
           

 1) Discriminatie is niet
meegenomen in dit totaalcijfer 

2) Micro = 1–9 werknemers
Klein = 10–49 werknemers

Middelgroot = 50–249 werknemers
Groot = 250 of meer werknemers

Cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op 
de gegevens van de Nationale Enquête Arbeids-

omstandigheden (NEA 2017 en 2018; TNO | CBS).

FACTSHEET INTERNE
ONGEWENSTE 
OMGANGSVORMEN
Interne ongewenste omgangsvormen zijn
ongewenste omgangsvormen die plaats vinden 
op het werk door collega’s of leidinggevenden  

15,6%

Werknemers die interne 
ongewenste omgangs-
vormen ervaren 
verzuimen gemiddeld 
7 dagen extra per jaar 
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Andere
reden
2,1%

Leeftijd
1,7%

Seksuele
         geaardheid

         0,2% 

Geloofs-
overtuiging

0,8%

Huidskleur
1,1%

Geslacht 0,8%

5,6%

2,2%

van werknemers in Neder-
land is in 2017 persoonlijk 

gediscrimineerd op het werk

Ongewenste seksuele 
aandacht door collega’s 
of leiding-
gevenden 
komt vaker 
voor bij 
vrouwen 
dan bij 
mannen

van de Nederlandse 
werknemers heeft in 2018 

wel eens te maken met 
ongewenste seksuele 

aandacht van collega’s 
of leidinggevenden

Deze percentages betreffen niet 
alleen discriminatie door collega’s 

en leidinggevenden, maar ook 
door klanten, patiënten, 

leerlingen en 
dergelijke

van de werknemers in 
Nederland wordt wel 

eens gepest door 
collega’s of leiding-

gevenden in 2018

8,0% 0,6%

10,7%

Pesten lijkt vaker 
voor te komen 
in grotere 
organisaties2
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van de werknemers in 
Nederland heeft wel 
eens te maken met 

ongewenste omgangsvormen door 
collega’s of leidinggevenden1

Er zijn verschillen tussen sectoren 
als het gaat om het voorkomen 
van ongewenste omgangsvormen 
door collega’s en leidinggevenden

Zo komen interne ongewenste omgangsvormen 
relatief vaker voor in de sectoren:

En relatