblemen 
voor vrouwen die deze situatie hadden meegemaakt, 
dan voor vrouwen die dit niet hadden meegemaakt.  

9 Zie bijvoorbeeld:  
Dole, N., Savitz, D. A., Hertz-Picciotto, I., Siega-Riz, A. M.,  
McMahon, M. J., & Buekens, P. (2003). Maternal stress and 
preterm birth. American journal of epidemiology, 157(1), 14-24. 
Lobel, M., Cannella, D. L., Graham, J. E., DeVincent, C., Schneider, 
J., & Meyer, B. A. (2008). Pregnancy-specific stress, prenatal 
health behaviors, and birth outcomes. Health Psychology, 27(5), 
604. 
Mozurkewich, E. L., Luke, B., Avni, M., & Wolf, F. M. (2000). 
Working conditions and adverse pregnancy outcome: a meta- 
analysis. Obstetrics & Gynecology, 95(4), 623-635. 
Mulder, E. J. H., Huizink, A. C., de Medina, P. R., Van den Bergh, 
B. R. H., & Buitelaar, J. K. (2001). Moederlijke stress: effecten 
op de zwangerschap en het (ongeboren) kind. Tijdschrift voor 
kindergeneeskunde, 69(3), 119-126. 
Saurel-Cubizolles, M. J., Zeitlin, J., Lelong, N., Papiernik, E.,  
Di Renzo, G. C., & Bréart, G. (2004). Employment, working con-
ditions, and preterm birth: results from the Europop case-con-
trol survey. Journal of epidemiology and community health, 58(5), 
395-401.

Dit geeft het vermoeden dat er een relatie bestaat tussen 
ervaringen van de vrouw op het werk en de bevallings-
complicaties of gezondheidsproblemen van de vrouw 
of haar kind die daarop volgen. In Bijlage 1: Tabel 18 
staan alle stellingen met betrekking tot negatieve 
 ervaringen op de werkvloer, naar het percentage vrouwen 
dat eventuele complicaties bij de bevalling of gezond-
heid heeft ervaren.

Met name een onaangename verstandhouding met de 
leidinggevende zorgt mogelijk voor bevallingsproblemen. 
Het risico op complicaties lijkt beduidend groter wanneer 
de leidinggevende geen rekening heeft gehouden met 
de zwangerschap, de leidinggevende niet bereid was 
om aanpassingen te doen op de werkvloer of er niet 
goed met de leidinggevende gepraat kon worden over 
de invloed van de zwangerschap op het werk. 
De invloed van een onaangename verstandhouding met 
de leidinggevende is ook terug te zien in de stellingen 
over hoe men op het werk wordt beoordeeld of wordt 
gevolgd in het functioneren. Hierbij werden vaker 
 bevallingscomplicaties gerapporteerd, indien vrouwen 
vonden dat ze tijdens hun zwangerschap minder serieus 
werden genomen, kritischer werden gevolgd, negatiever 
werden geëvalueerd, het idee hadden dat ze hun zwanger-
schap moesten compenseren of wanneer ze een grotere 
druk voelden om te presteren tijdens hun zwangerschap. 
Bij vrouwen die aangaven dergelijke situaties niet te 
hebben meegemaakt, is dit veel minder vaak het geval. 
Vrouwen die ondervonden dat hun werklast niet werd 
verminderd, ondanks dat ze daar om verzocht hadden, 
zeggen het vaakst te maken hebben gekregen met 
bevallingscomplicaties (83%). Hierbij moet wel aan-
getekend worden dat het om een heel kleine groep  
gaat (12 vrouwen).
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Mijn leidinggevende hield geen rekening
 met mijn zwangerschap

Ik kon niet goed met mijn leidinggevende praten
over de invloed van mijn zwangerschap op mijn werk

Mijn leidinggevende was niet bereid om
aanpassingen te treffen op de werkvloer

Er werd mij verweten dat ik afwezig was,
omdat ik ziek was door mijn zwangerschap

Mijn werklast is tijdens mijn zwangerschap
niet verminderd, ondanks mijn verzoek

Mijn functioneren werd kritischer gevolgd
tijdens mijn zwangerschap

Ik werd negatiever geëvalueerd tijdens mijn zwangerschap

Ik heb het gevoel dat ik tijdens mijn
zwangerschap minder serieus werd genomen

Ik heb het idee dat ik mijn zwangerschap moet compenseren

Ik voelde grotere druk om te presenteren
tijdens mijn zwangerschap

Bevallingscomplicaties en/of problemen gezondheid baby ervaren Situatie meegemaakt          Situatie niet meegemaakt
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Onprettige relaties met collega’s zijn iets minder goed 
te relateren aan bevallingscomplicaties – hoewel de 
percentages er wel op lijken te wijzen (zie Bijlage 1: 
Tabel 18). Dit geldt eveneens voor onaangename 
 ervaringen op de werkvloer in het algemeen. Indien de 
werkneemster verweten werd afwezig te zijn door 
 zwangerschapsziekte, werden er wel significant vaker 
bevallingscomplicaties gerapporteerd, maar dit zou ook 
goed door de zwangerschapsziekte zelf kunnen komen10.

10 Vrouwen worden retrospectief ondervraagd naar hun ervaringen 
op het werk en hun bevalling. Indien vrouwen een vervelende 
 bevalling hebben meegemaakt, is het denkbaar dat vrouwen eerder 
geneigd zijn in de enquête aan te geven dat ze ook vervelende 
ervaringen op het werk hebben meegemaakt en die zelf linken 
aan hun bevallingsproblemen. Hierdoor zou het effect kunnen 
worden overschat. Gezien eerdere onderzoeken naar dit thema 
is echter aan te nemen dat er weldegelijk een effect bestaat.

Zodoende heeft het er schijn van dat vrouwen die 
onaangename situaties meemaken op de werkvloer een 
groter risico lopen op problemen rondom de bevalling, 
hun gezondheid of die van hun baby. Getuige eerdere 
onderzoeken die een verband hebben gelegd tussen 
stress en bevallingsproblemen is de relatie ook hier 
aannemelijk, maar zou diepgaander onderzoek nood-
zakelijk zijn om dit met zekerheid te kunnen bevestigen. 
Indien hiervan daadwerkelijk sprake zou zijn, zou dat 
betekenen dat de werkgever of de werkomstandigheden 
een nadelige invloed kunnen hebben op de bevalling 
en/of de gezondheid van de werkneemster en haar kind.

Figuur 2 –  Frequenties van bevallingscomplicaties/problemen met de gezondheid van de baby,  
naar onaangename ervaringen op het werk in 2016 (N=850)
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Deel III
Verdieping resultaten enquête  
en interviews vrouwen 2016 
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5 De sollicitatie
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Van de 1.055 geënquêteerde vrouwen die in de afgelopen 
vier jaar een kind kregen, solliciteerden 380 op een baan. 
Van deze groep geeft ruim één op de tien aan dat zij 
expliciet is afgewezen vanwege haar zwangerschap, 
kinderwens of moederschap. Een groter deel van deze 
groep geeft aan dat zij dit vermoeden (22%). Niet iedere 
vrouw was tijdens het solliciteren zwanger. Van de 
 vrouwen die ten tijde van hun sollicitatie zwanger waren, 
geeft 18% aan dat tegen hen gezegd is dat ze wegens 
hun zwangerschap zijn afgewezen (en vermoedt 28% 
dit). Als een werkgever tijdens het sollicitatiegesprek 
vragen stelt over zwangerschap, moederschap of een 
mogelijke kinderwens is de kans groter dat een vrouw 
wordt afgewezen. Ook wanneer de vrouw zelf begint 
over deze onderwerpen heeft zij een grotere kans om 
afgewezen te worden.

“Ik heb gesolliciteerd bij een gemeente en 
werd niet aangenomen omdat ik zwanger 
was. Dit zeiden ze letterlijk. Ze hadden 
iemand direct nodig zeiden ze en konden 
niet wachten tot mijn verlof over zou zijn. 
Ook waren ze bang dat ik andere 
inzichten zou krijgen in hoe ik werk en 
privé zou kunnen combineren zodra de 
baby geboren was.”

In bovenstaande casus wordt volgens de sollicitante 
door de werkgever aangegeven dat haar zwangerschap 
de reden was om haar af te wijzen. Als dit inderdaad zo 
heeft plaatsgevonden, valt dit duidelijk onder discrimi-
natie op grond van geslacht. Veel andere zaken zijn 
echter complexer, omdat het niet altijd zeker is dat de 
zwangerschap een rol in de afwijzing heeft gespeeld. 

Iemand afwijzen voor een functie vanwege zwangerschap 
of moederschap is niet toegestaan; dat is discriminatie 
op grond van geslacht. Ook afwijzen op grond van een 
(mogelijke) kinderwens valt hieronder. Een zwangerschap, 
moederschap of (mogelijke) kinderwens mag geen 
enkele rol spelen bij het wel of niet aannemen van een 
kandidate. De wet verbiedt niet om hier tijdens een 
sollicitatie naar te informeren. Echter, door hiernaar te 
vragen wekt een werkgever de indruk dit mee te nemen 
in zijn of haar overweging. 

Van de 1.055 vrouwen die ondervraagd zijn, hebben 380 
van hen (36%) in de periode van 2012 tot 2016 gesolli-
citeerd. Niet elke vrouw die solliciteerde was tijdens de 
sollicitatieprocedure zwanger. Ook vrouwen die sollici-
teerden nadat ze al een kind hadden gekregen of die 
wellicht alleen nog een kinderwens hadden, is gevraagd 
naar hun ervaringen. Eerst komen hun ervaringen bij 
het sollicitatiegesprek aan bod (zie paragraaf 5.1), 
daarna worden de ervaringen van de vrouwen bij de 
afwijzing weergegeven (zie paragraaf 5.2). Hierbij wordt 
aangegeven hoe vaak vrouwen worden afgewezen om 
redenen die duiden op zwangerschapsdiscriminatie en 
hoe vaak ze dit vermoeden. Er wordt in dit hoofdstuk 
apart aandacht besteed aan de vrouwen die via een 
uitzendbureau werken (zie paragraaf 5.3). Tot slot worden 
mogelijke risicofactoren beschreven die van invloed 
kunnen zijn op discriminatie.

5.1 Het gesprek
Aan 45% van de vrouwen die in de periode 2012 tot 
2016 gesolliciteerd hebben (N=380), zijn tijdens een 
sollicitatiegesprek vragen gesteld over zwangerschap, 
moederschap, kinderwens en/of naar hoe ze de zorg 
voor kinderen met een baan willen combineren (zie 
Tabel 5). De meest voorkomende vragen gaan over het 
moederschap en de combinatie van de zorg voor de 
kinderen en werk (38%). In mindere mate wordt er 
gevraagd naar een eventuele kinderwens (13%) of 
zwangerschap (4%)11.

11 Niet iedereen die heeft gesolliciteerd was ook zwanger in die 
periode. Van de vrouwen die (ook) zwanger gesolliciteerd 
hebben (N=109) werd in 13% van de gevallen gevraagd naar de 
zwangerschap.
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Tabel 5 –  Tijdens sollicitatiegesprek door werkgever gevraagd naar zwangerschap, moederschap, 
 kinderwens en/of combineren van baan met zorgtaken 

Vragen naar zwangerschap, 
 moederschap/zorgtaken en 
kinderwens?

Aantal % Ja, gevraagd naar* Aantal %

Ja 172 45% Zwangerschap 15 4%

Moederschap/ combinatie zorg 
kinderen en baan

144 38%

Kinderwens 51 13%

Nee 208 55%

Totaal 380% 100%

* Meerdere antwoorden mogelijk, daarom tellen de percentages niet op tot 45%.

Figuur 3 –  Vragen werkgever naar initiatief vrouw 
(N=380) 

In totaal maakt 15% van de sollicitantes mee dat een 
werkgever één van bovengenoemde onderwerpen ter 
sprake brengt zonder dat zij zelf er iets over aangaf  
(59 van de 380). In de andere gevallen initieert de vrouw 
het onderwerp zelf (zie Figuur 3). Opvallend is dat 
vrouwen die een van deze onderwerpen zelf ter sprake 
brengen, vaker verwachten dat zij nadeel van hun 
 zwangerschap zullen ondervinden (54%) dan vrouwen 
die dit niet zelf ter sprake brengen (47%).

Uit de meldingen bij het College blijkt dat vrouwen 
graag open kaart willen spelen met een (potentiële) 
werkgever. Soms uit principe (zoals in de onderstaande 
casus), soms omdat zij niet met een verstoorde 
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arbeidsrelatie aan een nieuwe baan willen beginnen. 
Een andere reden is dat vrouwen bij eerdere sollicitaties 
afwijzingen vanwege hun zwangerschap hebben 
 gekregen. Ze besluiten daarom om (bij voorbaat)  
open kaart te spelen.

“Tijdens de sollicitatieronde wist ik niet dat 
ik zwanger was. Ik mocht een dag meelopen 
en na deze dag werd ik aangenomen. 
Mijn eerste werkdag brak aan en ik wist 
net dat ik zwanger was. Dit gaf een dubbel 
gevoel jegens mijn werkgever en ik voelde 
de behoefte mijn zwangerschap mede te 
delen tijdens het tekenen van het contract, 
omdat ik met een eerlijke start wilde 
beginnen en gelijk open wilde zijn (ik was 
pas 8 weken zwanger). 
Zij gaf aan dat dit geen reden mocht zijn 
voor een afwijzing, dus ze tekende samen 
met mij de arbeidsovereenkomst. Na 2 uur 
werd ik weer bij haar geroepen met de 
mededeling dat het haar toch niet lekker 
zat en doordat ik de zwangerschap te laat 
meldde volgens haar, zij het vertrouwen in 
mij kwijt was. Ik was volgens haar niet 
eerlijk en onbetrouwbaar. Ik mocht gelijk 
gaan en hoefde niet meer terug te komen.”
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Vrouwen bij wie de werkgever het onderwerp aansnijdt, 
geven vaker aan dat zij expliciet zijn afgewezen vanwege 
zwangerschap, moederschap of een kinderwens, dan 
vrouwen die dit zelf ter sprake hebben gebracht. Zoals 
in Figuur 4 te zien is neemt het risico op een expliciete 
afwijzing en het vermoeden van een afwijzing toe naar-
mate de werkgever zich actiever opstelt in het vragen 
naar één van deze onderwerpen. 

“Hoogzwanger solliciteerde ik voor 
afdelings manager binnen een ziekenhuis. 
Omdat zij mij al kenden binnen de organi
satie en ik al twee kinderen had, wisten ze 
dat mijn werk hier niet onder zou lijden. 
Er is eigenlijk alleen maar positief op mijn 
zwangerschap gereageerd en ik kon na 
mijn zwangerschap in mijn nieuwe baan 
beginnen”.

5.2 De afwijzing

“Ik ben arts en wil graag specialist worden, 
helaas werd ik afgewezen. Toen ik de reden 
vroeg zeiden ze dat het aan mijn werk
ervaring lag, ik wees hen erop dat ze mijn 
werkervaring al op mijn cv hadden beoor
deeld dus dan hadden ze mij niet uit 
moeten nodigen voor een gesprek. Toen 
kwam de aap uit de mouw: je bent een 
groot risico voor ons vanwege je kind.”

Meer dan één op de tien vrouwen (zie Tabel 6) die in  
de afgelopen vier jaar solliciteerden, is weleens wegens 
zwangerschap, moederschap of een kinderwens 
 afgewezen bij een sollicitatie. Bovendien vermoedt 22% 
van de sollicitantes dat hierin de oorzaak lag voor het 
afbreken van een sollicitatieprocedure (zie Bijlage 1: 
Tabel 19). Van alle solliciterende vrouwen is 5% weleens 
expliciet vanwege zwangerschap afgewezen en heeft 12% 
het vermoeden dat dit de reden was (zie Tabel 6 en 
Bijlage 1:Tabel 19). Echter, niet alle sollicitantes hebben 
zwanger gesolliciteerd; sommigen waren bijvoorbeeld 
al bevallen. Indien de analyse gespecificeerd wordt  
naar vrouwen die tijdens de sollicitatie zwanger waren 
(N=109), ligt dit percentage hoger. Van hen geeft 11% 
aan expliciet te zijn afgewezen vanwege zwangerschap 
en 28% vermoedt dat zwangerschap de reden was voor 
de afwijzing. 

Tabel 6 –  Sollicitatieprocedure door werkgever beëindigd vanwege zwangerschap, moederschap  
of (mogelijke) kinderwens 

Zwangerschap, moederschap of (mogelijke)  kinderwens 
expliciet reden van afbreken sollicitatieprocedure

Aantal % Ja, naar reden* Aantal %

Ja 40 11%

Zwangerschap 20 5%

Moederschap 23 6%

Kinderwens 7 2%

Nee 340 89%

Totaal 380 100%

* Meerdere antwoorden mogelijk, daarom is de optelling van de redenen niet gelijk aan 11%
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Figuur 4 –  Mogelijke discriminatie bij de afwijzing indien zwangerschap, moederschap,  
(mogelijke) kinderwens of combineren van zorg met baan ter sprake wordt gebracht (N=380)
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5.3 Ervaring met 
uitzendbureaus

“Ik werk inmiddels niet meer voor dit 
uitzendbureau. Dit uitzendbureau heeft 
mijn contract tijdens mijn zwangerschaps
verlof beëindigd.”

In de enquête is ook gevraagd naar ervaringen met 
uitzendbureaus bij de werving en selectie. Van de vrouwen 
die gesolliciteerd hebben, stonden er 32 ingeschreven 
bij een uitzendbureau. Bij 6 van hen (19%) heeft het 
uitzendbureau in de periode 2012 tot 2016 diensten 
geweigerd, omdat de vrouwen zwanger waren. 

Geweigerde diensten zijn het niet willen helpen met het 
zoeken naar een baan, het niet op de hoogte houden 
van banen, geen onderzoek willen doen naar afwijzingen 
en/of de vrouw alleen willen voorstellen aan werkgevers 
voor banen met een looptijd tot het verlof of banen die 
starten in de periode na het verlof.

Onderzocht is of kenmerken van de vrouw of de baan 
invloed hebben op de kans om mogelijke discriminatie 
mee te maken bij de werving en selectie (zie Bijlage 1: 
Tabel 20).12 Hieruit blijkt dat een periode van werkloos-
heid vóór de zwangerschap, het werken in de profit-
sector en het al hebben van kinderen een significante 
invloed hebben op de kans dat een vrouw wordt 
 afgewezen wegens zwangerschap, moederschap of  
een kinderwens.

12 De volgende factoren zijn getoetst: beroepsniveau, etniciteit, 
hoeveel kinderen heeft de vrouw tijdens haar laatste zwanger-
schap, werkloosheidsachtergrond en profit/non-profitsector.
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6  Het aanbieden van 
een arbeidscontract
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Van de geënquêteerde vrouwen in 2016 hebben 92  
vrouwen tijdens hun meest recente zwangerschap op 
het punt gestaan om een arbeidsovereenkomst te slui-
ten. In 32% van de gevallen geven vrouwen aan dat het 
contract niet meer doorging vanwege de zwangerschap, 
of dat het contract om deze reden werd aangepast. 
Wanneer zwangerschap inderdaad de reden hiervoor is, 
is er sprake van discriminatie bij de aanstelling. 

“Ik kreeg een nieuwe baan voor 16 uur. 
Op de ochtend dat ik het contract zou 
tekenen toch maar gebeld en eerlijk 
gezegd dat ik zwanger was. Uur later 
werd ik terug gebeld. Het werd toch een 
contract van maar 8 uur! 
Nee, dat had niks met mijn zwangerschap 
te maken werd mij verteld…”

Ook wanneer vrouwen in principe al zijn aangenomen 
voor een baan, kan het bekend maken van de zwanger-
schap alsnog tot problemen leiden. Er is sprake van 
discriminatie wanneer een werkgever afspraken in het 
contract wijzigt of het contract vanwege zwangerschap 
annuleert. Juridisch gezien valt het niet verlengen van 
een contract onder het niet aangaan van een volgend 
arbeidscontract. Omdat het niet verlengen in de beleving 
dichter bij ontslag ligt, wordt deze vorm van discriminatie 
in hoofdstuk 10 bij de beëindiging van het contract 
behandeld. 

Van de 92 vrouwen die tijdens hun zwangerschap op 
het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen 
geven er 29 (32%) aan dat de werkgever hun contract 
nog aangepast is naar aanleiding van de zwangerschap. 
In 10 gevallen ging het om een aanpassing van de voor-
waarden, in 19 gevallen ging het contract helemaal niet 
meer door. Bij 60% van de te sluiten contracten ging 
het contract door zonder aanpassingen, ook al was  
de zwangerschap in de meeste gevallen bekend bij  
de werkgever.

Tabel 7 – Gevolgen van de zwangerschap op het sluiten van het contract in 2016

Het te sluiten contract is  veranderd 
door de zwangerschap 

Aantal % Namelijk… Aantal %

Ja, het contract werd veranderd* 10 11%

Ja, het aantal uren in het contract  
werd verminderd

4 4%

Ja, ik kreeg een tijdelijk contract in 
plaats van een vast contract

6 7%

Ja, de duur van het tijdelijke  contract 
werd verkort

4 4%

Ja, de arbeidsovereenkomst  
ging niet meer door

19 21%

Nee 55 60%

Nee, hoewel mijn zwangerschap 
bekend was

48 52%

Nee, ik heb mijn zwangerschap niet 
bekend gemaakt

7 8%

Anders, bijv. zelf afgehaakt 8 9%

Totaal 92 100%

* Meerdere antwoorden mogelijk bij ‘ja het contract werd veranderd’. Daarom tellen de antwoorden niet op naar 13%.
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Een aantal factoren lijkt samen te hangen met het risico 
op zwangerschapsdiscriminatie bij het aangaan van een 
nieuw contract (zie Bijlage 1: Tabel 21). Gezien de geringe 
aantallen is er enige voorzichtigheid geboden bij het 
interpreteren van de uitkomsten13.

Vrouwen die tijdens hun meest recente zwangerschap 
een tijdelijk contract hadden en op het punt stonden een 
nieuw contract te ondertekenen, hadden een grotere 
kans dat zij werden gediscrimineerd vanwege hun 
zwangerschap bij het sluiten van de nieuwe arbeids-
overeenkomst (41%) dan vrouwen met een vast contract 
(20%). Vrouwen met een vast contract die een nieuw 
contract ondertekenen, zullen doorgaans een stevigere 
arbeidsmarktpositie hebben, waardoor zij bij het onder-
tekenen van een beter contract of een baanwisseling 
vermoedelijk minder snel benadeeld zullen worden. 
Daarnaast blijkt een werkloosheidsverleden ook een 
risicofactor om gediscrimineerd te worden bij het 
afronden van een te sluiten contract. Vrouwen die in  
de vier jaar voorafgaand aan hun laatste zwangerschap 
minstens een half jaar of minstens een jaar werkloos 
zijn geweest werden vaker gediscrimineerd dan vrouwen 
die niet of minder lang werkloos zijn geweest. Vrouwen 
met een kwetsbaardere arbeidsmarktpositie lijken hier-
door een groter risico te lopen om gediscrimineerd te 
worden, doordat naar aanleiding van een zwangerschap 
een contract op het laatste moment wordt gewijzigd of 
niet meer doorgaat. 

13 De volgende factoren zijn getoetst: beroepsniveau, etniciteit, 
hoeveel kinderen de vrouw heeft tijdens haar laatste zwangerschap, 
de werkloosheidsachtergrond, het soort arbeidscontract, profit/
non-profitsector en verzuim door ziekte tijdens zwangerschap.
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7  Mogelijke 
discriminatie bij de 
arbeidsvoorwaarden
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■■ Verlof: het zwangerschaps- en/of bevallingsverlof 
met vakantiedagen moeten compenseren,  
of werk moeten afmaken tijdens de verlofperiode  
(zie paragraaf 7.1). 

■■ Terugkeer: het bij terugkomst na het verlof zonder 
overleg afgenomen worden van taken, of ongewenst 
een andere functie krijgen (zie paragraaf 7.2).
■■ Overige arbeidsvoorwaarden: het vanwege de 
zwanger schap mislopen van: promotie14, opslag, 
cursussen of urenuitbreiding. (zie paragraaf 7.3).

Ruim een kwart (26%) van alle ondervraagde vrouwen 
die in de periode 2012 tot 2016 een kind kregen terwijl zij 
werk hadden (850 respondenten), blijkt te maken hebben 
gehad met mogelijke discriminatie bij de arbeids-
voorwaarden (zie Tabel 8). Vrouwen zeggen dit vooral  
te hebben ervaren bij het regelen van zwanger schaps- 
en/of bevallingsverlof (12%). Bij de terugkeer na de 
zwangerschap is dit 11% van alle werkende vrouwen, 
maar wanneer er alleen wordt gekeken naar vrouwen 
met een vast contract die ook zijn teruggekeerd naar 
dezelfde werkgever, loopt dit op tot 14%. Daarnaast 
zegt 10% van de vrouwen vanwege hun zwangerschap 
promotie te zijn misgelopen of in de beloning te zijn 
benadeeld. Een aantal factoren lijkt het risico op discri-
minatie bij verlofregelingen, de terugkeer bij de werk-
gever en overige arbeidsvoorwaarden te vergroten15. 

15 De volgende factoren zijn getoetst: beroepsniveau, etniciteit, 
hoeveel kinderen heeft de vrouw tijdens haar laatste zwanger-
schap, werkloosheidsachtergrond, complicaties bij de bevalling/ 
gezondheid baby, al dan geen leidinggevende functie, de omvang 
van de organisatie, het soort arbeidscontract, het aantal contract-
uren, profit/non-profitsector, het aantal personen in dezelfde 
functie, het geslacht van de leidinggevende, verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap, de man-vrouwverhouding op de vestiging, 
de lengte van het dienstverband en wanneer de leidinggevende 
is ingelicht.

26% van alle werkende vrouwen heeft te maken gehad 
met mogelijke discriminatie bij de arbeidsvoorwaarden 
vanwege hun zwangerschap. Hierbij gaat het om 
 problemen bij zwangerschaps- en bevallingsverlof-
regelingen, de terugkeer na het verlof en het uitgesloten 
worden van promoties en salarisverhoging. Bepaalde 
groepen vrouwen lopen een groter risico om gediscrimi-
neerd te worden. Zo ervaren vrouwen werkzaam op een 
hoger beroepsniveau meer moeilijkheden bij het verlof 
opnemen, en worden vrouwen die problemen hebben 
ervaren bij de bevalling of de gezondheid van henzelf  
of hun baby vaker uitgesloten van promoties en 
 verwante zaken.

Er is sprake van discriminatie op het gebied van arbeids-
voorwaarden wanneer een zwangere of recent bevallen 
werkneemster bepaalde rechten worden ontzegd vanwege 
haar zwangerschap of moederschap. Om de mogelijke 
discriminatie bij de arbeidsvoorwaarden in beeld te 
brengen is in de enquête gevraagd naar:

14 In de Algemene wet gelijke behandeling worden promotie en 
opleidingen los van de arbeidsvoorwaarden genoemd. Voor het 
gemak bespreken we dit toch onder de arbeidsvoorwaarden, 
omdat het net als de andere onderdelen van de arbeids-
voorwaarden om de meer formeel geregelde aspecten van het 
werk gaat.

Tabel 8 – Mogelijke discriminatie bij de arbeidsvoorwaarden, naar type discriminatie

Situatie die op mogelijke  discriminatie 
duidt bij arbeidsvoorwaarden?

Aantal % Ja, bij * Aantal %

Ja* 223 26%      

    Verlof 99 12%

    Terugkeer ** 95 11%

    Overig: promotie, opslag etc. 83 10%

Nee 627 74%

Totaal 850 100%      

* Meerdere antwoorden mogelijk, dus telt op tot meer dan 26% 
** Niet iedereen keert na het verlof terug bij dezelfde werkgever. Daarom is dit een onderschatting.
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7.1 Verlof
Bij het regelen van het verlof en tijdens het verlof ervaart 
12% van de vrouwen problemen die, als ze zo zijn 
gebeurd, op discriminatie duiden (Tabel 8). Het gaat om 
werkneemsters die hun verlof deels moesten compen-
seren met vakantiedagen (5%) en om werkneemsters 
die gedurende hun zwangerschapsverlof bepaalde werk-
zaamheden moesten voortzetten of afmaken (8%)16.  

Het ervaren van mogelijke discriminatie bij het regelen 
van verlof hangt significant samen met het beroepsniveau. 
Van de vrouwen die werkzaam zijn op universitair niveau 
heeft 20% een ervaring gehad die duidt op discriminatie 
bij het aanvragen van verlof, tegen 11% van de vrouwen 
met een lager beroepsniveau. Een verklaring kan zijn dat 
werkneemsters op een hoger beroepsniveau moeilijker 
te vervangen zijn. Ook vrouwen met een werkloosheids-
verleden in de vier jaar voorafgaand aan hun laatste 
zwangerschap worden vermoedelijk vaker gediscrimineerd 
bij verlofregelingen dan vrouwen die in deze periode 
niet werkloos zijn geweest.
Daarnaast speelt de omvang van de organisatie ook 
een rol. In een organisatie met minder dan tien werk-
nemers heeft 20% van de werkneemsters verlof-gerela-
teerde ervaringen die mogelijk duiden op discriminatie, 
terwijl dit percentage voor organisaties met meer werk-
nemers lager ligt (8-10%). 

“Op dag 1 van mijn verlof had ik de 
 directeur aan de lijn, want hij zat met een 
probleem. Toen zei ik dat hij die zelf 
mocht oplossen. Hij was ‘not amused’, 
maar moest zich er gewoon bij 
neerleggen.”

16 In 2012 werd ook het niet zelf verlofdata kunnen kiezen vanwege 
de houding van de werkgever meegenomen als indicator 
voor discriminatie bij verlof. Naar dit item is echter niet meer 
gevraagd in 2016, waardoor het percentage discriminatie bij 
verlof iets lager uitvalt. De 14% uit 2012 zou zonder dit item 
gecorrigeerd worden naar 11%.

7.2 Terugkeer na verlof
In 2016 hebben 95 vrouwen bij de terugkeer na hun 
bevallingsverlof een situatie meegemaakt die mogelijk 
discriminerend was (zie Tabel 8). Wanneer alleen wordt 
gekeken naar vrouwen die ook terugkeerden bij 
dezelfde werkgever (681 vrouwen van de 721 vrouwen 
met een vast contract), komt dit neer op 14% waarbij 
mogelijk sprake is van discriminatie bij terugkeer op  
de werkvloer. In 11% van de gevallen waren er taken 
afgenomen van de werkneemster zonder dat ze daar-
van op de hoogte was. 5% van de werkneemsters werd 
zonder overleg in een andere (soms lagere) functie 
geplaatst. Er zijn geen factoren die aanwijsbaar duiden 
op een groter risico op mogelijke discriminatie bij de 
terugkeer na het verlof. 

“Na terugkomst op mijn werk na mijn 
zwangerschapsverlof bleek dat ik het 
project niet meer terugkreeg dat mijn 
vervanger in mijn zwangerschapsverlof 
tijdelijk had waargenomen.”

Ongewenst vervangen worden bij de terugkeer
In de enquête werd vrouwen gevraagd of hun vervanger 
na het verlof alle taken definitief van hen had over-
genomen, of dat ze uiteindelijk zelfs hun baan hadden 
gekregen. Omdat dit nog niet direct te rekenen valt 
onder discriminatie, werd deze situatie in het rapport 
van 2012 geschaard onder de overige problemen bij 
arbeidsvoorwaarden. In 2016 is nu ook gevraagd of het 
overnemen van werk door de vervanger met instemming 
van de vervangen werkneemster was. Wanneer vrouwen 
dit ontkenden, valt dit nu ook te rekenen onder mogelijke 
discriminatie bij de arbeidsvoorwaarden14. Om de cijfers 
van 2016 met 2012 te kunnen blijven vergelijken,  
wordt deze discriminatievorm alleen apart genoemd 
(zie Bijlage 1:Tabel 23).

17 Het totale percentage van vrouwen die mogelijke discriminatie 
ervaren bij de terugkeer na de zwangerschap is daarmee niet 
14%, maar 16%.
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Van de 302 vrouwen die tijdens hun verlof werden 
 vervangen door iemand die werd aangenomen om de 
werkzaamheden over te nemen, ondervonden 21 vrouwen 
(7%) bij terugkeer dat de vervanging permanent was. 
Dit gebeurde vaker in de profitsector dan in de non- 
profitsector. Tevens speelt de man-vrouwverhouding een 
rol. Bij een klein aandeel vrouwen in de staf (minder 
<25%) worden vrouwen vaker ongewenst vervangen bij 
de terugkeer dan binnen organisaties met meer vrouwen 
in het personeel. 

7.3 Overige arbeids-
voorwaarden:  
promotie & salaris

Zo’n 10% van de vrouwen die tijdens de enquête een 
baan hadden, heeft aangegeven dat zij tijdens hun 
meest recente zwangerschap zijn benadeeld door uit-
sluiting van een promotie, het mislopen van salarisver-
hoging, geen opleiding mogen volgen en/of 
urenuitbreiding. Een aantal kenmerken hangt samen 
met deze vorm van mogelijke discriminatie bij de ove-
rige arbeidsvoorwaarden. 

Één op de vijf vrouwen die in de voorgaande vier jaar 
langer dan een half jaar, of langer dan een jaar, werkloos 
is geweest zegt wel eens benadeeld te zijn bij één of 
meerdere bovenstaand genoemde beloningen. Onder 
vrouwen die geen werkloosheidsverleden hebben in  
de voorgaande vier jaar, bedraagt dit 9%. Ook wanneer 
vrouwen complicaties bij de bevalling of problemen bij 
de gezondheid van hun baby hebben ervaren, zijn zij 
naar eigen zeggen vaker benadeeld (16%) dan vrouwen 
die deze ervaringen niet hebben gehad (7%). Verder 
worden vrouwen in de profitsector vaker uitgesloten 
van promotie en salarisverhoging dan vrouwen in de 
non-profitsector. Ook het type baan bleek zowel in 2012 
als in 2016 een rol te spelen: vrouwen met een tijdelijk 
contract lopen vaker beloningen mis dan vrouwen met 
een vast contract. Vrouwen met een leidinggevende 
functie (vaker werkneemsters met een vast contract) 
lopen ook een groter risico om benadeeld te worden. 
Wanneer vrouwen in de minderheid op de vestiging 
zijn, hebben zij een grotere kans om beloningen mis te 
lopen dan wanneer zij als vrouw op hun vestiging in de 
meerderheid zijn. Bij een langere werkweek loopt men 
tevens een groter risico op mogelijke discriminatie bij 
de overige arbeidsvoorwaarden. Bij een fulltime contract 
is dit namelijk 14% en bij het minste aantal contract-
uren 6%.
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8  Mogelijke 
discriminatie op het 
gebied van arbeids- 
omstandigheden
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De problemen die vallen onder de noemer ‘mogelijke 
discriminatie op het gebied van arbeidsomstandigheden’, 
zijn ingedeeld in drie categorieën: openlijke kritiek op 
de zwangerschap of moederschap, ongewenste aan-
rakingen van de buik en het kritischer beoordelen van 
een werkneemster die in verwachting of pas bevallen is.

“Wij hebben op werk veel te maken met 
agressieve cliënten. Ik hoef maar één keer 
aan te geven dat ik op een bepaalde 
werkplek niet wil staan en het wordt 
geregeld. Dat is heel fijn.”

Van de 850 respondenten die in de periode 2012 tot 2016 
zwanger zijn geweest ten tijde van een dienstverband, 
hebben 189 vrouwen (22%) een van de bovengenoemde 
situaties meegemaakt (zie Tabel 9). Van alle respondenten 
geeft 14% aan dat haar functioneren tijdens of na haar 
zwangerschap kritischer werd gevolgd dan daarvoor. 
Nog eens zo’n 6% geeft aan dat er openlijk kritiek werd 
geleverd op haar zwangerschap op de werkvloer. 
Daarnaast geeft ruim 10% van de respondenten aan dat 
zij te maken had met ongewenste aanrakingen van haar 
buik op de werkvloer. Hoewel het zo kan zijn dat collega’s 
met dit laatste geen slechte bedoelingen hebben, kan er 
hierbij toch sprake zijn van discriminatie. Bij discrimi-
natie gaat het immers om de handeling en niet om de 
intentie. Daarbij kunnen ongewenste aanrakingen onder 
omstandigheden ook als (seksuele) intimidatie worden 
aangemerkt. De wet bepaalt dat seksuele intimidatie 
een vorm van discriminatie is. Ook hier is per type 
 discriminatie bij de arbeidsomstandigheden gekeken 
naar welke vrouwen een vermoedelijk groter risico 
lopen om gediscrimineerd te worden18.

18 De volgende factoren zijn getoetst: beroepsniveau, etniciteit, 
hoeveel kinderen heeft de vrouw tijdens haar laatste zwanger-
schap, werkloosheidsachtergrond, complicaties bij de bevalling/ 
gezondheid baby, al dan geen leidinggevende functie, de omvang 
van de organisatie, het soort arbeidscontract, het aantal contract-
uren, profit/non-profitsector, het aantal personen in dezelfde 
functie, het geslacht van de leidinggevende, verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap, de man-vrouwverhouding op de vestiging, 
de lengte van het dienstverband en wanneer de leidinggevende 
is ingelicht.

Op het terrein arbeidsomstandigheden krijgt 22% van 
de werkende vrouwen te maken met mogelijke discrimi-
natie wegens hun zwangerschap. Hierbij gaat het om 
openlijk worden bekritiseerd over de zwangerschap op 
de werkvloer, ongewenste aanrakingen van de buik, en 
tijdens of na de zwangerschap kritischer worden beoor-
deeld in het functioneren dan voorafgaand aan de zwan-
gerschap. Zo heeft één op de zeven werkneemsters deze 
laatste vorm van discriminatie meegemaakt en over-
komt hen dit vaker wanneer zij bijvoorbeeld te maken 
hebben gekregen met problemen rondom de bevalling 
of de gezondheid van hun kind. 

Werkneemsters kunnen ook bij de arbeidsomstandig-
heden te maken krijgen met situaties die op mogelijke 
discriminatie wijzen. In de enquête is bij de arbeids-
omstandigheden onder meer gevraagd naar de omgang 
met collega’s, leidinggevenden of derden. Uit de 
 antwoorden van de enquête is niet altijd duidelijk of er 
sprake is van een voorval dat op mogelijke discriminatie 
wijst. Daarom zal een groot deel van de bejegenings-
kwesties besproken worden onder overige problematiek 
op de werkvloer (zie hoofdstuk 9). Daarnaast kan een-
zelfde ervaring door de ene vrouw als vervelend worden 
ervaren en bij de andere niet of minder (zie onder-
staand voorbeeld). 

De directeur van het bedrijf waar ik werk 
maakt nu voor zeker de tweede keer een 
opmerking over zwangerschap. Mijn directe 
collega is zwanger en hij zegt: “Leuk nieuws 
he?” Wijst naar me en zegt: “Jij houdt je 
in he!?” Bedoeld als een grapje voor hem 
waarschijnlijk, maar hem kennende 
meent hij het wel.”
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8.1 Openlijke kritiek
Wanneer vrouwen werkzaam zijn op een lager beroeps-
niveau krijgen ze vaker te maken met openlijke kritiek op 
hun zwangerschap. Van de vrouwen die laaggeschoold 
werk doen krijgt 11% te maken met openlijke kritiek, 
tegenover 4% bij vrouwen die op universitair niveau 
werkzaam zijn. Ook het verzuim als gevolg van de 
zwangerschap lijkt een rol te spelen. Hoe langer het 
verzuim, hoe groter de kans op openlijke kritiek. 

“Mijn manager vond het schijnbaar leuk 
om mij belachelijk te maken in het bijzijn 
van mijn collega’s en zei “komt je allemaal 
wel makkelijk uit he? Dat zwanger zijn? 
Geen nachtdiensten meer… Goh verrassend 
van je.” Ik voelde me echt zo klein! Ik was 
degene die altijd er was, en nachtdiensten 
overnam voor collega’s!”

8.2 Ongewenste aanraking 
van de buik

Bij de eerste zwangerschap krijgen vrouwen gemiddeld 
vaker te maken met het ongewenst aanraken van de 
buik dan tijdens de tweede of derde zwangerschap. 
Mogelijk stellen vrouwen zich na ongewenste ervaringen 
assertiever op bij een volgende zwangerschap.

Tabel 9 – Mogelijke discriminatie bij de arbeidsomstandigheden, naar type discriminatie

Situatie die op mogelijke  discriminatie 
duidt bij arbeidsomstandigheden?

 Aantal % Ja, namelijk*  Aantal %

Ja* 189 22%

    Kritiek 48 6%

    Ongewenste aanraking 84 10%

    Kritischer beoordeeld 118 14%

Nee 661 78%

Totaal 850 100%

* Meerdere antwoorden mogelijk, dus telt op tot meer dan 22%.

8.3 Kritischer volgen  
van het functioneren

Vrouwen die ten tijde van hun zwangerschap veel ziek 
waren en vrouwen waarbij de geboorte gecompliceerd 
verliep of de baby gezondheidsproblemen had, lopen 
meer risico om kritischer gevolgd te worden in hun 
functioneren. De werkgever heeft in deze gevallen vaak 
ook te maken met extra afwezigheid van de vrouw buiten 
het zwangerschaps- en bevallingsverlof om. Andere 
factoren die de kans op kritischer volgen lijken te 
 vergroten zijn: het hebben van een tijdelijk contract,  
het krijgen van een eerste kind (ten opzichte van het 
tweede en derde), het hebben van een leidinggevende 
functie en een langere periode van werkloosheid 
 voorafgaand aan het dienstverband.

“Nadat ik wist dat ik zwanger was heb ik 
dat binnen een paar dagen al verteld op 
mijn werk. Je werkt toch met die mensen, 
je bent een team en ze moeten weten 
waar ze aan toe zijn. Toen ik aan mijn 
leidinggevende en collega’s vertelde dat ik 
zwanger was werd daar heel positief op 
gereageerd.”
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9  Overige 
problematiek op  
de werkvloer
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Onder overige problematiek op de werkvloer worden 
situaties verstaan waarbij op basis van de enquête niet 
met zekerheid kan worden vastgesteld dat er sprake  
is van mogelijke discriminatie, in tegenstelling tot de 
situaties beschreven in hoofdstuk 7 en 8. Dergelijke 
ervaringen hoeven echter niet minder vervelend te zijn. 
Zo wordt ruim één op de drie vrouwen op het werk van-
wege hun zwangerschap onprettig behandeld door bij-
voorbeeld de leidinggevende of collega’s, of is het voor 
één op de tien werkneemsters niet mogelijk om het 
aantal werkuren aan te passen. In Totaal krijgt 19% van 
de vrouwen met een baan te maken met overige proble-
matiek gerelateerd aan de arbeidsvoorwaarden, en meer 
dan de helft met overige problemen rondom 
arbeidsomstandigheden.

Niet van elke situatie kan op basis van de antwoorden 
uit de enquête worden vastgesteld dat het om discrimi-
natie gaat. Zo is het niet altijd mogelijk om te bepalen 
of een zwangere werkneemster die een hoge werkdruk 
ervaart of wordt blootgesteld aan een gevaarlijke werk-
omgeving, wordt gediscrimineerd. Ook een onprettige 
bejegening kan discriminerend zijn, maar dit is moeilijk 
op basis van de enquête vast te stellen. Daarnaast vallen 
onder overige problematiek ook kwesties die niet primair 
over gelijke behandeling gaan, maar die via andere 
wetgeving geregeld zijn (bijvoorbeeld de toegang tot een 
geschikte kolfruimte, welke in de Arbowet is vastgelegd).

Net als in de voorgaande hoofdstukken wordt ook hier 
een onderscheid gemaakt tussen problemen rondom 
arbeidsvoorwaarden en problemen rondom arbeids-
omstandigheden. Onder de overige problematiek  
van arbeidsvoorwaarden worden de volgende drie 
 categorieën gerekend:
■■ Moeilijkheden bij het opnemen van ouderschaps-
verlof (zie paragraaf 9.1)

■■ Geen goede afspraken met de werkgever over de 
terugkeer (zie paragraaf 9.2)

■■ Geen aanpassing van de uren mogelijk  
(zie paragraaf 9.3)

Onder de overige problematiek van arbeidsomstandig-
heden valt:
■■ Onprettige bejegening op de werkvloer  
(zie paragraaf 9.4)

■■ Moeilijkheden rondom het kolven of het geven van 
borstvoeding op het werk (zie paragraaf 9.5)

■■ Een hoge werkdruk met daaraan gekoppelde 
 gezondheidsrisico’s voor de werkneemster of haar 
kind (zie paragraaf 9.6)

Ongeveer 19% van de werkzame vrouwen (N=850) 
heeft te maken gekregen met één of meerdere overige 
problemen rondom de arbeidsvoorwaarden19. De meeste 
problemen worden echter ervaren rond arbeids-
omstandigheden: 52% van alle werkende vrouwen heeft 
hiermee te maken gekregen. In Tabel 10 is te zien hoeveel 
vrouwen problemen aangeven en welke problemen  
dit zijn20.1617

19 Dit percentage is niet vergelijkbaar met de 53% dat gerappor-
teerd staat in het onderzoek van 2012, aangezien in dit jaar 
niet drie maar zeven subcategorieën werden meegenomen. De 
categorie ‘Vervanging neemt taken/baan over’ wordt nu bespro-
ken als mogelijke discriminatie (zie paragraaf 7.2), de andere 
drie zijn niet opgenomen in de enquête van 2016. Omgerekend 
naar de drie categorieën zou het percentage uit 2012 nu 21% 
bedragen.

20 Voor dezelfde risicofactoren als bij mogelijke discriminatie bij 
de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden is gekeken welke 
factoren mogelijk een rol spelen bij de overige problematiek (zie 
Bijlage 1: Tabel 25 en Tabel 26). 



9.2 Geen goede afspraken 
over terugkeer

In paragraaf 7.2 werden al situaties belicht die duiden 
op mogelijke discriminatie bij de terugkeer op de werk-
vloer na bevallingsverlof. Hierbij ging het om taken die 
zonder medeweten waren afgenomen en werkneemsters 
die zonder overleg in een andere functie werden 
geplaatst. Vrouwen ervaren echter ook andere problemen 
bij de terugkeer in hun oude functie die niet direct als 
discriminatie kunnen worden beschouwd, maar wel 
onaangenaam zullen zijn. Zo lukt het soms niet om 
met de werkgever goede afspraken te maken over de 
terugkeer. Van de 681 vrouwen met een vast contract 
die zijn teruggekeerd bij dezelfde werkgever, waren dit 
er 70 (dus 8% uit Tabel 10 wordt hiermee gecorrigeerd 
naar 10%).

Vrouwen met bevallingscomplicaties of problemen met 
de gezondheid van hun baby ervaren vaker problemen 
met afspraken bij de terugkeer dan vrouwen die dit niet 
hadden. Deze vrouwen zijn bijvoorbeeld nog niet volledig 
inzetbaar of vaker afwezig vanwege gezondheids-
problemen bij zichzelf of het kind. Daarnaast ondervinden 
vrouwen bij profitorganisaties vaker moeilijkheden met 
het maken van afspraken dan bij non-profitinstellingen. 
Ook langdurig verzuim door ziekte tijdens de zwanger-
schap leidt tot meer problemen bij het maken van 

9.1 Moeilijkheden  
bij  opnemen 
ouderschapsverlof

Van alle ondervraagde werkzame vrouwen heeft 6% 
moeilijkheden ervaren met het regelen van ouderschaps-
verlof door de houding van de werkgever. Problemen bij 
het opnemen van ouderschapsverlof komen vooral voor 
wanneer vrouwen te maken hebben gekregen met 
bevallingscomplicaties of problemen met de gezondheid 
van de baby. Ook wanneer vrouwen langdurig afwezig 
zijn geweest door ziekte tijdens hun zwangerschap 
(mogelijk aan de zwangerschap gerelateerd), levert dit 
meer problemen op. Met name wanneer een werkneem-
ster langer dan twee maanden afwezig is geweest. Het 
risico op moeilijkheden bij ouderschapsverlofregelingen 
is tevens groter wanneer er niet of maximaal één collega 
dezelfde functie bekleedt, dan wanneer er meerdere 
collega’s een vergelijkbare functie vervullen. 
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Tabel 10 – Overige problematiek arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden

Ervaring overige problematiek bij…* Aantal % Ja, naar categorie Aantal %

Arbeidsvoorwaarden 160 19%

Ouderschapsverlof 47 6%

Geen goede afspraken terugkeer** 70 8%

Meer/minder uren werken 88 10%

Arbeidsomstandigheden 438 52%

Bejegening 301 35%

Borstvoeding/kolven 214 25%

Hoge werkdruk/ 
gezondheidsrisico’s

112 13%

Geen van beide 369 43%

Totaal 850 100%

* Vrouwen kunnen te maken krijgen met meerdere situaties, daarom tellen de percentages niet op.
** Niet iedereen keert na het verlof terug bij dezelfde werkgever. Daarom is dit een onderschatting.
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zwangere vrouw. In veruit de meeste gevallen ervaren 
vrouwen dat hun collega’s zich geïnteresseerd toonden 
in de zwangerschap.

“Sinds dat mijn collega’s wisten dat ik 
zwanger was werd ik constant gepest door 
mijn collega’s, ik functioneerde volgens 
hen ineens niet meer en moest van mijn 
collega’s expres constant gaan lopen en 
zware dingen tillen, terwijl ik van de 
gynaecoloog rustig aan moest doen.  
Ik zit momenteel al twee maanden thuis 
in verband met constant harde buiken en 
vanwege een bloeding. Er is nog niet één 
collega geweest die heeft gevraagd hoe 
het gaat. Ik voel me niet gewaardeerd,  
er wordt geen interesse getoond en kijk er 
tegenop om volgend jaar terug aan het 
werk te gaan.”

Wanneer vrouwen een werkloosheidsachtergrond 
 hebben, lopen zij een groter risico om onaangenaam 
behandeld te worden dan vrouwen die in de voor-
gaande vier jaar niet werkloos zijn geweest. Vrouwen 
met een tijdelijke baan zeggen ook vaker slechter 
behandeld te worden op de werkvloer dan vrouwen met 
een vast contract. Vrouwen die door ziekte tijdens de 
zwangerschap afwezig zijn, lopen eveneens een groter 
risico op onprettige bejegening (hoewel dit met name 
geldt voor vrouwen die langer dan twee maanden ver-
zuimen op werk). Tot slot overkomt dit ook vrouwen 
die nog maar kort in dienstverband zijn: bijna de helft 
van de vrouwen die minder dan een jaar in dienst zijn, 
geeft aan onprettig behandeld te zijn op het werk.

afspraken: een werkneemster die tijdens de zwanger-
schap meer dan twee maanden afwezig is geweest, 
heeft in 22% van de gevallen moeite om nog tot goede 
afspraken te komen, terwijl dit voor vrouwen die niet 
ziek zijn geweest 9% bedraagt.

9.3 Niet meer of minder 
kunnen werken

Voor 10% van de werkneemsters was er na de verlof-
periode geen aanpassing van het aantal werkuren 
mogelijk. Wanneer vrouwen aangeven dat ze niet meer 
of minder uren mochten werken na hun zwangerschap, 
blijkt ook hierbij dat complicaties bij de bevalling en 
gezondheidsproblemen van de baby van invloed kunnen 
zijn. Vrouwen die deze complicaties meemaken, 
 ervaren vaker moeilijkheden bij het aanpassen van de 
werkuren dan vrouwen die geen complicaties hebben 
ervaren en mogelijk minder noodzaak hebben om een 
vermindering in werkuren te krijgen. Vrouwen die in 
een kleine  organisatie werkzaam zijn kunnen vaker 
geen uren aanpassen dan vrouwen die in een grotere 
organisatie werken. Ook vrouwen met geen of maximaal 
één collega in een vergelijkbare functie, hebben meer 
moeite om een wijziging in het aantal uren te regelen.

9.4 Bejegening 
Één op de drie vrouwen kreeg te maken met onprettige 
bejegening op de werkvloer (35%). In Figuur 5 staat 
welke onaangename situaties op de werkvloer het 
meest voorkomen volgens de geënquêteerde 
werkneemsters. Hierbij is een onderscheid gemaakt 
tussen zeven situaties die te beschouwen zijn als nega-
tieve ervaringen en drie situaties waarbij het van de 
vrouw afhangt of ze dit wel of niet als een probleem 
ziet. De meeste onprettige bejegeningen hebben direct 
betrekking op de relatie met de leidinggevende. Hierbij 
gaat het om het niet goed kunnen praten met de lei-
dinggevende over de zwangerschap, een leidingge-
vende die geen aanpassingen wil doen op de werkvloer 
of een leidinggevende die geen rekening houdt met de 
zwangerschap. 

Vermoedens dat er sprake was van een vertrouwens-
schending bij de leidinggevende door de zwangerschap 
komt het minst vaak voor. Bij situaties die afhankelijk 
van de context als onprettig kunnen worden ervaren, 
geeft drie op de tien vrouwen aan dat zij niet worden 
ontzien door hun collega’s. Het niet ontzien is niet per 
definitie negatief. Het hangt af van de situatie van de 
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9.5 Borstvoeding of kolven 
op het werk

Een kwart van de vrouwen ervaart moeilijkheden bij het 
kolven of het geven van borstvoeding op het werk. Ten 
opzichte van 2012 is sprake van een significante verbete-
ring in arbeidssituaties die al dan niet discriminerend 
zijn: in 2012 gaf 32% van de werkneemsters aan dat het 
moeilijk was om te kolven of borstvoeding te geven op 
werk, tegenover 25% in 2016. Niet elke vrouw geeft echter 
borstvoeding of werkt op een vaste plek waarbij een 
aparte kolfruimte beschikbaar moet zijn om te kunnen 
kolven. Wanneer er alleen wordt gekeken naar vrouwen 
voor wie borstvoeding of kolven van toepassing is, 
vallen de verschillen nog groter uit (zie Figuur 6). 

“Kolven onder werktijd is bij ons mogelijk, dat kon bij mijn 
vorige zwangerschap ook. Ik vind dat ze daar wel heel flexi
bel in zijn. Kolven kan dan gewoon in een badkamertje, dat 
deed ik toen twee keer 40 minuten per dag. Ze hebben 
daar nooit moeilijk over gedaan.”

Of er op het werk de mogelijkheid bestaat om te kolven 
of borstvoeding te geven zal voor een groot deel afhangen 
van de inrichting van de werkomgeving en of de werk-
neemster een vaste werkplek heeft of voor haar werk 
juist veel buiten de deur werkt. Toch komt er uit de 

enquête een klein aantal risicofactoren naar voren die 
van invloed kunnen zijn op het ervaren van problemen 
bij het kolven of borstvoeding geven op het werk. 

Figuur 6 – Problemen rondom borstvoeding/kol-
ven in 2012 (N=512) en 2016 (N=585)
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Figuur 5 – Onprettige bejegening en overige mogelijke problemen in 2016 (N=850)
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niet aankan, en dan wordt daar rekening mee gehouden. 
Dat gaat allemaal zonder problemen.”

9.6.1 Voorbeelden van gezondheidsrisico’s
8% van alle werkende vrouwen geeft aan dat hun 
gezondheid of de gezondheid van hun kind tijdens of 
vlak na de zwangerschap in gevaar is gekomen door 
hun werk. Aan deze groep is gevraagd hoe hun gezond-
heid in gevaar is gekomen. Hieronder staan enkele 
voorbeelden van de genoemde gezondheidsrisico’s.  
In hoofdstuk 4 is uitgebreider aandacht besteed aan het 
ervaren van bevallingscomplicaties en gezondheids-
risico’s door vervelende situaties op de werkvloer.

“Ik werkte in het begin van mijn zwangerschap op een 
woonvorm voor licht verstandelijk beperkte jongeren met 
psychiatrische problematiek en veel agressie. Ik ben gelijk 
overgeplaatst naar een administratieve functie.”

“Mijn tweeling groeide niet goed meer en pas nadat ik zelf 
de bedrijfsarts had opgezocht konden er aanpassingen in 
werktijden en werkzaamheden plaatsvinden. Mijn leiding
gevende zag er het nut niet zo van in.“

“Een te hoge werkdruk veroorzaakte bij mij een hoge 
bloeddruk.”

“Teveel gewerkt waardoor ik veel last van harde buiken 
kreeg en door veel staan heb ik last van mijn bekken 
gekregen.”

“Ik had last van bekkeninstabiliteit, er werd geen rekening 
gehouden met afwisseling. Ik moest de hele dag staan 
terwijl er ook zittend werk is. De baby was te klein tijdens 
de zwangerschap dus ik moest meer rust nemen tijdens 
werk, maar dat mocht niet.”

9.6.2 Nachtdiensten
Ook is nog gevraagd of vrouwen dagdiensten in plaats 
van nachtdiensten konden draaien. Zwangere vrouwen 
zijn volgens de Arbeidstijdenwet niet verplicht om in 
nachtdiensten te werken, tenzij de werkgever kan aan-
tonen dat het niet anders kan. Dit geldt ook tijdens de 
eerste zes maanden na de bevalling. Van alle werkende 
vrouwen hadden 116 vrouwen te maken met nacht-
diensten. 22% van deze vrouwen gaf aan dat er geen 
mogelijkheid bestond om uitsluitend dagdiensten te 
draaien. Dit is een significante verbetering ten opzichte 
van 2012, toen nog 39% van de nachtdienstwerksters 
deze mogelijkheid niet kreeg.

Wederom blijkt dat vrouwen met een eerdere werkloos-
heidsachtergrond vaker problemen ervaren, hoewel dat 
alleen geldt voor vrouwen die langer dan een jaar werk-
loos zijn geweest. Verder zeggen vrouwen die werkzaam 
zijn op vestigingen met voornamelijk vrouwelijke werk-
nemers het vaakst dat ze geen mogelijkheid hebben 
voor kolven of borstvoeding op het werk (44%). Ook op 
vestigingen waar vooral mannen werken is dit percentage 
hoog (38%), terwijl dit bij gelijker verdeelde vestigingen 
het laagst is.

9.6 Hoge werkdruk / 
gezondheidsrisico’s 
 tijdens zwangerschap

Van de ondervraagde vrouwen heeft 13% tijdens de 
zwangerschap een hoge werkdruk ervaren of werd zij 
op het werk blootgesteld aan gezondheidsrisico’s voor 
haarzelf en/of het kind. Bijvoorbeeld wanneer zij tijdens 
de zwangerschap een te zware werklast ervaart, geen 
dagdiensten in plaats van nachtdiensten kan draaien en 
algehele werkomstandigheden die de gezondheid van 
haarzelf of het kind in gevaar brengen. Van de 183 vrouwen 
die een verzoek om werklastvermindering indienden, 
kregen twaalf vrouwen te horen dat hun werklast niet 
zou worden verminderd (7%). Anderzijds werd bij 171 
vrouwen een verzoek om vermindering van de werklast 
wel gehoord. 25 andere vrouwen (3%) geven aan dat 
hun werklast juist werd verhoogd. In 52 gevallen werd 
op initiatief van de werkgever de werklast verminderd. 
Dezelfde risicofactoren die van invloed zijn op de kans 
om onprettig bejegend te worden op de werkvloer, zijn 
van invloed op de kans dat een werkneemster een hoge 
werkdruk of gezondheidsrisico’s ervaart. 

Werkneemsters ervaren vaker hoge werkdruk of gezond-
heidsproblemen wanneer zij een werkloosheidsachter-
grond hebben, wanneer zij een tijdelijke baan hebben, 
wanneer zij langdurig door ziekte afwezig zijn tijdens 
hun zwangerschap of wanneer zij nog maar kort in dienst 
zijn bij de werkgever. Tot slot blijkt ook dat wanneer 
werkneemsters een vrouwelijke leidinggevende hebben, 
zij vaker een hoge werkdruk ervaren of worden bloot-
gesteld aan gevaren op het werk.

“Ik kon op mijn eigen verzoek mijn werktijden aanpassen. 
Ik werk met mensen met dementie. Soms is het werk heel 
zwaar, helemaal als je zwanger bent. Als je iemand moet 
tillen om in zijn bed te leggen moet dat wel echt met zijn 
tweeën. Soms kunnen patiënten ook agressief zijn. Dan 
doen ze dat onbewust natuurlijk, maar het is wel een 
gevaarlijke situatie. Maar ik kan gewoon aangeven wat ik 
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10  Verlenging 
contract/ontslag
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10.1 Niet verlengen contract
Het aanbieden van een vast contract ging 
eigenlijk handinhand met het vertellen 
aan mijn baas dat ik zwanger was.  
Ik wist dat dat vaste contract eraan zat te 
komen, dus ik wilde niet eerst dat contract 
aannemen en daarna pas vertellen dat ik 
zwanger was. Ik heb toen zelf eerst verteld 
dat ik zwanger was, en een week later werd 
mij gewoon dat vaste contract aangeboden.

Van de 129 vrouwen met een tijdelijk contract, waren er 
108 werkneemsters van wie het contract afliep tijdens of 
vlak na de zwangerschap (zie Tabel 11). Hiervan werden 
37 contracten verlengd of omgezet naar een vast contract, 
maar de 71 andere contracten werden niet verlengd 
(twee-derde van alle aflopende tijdelijke contracten).  
Bij 48 van deze gevallen geeft de werkneemster aan te 
vermoeden dat haar zwangerschap een rol heeft gespeeld 
bij het niet verlengen van het contract. Ten opzichte  
van alle aflopende tijdelijke contracten betekent dit dat  
44% van de werkneemsters mogelijk wegens hun 
 zwangerschap werd gediscrimineerd bij een eventuele 
contractverlenging. 

Toen ik zwanger was, werkte ik als 
 huishoudelijke hulp. Mijn contract werd 
echter in december 2013 niet verlengd, 
mijn werkgeefster “wist niet hoe ik zou 
herstellen na de bevalling”. Ik ben er na 
de bevalling pas achter gekomen dat  
dat zwangerschapsdiscriminatie was.

Een tijdelijk contract niet verlengd zien worden wegens 
een zwangerschap of zelfs ontslagen worden vanwege 
de zwangerschap of een jong moederschap, valt tevens 
onder zwangerschapsdiscriminatie. Van de vrouwen wier 
tijdelijk contract afliep tijdens of vlak na de zwangerschap, 
zegt 44% dat hun contract niet is verlengd vanwege hun 
zwangerschap. Het risico om ontslagen te worden is 
daarentegen een stuk kleiner. Van de vrouwen met een 
vast dienstverband werd 3% ontslagen, naar eigen zeggen 
vanwege de zwangerschap of jong moederschap.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ervaringen van 
vrouwen wier contract niet is verlengd of die tijdens  
(of vlak na) de zwangerschap zijn ontslagen. Een werk-
gever kan uiteenlopende geldige redenen hebben om 
een tijdelijk contract niet te verlengen of iemand te 
ontslaan. Wanneer echter de zwangerschap of moeder-
schap hierbij een rol speelt, dan is er sprake van discri-
minatie. Ook wanneer al vóór de zwangerschap sprake 
was van slecht functioneren van de werkneemster en de 
zwangerschap een bijkomende reden is voor de contract-
beëindiging, is er sprake van discriminatie. In dit hoofd-
stuk wordt het niet verlengen van een tijdelijk contract 
wegens zwangerschap (paragraaf 10.1) en ontslag 
wegens zwangerschap of moederschap (paragraaf 10.2) 
apart behandeld. In beide paragrafen wordt besproken 
welke risicofactoren kunnen samenhangen met de 
betreffende vorm van zwangerschapsdiscriminatie21.

21 De volgende factoren zijn getoetst: beroepsniveau, etniciteit, 
hoeveel kinderen heeft de vrouw tijdens haar laatste zwanger-
schap, werkloosheidsachtergrond, complicaties bij de bevalling/
gezondheid baby, al dan geen leidinggevende functie, de omvang 
van de organisatie, het aantal contracturen, profit/non-profit-
sector, het aantal personen in dezelfde functie, het geslacht van 
de leidinggevende, verzuim door ziekte tijdens zwangerschap, 
de man-vrouwverhouding op de vestiging, de lengte van het 
dienstverband en wanneer de leidinggevende is ingelicht.
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10.2 Ontslag
Ontslag vanwege zwangerschap komt veel minder vaak 
voor dan het niet verlengen van een contract. Van de 
721 vrouwen die een vaste baan hadden tijdens hun 
laatste zwangerschap werden er 47 ontslagen tijdens of 
na hun zwangerschap (zie Tabel 12). Van deze groep 
hebben 27 vrouwen het vermoeden dat de zwanger-
schap of het moederschap een rol speelde bij hun 
 ontslag. 3% van de vrouwen met een vaste aanstelling 
werd mogelijk gediscrimineerd bij hun ontslag omdat 
hun zwangerschap of moederschap daarvoor (deels) 
een reden was.

Tabel 11 – Vermoeden dat zwangerschap een rol speelde bij niet verlengen van tijdelijk contract

Tijdelijk contract liep af tijdens  
of vlak na zwangerschap

Aantal %
Ja, tijdelijk contract is niet  verlengd, 
naar vermoeden dat zwangerschap 

een rol speelde
Aantal %

Ja, tijdelijk contract is niet verlengd 71 55%

     

Niet 23 18%

Een kleine rol 7 5%

Een rol 8 6%

Een grote rol 9 7%

Een zeer grote rol 24 19%

Ja, is verlengd/omgezet in vast 
contract

37 29%

Nee, liep niet in die periode af 21 16%

Totaal 129 100%      

Vrouwen die in de voorgaande vier jaar van hun laatste 
zwangerschap een langere periode werkloos zijn geweest, 
hadden een grotere kans dat hun contract vanwege hun 
zwanger schap niet verlengd werd. 67% van de werk-
neemsters die eerder een half jaar tot een jaar werkloos 
zijn geweest, werd mogelijk gediscrimineerd. Voor werk-
neemsters die langer dan een jaar werkloos zijn geweest 
is dit 57%. Dit is een beduidend hoger percentage dan 
bij vrouwen die geen werkloosheidservaring hebben 
gehad in de voorgaande vier jaar, hoewel binnen deze 
groep nog steeds één op de drie vrouwen vermoedelijk 
is gediscrimineerd. 

Op vestigingen waar de mannen in de meerderheid zijn 
wordt mogelijk ook vaker onterecht het contract voor 
vrouwen niet verlengd. Dit percentage is het hoogst 
wanneer niet meer dan een kwart tot de helft van het 
personeel vrouw is (73%) en het laagst wanneer minstens 
driekwart vrouw is (26%)22.
Mogelijke discriminatie bij de contractverlenging varieert 
vermoedelijk ook naar het beroepsniveau waarop de 
vrouw werkzaam is. Bij vrouwen die werken op het 
laagste beroepsniveau geldt dat 63% deze mogelijke 
discriminatie meemaakt, tegenover 18% bij vrouwen  
op het hoogste niveau.

22 Het discriminatiepercentage loopt niet gelijkmatig op wanneer 
er meer mannen op de vestiging zijn. Wanneer de vestigingen  
in twee groepen worden ingedeeld, worden gemiddeld gezien 
vrouwen met overwegend mannelijke collega’s nog steeds 
significant vaker (59%) gediscrimineerd dan vrouwen met 
overwegend vrouwelijke collega’s (36%).
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Tabel 12 – Vermoeden dat zwangerschap of moederschap een rol speelde bij het ontslag

Ontslagen tijdens / 
na zwangerschap

Aantal %
Ja, ontslagen, naar vermoeden dat 

zwangerschap/moederschap een rol 
speelde

Aantal %

Ja 47 7%

     

Niet 20 3%
Een kleine rol 4 1%

Een rol 7 1%

Een grote rol 5 1%
Een zeer grote rol 8 1%

Onbekend, maar wel 
gedwongen ontslag

3 0%

Nee 674 93%

Totaal 721 100%      

Vrouwen met een vaste baan in de profitsector hebben 
een grotere kans op discriminatie bij ontslag dan vrouwen 
die werkzaam zijn in de non-profitsector. De omvang 
van de organisatie waar de vrouw werkt, is mogelijk ook 
van invloed: 9% van de vrouwen bij organisaties met 
minder dan tien werknemers werd ontslagen waarbij 
hun zwangerschap of moederschap een rol speelde, 
terwijl dit risico bij grote organisaties veel kleiner is 
(2-3%)23.

Zoals al eerder is aangetoond bij andere terreinen van 
arbeid, kan het ervaren van bevallingscomplicaties of 
problemen met de gezondheid van de baby ook de  
kans vergroten dat men wegens een zwangerschap of 
 moederschap wordt ontslagen. Bij 6% van de vrouwen 
die problemen rond de bevalling of met hun kind hebben 
meegemaakt is er mogelijk sprake geweest van discri-
minatie bij hun ontslag, terwijl dit voor vrouwen die deze 
problemen niet hebben gehad 2% betreft.

23 Ook wanneer er voor beide factoren gecontroleerd wordt door 
ze samen op te nemen in analyse – kleinere organisaties hebben 
immers significant vaker een profitkenmerk – zijn beide factoren 
afzonderlijk significant van invloed. In 2012 werd de grootte van 
de organisatie echter niet aangemerkt als risicofactor.

Wanneer vrouwen werkloos zijn geweest in de vier jaar 
voorafgaand aan hun zwangerschap, heeft dit mogelijk 
ook nadelige gevolgen: 13% van de vrouwen die een half 
jaar tot een jaar werkloos zijn geweest, is vermoedelijk 
gediscrimineerd, tegenover 3% van de werkneemsters 
zonder werkloosheidsachtergrond. Er zijn vijf vrouwen 
met een vast contract die langer dan een jaar werkloos 
waren; geen van hen is wegens hun zwangerschap of 
moederschap ontslagen. In 2012 waren er echter ook 
aanwijzingen dat een lange werkloosheidsgeschiedenis 
wel degelijk tot onterecht ontslag kan leiden.

“Ik ben in 2013, vrijwel direct na mijn 
zwangerschapsverlof, ontslagen met een 
vast contract, omdat er iemand ontslagen 
moest worden en ik degene was die door 
een kind wel eens minder flexibel zou 
kunnen zijn (in hun ogen). En ze dachten 
dat ik ook zo weer zwanger zou zijn,  
maar die voorspelling kwam niet uit.”
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11  Herkennen van 
discriminatie  
& verdiepen in 
rechten en plichten
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11.1 Herkennen van 
discriminatie naar 
subterrein van  
de arbeid

In de meerderheid van de gevallen beschouwen de 
vrouwen een mogelijk discriminatoire ervaring niet als 
discriminatie. Van alle vrouwen die gewerkt en/of 
 gesolliciteerd hebben (N=879), heeft 43% een ervaring 
gehad die op discriminatie duidt (zie Figuur 1 in over-
zichtshoofdstuk 3). Van deze groep zegt slechts 28% 
(106 van 381 vrouwen) gediscrimineerd te zijn op mini-
maal één van de gebieden van de arbeid.  
Het verschilt per terrein hoe gemakkelijk de mogelijke 
discriminatie wordt herkend (zie Figuur 7)25. Mogelijke 
discriminatie wegens zwangerschap bij ontslag of bij 
het niet verlengen van het contract wordt het vaakst als 
discriminatie herkend, namelijk door 63% van de vrouwen. 
Ook de mogelijke discriminatie wegens zwangerschap 
bij het aangaan van een arbeidsverhouding wordt door 
bijna de helft van de vrouwen als discriminatie gezien 
(45%). Dit is ook begrijpelijk met het oog op de impact 
die een situatie heeft: namelijk het wel of niet hebben 
van een baan.

Het minst vaak worden ervaringen tijdens het verlof  
die op discriminatie duiden, als discriminatie herkend 
(10%). Het gaat dan om vrouwen die niet zelf hun 
 verlofdata konden kiezen, omdat hun werkgever hier 
niet aan meewerkte en om vrouwen die gedurende hun 
zwangerschapsverlof bepaalde werkzaamheden moesten 
voortzetten of afmaken. Een mogelijke reden hiervoor 
is dat het om situaties gaat waarbij de werkneemster 
zich makkelijker kan verplaatsen in het standpunt van 
haar werkgever.

Ten opzichte van 2012 zijn deze percentages niet 
 veranderd. Destijds herkende slechts 28% van de 
 gediscrimineerde vrouwen discriminatie in hun eigen 
situatie. Ook toen werden discriminatie bij contract-
verlenging of ontslag en discriminatie bij de aanstelling 
het vaakst herkend, en discriminatie rondom het verlof 
het minst. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er in 
de afgelopen vier jaar geen verbetering is opgetreden  
in het herkennen van discriminatie.

25 Het is niet mogelijk om bij alle soorten discriminatoire ervaringen 
te kijken of de vrouwen dit zelf ook als discriminatie duiden, 
omdat hiernaar niet bij alle typen discriminatie is gevraagd.  
Dit geldt voor discriminatie bij de werving en selectie. Wanneer 
deze groep buiten het totale discriminatiecijfer wordt gehouden, 
bedraagt het percentage dat binnen deze groep discriminatie 
herkent niet 28%, maar 30% (zowel in 2016 als in 2012).

Niet iedereen die een situatie heeft meegemaakt die op 
mogelijke discriminatie wijst voelt zich ook gediscrimi-
neerd. Of een situatie als mogelijke discriminatie herkend 
wordt, verschilt per terrein. Situaties die bij het aangaan 
van een arbeidsverhouding en bij het niet verlengen van 
het contract of ontslag op mogelijke discriminatie duiden, 
worden het meest als zodanig herkend. 
Vrouwen verdiepen zich in 2016 minder goed in de 
rechten en plichten die zij als zwangere werkneemster 
hebben, vergeleken met 2012. Vrouwen die zich gedis-
crimineerd voelen, zijn beter bekend met hun rechten en 
plichten (hoewel het mechanisme hier beide kanten op 
kan werken24).

In eerdere hoofdstukken is aangegeven dat niet elke 
vervelende ervaring rondom zwangerschap of moeder-
schap op het werk onder discriminatie valt. Andersom 
kan het ook zo zijn dat voorvallen die mogelijk onder 
discriminatie vallen niet als zodanig worden herkend. 
Aan de vrouwen is gevraagd of zij naar hun eigen 
inschatting gediscrimineerd zijn (paragraaf 11.1). Deze 
eigen inschattingen worden naast de concrete situaties 
uit de vorige hoofdstukken gelegd. Op die manier is te 
achterhalen of vrouwen die te maken hebben gehad met 
mogelijke discriminatie dit als discriminatie herkennen. 
Daarnaast wordt gekeken in hoeverre vrouwen zich 
verdiepen in de rechten en plichten die zij als zwangere 
werkneemster hebben (paragraaf 11.2).

24 Het is mogelijk dat vrouwen vanwege het verdiepen in hun 
rechten en plichten erachter komen dat hun ervaring onder 
zwangerschapsdiscriminatie valt. Het is ook mogelijk dat 
mensen die zich gediscrimineerd voelen sneller geneigd zijn  
om zich te verdiepen in hun rechten en plichten.
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Figuur 7 – Mogelijke discriminatie naar herkenning van die discriminatie in 2016 (N=381)
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11.2 Verdieping in rechten  
en plichten

Aan de vrouwen is gevraagd in hoeverre zij zich verdiept 
hebben in hun rechten en plichten als zwangere vrouw 
in een arbeidsrelatie. In 2016 geeft 29% van de vrouwen 
die tijdens hun meest recente zwangerschap werkzaam 
waren of hadden gesolliciteerd aan dat zij zich niet 
verdiept hebben in hun rechten en plichten (zie Figuur 8). 
De helft van de vrouwen zegt zich enkel een klein beetje 
te hebben verdiept en slechts 5% geeft aan zich heel erg 
te hebben verdiept. Het percentage vrouwen dat zich 
niet heeft verdiept is ten opzichte van 2012 toegenomen, 
terwijl dit voor de overige categorieën is afgenomen.  
De mate van verdieping blijkt in 2016 significant afge-
nomen26, wat betekent dat vrouwen zich in 2016 minder 
goed verdiepen in hun rechten en plichten die zij als 
zwangere werkneemster hebben.

26 Zowel significant voor de gemiddelde mate van verdieping,  
als voor wel/niet verdiept.

Figuur 8 – Frequenties van mate van verdieping  
in 2012 (N=807) en 2016 (N=879) 

Vrouwen die zich wel verdiepen in hun rechten en plichten, 
herkennen beter wanneer er sprake is van discriminatie. 
In Figuur 9 is af te lezen dat vrouwen hun eigen situatie 
minder goed als discriminatie herkennen, wanneer zij 
zich niet hebben verdiept. Wanneer zij zich wel verdiepen 
is de kans groter dat zij hun situatie herkennen.  
De werking van dit effect is niet helemaal duidelijk.  
Het is namelijk ook mogelijk dat de vrouwen die zich 
gediscrimineerd voelen zich sneller zullen verdiepen  
in hun rechten en plichten (zie ook paragraaf 11.2.1). 
Daarbij moet ook worden opgemerkt dat het hoogst 
behaalde percentage van discriminatieherkenning naar 
de mate van verdieping niet verder reikt dan 41%. 
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Vrouwen die hun eerste kind verwachtten, hebben zich 
meer verdiept dan vrouwen die ten tijde van hun zwanger-
schap al moeder waren. Mogelijk heeft deze groep zich 
al geïnformeerd tijdens hun eerdere zwangerschap(pen).

11.2.2 Waar wordt informatie gevonden?
Van de 620 vrouwen die zich (minstens een klein beetje) 
hebben verdiept, zegt 22% de benodigde informatie 
niet te kunnen hebben vinden. Echter, het merendeel 
van deze vrouwen gaf hierbij aan zich slechts een klein 
beetje te hebben verdiept. De vrouwen die aangaven 
wel de benodigde informatie te hebben gevonden (78%), 
geven vele uiteenlopende bronnen aan waar zij in ieder 
geval naar informatie hebben gezocht en de benodigde 
informatie hebben gevonden, variërend van cao’s en 
vakbonden tot aan tijdschriften en de verloskundige.  
De vaakst genoemde informatiebronnen worden in 
Tabel 13 weergegeven.

De Rijksoverheid is de meest voorkomende bron waar 
nog het vaakst informatie werd gevonden. Van de vrouwen 
die zich hebben verdiept in de informatie over zwanger-
schap en werk hebben er 88 vrouwen (14%) in ieder 
geval via deze weg informatie gezocht en gevonden. 
Ook in de cao vinden zij relatief vaak informatie, net als 
via het UWV en werknemersverenigingen of vakbonden 
(bijvoorbeeld het FNV). 

Relatief weinig vrouwen geven aan binnen hun eigen 
organisatie de benodigde informatie te hebben 
 gevonden (5%). De meeste vrouwen die intern naar 
informatie hebben gezocht, raadplegen hun leiding-
gevende, de afdeling HRM/P&O/salarisadministratie  
of de bedrijfsarts. 

 

Ondanks dat vrouwen zich vrij veel of heel erg verdiepen, 
heeft dit nog steeds maar in minder dan de helft van 
gevallen ertoe geleid dat ze discriminatie herkennen. 

Figuur 9 – Frequenties van het herkennen van 
 discriminatie naar de mate van verdieping in rechten 
& plichten in 2012 (N=360) en 2016 (N=381)

11.2.1 Welke vrouwen verdiepen zich meer?
Bepaalde groepen vrouwen verdiepen zich meer in hun 
rechten en plichten (zie Bijlage 1:Tabel 28)27.  
Gecontroleerd voor persoonskenmerken, baankenmerken 
en de bedrijfsomgeving, blijkt dat met name de vrouwen 
die zich gediscrimineerd voelen – dus ongeacht of ze  
op basis van de enquête tot de gediscrimineerde groep 
worden gerekend –, zich ook beter verdiepen. De causa-
liteit is hierbij lastig vast te stellen: gaan vrouwen die 
zich gediscrimineerd voelen zich verdiepen om te zien 
wat voor actie ze zouden kunnen ondernemen, of gaan 
vrouwen zich gediscrimineerd voelen omdat ze zich 
hebben verdiept? 

Daarnaast wordt de mate van verdiepen duidelijk bepaald 
door het beroepsniveau: hoe hoger het beroepsniveau, 
hoe meer vrouwen zich verdiepen. Vrouwen met een 
leidinggevende functie verdiepen zich tevens minder 
dan werkneemsters zonder leidinggevende functie. 
Verder blijkt dat vrouwen die langer moeten verzuimen 
op werk door ziekte tijdens de zwangerschap zich meer 
verdiepen, hoewel dat met name pas geldt wanneer ze 
langer dan twee maanden afwezig zijn geweest. 

27 Aangezien er ook wordt gecontroleerd voor baankenmerken en 
de bedrijfsomgeving, zijn alleen vrouwen in loondienst (N=850) 
in de analyse opgenomen.
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Tabel 13 – Bronnen waar vaakst informatie werd gevonden

Benodigde informatie gevonden Aantal % Ja, gevonden bij Aantal %

Ja 483 78%

     

Rijksoverheid 88 14%

Cao 60 10%

UWV 45 7%

Werknemersvereniging/vakbond 40 6%

Intern op het werk 34 5%

(…)

Nee 137 22%

Totaal 620 100%      
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12  Meldings-
bereidheid van 
vrouwen
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Er is gekeken of er factoren zijn die de kans voorspellen 
dat een vrouw een ervaring met discriminatie meldt. 
Hiervoor zijn – mede door de lage aantallen – geen 
aanwijsbare factoren gevonden. In 2012 bleek dat vrouwen 
die zich beter verdiept hadden in hun rechten en plichten, 
vaker een melding deden dan vrouwen die zich minder 
goed hadden verdiept. In 2016 is hier wel een vermoeden 
voor, maar de verschillen zijn niet significant (zie 
Bijlage 1: Tabel 29). In dit hoofdstuk wordt besproken 
wat voor vrouwen de belangrijkste redenen zijn om wel 
(paragraaf 12.1) of geen melding te maken (paragraaf 
12.2), bij welke personen of instanties zij een klacht 
indienen (paragraaf 12.3) en wat hun klacht oplevert 
(paragraaf 12.4).

12.1 Waarom melden?
Aan de 21 vrouwen die over discriminatie hebben 
geklaagd, is gevraagd wat hun overwegingen waren  
om de melding te doen. In Figuur 10 staan de meest 
genoemde redenen, zowel voor 2016 als voor 2012.  
De meest voorkomende reden om te melden is uit 
principiële overwegingen (76%). Deze motivatie werd 
in 2012 ook vaak genoemd, maar opvallend is dat 
 toentertijd de eigen situatie verbeteren het vaakst als 
argument werd aangedragen. In 2016 wordt de eigen 
situatie verbeteren nog maar door 33% van de vrouwen 
genoemd als reden om te melden. De minst genoemde 
reden in 2016 is de eigen gezondheid (19%), vermoede-
lijk omdat dit ook niet bij iedere klacht een rol speelt. 
Daarbij lijkt er sprake te zijn van een afname ten 
opzichte van 2012, deze afname is echter niet 
significant.

Één op de zeven vrouwen (14%) die zich gediscrimineerd 
voelt vanwege haar zwangerschap of moederschap, doet 
hier melding van. Dat is bijna een halvering ten opzichte 
van vier jaar geleden. Vrouwen melden voornamelijk 
vanuit principiële overwegingen. De voornaamste reden 
voor vrouwen om geen melding te doen, is de verwachting 
dat de klacht weinig oplevert. Twee op de drie vrouwen 
die melding hebben gedaan, voelden zich geholpen door 
de persoon bij wie of instantie waarbij ze een klacht 
hebben ingediend.

In paragraaf 11.1 is aangegeven dat slechts een deel van 
de vrouwen die een ervaring heeft gehad die op discrimi-
natie duidt, dit voor hen ook als discriminatie voelt.  
In Totaal voelden 151 van de 879 vrouwen die gewerkt 
en/of gesolliciteerd hebben (17%) zich op één of 
 meerdere gebieden van de arbeid gediscrimineerd van-
wege de zwangerschap, moederschap of kinderwens.  
In 2012 bedroeg dit percentage eveneens 17%28.
Aan deze vrouwen is gevraagd of zij melding deden van 
deze ervaring. Het blijkt dat 21 vrouwen (14% van de 
vrouwen die zich gediscrimineerd voelden) dit hebben 
gedaan. Dit is een significante daling ten opzichte van 
2012, toen nog 37 vrouwen (26%) een melding deden. 
Daarentegen is het aantal meldingen en verzoeken  
om een oordeel bij het College voor de Rechten van de 
Mens toegenomen (zie hoofdstukken 14 en 15), maar dat 
gaat relatief om een klein aantal ten opzichte van alle 
vrouwen die discriminatie ervaren.

28 Hierbij is gekeken naar alle vrouwen die zich gediscrimineerd 
voelden, ongeacht of ze een ervaring hebben gehad die onder 
mogelijke discriminatie valt.
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Figuur 10 – Redenen om een klacht in te dienen in 2016 (N=21) in vergelijking met 2012 (N=37)
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de 21) wordt de klacht intern gemeld (zie Figuur 12).  
In de helft van de gevallen (11 van de 21) wordt de klacht 
extern gemeld. Intern wordt in de meeste gevallen  
een klacht bij de leidinggevende (81%) of een collega 
 ingediend (71%). Voor externe meldingen komen 
 vrouwen uit bij de vakbonden, een (externe) arbodienst, 
het Juridisch Loket of het College voor de Rechten van 
de Mens. 

12.4 Effect van de melding
Aan de vrouwen is gevraagd of de klacht werd erkend 
en of ze vonden dat ze goed waren geholpen. 
In 2016 is er een significante stijging ten opzichte van 
2012 in het percentage vrouwen dat intern geholpen 
wordt. 63% van de vrouwen die intern een melding 
hadden gemaakt gaf aan dat zij zich geholpen voelde 
door de persoon of instantie bij wie zij haar klacht 
 ingediend hebben. In 2012 was dit nog 33%. Bij externe 
meldingen is dat ongeveer de helft. In totaal voelde 
anno 2016 van de vrouwen die een interne en/of 
externe melding hebben gemaakt 67% zich geholpen 
(ten opzichte van 49% in 2012), 52% voelde erkenning 
en 38% voelde zich niet geholpen. Aangezien het hier 
om kleine aantallen gaat, is het moeilijk om hier 
 concrete conclusies aan te verbinden.

12.2 Redenen om niet  
te melden

Anderzijds zijn er ook vrouwen die zich wel gediscrimi-
neerd voelen, maar hier geen melding van maken.  
Aan hen is gevraagd wat hun overwegingen waren om 
het niet te melden. De meest genoemde motivaties zijn 
terug te vinden in Figuur 11.
Zes op de tien vrouwen verwachtten dat de klacht weinig 
zou opleveren. Ook in 2012 was dit de meest voor-
komende reden, maar was dit percentage significant 
lager. Dat zoveel vrouwen denken dat de klacht weinig 
zou opleveren, komt overeen met de bevinding dat 
vrouwen anno 2016 minder vaak melden om hun eigen 
situatie te verbeteren en vooral nog melden uit principe 
(zie paragraaf 12.1). Verder worden stress, vermoeidheid 
na de zwangerschap en de angst dat de relatie met de 
leidinggevende slechter zal worden, vaker genoemd als 
reden om niet te melden. 

12.3 Melding naar instantie
Wanneer vrouwen besluiten om een melding te doen 
van een ervaring van mogelijke zwangerschapsdiscrimi-
natie, doen ze dit in 90% van de gevallen bij meerdere 
instanties en/of personen. In bijna alle gevallen (19 van 
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Figuur 11 –  Redenen om ervaren discriminatie niet te melden in 2016 (N=130) 
in vergelijking met 2012 (N=104)
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13  Kennis over 
discriminatie
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denkt dat het is toegestaan dat een uitzendbureau een 
zwangere vrouw alleen banen aanbiedt voor na haar 
zwangerschapsverlof. Niet meer dan drie op de tien 
vrouwen weet dat een vrouw bij een sollicitatie voor een 
tijdelijke baan niet mag worden afgewezen omdat ze in 
die periode afwezig zal zijn vanwege haar verlof. 

4% van de vrouwen wist niet meer dan twee van de zes 
casusvragen goed te beantwoorden. Ongeveer de helft 
van de vrouwen had maximaal vier vragen goed en 18% 
van de vrouwen wist dat het in alle voorgelegde casussen 
gaat om zwangerschapsdiscriminatie (zie Bijlage 1: 
Tabel 30). 
Ten opzichte van 2012 is het gemiddelde kennisniveau 
lichtelijk gestegen. Deze stijging is echter minimaal29, 
wat tevens in Figuur 14 terug te zien is.26

29 Het gemiddelde kennisniveau is gestegen van 4,4 naar 4,5  
op een schaal van 0-6.

Om een goed beeld te krijgen van de kennis over zwan-
gerschapsdiscriminatie zijn de ondervraagde vrouwen 
in de enquête zes situaties voorgelegd die volgens de 
wet als discriminatie kunnen worden aangemerkt. Deze 
vragen zijn aan alle deelnemende vrouwen (N=1.003  
in 2012 en N=1.055 in 2016) voorgelegd, dus ook aan 
 vrouwen die niet aan het werk of aan het solliciteren 
waren tijdens de laatste zwangerschap.
Bij elke casus is de vraag of vrouwen denken dat er sprake 
is van bij wet verboden onderscheid (zie Figuur 14).  
Uit de antwoorden blijkt dat de meeste respondenten 
weten dat zwangerschap geen reden mag zijn om een 
contract te veranderen (in 2012 en 2016 respectievelijk 
95 % en 96%) en dat een werkgever een vrouw niet 
discriminatoir mag bejegenen (in beide jaren 96%).  
Al wat minder respondenten (respectievelijk 78% en 
87%) weten dat een werkneemster haar zwangerschaps-
verlof niet hoeft te compenseren. 
Wat betreft werving en selectie, zijn vrouwen minder 
goed op de hoogte. Bijna de helft van de respondenten 

Nadat een werkneemster vertelt dat zij zwanger is, zegt de
leidinggevende: “Ik dacht dat jij je carrière serieus nam”.

Een werkgever verandert een arbeidsovereenkomst
van een 12-urencontract naar een nul-uren contract,

omdat een werkneemster zwanger is.

Een werkgever vraagt een zwangere vrouw om tijdens
haar zwangerschapsverlof thuis opdrachten af te maken.

Zo kan zij compenseren voor haar afwezigheid.

Een vrouw komt terug van haar verlofperiode en merkt
dat veel verantwoordelijkheden haar zijn afgenomen.

Een uitzendbureau biedt een zwangere vrouw alleen banen aan
voor na haar zwangerschapsverlof.

Een zwangere vrouw solliciteert op een tijdelijke baan.
De werkgever wijst haar af, omdat zij in die periode

afwezig zal zijn vanwege zwangerschap.
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Figuur 14 –  Stellingen met de vraag: ‘is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie?’ in 2016 (N=1.055)  
in vergelijking met 2012 (N=1.003)
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13.1 Welke vrouwen  
hebben meer kennis 
overzwangerschaps-
discriminatie

Bepaalde groepen vrouwen beschikken over meer kennis 
omtrent zwangerschapsdiscriminatie (zie Bijlage 1: 
Tabel 31)30. Gecontroleerd voor persoonskenmerken, 
baankenmerken en de bedrijfsomgeving, blijkt dat met 
name de vrouwen die zich meer verdiepen in hun rechten 
en plichten die zij als zwangere werkneemster hebben, 
niet alleen waarschijnlijk meer kennis over rechten en 
plichten van zwangere vrouwen in het algemeen bezitten, 
maar ook meer kennis hebben over zwangerschaps-
discriminatie. 27

Verder is de kennis over zwangerschapsdiscriminatie 
beter onder vrouwen die werken op een hoger beroeps-
niveau. Wanneer vrouwen langer in dienst zijn bij hun 
werkgever is hun kennis ook hoger. Daarnaast blijkt dat 
vrouwen die geen leidinggevende hebben over minder 
kennis beschikken dan vrouwen die wel een leiding-
gevende hebben. Tot slot hebben vrouwen die op 
 vestigingen werken met veel andere vrouwelijke collega’s 
meer kennis over zwangerschapsdiscriminatie dan 
vrouwen op vestigingen waar mannen in de meerder-
heid zijn.

Daar staat tegenover dat vrouwen die een groter risico 
lopen om op één of meer terreinen van arbeid gediscri-
mineerd te worden (bijvoorbeeld vrouwen met beval-
lingscomplicaties, een werkloosheidsachtergrond of 
werkzaam in de profitsector) niet per definitie over 
meer kennis beschikken, terwijl ze dat dus juist wel  
van pas zou komen.

30 Aangezien er ook wordt gecontroleerd voor baankenmerken en 
de bedrijfsomgeving, zijn alleen vrouwen in loondienst (N=850) 
in de analyse opgenomen.
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Deel IV 
Oordelen en vragen College voor 
de Rechten van de Mens
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14  (Verzoeken om 
een) oordeel over 
zwanger schaps-  
en moeder schaps-
zaken
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14.2 Verzoeken omtrent 
zwangerschap naar 
subterreinen

Het terrein ‘arbeid’, is – net als het enquêteonderzoek 
in Deel II en III van dit rapport – uit te splitsen naar de 
volgende subterreinen: werving en selectie, het aan-
bieden van een arbeidscontract, beëindiging arbeids-
verhouding, arbeidsvoorwaarden en overig (inclusief  
de arbeidsomstandigheden). Zoals in Figuur 16 te zien 
is betreffen verzoeken omtrent het aangaan van een 
arbeidsverhouding en beëindiging van de arbeidsrelatie 
relatief vaker zaken waarin zwangerschap of moeder-
schap een rol speelt (respectievelijk 21% en 31%) dan 
zaken die niet de grond geslacht betreffen (respectieve-
lijk 4% en 15%) of die wel de grond geslacht betreffen 
maar niet het onderwerp zwangerschap of moeder-
schap (respectievelijk 3% en 6%). 

Vrouwen die zich gediscrimineerd voelen bij de arbeid 
vanwege hun zwangerschap of moederschap kunnen  
bij het College een verzoek om een oordeel indienen.  
Dit verzoek valt onder de discriminatiegrond geslacht. 
Het valt op dat deze verzoeken ten opzichte van andere 
gronden relatief vaak spelen op het terrein van het aan-
gaan en de beëindiging van een arbeidsverhouding.  
Bij de zwangerschapszaken oordeelt het College relatief 
vaker dat er sprake is van verboden onderscheid dan in 
andere zaken. Uit de 601 oordelen waarbij een follow up 
mogelijk was, blijkt dat de werkgever in zaken over 
zwangerschap en moederschap relatief vaak individuele 
maatregelen treft. Het uitkeren van een schadevergoeding 
is een voorbeeld daarvan, wat bij zwangerschaps-
discriminatie in 21% van de gevallen voorkomt.

14.1 Verzoeken om een 
oordeel naar grond

De afgelopen tien jaar kreeg het College ongeveer 63 
 ver zoeken per jaar op grond van geslacht. Daarvan 
hadden gemiddeld 33 verzoeken betrekking op zwanger-
schap of moederschap. De afgelopen vijf jaar werden  
er meer verzoeken met betrekking tot zwangerschap of 
moederschap afgerond dan in de periode daarvoor  
(zie Figuur 15). Het aantal verzoeken op grond van 
geslacht, over onderwerpen anders dan zwangerschap 
of moederschap, is in dezelfde periode niet toegenomen. 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het 
College het onderwerp zwangerschapsdiscriminatie  
op de agenda heeft gezet middels onderzoek en 
campagnes.
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Figuur 16 –  Afgeronde verzoeken om een oordeel op het terrein arbeid naar subterrein en grond  
(periode 2006-2015)311

31 Alleen de zaken die op één subterrein spelen zijn weergegeven.

14.3 Afhandeling verzoeken 
om een oordeel

Van de verzoeken om een oordeel die te maken hebben 
met zwangerschap en/of moederschap eindigt 54% 
daadwerkelijk in een oordeel. Dat niet alle verzoeken in 
een oordeel, eindigen kan verschillende redenen hebben. 
Bijvoorbeeld omdat de vrouw al met haar werkgever tot 
een oplossing is gekomen (schikking), of omdat het 
verzoek een kwestie betreft waarover het College niet 
bevoegd is om te oordelen (kennelijk ongegrond). Bij 
verzoeken op grond van zwangerschap of moederschap 
wordt er relatief vaker dan bij andere gronden een 
schikking getroffen (15% ten opzichte van 5% in andere 
zaken, zie Tabel 14). Kennelijk ongegronde zaken 
komen juist minder vaak voor op de grond zwanger-
schap en moederschap. 
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14.4 Verboden onderscheid
Gemiddeld genomen concludeerde het College in 56% 
van de oordelen op het terrein arbeid in de afgelopen 
tien jaar dat er sprake is van verboden onderscheid.  
Bij oordelen die over zwangerschap of moederschap 
gaan, is vaker (namelijk in 65% van de gevallen) sprake 
van verboden onderscheid dan bij oordelen op andere 
gronden (54%). Mogelijk komt dit doordat het bij zwan-
gerschapszaken vaak om meer feitelijke situaties gaat, 
waarbij het makkelijker kan zijn om aan te tonen dat er 
sprake is van discriminatie. 
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Tabel 14 –  Afhandeling verzoeken om een oordeel op terrein arbeid naar grond  
(jaar afhandeling 2006-2015)

 
Andere gronden 

dan geslacht 
(N=2.020)

Grond geslacht 
exclusief zwanger-

schap moeder-
schap (N=331)

Zwangerschap en/of 
 moederschap (N=296)

Standaard oordeel 51% 53% 54%

Oordeel eigen 
handelen

3% 3% 1%

Geslaagde mediation 1% 1% 1%

Kennelijk ongegrond 11% 6% 3%

Ingetrokken na 
schikking

5% 5% 15%

Ingetrokken overig 5% 5% 5%

Sluiting 25% 26% 22%

14.5 Follow-Up28

Bij oordelen waar sprake is van verboden onderscheid 
en in gevallen waar een aanbeveling is gedaan in het 
oordeel, onderzoekt het College of de verweerder maat-
regelen neemt om de situatie te verbeteren. In de 
 periode januari 2006 tot en met augustus 201532 zijn 
1435 oordelen op het terrein arbeid gedaan. Bij 793 van 
deze oordelen is sprake van verboden onderscheid en/
of een aanbeveling. Niet in al deze gevallen is opvolging 
mogelijk of is de opvolging bekend; voor 601 van deze 
gevallen is dat wel het geval. Deze 601 oordelen worden 
dan ook als uitgangspunt genomen om het opvolgings-
percentage te berekenen. Voor oordelen op grond van 
zwangerschap geldt dat er 85 voor opvolging in aan-
merking komen, en daarbij is ook bekend welke maat-
regelen er zijn genomen (zie Figuur 17).
Wanneer de opvolging van maatregelen bekend is, kan 
worden gekeken of en welke maatregelen er getroffen 
zijn. Dan blijkt dat oordelen over geslacht, zwanger-
schap en moederschap minder vaak worden opgevolgd 
dan oordelen op andere gronden. Oordelen die niet 
over geslacht gaan, worden in 77% van de gevallen 
opgevolgd, terwijl oordelen over geslacht (exclusief 
zwangerschap en moederschap) en de oordelen over 
zwangerschap/moederschap in respectievelijk 70% en 
69% van de gevallen worden opgevolgd. Opvolging  
kan op individuele basis zijn (bijvoorbeeld het alsnog 

32 Omdat de follow-up pas plaatsvindt nadat het oordeel 
 uitgekomen is, heeft de analyse niet betrekking op de periode  
tot en met het eind van 2015, maar tot en met augustus 2015.

aanbieden van een functie) of structureel van aard zijn 
(bijvoorbeeld het wijzigen van het beleid naar aanleiding 
van een oordeel). Bij zwangerschap en moederschap 
worden relatief minder vaak structurele maatregelen 
getroffen dan bij andere oordelen. Individuele maat-
regelen komen vaker voor dan bij andere gronden.
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Figuur 17 –  Eventuele maatregelen na oordeel naar 
grond in periode 2006-2015 (N=601)
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In 2014 diende een vrouw een klacht in bij het 
College voor de Rechten van de Mens, met het 
verzoek te oordelen over wat zij had mee gemaakt. 
Ze was werkzaam bij een zorginstelling en functio-
neerde daar goed. Tijdens haar zwangerschap 
kreeg ze last van zwangerschapsklachten, waar-
door ze veel afwezig was. Haar werkgever besloot 
vervolgens haar contract niet te verlengen, 
omdat haar productiviteit te laag was. Volgens de 
werkneemster waren echter haar productiecijfers 
voorafgaand aan haar afwezigheid goed, waar-
over zij ook verschillende keren complimenten 
van haar teammanager ontving. Ook werd zij 
niet uitgenodigd te solliciteren op een interne 
vacature en om deel te nemen aan een intern 
opleidingsprogramma, dat uitzicht zou bieden 
op een nieuwe baan. Ze stelde dat ze was 
 gediscrimineerd, omdat haar lage productiviteit 
het gevolg was van haar zwangerschap.  
Dit werd echter door de zorginstelling ontkend.
Het College voor de Rechten van de Mens oor-
deelde dat de zorginstelling verboden onder-
scheid heeft gemaakt door het contract van de 
werkneemster niet te verlengen, door haar niet  
in aanmerking te laten komen voor een interne 
opleiding en haar niet in staat te stellen te sollici-
teren op een interne vacature. Naar aanleiding 
van dit oordeel heeft de zorginstelling veront-
schuldigingen aangeboden bij de werkneemster en 
aangegeven alerter en bewuster te zijn geworden 
ten aanzien van zwangere werknemers. De vrouw 
in kwestie kreeg de mogelijkheid om na haar 
zwangerschapsverlof direct door te stromen naar 
het opleidingsprogramma. Voor de interne vacature 
hoefde ze geen sollicitatiebrief te schrijven, maar 
kreeg ze direct een gesprek. Ook werd haar een 
vergoeding aangeboden voor potentieel gemis 
van salaris.

14.6 Schadevergoeding
Schadevergoeding is een van de mogelijke vormen van 
individuele opvolging (net zoals het alsnog verlengen 
van het contract). Deze vorm van individuele opvolging 
komt relatief veel vaker voor bij zwangerschapsdiscri-
minatie. In 18 van de 85 zwangerschapsoordelen waar 
opvolging mogelijk was werd er een schadevergoeding 
toegekend (21%). Bij de andere oordelen op grond van 
geslacht ging het slechts om 2 van de 91 oordelen (2%), 
bij oordelen op andere gronden om 20 van de 425 (5%).
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15  Vragen aan het 
College voor  
de Rechten van  
de Mens
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Het College heeft een Front Office waar mensen vragen 
kunnen stellen over discriminatiekwesties en andere 
mensenrechten. Hierdoor hoeven mensen niet altijd 
een officieel oordeel aan het College te vragen over 
mogelijke zwangerschapsdiscriminatie. Dit brengt wel 
met zich mee dat er bij de vragen geen uitspraak kan 
worden gedaan of het om discriminatie/verboden 
onderscheid gaat of niet. In de periode 2006 tot en met 
2015 werden er op grond van zwangerschap en moeder-
schap op het terrein van de arbeid in Totaal 1.600 vra-
gen gesteld. De laatste paar jaar worden er veel meer 
vragen gesteld over dit onderwerp, vooral in 2013 en 
2015.  
Dit valt samen met de jaren dat het College expliciet 
campagne voerde over dit onderwerp.

De vragen zijn niet alleen afkomstig van werkneemsters. 
Ook bedrijven, hun vertegenwoordiging (zoals een 
advocaat), de OR of de medezeggenschapsraad kunnen 
met hun vragen bij het College terecht. 

Zwangerschap 
moederschap

Aantal

Zwangerschap 
moederschap
% van Totaal

Totaal

2006 53 2% 2.193

2007 88 4% 1.995

2008 71 4% 1.752

2009 85 5% 1.827

2010 49 3% 1.636

2011 26 2% 1.317

2012 62 5% 1.281

2013 310 12% 2.578

2014 143 5% 2.623

2015 713 23% 3.096

Totaal 1.600 8% 20.298

Tabel 15 –  Vragen per jaar op het terrein arbeid over het onderwerp  
zwangerschap/moederschap bij de Front Office van het College 33

33  In het najaar 2012 ging de Commissie Gelijke Behandeling op in het College voor de Rechten van de Mens. Individuele oordelen hebben nog 
steeds betrekking op het gebied van de gelijke behandeling, de Front Office behandelt echter vragen over alle mensenrechtelijke kwesties. 
Hierdoor is sinds de opening van het College voor de Rechten van de Mens een stijging in het totale aantal vragen te zien
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16 Bijlagen
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16.1 Bijlage 1 – Tabellen

Tabel 16 – Verschillen tussen 2012 en 2016

Onderwerp

Ervaring die op discriminatie 
duidt vanwege zwangerschap 
(of moederschap of 
kinderwens)?

Subterrein van arbeid Ja N Totaal Chi2 sig.

Werving & selectie
2012 19% (75) 403

,300
2016 22% (82) 380

Aangaan arbeidsverhouding
2012 38% (33) 87

,368
2016 32% (29) 92

Arbeidsvoorwaarden
2012 30% (235) 780

,081
2016 26% (223) 850

- Verlof
2012 14% (111) 780

,120
2016 12% (99) 850

- Terugkeer na verlof
2012 14% (90) 627

,834
2016 14% (95) 681

- Overig: promotie, opslag etc.
2012 13% (99) 780

,061
2016 10% (83) 850

Arbeidsomstandigheden
2012 23% (182) 780

,597
2016 22% (189) 850

- Openlijke kritiek
2012 5% (38) 780

,484
2016 6% (48) 850

- Ongewenste aanrakingen van buik
2012 10% (79) 780

,869
2016 10% (84) 850

-  Kritisch volgen van functioneren  
tijdens en na zwangerschap

2012 15% (116) 780
,569

2016 16% (118) 850

Niet verlengen van contract
2012 44% (34) 78

,908
2016 44% (48) 108

Ontslag
2012 3% (21) 681

,795
2016 3% (24) 721

Totaal
2012 45% (360) 807

,601
2016 43% (381) 879
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Tabel 17 – Overzicht risicofactoren voor zwangerschapsdiscriminatie naar terrein van arbeid in 2012

Risico om gediscrimineerd te worden naar subterrein 34

Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden

Mogelijke risicofactor W
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ng

 &
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Werkloosheidsachtergrond + (+) + (+) +

Bevallingscomplicaties/
problemen gezondheid baby

+ +

Profitsector + + + + +

Tijdelijke baan + + + + +

Leidinggevende functie + +

Kinderen tijdens zwangerschap – (+) – –

Verzuim door ziekte (+) + +

Beroepsniveau – –

Omvang organisatie

Weinig vrouwen op vestiging (+)

Aantal contracturen (+) +

Lengte dienstverband – –

Aantal personen in zelfde 
functie

Etniciteit

Geslacht van leidinggevende

Leidinggevende laat ingelicht

 Niet getoetst

34 Indien effecten tussen haakjes staan is er wel sprake van samenhang, maar is de relatie statistisch en/of inhoudelijk niet altijd duidelijk.  
Zie overige tabellen in deze bijlage voor meer informatie.
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Tabel 18 –  Negatieve ervaringen op de werkvloer naar bevallingscomplicaties of problemen  
bij de gezondheid van de baby in 2016 (N=850)

Stellingen met betrekking tot 35

Bevallingscomplicaties/ 
problemen gezondheid baby 
meegemaakt?

Collega’s Ja N Totaal Chi2 sig.

Mijn collega’s waren geneigd mij te ontzien  
tijdens mijn zwangerschap

Ja 34% (199) 590
,079

Nee 40% (104) 260

Mijn collega’s toonden interesse in mijn zwangerschap
Ja 35% (285) 809

,258
Nee 44% (18) 41

Mijn collega’s hielden rekening met mijn zwangerschap
Ja 35% (270) 778

,059
Nee 46% (33) 72

De leidinggevende Ja N Totaal Chi2 sig.

Mijn leidinggevende hield rekening met mijn 
zwangerschap

Ja 33% (244) 736
,000

Nee 52% (59) 114

Mijn leidinggevende was bereid om aanpassingen  
te treffen op de werkvloer

Ja 34% (243) 718
,010

Nee 45% (60) 132

Ik kon goed met mijn leidinggevende praten over de 
invloed van mijn zwangerschap op mijn werk

Ja 33% (220) 676
,000

Nee 48% (83) 174

Mijn leidinggevende vond dat ik door mijn zwangerschap 
zijn/ haar vertrouwen had geschonden

Nee 36% (285) 801
,870

Ja 37% (18) 49

De werkvloer Ja N Totaal Chi2 sig.

Op de werkvloer werden er grappen gemaakt  
over mijn zwangerschap

Nee 35% (263) 753
,222

Ja 41% (40) 97

Op de werkvloer werd openlijk kritiek geleverd  
op mijn zwangerschap/moederschap

Nee 35% (282) 802
,228

Ja 44% (21) 48

Ik had te maken met ongewenste aanrakingen  
van mijn buik

Nee 35% (265) 766
,053

Ja 45% (38) 84

Er werd mij verweten dat ik afwezig was, omdat ik ziek was 
door mijn zwangerschap

Nee 34% (265) 784
,000

Ja 58% (38) 66

Het functioneren op werk Ja N Totaal Chi2 sig.

Ik heb het gevoel dat ik tijdens mijn zwangerschap  
minder serieus werd genomen

Nee 34% (262) 767
,006

Ja 49% (41) 83

Mijn functioneren werd kritischer gevolgd tijdens  
mijn zwangerschap

Nee 34% (259) 767
,001

Ja 53% (44) 83

Ik werd negatiever geëvalueerd tijdens mijn zwangerschap
Nee 35% (273) 790

,016
Ja 50% (30) 60

Ik voelde grotere druk om te presteren tijdens  
mijn zwangerschap

Nee 34% (245) 723
,011

Ja 46% (58) 127

Ik heb het idee dat ik mijn zwangerschap  
moet compenseren

Nee 34% (246) 731
,003

Ja 48% (57) 119

Mijn werklast is tijdens mijn zwangerschap  
niet verminderd, ondanks mijn verzoek

Nee 35% (293) 838
,001

Ja 83% (10) 12

35  Stellingen werden beantwoord met ‘helemaal niet mee eens’, ‘niet mee eens’, ‘niet mee eens/niet mee oneens’, ‘mee eens’ of ‘helemaal 
mee eens’. Indien in tabel Nee/Ja, betekent ‘Ja’ ‘(helemaal) mee eens’, indien in tabel Ja/Nee, betekent ‘Nee’ ‘(helemaal) niet mee eens’.
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Tabel 19 –  Sollicitatieprocedure door werkgever beëindigd vanwege zwangerschap, moederschap  
of (mogelijke) kinderwens

 

Zwangerschap, moederschap of (mogelijke) kinderwens 
vermoedelijke reden van afbreken sollicitatieprocedure Aantal % Ja, naar reden 36 Aantal %

Ja 82 22%

Zwangerschap 46 12%

Moederschap 47 12%

Kinderwens 28 7%

Nee 298 78%

Totaal 380 100%

36 Indien effecten tussen haakjes staan is er wel sprake van samenhang, maar is de relatie statistisch en/of inhoudelijk niet altijd duidelijk.  
Zie overige tabellen in deze bijlage voor meer informatie. Grijze velden zijn niet getoetst.
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Tabel 20 –  Ervaring die op discriminatie duidt bij de werving en selectie, naar risicofactoren 
N=380 in 2016 (tenzij anders aangegeven) 
N=403 in 2012 (tenzij anders aangegeven)

 

2016 2012

Werkgever gaf 
aan dat k/z/m 
reden 
afwijzing was

Vermoeden 
dat k/z/m 
reden 
afwijzing was

Werkgever gaf 
aan dat k/z/m 
reden 
afwijzing was

Vermoeden 
dat k/z/m 
reden 
afwijzing was

Beroepsniveau Ja Ja N Totaal Ja Ja N Totaal

- basisschool/vmbo 7% (1) 29% (4) 14 13% (3) 25% (6) 24

- mbo/havo/vwo 15% (21) 27% (39) 143 11% (20) 20% (37) 185

- hbo 7% (11) 18% (28) 155 13% (19) 19% (28) 146

- wo 10% (7) 16% (11) 68 6% (3) 8% (4) 48

Chi2 significantie ,192 ,142 ,628 ,235

Etniciteit Ja Ja N Totaal Ja Ja N Totaal

- beide ouders uit NL 11% (36) 21% (73) 342 12% (43) 19% (69) 369

- ouder(s) niet uit NL 11% (4) 24% (9) 38 6% (2) 18% (6) 34

Chi2 significantie 1,000 ,739 ,307 ,880

Aantal kinderen tijdens 
laatste zwangerschap

Ja Ja N Totaal Ja Ja N Totaal

- 0 13% (17) 22% (29) 130 9% (15) 15% (26) 168

- 1 kind 7% (14) 17% (33) 192 12% (21) 22% (39) 176

- 2 of meer kinderen 16% (9) 34% (20) 58 15% (9) 17% (10) 59

Chi2 significantie ,102 ,019 ,378 ,264

Werkloosheids-
achtergrond

Ja Ja N Totaal Ja Ja N Totaal

- geen 9% (28) 18% (55) 309 9% (30) 15% (51) 345

- half jaar tot jaar 11% (5) 29% (13) 45 19% (7) 39% (14) 36

- langer dan jaar 27% (7) 54% (14) 26 36% (8) 45% (10) 22

Chi2 significantie ,017 ,000 ,000 ,000

Profit of non-profit 37 Ja Ja
N Totaal 

= 379 
Ja Ja

N Totaal
= 402

- non-profit 11% (20) 16% (31) 190 8% (17) 14% (30) 210

- profit 11% (20) 27% (50) 189 15% (28) 23% (45) 192

Chi2 significantie ,986 ,016 ,039 ,019

37 Dit item alleen gevraagd indien men tijdens meest recente zwangerschap ook een baan heeft gehad, dus scores zijn exclusief vrouwen  
die alleen actief op zoek waren naar een baan.
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Tabel 21 –  Ervaring die op discriminatie duidt bij de aanstelling, naar risicofactoren 
N=92 in 2016 (tenzij anders aangegeven) 
N=87 in 2012 (tenzij anders aangegeven)

 

2016 2012

Beroepsniveau Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- basisschool/vmbo 33% (1) 3 67% (2) 3

- mbo/havo/vwo 21% (7) 34 51% (19) 37

- hbo 41% (16) 39 29% (11) 38

- wo 31% (5) 16 11% (1) 9

Chi2 significantie ,318 ,047

Etniciteit Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- beide ouders uit NL 28% (23) 81 41% (30) 74

- ouder(s) niet uit NL 55% (6) 11 23% (3) 13

Chi2 significantie ,080 ,231

Aantal kinderen tijdens 
laatste zwangerschap

Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- 0 38% (12) 32 38% (14) 37

- 1 kind 28% (13) 47 32% (12) 37

- 2 of meer kinderen 31% (4) 13 54% (7) 13

Chi2 significantie ,651 ,392

Werkloosheids-
achtergrond

Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- geen 26% (20) 76 34% (24) 71

- half jaar tot jaar 67% (6) 9 40% (4) 10

- langer dan jaar 43% (3) 7 83% (5) 6

Chi2 significantie ,038 ,055

Type baan 38 Discriminatie 
N Totaal 

= 90
Discriminatie 

N Totaal
= 79

- tijdelijk 41% (20) 49 49% (19) 39

- vast 20% (8) 41 23% (9) 40

Chi2 significantie ,030 ,015

38 Alleen beschikbaar voor werkende vrouwen die op het punt stonden een contractaanstelling af te sluiten, dus exclusief werkzoekenden.
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2016 2012

Profit of non-profit Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- non-profit 37% (18) 49 23% (9) 39

- profit 26% (11) 43 50% (24) 48

Chi2 significantie ,251 ,010

Verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap 39 Discriminatie 

N Totaal 
= 90

Discriminatie 
N Totaal

= 79

- geen 18% (9) 49 44% (14) 32

- < één week 39% (9) 23 26% (6) 23

- < één maand 14% (1) 7 50% (4) 8

- < twee maanden 100% (5) 5 0% (0) 7

- > twee maanden 67% (4) 6 44% (4) 9

Chi2 significantie ,001 ,150

39 Dit item alleen gevraagd indien men tijdens meest recente zwangerschap ook een baan heeft gehad, dus scores zijn exclusief vrouwen  
die alleen actief op zoek waren naar een baan.
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Tabel 22 –  Ervaring die op discriminatie duidt bij de arbeidsvoorwaarden, naar risicofactoren 
N=850 in 2016 (tenzij ‘terugkeer’ N=681 40, of anders aangegeven)  
N=780 in 2012 (tenzij ‘terugkeer’ N=627, of anders aangegeven)

 

Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Verlof Terugkeer Overig N Totaal

Beroepsniveau 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- basisschool/vmbo 11% (5) 20% (9) 13% (4) 15% (5) 4% (2) 11% (5) 47 46

- mbo/havo/vwo 9% (28) 13% (46) 18% (40) 16% (47) 8% (25) 13% (45) 297 358

- hbo 11% (40) 13% (38) 13% (41) 12% (29) 10% (39) 13% (39) 374 295

- wo 20% (26) 22% (18) 10% (10) 15% (9) 13% (17) 12% (10) 132 81

Chi2 significantie ,018 ,097 ,232 ,554 ,276 ,973

Etniciteit 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- beide ouders uit NL 11% (88) 14% (97) 14% (88) 14% (80) 9% (72) 12% (87) 776 714

- ouder(s) niet uit NL 15% (11) 21% (14) 14% (7) 21% (10) 15% (11) 18% (12) 74 66

Chi2 significantie ,366 ,090 ,962 ,183 ,122 ,161

Aantal kinderen tijdens 

laatste zwangerschap
2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0 11% (29) 17% (50) 17% (36) 19% (43) 13% (35) 12% (34) 272 291

- 1 kind 12% (49) 12% (42) 13% (43) 13% (40) 8% (33) 11% (40) 419 359

- 2 of meer kinderen 13% (21) 15% (19) 12% (16) 7% (7) 9% (15) 19% (25) 159 130

Chi2 significantie ,728 ,137 ,366 ,009 ,096 ,048

Werkloosheids-

achtergrond
2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 11% (82) 13% (96) 14% (91) 14% (87) 9% (69) 12% (85) 778 721

- half jaar tot jaar 21% (11) 24% (8) 14% (3) 13% (2) 19% (10) 27% (9) 52 33

- langer dan jaar 30% (6) 27% (7) 25% (1) 17% (1) 20% (4) 19% (5) 20 26

Chi2 significantie ,002 ,036 ,814 ,981 ,015 ,020

Complicaties bevalling/ 

gezondheid baby
2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 9% (49) 13% (62) 14% (62) 11% (44) 7% (36) 11% (54) 547 476

- wel 17% (50) 16% (49) 14% (33) 20% (46) 16% (47) 15% (45) 303 304

Chi2 significantie ,001 ,228 ,934 ,004 ,000 ,157

Leidinggevende functie 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 11% (77) 13% (88) 13% (73) 13% (68) 8% (59) 12% (83) 711 670

- wel 16% (22) 21% (23) 19% (22) 23% (22) 17% (24) 15% (16) 139 110

Chi2 significantie ,093 ,031 ,106 ,008 ,001 ,529
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Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Verlof Terugkeer Overig N Totaal

Omvang organisatie 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- < 10 werknemers 20% (17) 16% (11) 13% (7) 15% (8) 7% (6) 12% (8) 83 68

- 11-50 werknemers 14% (21) 14% (23) 15% (18) 15% (21) 12% (18) 16% (26) 149 165

- 51-100 werknemers 8% (6) 12% (10) 14% (8) 17% (10) 16% (12) 16% (13) 74 82

- > 100 werknemers 10% (55) 14% (67) 14% (62) 13% (51) 9% (47) 11% (52) 544 465

Chi2 significantie ,025 ,916 ,974 ,857 ,122 ,369

Type baan 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- tijdelijk 16% (20) 33% (33) - - 15% (19) 19% (19) 129 99

- vast 11% (79) 11% (78) 14% (95) 14% (90) 9% (64) 12% (80) 712 681

Chi2 significantie ,138 ,000   ,039 ,038

Contracturen 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-16 uur 8% (6) 14% (13) 10% (5) 7% (5) 6% (4) 11% (10) 72 95

- 17-27 uur 12% (29) 9% (19) 10% (19) 10% (19) 9% (21) 10% (22) 240 221

- 28-35 uur 13% (35) 20% (41) 15% (32) 17% (27) 7% (19) 14% (28) 265 207

- 36 uur of meer 11% (29) 15% (38) 17% (39) 18% (39) 14% (39) 15% (39) 273 257

Chi2 significantie ,633 ,011 ,195 ,038 ,018 ,326

Profit of non-profit 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- non-profit 10% (46) 14% (58) 13% (48) 12% (41) 8% (34) 9% (38) 451 422

- profit 13% (53) 15% (53) 15% (47) 17% (49) 12% (49) 17% (61) 398 358

Chi2 significantie ,158 ,673 ,387 ,092 ,019 ,001

Aantal personen in 

zelfde functie
2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-1 personen 15% (29) 12% (21) 17% (24) 15% (22) 14% (27) 15% (28) 188 182

- 2-5 personen 10% (24) 14% (29) 14% (28) 20% (33) 10% (25) 16% (32) 245 206

- 6-14 personen 7% (12) 14% (21) 17% (25) 9% (11) 7% (12) 9% (14) 176 148

- 15 of meer personen 14% (34) 16% (40) 9% (18) 12% (24) 8% (19) 10% (25) 241 244

Chi2 significantie ,032 ,568 ,142 ,051 ,064 ,144

40 Niet iedereen keerde terug bij dezelfde werkgever, dus frequenties alleen indien teruggekeerd bij dezelfde werkgever voor vrouwen  
met een vast contract.
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Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Verlof Terugkeer Overig N Totaal

Geslacht leidinggevende 
/meerdere 41

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=592)

2012 
(N=540)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

- man 13% (46) 14% (50) 16% (49) 15% (45) 12% (42) 14% (47) 364 346

- vrouw 10% (37) 15% (48) 13% (37) 13% (33) 10% (36) 11% (36) 375 322

Chi2 significantie ,233 ,868 ,273 ,466 ,391 ,347

Verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 11% (43) 14% (51) 12% (38) 11% (33) 9% (35) 8% (30) 394 359

- < één week 9% (19) 13% (26) 13% (21) 14% (21) 9% (19) 15% (30) 210 194

- < één maand 19% (17) 22% (18) 16% (13) 17% (12) 12% (11) 17% (14) 90 83

- < twee maanden 14% (8) 15% (8) 12% (5) 18% (7) 7% (4) 17% (9) 56 52

- > twee maanden 12% (12) 9% (8) 22% (18) 23% (17) 14% (14) 17% (16) 100 92

Chi2 significantie ,161 ,181 ,238 ,096 ,469 ,021

Man/vrouw verhouding 
op vestiging

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-25% vrouw 18% (17) 10% (9) 20% (14) 18% (12) 19% (1) 24% (21) 96 87

- 25-50% vrouw 14% (25) 16% (26) 12% (18) 15% (21) 12% (22) 12% (20) 185 164

- 50-75% vrouw 10% (28) 15% (38) 16% (36) 16% (31) 9% (26) 13% (32) 282 256

- 75-100% vrouw 10% (29) 14% (38) 12% (27) 11% (26) 6% (17) 10% (26) 287 273

Chi2 significantie ,137 ,675 ,247 ,411 ,002 ,005

Lengte dienstverband 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- < 1 jaar 14% (11) 28% (22) 6% (1) 9% (2) 15% (12) 17% (13) 80 78

- 1-5 jaar 13% (45) 14% (47) 12% (30) 14% (37) 11% (38) 13% (43) 339 339

- 6-10 jaar 11% (32) 13% (35) 16% (43) 13% (33) 8% (23) 10% (27) 288 260

- > 10 jaar 8% (11) 7% (7) 16% (21) 19% (18) 7% (10) 16% (16) 143 103

Chi2 significantie ,325 ,001 ,359 ,535 ,134 ,375

Wanneer leidinggevende 
ingelicht? 42

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

2016 
(N=590)

2012 
(N=536)

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

- < 12 weken 10% (37) 16% (57) 14% (42) 13% (37) 10% (37) 11% (38) 353 350

- > 12 weken of niet 12% (45) 13% (40) 14% (43) 16% (41) 11% (40) 14% (45) 374 311

Chi2 significantie ,509 ,214 ,987 ,242 ,925 ,162

41  Niet iedereen had een leidinggevende, dus frequenties alleen indien er sprake was van leidinggevende. 
42    Niet iedereen had een leidinggevende, maar ook niet iedereen wist meer wanneer ze zwangerschap gemeld hebben. Frequenties dus alleen 

indien er sprake was van leidinggevende en indien bewust wanneer de leidinggevende werd ingelicht (of bewust niet werd ingelicht).
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Tabel 23 –  Ervaring die op discriminatie duidt bij de vervanging, naar risico-
factoren (alleen voor 2016) N=302 (tenzij anders aangegeven)

 

Beroepsniveau Discriminatie N Totaal

- basisschool/vmbo 14% (2) 14

- mbo/havo/vwo 11% (11) 96

- hbo 4% (7) 156

- wo 3% (1) 36

Chi2 significantie ,085

Etniciteit Discriminatie N Totaal

- beide ouders uit NL 7% (18) 275

- ouder(s) niet uit NL 11% (3) 27

Chi2 significantie ,373

Aantal kinderen tijdens 
laatste zwangerschap

Discriminatie N Totaal

- 0 5% (5) 102

- 1 kind 8% (11) 144

- 2 of meer kinderen 9% (5) 56

Chi2 significantie ,575

Werkloosheids-achtergrond Discriminatie N Totaal

- geen 7% (21) 289

- half jaar tot jaar 0% (0) 12

- langer dan jaar 0% (0) 1

Chi2 significantie ,602

Complicaties bevalling/ 
gezondheid baby

Discriminatie N Totaal

- geen 6% (11) 196

- wel 9% (10) 106

Chi2 significantie ,213

Leidinggevende functie Discriminatie N Totaal

- geen 6% (16) 256

- wel 11% (5) 46

Chi2 significantie ,257
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Omvang organisatie Discriminatie N Totaal

- < 10 werknemers 0% (0) 21

- 11-50 werknemers 13% (8) 60

- 51-100 werknemers 10% (3) 29

- > 100 werknemers 5% (10) 192

Chi2 significantie ,080

Contracturen Discriminatie N Totaal

- 0-16 uur 6% (1) 16

- 17-27 uur 10% (9) 91

- 28-35 uur 2% (2) 91

- 36 uur of meer 9% (9) 104

Chi2 significantie ,182

Profit of non-profit Discriminatie N Totaal

- non-profit 5% (9) 194

- profit 11% (12) 108

Chi2 significantie ,034

Aantal personen in  
zelfde functie

Discriminatie N Totaal

- 0-1 personen 6% (3) 53

- 2-5 personen 5% (5) 104

- 6-14 personen 6% (4) 68

- 15 of meer personen 12% (9) 77

Chi2 significantie ,300

Geslacht leidinggevende /
meerdere 43 Discriminatie 

N Totaal
= 268

- man 7% (9) 135

- vrouw 8% (10) 133

Chi2 significantie ,786

43  Niet iedereen had een leidinggevende, dus frequenties alleen indien er sprake was van leidinggevende. 
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Verzuim door ziekte  
tijdens zwangerschap

Discriminatie N Totaal

- geen 6% (9) 140

- < één week 4% (3) 71

- < één maand 6% (2) 33

- < twee maanden 0% (0) 18

- > twee maanden 18% (7) 40

Chi2 significantie ,058

Man/vrouw verhouding  
op vestiging

Discriminatie N Totaal

- 0-25% vrouw 21% (5) 24

- 25-50% vrouw 6% (4) 63

- 50-75% vrouw 5% (5) 103

- 75-100% vrouw 6% (7) 112

Chi2 significantie ,047

Lengte dienstverband Discriminatie N Totaal

- < 1 jaar 0% (0) 8

- 1-5 jaar 5% (6) 128

- 6-10 jaar 11% (13) 122

- > 10 jaar 5% (2) 44

Chi2 significantie ,204

Wanneer leidinggevende 
ingelicht? 44 Discriminatie 

N Totaal 
= 268

- < 12 weken 6% (8) 132

- > 12 weken of niet 8% (11) 136

Chi2 significantie ,518

44  Niet iedereen had een leidinggevende, maar ook niet iedereen wist meer wanneer ze zwangerschap 
gemeld hebben. Frequenties dus alleen indien er sprake was van leidinggevende en indien bewust 
wanneer de leidinggevende werd ingelicht (of bewust niet werd ingelicht).
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Tabel 24 –  Ervaring die op discriminatie duidt bij de arbeidsomstandigheden, naar risicofactoren.  
N=850 in 2016  
N=780 in 2012

Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Openlijk kritiek
Ongewenste 

aanraking
Kritischer volgen N Totaal

Beroepsniveau 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- basisschool/vmbo 11% (5) 6% (3) 9% (4) 9% (4) 11% (5) 15% (7) 47 46

- mbo/havo/vwo 9% (27) 7% (24) 11% (33) 10% (37) 15% (46) 15% (54) 297 358

- hbo 3% (11) 2% (6) 9% (35)
10% 
(29)

14% (53) 13% (37) 374 295

- wo 4% (5) 2% (5) 9% (12) 11% (9) 11% (14) 22% (18) 132 81

Chi2 significantie ,002 ,040 ,847 ,972 ,519 ,192

Etniciteit 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- beide ouders uit NL 6% (43) 5% (34) 9% (72)
10% 
(72)

14% 
(105)

15% 
(104)

776 714

- ouder(s) niet uit NL 7% (5) 6% (4) 16% (12) 11% (7) 18% (13) 18% (12) 74 66

Chi2 significantie ,665 ,639 ,056 ,893 ,337 ,430

Aantal kinderen tijdens 
laatste zwangerschap

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0 7% (19) 5% (16) 14% (37)
14% 
(40)

18% (50)
16% 
(46) 

272 291

- 1 kind 5% (19) 5% (17) 8% (35) 9% (32) 13% (56)
14% 
(50)

419 359

- 2 of meer kinderen 6% (10) 4% (5) 8% (12) 5% (7) 8% (12) 15% (20) 159 130

Chi2 significantie ,366 ,757 ,043 ,019 ,007 ,786

Werkloosheids-
achtergrond

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 5% (38) 5% (34) 10% (75)
10% 
(70)

13% (98)
14% 
(103)

778 721

- half jaar tot jaar 15% (8) 9% (3) 13% (7) 15% (5) 27% (14) 24% (8) 52 33

- langer dan jaar 10% (2) 4% (1) 10% (2) 15% (4) 30% (6) 19% (5) 20 26

Chi2 significantie ,004 ,505 ,670 ,398 ,002 ,238

Complicaties bevalling/ 
gezondheid baby

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 5% (27) 4% (21) 8% (46) 9% (41) 10% (55) 11% (52) 547 476

- wel 7% (21) 6% (17) 13% (38) 13% (38) 21% (63)
21% 
(64)

303 304

Chi2 significantie ,228 ,455 ,053 ,079 ,000 ,000
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Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Openlijk kritiek
Ongewenste 

aanraking
Kritischer volgen N Totaal

Leidinggevende functie 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 6% (43) 5% (31) 10% (70)
10% 
(69)

13% 
(90)

15% (98) 711 670

- wel 4% (5) 6% (7) 10% (14) 9% (10)
20% 
(28)

16% (18) 139 110

Chi2 significantie ,252 ,433 ,935 ,697 ,020 ,635

Omvang organisatie 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- < 10 werknemers 6% (5) 3% (2) 7% (6) 4% (3) 14% (12) 10% (7) 83 68

- 11-50 werknemers 5% (7) 4% (7) 8% (12) 11% (18) 14% (21) 17% (28) 149 165

- 51-100 werknemers 8% (6) 9% (7) 14% (10) 16% (13)
22% 
(16)

23% (19) 74 82

- > 100 werknemers 6% (30) 5% (22) 10% (56)
10% 
(45)

13% 
(69)

13% (62) 544 465

Chi2 significantie ,769 ,379 ,491 ,132 ,222 ,071

Type baan 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- tijdelijk 9% (11) 6% (6) 7% (9) 17% (17)
23% 
(30)

34% 
(34)

129 99

- vast 5% (37) 5% (32) 10% (75) 9% (62)
12% 
(88)

12% (82) 712 681

Chi2 significantie ,124 ,557 ,230 ,013 ,001 ,000

Contracturen 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-16 uur 10% (7) 3% (3) 7% (5) 8% (8) 8% (6) 9% (9) 72 95

- 17-27 uur 5% (11) 6% (13) 8% (19) 9% (20) 13% (30)
14% 
(30)

240 221

- 28-35 uur 5% (14) 2% (5) 9% (24) 9% (18)
14% 
(36)

20% 
(41)

265 207

- 36 uur of meer 6% (16) 6% (17) 13% (36) 13% (33)
17% 
(46)

14% 
(36)

273 257

Chi2 significantie ,416 ,141 ,152 ,372 ,234 ,085

Profit of non-profit 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- non-profit 4% (20) 5% (19) 11% (48) 11% (48) 13% (57) 13% (54) 451 422

- profit 7% (28) 5% (19) 9% (36) 9% (31) 15% (61)
17% 
(62)

398 358

Chi2 significantie ,102 ,603 ,437 ,210 ,259 ,077
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Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Openlijk kritiek
Ongewenste 

aanraking
Kritischer volgen N Totaal

Aantal personen in 
zelfde functie

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-1 personen 4% (8) 5% (10) 10% (19) 10% (18) 14% (27) 15% (27) 188 182

- 2-5 personen 6% (14) 5% (11) 12% (29) 11% (22) 15% (36) 17% (35) 245 206

- 6-14 personen 3% (6) 4% (6) 7% (12) 8% (12) 13% (22) 11% (17) 176 148

- 15 of meer personen 8% (20) 5% (11) 10% (24) 11% (27) 14% (33) 15% (37) 241 244

Chi2 significantie ,137 ,912 ,404 ,806 ,928 ,555

Geslacht leidinggevende 
/meerdere 45

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

- man 4% (15) 5% (19) 10% (36)
12% 
(40)

15% (55)
14% 
(50)

364 346

- vrouw 7% (25) 5% (15) 10% (37) 9% (30)
13% 
(49)

16% (52) 375 322

Chi2 significantie ,126 ,625 ,991 ,344 ,425 ,542

Verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 3% (13) 3% (12) 9% (34) 9% (34) 10% (41) 8% (29) 394 359

- < één week 5% (10) 7% (13) 8% (17)
10% 
(20)

15% (32) 19% (37) 210 194

- < één maand 8% (7) 5% (4) 14% (13) 11% (9) 17% (15) 19% (16) 90 83

- < twee maanden 11% (6) 8% (4) 14% (8) 12% (6) 11% (6)
19% 
(10)

56 52

- > twee maanden 12% (12) 5% (5) 12% (12) 11% (10)
24% 
(24)

26% 
(24)

100 92

Chi2 significantie ,004 ,384 ,260 ,983 ,008 ,000

Man/vrouw verhouding 
op vestiging

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-25% vrouw 8% (8) 6% (5) 3% (3) 9% (7) 16% (15) 21% (18) 96 87

- 25-50% vrouw 4% (7) 4% (6) 10% (18) 9% (15) 17% (31)
16% 
(26)

185 164

- 50-75% vrouw 5% (14) 5% (14) 13% (38) 11% (29) 12% (34) 15% (39) 282 256

- 75-100% vrouw 7% (19) 5% (13) 9% (25)
10% 
(28)

13% (38) 12% (33) 287 273

Chi2 significantie ,353 ,833 ,024 ,802 ,492 ,246

45  Niet iedereen had een leidinggevende, dus frequenties alleen indien er sprake was van leidinggevende. 
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Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Openlijk kritiek
Ongewenste 

aanraking
Kritischer volgen N Totaal

Lengte dienstverband 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- < 1 jaar 9% (7) 9% (7) 6% (5) 14% (11) 21% (17) 27% (21) 80 78

- 1-5 jaar 7% (23) 4% (13) 12% (39) 12% (39)
14% 
(46)

14% 
(49)

339 339

- 6-10 jaar 3% (9) 5% (14) 10% (29) 8% (20) 14% (41) 12% (32) 288 260

- > 10 jaar 6% (9) 4% (4) 8% (11) 9% (9) 10% (14) 14% (14) 143 103

Chi2 significantie ,121 ,263 ,397 ,264 ,128 ,015

Wanneer leidinggevende 
ingelicht? 46

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

2016 
(N=590)

2012 
(N=536)

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

- < 12 weken 5% (17) 7% (23) 9% (33) 9% (31) 16% (55)
17% 
(60)

353 350

- > 12 weken of niet 6% (21) 4% (11) 10% (38) 13% (39)
12% 
(46)

13% (41) 374 311

Chi2 significantie ,629 ,078 ,712 ,125 ,201 ,158

46    Niet iedereen had een leidinggevende, maar ook niet iedereen wist meer wanneer ze zwangerschap gemeld hebben. Frequenties dus alleen 
indien er sprake was van leidinggevende en indien bewust wanneer de leidinggevende werd ingelicht (of bewust niet werd ingelicht).
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Tabel 25 –  Overige problemen bij de arbeidsvoorwaarden, naar risicofactoren 
N=850 in 2016 (tenzij ‘terugkeer’47 N=681, of anders aangegeven)  
N=780 in 2012 (tenzij ‘terugkeer’ N=627, of anders aangegeven)

 

Aantal vrouwen dat aangeeft problemen te hebben ervaren bij:

Moeilijkheden met 
regelen 

ouderschapsverlof

Geen goede  
afspraken over 

terugkeer

Mag niet meer of 
minder uren werken

N Totaal

Beroepsniveau 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- basisschool/vmbo 2% (1) 9% (4) 6% (2) 15% (5) 13% (6) 7% (3) 47 46

- mbo/havo/vwo 7% (20) 4% (15) 12% (27) 13% (39) 11% (33) 11% (38) 297 358

- hbo 5% (18) 5% (15) 11% (35) 11% (26) 11% (41) 14% (41) 374 295

- wo 6% (8) 11% (9) 6% (6) 7% (4) 6% (8) 11% (9) 132 81

Chi2 significantie ,512 ,070 ,325 ,381 ,355 ,389

Etniciteit 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- beide ouders uit NL 5% (40) 5% (37) 10% (66) 12% (68) 10% (77) 12% (84) 776 714

- ouder(s) niet uit NL 9% (7) 9% (6) 8% (4) 13% (6) 15% (11) 11% (7) 74 66

Chi2 significantie ,122 ,183 ,551 ,876 ,182 ,779

Aantal kinderen tijdens 
laatste zwangerschap

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0 7% (18) 5% (14) 13% (29) 13% (30) 11% (30) 11% (33) 272 291

- 1 kind 5% (20) 5% (19) 8% (27) 10% (31) 9% (38) 11% (39) 419 359

- 2 of meer kinderen 6% (9) 8% (10) 11% (14) 13% (13) 13% (20) 15% (19) 159 130

Chi2 significantie ,583 ,474 ,136 ,553 ,422 ,509

Werkloosheids-
achtergrond

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 5% (43) 5% (39) 10% (66) 12% (71) 10% (78) 11% (81) 778 721

- half jaar tot jaar 8% (4) 3% (1) 19% (4) 13% (2) 12% (6) 18% (6) 52 33

- langer dan jaar 0% (0) 12% (3) 0% (0) 17% (1) 20% (4) 15% (4) 20 26

Chi2 significantie ,441 ,330 ,326 ,916 ,337 ,399

Complicaties bevalling/ 
gezondheid baby

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 4% (21) 6% (28) 8% (35) 9% (36) 9% (47) 11% (51) 547 476

- wel 9% (26) 5% (15) 15% (35) 16% (38) 14% (41) 13% (40) 303 304

Chi2 significantie ,004 ,572 ,004 ,009 ,024 ,300
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Aantal vrouwen dat aangeeft problemen te hebben ervaren bij:

Moeilijkheden met 
regelen 

ouderschapsverlof

Geen goede  
afspraken over 

terugkeer

Mag niet meer of 
minder uren werken

N Totaal

Leidinggevende functie 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 5% (39) 5% (34) 10% (54) 12% (64) 10% (70) 11% (72) 711 670

- wel 6% (8) 8% (9) 14% (16) 11% (10) 13% (18) 17% (19) 139 110

Chi2 significantie ,899 ,186 ,197 ,676 ,272 ,048

Omvang organisatie 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- < 10 werknemers 5% (4) 9% (6) 5% (3) 12% (6) 19% (16) 7% (5) 83 68

- 11-50 werknemers 7% (11) 4% (6) 11% (13) 15% (21) 16% (24) 13% (21) 149 165

- 51-100 werknemers 4% (3) 10% (8) 11% (6) 10% (6) 5% (4) 15% (12) 74 82

- > 100 werknemers 5% (29) 5% (23) 11% (48) 11% (41) 8% (44) 11% (53) 544 465

Chi2 significantie ,703 ,129 ,658 ,520 ,001 ,544

Type baan 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- tijdelijk 5% (6) 2% (2) - - 12% (15) 15% (15) 129 99

- vast 6% (41) 6% (41) 10% (70) 12% (74) 10% (73) 11% (76) 712 681

Chi2 significantie ,636 ,103   ,606 ,248

Contracturen 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-16 uur 0% (0) 5% (5) 10% (5) 10% (7) 13% (9) 12% (11) 72 95

- 17-27 uur 6% (14) 4% (9) 8% (16) 8% (14) 10% (24) 11% (24) 240 221

- 28-35 uur 6% (15) 7% (14) 11% (22) 13% (22) 10% (26) 13% (27) 265 207

- 36 uur of meer 7% (18) 6% (15) 11% (27) 15% (31) 11% (29) 11% (29) 273 257

Chi2 significantie ,183 ,667 ,776 ,159 ,920 ,906

47 Niet iedereen keerde terug bij dezelfde werkgever, dus frequenties alleen indien teruggekeerd bij dezelfde werkgever voor vrouwen met een 
vast contract.



108     College voor de Rechten van de Mens

Aantal vrouwen dat aangeeft problemen te hebben ervaren bij:

Moeilijkheden met 
regelen 

ouderschapsverlof

Geen goede  
afspraken over 

terugkeer

Mag niet meer of 
minder uren werken

N Totaal

Profit of non-profit 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- non-profit 7% (30) 6% (24) 8% (30) 8% (28) 10% (43) 10% (42) 451 422

- profit 4% (17) 5% (19) 13% (40) 16% (46) 11% (45) 14% (49) 398 358

Chi2 significantie ,130 ,817 ,037 ,003 ,398 ,105

Aantal personen in 
zelfde functie

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-1 personen 10% (18) 5% (9) 14% (20) 13% (19) 16% (30) 12% (22) 188 182

- 2-5 personen 4% (9) 7% (14) 9% (17) 15% (25) 9% (21) 14% (28) 245 206

- 6-14 personen 4% (7) 6% (9) 9% (13) 9% (11) 8% (14) 12% (18) 176 148

- 15 of meer personen 5% (13) 5% (11) 10% (20) 9% (19) 10% (23) 9% (23) 241 244

Chi2 significantie ,040 ,722 ,426 ,279 ,037 ,573

Geslacht leidinggevende 
/meerdere 48

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=592)

2012 
(N=540)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

- man 5% (17) 7% (24) 12% (38) 15% (43) 12% (43) 12% (42) 364 346

- vrouw 6% (22) 4% (13) 9% (27) 9% (22) 8% (31) 11% (35) 375 322

Chi2 significantie ,467 ,102 ,235 ,034 ,108 ,608

Verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap:

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 3% (13) 6% (21) 9% (29) 10% (29) 10% (38) 11% (40) 394 359

- < één week 6% (12) 5% (10) 6% (10) 9% (14) 9% (19) 15% (29) 210 194

- < één maand 9% (8) 5% (4) 9% (7) 14% (10) 16% (14) 6% (5) 90 83

- < twee maanden 2% (1) 8% (4) 14% (6) 26% (10) 2% (1) 19% (10) 56 52

- > twee maanden 13% (13) 4% (4) 22% (18) 15% (11) 16% (16) 8% (7) 100 92

Chi2 significantie ,001 ,922 ,003 ,036 ,026 ,060

48  Niet iedereen had een leidinggevende, dus frequenties alleen indien er sprake was van leidinggevende. 
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Aantal vrouwen dat aangeeft problemen te hebben ervaren bij:

Moeilijkheden met 
regelen 

ouderschapsverlof

Geen goede  
afspraken over 

terugkeer

Mag niet meer of 
minder uren werken

N Totaal

Man/vrouw verhouding 
op vestiging

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-25% vrouw 7% (7) 6% (5) 13% (9) 24% (16) 14% (13) 9% (8) 96 87

- 25-50% vrouw 5% (9) 3% (5) 14% (21) 13% (17) 11% (21) 15% (24) 185 164

- 50-75% vrouw 5% (15) 7% (19) 9% (20) 8% (16) 9% (24) 12% (30) 282 256

- 75-100% vrouw 6% (16) 5% (14) 9% (20) 11% (25) 10% (30) 11% (29) 287 273

Chi2 significantie ,861 ,285 ,239 ,007 ,515 ,531

Lengte dienstverband 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- < 1 jaar 5% (4) 3% (2) 6% (1) 14% (3) 15% (12) 13% (10) 80 78

- 1-5 jaar 5% (16) 5% (18) 10% (25) 11% (30) 9% (32) 12% (42) 339 339

- 6-10 jaar 6% (18) 5% (14) 12% (34) 10% (24) 11% (33) 9% (24) 288 260

- > 10 jaar 6% (9) 9% (9) 8% (10) 18% (17) 8% (11) 15% (15) 143 103

Chi2 significantie ,822 ,335 ,432 ,232 ,304 ,456

Wanneer leidinggevende 
ingelicht? 49

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

2016 
(N=590)

2012 
(N=536)

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

- < 12 weken 5% (37) 5% (16) 10% (30) 14% (39) 10% (37) 9% (30) 353 350

- > 12 weken of niet 6% (45) 7% (21) 12% (35) 10% (26) 10% (35) 15% (76) 374 311

Chi2 significantie ,758 ,223 ,568 ,266 ,612 ,012

49    Niet iedereen had een leidinggevende, maar ook niet iedereen wist meer wanneer ze zwangerschap gemeld hebben. Frequenties dus alleen 
indien er sprake was van leidinggevende en indien bewust wanneer de leidinggevende werd ingelicht (of bewust niet werd ingelicht).
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Tabel 26 –  Overige problemen bij de arbeidsomstandigheden, naar risicofactoren  
N=850 in 2016 (tenzij ‘kolven/borstvoeding’ N=585, of anders aangegeven)  
N=780 in 2012 (tenzij ‘kolven/borstvoeding’ N=512, of anders aangegeven)

 

Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Bejegening Kolven/borstvoeding
Hoge werkdruk/ 

gezondheidsrisico’s
N Totaal

Beroepsniveau 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- basisschool/vmbo 23% (11) 33% (15) 29% (7) 67% (16) 13% (6) 15% (7) 47 46

- mbo/havo/vwo
41% 
(123)

33% 
(119)

36% (66)
50% 
(103)

18% (53) 15% (55) 297 358

- hbo
33% 
(122)

32% (93)
39% 
(107)

51% 
(109)

10% (39) 12% (36) 374 295

- wo 34% (45) 27% (22) 31% (34) 37% (25) 11% (14) 19% (15) 132 81

Chi2 significantie ,029 ,762 ,428 ,058 ,031 ,467

Etniciteit 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- beide ouders uit NL
35% 
(274)

31% 
(221)

36% 
(192)

49% 
(227)

13% 
(104)

14% (99) 776 714

- ouder(s) niet uit NL 36% (27) 42% (28) 44% (22) 55% (26) 11% (8) 21% (14) 74 66

Chi2 significantie ,840 ,056 ,255 ,396 ,529 ,105

Aantal kinderen tijdens 
laatste zwangerschap

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0
38% 
(103)

33% (95) 38% (66) 49% (85) 16% (44) 16% (46) 272 291

- 1 kind 33% (137)
30% 
(109)

35% 
(100)

49% 
(119)

12% (49) 14% (50) 419 359

- 2 of meer kinderen 38% (61) 35% (45) 38% (48) 51% (49) 12% (19) 13% (17) 159 130

Chi2 significantie ,263 ,636 ,730 ,966 ,207 ,702

Werkloosheids-
achtergrond

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen
34% 
(261)

31% 
(226)

36% 
(200)

48% 
(228)

12% (91)
15% 
(105)

778 721

- half jaar tot jaar 58% (30) 42% (14) 33% (8) 71% (15) 29% (15) 18% (6) 52 33

- langer dan jaar 50% (10) 35% (35) 86% (6) 83% (10) 30% (6) 8% (2) 20 26

Chi2 significantie ,001 ,392 ,024 ,006 ,000 ,513
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Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Bejegening Kolven/borstvoeding
Hoge werkdruk/ 

gezondheidsrisico’s
N Totaal

Complicaties bevalling/ 
gezondheid baby

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen
32% 
(175)

27% 
(130)

34% 
(132)

50% 
(159)

10% (54) 10% (47) 547 476

- wel
42% 
(126)

39% 
(119)

41% (82) 48% (94) 19% (58) 22% (66) 303 304

Chi2 significantie ,005 ,001 ,095 ,734 ,000 ,000

Leidinggevende functie 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen 35% (251)
32% 
(215)

36% (73)
49% 
(211)

13% (93) 14% (93) 711 670

- wel 36% (50) 31% (34) 38% (22) 51% (42) 14% (19) 18% (20) 139 110

Chi2 significantie ,880 ,806 ,771 ,813 ,851 ,235

Omvang organisatie 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- < 10 werknemers 37% (31) 31% (21) 38% (17) 49% (22) 16% (13) 12% (8) 83 68

- 11-50 werknemers 38% (57) 34% (56) 45% (45) 60% (57) 11% (16) 13% (21) 149 165

- 51-100 werknemers 36% (27) 38% (31) 34% (19) 56% (31) 16% (12) 16% (13) 74 82

- > 100 werknemers
34% 
(186)

30% 
(141)

36% 
(133)

45% 
(143)

13% (71) 15% (71) 544 465

Chi2 significantie ,788 ,533 ,184 ,053 ,609 ,760

Type baan 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- tijdelijk 47% (61)
40% 
(209)

47% (26) 61% (30) 23% (30) 20% (20) 129 99

- vast
33% 

(240)
31% (40)

35% 
(188)

48% 
(223)

11% (82) 14% (93) 712 681

Chi2 significantie ,002 ,053 ,084 ,082 ,000 ,084
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Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Bejegening Kolven/borstvoeding
Hoge werkdruk/ 

gezondheidsrisico’s
N Totaal

Contracturen 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-16 uur 33% (24) 26% (25) 38% (16) 54% (30) 13% (9) 11% (10) 72 95

- 17-27 uur 35% (85) 31% (68) 35% (58) 48% (68) 10% (25) 11% (24) 240 221

- 28-35 uur 36% (95) 37% (77) 36% (64) 48% (68) 14% (38) 19% (39) 265 207

- 36 uur of meer 36% (97) 31% (79) 38% (76) 51% (87) 15% (40) 16% (40) 273 257

Chi2 significantie ,984 ,228 ,954 ,834 ,483 ,073

Profit of non-profit 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- non-profit
33% 
(149)

30% 
(125)

36% 
(119)

49% 
(144)

15% (66) 14% (58) 451 422

- profit 38% (151)
35% 
(124)

38% (95)
50% 
(109) 

12% (46) 15% (55) 398 358

Chi2 significantie ,136 ,134 ,538 ,889 ,186 ,522

Aantal personen in  
zelfde functie

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-1 personen 38% (72) 33% (60) 39% (48) 45% (49) 12% (23) 12% (21) 188 182

- 2-5 personen 34% (83) 33% (68) 37% (64) 48% (64) 15% (37) 15% (31) 245 206

- 6-14 personen 33% (58) 30% (44) 36% (43) 56% (54) 9% (15) 17% (25) 176 148

- 15 of meer personen 37% (88) 32% (77) 34% (59) 50% (86) 15% (37) 15% (36) 241 244

Chi2 significantie ,675 ,909 ,833 ,498 ,153 ,565

Geslacht leiding gevende 
/meerdere 50

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=512)

2012 
(N=438)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

2016 
(N=739)

2012 
(N=668)

- man
38% 
(138)

33% (113) 32% (81)
48% 
(109)

10% (38) 14% (47) 364 346

- vrouw 33% (125)
31% 

(100)
39% 
(102)

52% 
(109)

16% (59) 14% (46) 375 322

Chi2 significantie ,194 ,657 ,094 ,392 ,033 ,793

50  Niet iedereen had een leidinggevende, dus frequenties alleen indien er sprake was van leidinggevende. 
51    Niet iedereen had een leidinggevende, maar ook niet iedereen wist meer wanneer ze zwangerschap gemeld hebben. Frequenties dus alleen 

indien er sprake was van leidinggevende en indien bewust wanneer de leidinggevende werd ingelicht (of bewust niet werd ingelicht).
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Aantal vrouwen dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren bij:

Bejegening Kolven/borstvoeding
Hoge werkdruk/ 

gezondheidsrisico’s
N Totaal

Verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- geen
33% 
(130)

26% (95) 33% (92)
46% 
(105)

9% (35) 11% (38) 394 359

- < één week 30% (64) 31% (61) 34% (46) 47% (62) 12% (26) 13% (25) 210 194

- < één maand 40% (36) 30% (25) 44% (29) 56% (30) 20% (18) 22% (18) 90 83

- < twee maanden 39% (22) 44% (23) 37% (14) 51% (18) 18% (10) 21% (11) 56 52

- > twee maanden 49% (49) 49% (45) 50% (33) 61% (38) 23% (23) 23% (21) 100 92

Chi2 significantie ,014 ,000 ,070 ,211 ,001 ,004

Man/vrouw verhouding 
op vestiging

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- 0-25% vrouw 47% (45) 39% (34) 38% (23) 37% (20) 21% (20) 15% (13) 96 87

- 25-50% vrouw 35% (64) 32% (53) 27% (34) 44% (48) 10% (18) 15% (24) 185 164

- 50-75% vrouw 33% (93) 30% (77) 35% (69) 49% (85) 12% (34) 13% (33) 282 256

- 75-100% vrouw 34% (99) 31% (85) 44% (88)
56% 
(100)

14% (40) 16% (43) 287 273

Chi2 significantie ,093 ,468 ,017 ,047 ,063 ,826

Lengte dienstverband 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012

- < 1 jaar 49% (39) 41% (32) 38% (13) 58% (23) 25% (20) 18% (14) 80 78

- 1-5 jaar
40% 
(135)

32% 
(108)

36% (83)
48% 
(109)

12% (42) 14% (49) 339 339

- 6-10 jaar 29% (84) 28% (73) 39% (84) 47% (85) 10% (29) 14% (35) 288 260

- > 10 jaar 30% (43) 35% (36) 34% (34) 19% (54) 15% (21) 15% (15) 143 103

Chi2 significantie ,001 ,159 ,819 ,585 ,005 ,807

Wanneer leidinggevende 
ingelicht? 51

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

2016 
(N=507)

2012 
(N=434)

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

2016 
(N=727)

2012 
(N=661)

- < 12 weken
34% 
(120)

33% (115) 35% (82) 51% (114) 12% (44) 13% (44) 353 350

- > 12 weken of niet 
36% 
(135)

30% (94) 36% (98)
48% 
(100)

13% (50) 15% (46) 374 311

Chi2 significantie ,553 ,468 ,893 ,557 ,716 ,406
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Tabel 27 – Ervaring die op discriminatie duidt bij de contract beëindiging, naar risicofactoren
 

Contract niet verlengd wegens zwangerschap
Ontslag wegens zwangerschap  

of moederschap

2016
N=108 (tenzij  

anders aangegeven)

2012 
N=78 (tenzij 

anders aangegeven)

2016
N=721 (tenzij  

anders aangegeven)

2012 
N=681 (tenzij 

anders aangegeven)

Beroepsniveau Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- basisschool/vmbo 63% (5) 8 50% (5) 10 3% (1) 38 3% (1) 35

- mbo/havo/vwo 53% (24) 45 53% (18) 34 5% (13) 245 5% (15) 318

- hbo 42% (16) 38 34% (10) 29 3% (9) 333 2% (4) 261

- wo 18% (3) 17 20% (1) 5 1% (1) 105 1% (1) 67

Chi2 significantie ,057 ,323 ,152 ,138

Etniciteit Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- beide ouders uit NL 42% (40) 95 48% (31) 65 3% (22) 662 3% (19) 628

- ouder(s) niet uit NL 62% (8) 13 23% (3) 13 3% (2) 59 4% (2) 53

Chi2 significantie ,186 ,102 ,978 ,762

Aantal kinderen tijdens 
laatste zwangerschap

Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- 0 51% (20) 39 41% (13) 32 5% (12) 227 5% (13) 246

- 1 kind 39% (22) 57 39% (13) 33 3% (10) 350 2% (7) 320

- 2 of meer kinderen 50% (6) 12 62% (8) 13 1% (2) 144 1% (1) 115

Chi2 significantie ,432 ,358 ,099 ,035

Werkloosheids-
achtergrond

Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- geen 34% (24) 70 42% (22) 52 3% (21) 692 3% (17) 650

- half jaar tot jaar 67% (16) 24 40% (6) 15 13% (3) 24 6% (1) 16

- langer dan jaar 57% (8) 14 55% (6) 11 0% (0) 5 20% (3) 15

Chi2 significantie ,013 ,722 ,036 ,000

Complicaties bevalling/ 
gezondheid baby

Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- geen 41% (27) 66 42% (18) 43 2% (9) 468 3% (11) 419

- wel 50% (21) 42 46% (16) 35 6% (15) 253 4% (10) 262

Chi2 significantie ,354 ,733 ,004 ,382
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Contract niet verlengd wegens zwangerschap
Ontslag wegens zwangerschap  

of moederschap

2016
N=108 (tenzij  

anders aangegeven)

2012 
N=78 (tenzij 

anders aangegeven)

2016
N=721 (tenzij  

anders aangegeven)

2012 
N=681 (tenzij 

anders aangegeven)

Leidinggevende functie Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- geen 45% (44) 97 46% (33) 71 4% (23) 594 3% (19) 581

- wel 36% (4) 11 14% (1) 7 1% (1) 127 2% (2) 100

Chi2 significantie ,569 ,101 ,079 ,497

Omvang organisatie Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- < 10 werknemers 33% (5) 15 56% (5) 9 9% (6) 65 3% (2) 58

- 11-50 werknemers 58% (11) 19 50% (8) 16 6% (8) 127 4% (6) 145

- 51-100 werknemers 36% (4) 11 58% (7) 12 3% (2) 61 3% (2) 68

- > 100 werknemers 44% (28) 63 34% (14) 41 2% (8) 468 3% (11) 410

Chi2 significantie ,488 ,342 ,002 ,852

Contracturen Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- 0-16 uur 29% (5) 17 50% (6) 12 7% (4) 54 3% (2) 80

- 17-27 uur 50% (18) 36 55% (12) 22 3% (5) 200 2% (4) 196

- 28-35 uur 38% (12) 32 40% (9) 20 4% (9) 220 5% (9) 178

- 36 uur of meer 57% (13) 23 33% (8) 24 2% (6) 247 3% (6) 227

Chi2 significantie ,263 ,493 ,237 ,352

Profit of non-profi Ja
N Totaal 

(N=107)
Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- non-profit 40% (21) 53 27% (11) 41 1% (4) 385 1% (4) 366

- profit 48% (26) 54 62% (23) 37 6% (20) 336 5% (17) 315

Chi2 significantie ,374 ,002 ,000 ,001

Aantal personen in 
zelfde functie

Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- 0-1 personen 50% (12) 24 59% (10) 17 6% (9) 156 5% (8) 158

- 2-5 personen 44% (14) 32 47% (9) 19 3% (6) 209 3% (6) 184

- 6-14 personen 38% (8) 21 45% (10) 22 4% (6) 152 2% (3) 123

- 15 of meer personen 45% (14) 31 25% (5) 20 1% (3) 204 2% (4) 216

Chi2 significantie ,884 ,207 ,145 ,340
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Contract niet verlengd wegens zwangerschap
Ontslag wegens zwangerschap  

of moederschap

2016
N=108 (tenzij anders 

aangegeven)

2012 
N=78 (tenzij 

anders aangegeven)

2016
N=721 (tenzij anders 

aangegeven)

2012 
N=681 (tenzij 

anders aangegeven)

Geslacht leidinggevende 
/meerdere 52 Ja

N Totaal 
(N=97)

Ja
N Totaal 
(N=69)

Ja
N Totaal 
(N=624)

Ja
N Totaal 
(N=581)

- man 39% (15) 38 33% (9) 27 3% (11) 320 3% (9) 310

- vrouw 51% (30) 59 48% (20) 42 2% (5) 304 3% (9) 271

Chi2 significantie ,273 ,241 ,157 ,772

Verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap

Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- geen 34% (20) 58 35% (11) 31 4% (12) 324 2% (6) 314

- < één week 44% (11) 25 50% (12) 24 2% (3) 181 2% (4) 164

- < één maand 50% (2) 4 30% (3) 10 4% (3) 83 3% (2) 73

- < twee maanden 70% (7) 10 43% (3) 7 4% (2) 45 4% (2) 45

- > twee maanden 73% (8) 11 83% (5) 6 5% (4) 88 8% (7) 85

Chi2 significantie ,072 ,212 ,678 ,049

Man/vrouw verhouding 
op vestiging

Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- 0-25% vrouw 41% (7) 17 60% (6) 10 4% (3) 77 4% (3) 75

- 25-50% vrouw 73% (16) 22 37% (7) 19 4% (6) 158 3% (3) 141

- 50-75% vrouw 46% (16) 35 41% (12) 29 2% (4) 238 4% (8) 218

- 75-100% vrouw 26% (9) 34 45% (9) 20 4% (11) 248 2% (6) 247

Chi2 significantie ,009 ,677 ,371 ,839

Lengte dienstverband Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal Ja N Totaal

- < 1 jaar 49% (27) 55 45% (20) 44 0% (0) 16 10% (3) 29

- 1-5 jaar 43% (21) 49 42% (14) 33 5% (14) 279 3% (9) 292

- 6-10 jaar 0% (0) 4 0% (0) 1 2% (6) 283 2% (6) 257

- > 10 jaar - - - - 3% (4) 143 3% (3) 103

Chi2 significantie ,155 ,563 ,218 ,132

Wanneer leidinggevende 
ingelicht? 53 Ja

N Totaal 
(N=89)

Ja
N Totaal 
(N=65)

Ja
N Totaal 
(N=621)

Ja
N Totaal 
(N=578)

- < 12 weken 42% (20) 48 39% (15) 38 2% (5) 302 3% (10) 304

- > 12 weken of niet 51% (21) 41 44% (12) 27 3% (11) 319 3% (8) 274

Chi2 significantie ,367 ,689 ,159 ,798
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Contract niet verlengd wegens zwangerschap
Ontslag wegens zwangerschap  

of moederschap

2016
N=108 (tenzij anders 

aangegeven)

2012 
N=78 (tenzij 

anders aangegeven)

2016
N=721 (tenzij anders 

aangegeven)

2012 
N=681 (tenzij 

anders aangegeven)

Wanneer liep  
contract af? 54 Ja

N Totaal 
(N=100)

Ja
N Totaal 
(N=74)

- < 12 weken 43% (3) 7 25% (1) 4

- 12-24 weken 43% (6) 14 55% (6) 11

- 25 weken - bevalling 53% (19) 36 67% (16) 24

- > bevalling 47% (20) 43 31% (11) 35

Chi2 significantie ,899 ,043

52 Niet iedereen had een leidinggevende, dus frequenties alleen indien er sprake was van leidinggevende.
53  Niet iedereen had een leidinggevende, maar ook niet iedereen wist meer wanneer ze zwangerschap gemeld hebben. Frequenties dus alleen 

indien er sprake was van leidinggevende en indien bewust wanneer de leidinggevende werd ingelicht (of bewust niet werd ingelicht).
54 Frequenties alleen indien tijdelijk contract wel/niet verlengd is (dus exclusief contracten die van tijdelijk naar vast contract zijn overgegaan).
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Tabel 28 –  Lineaire regressieanalyse van rechten & plichten naar persoonskenmerken,  
baankenmerken & bedrijfsomgeving in 2016 (N=850)

 

Model 1
Persoonskenmerken

Model 2
Baankenmerken

Model 3
Bedrijfsomgeving

B S.E. B S.E. B S.E.

Constante 1,055 ,784 ,665

Leeftijd -,002 ,007 -,005 ,007 -,005 ,008

Etniciteit: ouder(s) niet uit NL  
(beide ouders uit NL = ref.)

,012 ,096 -,014 ,096 -,033 ,097

Aantal kinderen tijdens laatste zwangerschap (geen kinderen = ref.)

- 1 kind -,153* ,062 -,140* ,064 -,154* ,064

- 2 of meer kinderen -,168* ,081 -,131 ,088 -,138 ,089

Bevallingscomplicaties (geen = ref.) ,044 ,058 ,032 ,059 ,047 ,059

Werkloosheidsachtergrond (geen = ref.)

- half jaar tot jaar ,086 ,116 ,160 ,122 ,153 ,123

- langer dan jaar ,086 ,179 ,235 ,186 ,243 ,188

Gediscrimineerd gevoeld (niet = ref.) ,401*** ,075 ,418*** ,076 ,427*** ,076

Beroepsniveau (basisschool/vmbo = ref.)

- mbo/havo/vwo ,152 ,124 ,149 ,125

- hbo ,306* ,124 ,321* ,126

- wo ,491*** ,138 ,529*** ,141

Contracturen (0-16 uur = ref.)

- 17-27 uur ,152 ,108 ,171 ,108

- 28-35 uur ,142 ,112 ,158 ,113

- 36 uur of meer ,142 ,116 ,161 ,118

Tijdelijke baan (vaste baan = ref.) -,195 ,100 -,187 ,101

Leidinggevende functie (geen = ref.) -,185* ,075 -,183* ,077

Lengte dienstverband (< 1 jaar = ref.)

- 1-5 jaar -,021 ,116 ,007 ,117

- 6-10 jaar -,093 ,126 -,079 ,128

- > 10 jaar -,092 ,139 -,079 ,141
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Model 1
Persoonskenmerken

Model 2
Baankenmerken

Model 3
Bedrijfsomgeving

B S.E. B S.E. B S.E.

Verzuim door ziekte tijdens zwangerschap (geen = ref.):

- < één week ,073 ,068 ,082 ,068

- < één maand ,105 ,093 ,091 ,093

- < twee maanden ,147 ,113 ,120 ,115

- > twee maanden ,197* ,091 ,184* ,092

Werksector (non-profit = ref.)

- profit ,082 ,059

- (missing) 1,299 ,813

Omvang organisatie (< 10 werknemers = ref.)

- 11-50 werknemers ,073 ,113

- 51-100 werknemers -,225 ,132

- > 100 werknemers ,019 ,106

Aantal personen in zelfde functie (0-1 persoon = ref.)

- 2-5 personen ,066 ,079

- 6-14 personen ,096 ,088

- 15 of meer personen ,073 ,086

Geslacht leidinggevende/meerdere (man = ref.)

- vrouw -,009 ,062

- (missing) ,068 ,089

Percentage vrouw op vestiging (0-25% vrouw = ref.)

- 25-50% vrouw -,055 ,102

- 50-75% vrouw -,031 ,082

- 75-100% vrouw -,060 ,069

R 2 ,052 ,094 ,110

* = p < ,05; ** = p < ,010; *** = p < ,001 bij dubbelzijdige toetsing; ref. = referentiecategorie
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Tabel 29 –  Frequenties van vrouwen die discriminatie-ervaringen melden, naar factoren 
N=151 in 2016 (tenzij anders aangegeven) 
N=141 in 2012 (tenzij anders aangegeven)

 

2016 2012

Verdiept in  
rechten en plichten

Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- helemaal niet 5% (1) 22 32% (6) 19

- een klein beetje 12% (9) 74 13% (8) 62

- vrij veel 20% (8) 40 24% (8) 34

- heel erg 20% (3) 15 58% (15) 26

Chi2 significantie ,320 ,000

Beroepsniveau Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- basisschool/vmbo 0% (0) 8 30% (3) 10

- mbo/havo/vwo 14% (9) 63 29% (18) 63

- hbo 15% (9) 60 24% (13) 54

- wo 15% (3) 20 21% (3) 14

Chi2 significantie ,710 ,908

Etniciteit Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- beide ouders uit NL 15% (20) 135 29% (35) 121

- ouder(s) niet uit NL 6% (1) 16 10% (2) 20

Chi2 significantie ,349 ,075

Aantal kinderen tijdens 
laatste zwangerschap

Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- 0 12% (7) 58 30% (18) 61

- 1 kind 16% (10) 63 25% (13) 51

- 2 of meer kinderen 13% (4) 30 21% (6) 29

Chi2 significantie ,829 ,666

Werkloosheids-
achtergrond

Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- geen 14% (16) 115 30% (34) 113

- half jaar tot jaar 11% (3) 28 14% (2) 14

- langer dan jaar 25% (2) 8 7% (1) 14

Chi2 significantie ,588 ,104
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2016 2012

Complicaties bevalling/ 
gezondheid baby

Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- geen 12% (9) 78 31% (21) 67

- wel 16% (12) 73 22% (16) 74

Chi2 significantie ,385 ,190

Leidinggevende functie Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- geen 15% (18) 123 26% (31) 120

- wel 11% (3) 28 29% (6) 21

Chi2 significantie ,588 ,792

Omvang organisatie 55 Discriminatie N Totaal =143 Discriminatie N Totaal =131

- < 10 werknemers 7% (1) 15 56% (5) 9

- 11-50 werknemers 11% (3) 28 31% (10) 32

- 51-100 werknemers 18% (3) 17 17% (3) 18

- > 100 werknemers 17% (14) 83 26% (19) 72

Chi2 significantie ,669 ,190

Type baan 56 Discriminatie N Totaal =143 Discriminatie N Totaal =131

- tijdelijk 16% (7) 98 16% (6) 37

- vast 14% (14) 45 33% (31) 94

Chi2 significantie ,842 ,055

Contracturen 57 Discriminatie N Totaal =143 Discriminatie N Totaal =131

- 0-16 uur 22% (2) 9 14% (2) 14

- 17-27 uur 8% (3) 36 20% (7) 35

- 28-35 uur 17% (7) 42 41% (17) 41

- 36 uur of meer 16% (9) 56 27% (11) 41

Chi2 significantie ,618

Profit of non-profit Discriminatie N Totaal Discriminatie N Totaal

- non-profit 19% (12) 64 20% (11) 56

- profit 10% (9) 87 31% (26) 84

Chi2 significantie ,140 ,137

55 Het betreft hier een baan- of bedrijfsomgevingskenmerk, dus frequenties alleen indien vrouw in loondienst was.
56 Het betreft hier een baan- of bedrijfsomgevingskenmerk, dus frequenties alleen indien vrouw in loondienst was.
57 Het betreft hier een baan- of bedrijfsomgevingskenmerk, dus frequenties alleen indien vrouw in loondienst was.
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2016 2012

Aantal personen in 
zelfde functie 58 Discriminatie N Totaal =143 Discriminatie N Totaal =131

- 0-1 personen 14% (5) 37 29% (10) 34

- 2-5 personen 13% (6) 46 31% (11) 36

- 6-14 personen 9% (2) 22 24% (6) 25

- 15 of meer personen 21% (8) 38 28% (10) 36

Chi2 significantie ,589 ,952

Geslacht leidinggevende 
/meerdere 59 Discriminatie N Totaal =129 Discriminatie N Totaal =116

- man 13% (9) 67 44% (26) 59

- vrouw 16% (10) 62 16% (9) 57

Chi2 significantie ,666 ,001

Verzuim door ziekte 
tijdens zwangerschap 60 Discriminatie N Totaal =143 Discriminatie N Totaal =131

- geen 9% (5) 57 30% (14) 47

- < één week 22% (8) 37 24% (9) 37

- < één maand 25% (4) 16 29% (4) 14

- < twee maanden 27% (3) 11 45% (5) 11

- > twee maanden 5% (1) 22 23% (5) 22

Chi2 significantie ,109 ,685

Man/vrouw verhouding 
op vestiging 61 Discriminatie N Totaal =143 Discriminatie N Totaal =131

- 0-25% vrouw 12% (3) 25 35% (7) 20

- 25-50% vrouw 3% (1) 33 22% (7) 32

- 50-75% vrouw 23% (10) 43 24% (10) 41

- 75-100% vrouw 17% (7) 42 34% (13) 38

Chi2 significantie ,095 ,560

58 Het betreft hier een baan- of bedrijfsomgevingskenmerk, dus frequenties alleen indien vrouw in loondienst was.
59 Niet iedereen had een leidinggevende, dus frequenties alleen indien er sprake was van leidinggevende.
60 Het betreft hier een baan- of bedrijfsomgevingskenmerk, dus frequenties alleen indien vrouw in loondienst was.
61 Het betreft hier een baan- of bedrijfsomgevingskenmerk, dus frequenties alleen indien vrouw in loondienst was.
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2016 2012

Lengte dienstverband 62 Discriminatie N Totaal =143 Discriminatie N Totaal =131

- < 1 jaar 7% (2) 27 10% (3) 29

- 1-5 jaar 23% (13) 57 26% (14) 54

- 6-10 jaar 12% (5) 42 33% (11) 33

- > 10 jaar 6% (1) 17 60% (9) 15

Chi2 significantie ,141 ,006

Wanneer leidinggevende 
ingelicht? 63 Discriminatie 

N Totaal
=125

Discriminatie N Totaal =115

- < 12 weken 11% (7) 61 32% (20) 62

- > 12 weken of niet 19% (12) 64 26% (14) 53

Chi2 significantie ,257 ,494

62 Het betreft hier een baan- of bedrijfsomgevingskenmerk, dus frequenties alleen indien vrouw in loondienst was.
63  Niet iedereen had een leidinggevende, maar ook niet iedereen wist meer wanneer ze zwangerschap gemeld hebben. Frequenties dus alleen 

indien er sprake was van leidinggevende en indien bewust wanneer de leidinggevende werd ingelicht (of bewust niet werd ingelicht).
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Tabel 30 –  Aantal casusvragen goed beantwoord als discriminerend  
in 2016 (N=1.055) en 2012 (N=1.003)

 

2016 2012

N % N %

Geen casusvragen goed 14 1% 13 1%

1 casusvraag goed 6 1% 7 1%

2 casusvragen goed 20 2% 30 3%

3 casusvragen goed 103 10% 113 11%

4 casusvragen goed 354 33% 365 36%

5 casusvragen goed 370 35% 323 32%

Alle casusvragen goed 188 18% 152 15%

Totaal 1.055 100% 1.003 100%
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Tabel 31 –  Lineaire regressieanalyse voor kennis over zwangerschapsdiscriminatie (score 0-6)  
naar persoonskenmerken, baankenmerken & bedrijfsomgeving in 2016 (N=850)

 

Model 1
Persoonskenmerken

Model 2
Baankenmerken

Model 3
Bedrijfsomgeving

B S.E. B S.E. B S.E.

Constante 4,254 3,555 3,397

Leeftijd -,002 ,009 -,004 ,010 -,001 ,010

Etniciteit: ouder(s) niet uit NL  
(beide ouders uit NL = ref.)

,035 ,130 ,060 ,131 ,088 ,133

Aantal kinderen tijdens laatste zwangerschap 

(geen kinderen = ref.)

- 1 kind ,115 ,085 ,110 ,087 ,123 ,088

- 2 of meer kinderen ,097 ,110 ,072 ,120 ,081 ,121

Bevallingscomplicaties (geen = ref.) ,021 ,078 ,013 ,080 ,026 ,081

Werkloosheidsachtergrond (geen = ref.)

- half jaar tot jaar ,213 ,157 ,277 ,166 ,279 ,168

- langer dan jaar -,584* ,243 -,385 ,254 -,358 ,256

Gediscrimineerd gevoeld (niet = ref.): ,160 ,104 ,205 ,105 ,187 ,106

Verdiept in rechten en plichten ,136** ,047 ,103* ,047 ,102* ,048

Beroepsniveau (basisschool/vmbo = ref.)

- mbo/havo/vwo ,272 ,169 ,279 ,171

- hbo ,465** ,170 ,447** ,172

- wo ,471* ,190 ,493* ,193

Contracturen (0-16 uur = ref.):

- 17-27 uur ,212 ,147 ,202 ,148

- 28-35 uur ,090 ,153 ,117 ,153

- 36 uur of meer ,023 ,158 ,088 ,160

Tijdelijke baan (vaste baan = ref.) ,048 ,137 ,050 ,138

Leidinggevende functie (geen = ref.) -,104 ,102 -,157 ,105

Lengte dienstverband (< 1 jaar = ref.)

- 1-5 jaar ,435** ,158 ,418 ,159

- 6-10 jaar ,360* ,172 ,318 ,175

- > 10 jaar ,401* ,190 ,372 ,192
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Model 1
Persoonskenmerken

Model 2
Baankenmerken

Model 3
Bedrijfsomgeving

B S.E. B S.E. B S.E.

Verzuim door ziekte tijdens zwangerschap 
(geen = ref.):

- < één week -,050 ,092 -,032 ,093

- < één maand -,049 ,126 -,060 ,127

- < twee maanden -,029 ,154 ,018 ,156

- > twee maanden ,236 ,125 ,275* ,126

Werksector (non-profit = ref.)

- profit ,087 ,080

- (missing) -,703 1,108

Omvang organisatie (< 10 werknemers = ref.)

- 11-50 werknemers -,054 ,154

- 51-100 werknemers -,113 ,180

- > 100 werknemers -,081 ,144

Aantal personen in zelfde functie (0-1 persoon = ref.)

- 2-5 personen -,001 ,108

- 6-14 personen -,052 ,120

- 15 of meer personen -,062 ,117

Geslacht leidinggevende/meerdere (man = ref.)

- vrouw -,120 ,084

- (missing) -,351** ,121

Percentage vrouw op vestiging (0-25% vrouw = ref.)

- 25-50% vrouw ,101 ,139

- 50-75% vrouw ,223 ,111

- 75-100% vrouw ,352* ,094

R 2 ,027 ,059 ,078

* = p < ,05, ** = p < ,010, *** = p < ,001 bij dubbelzijdige toetsing; ref. = referentiecategorie
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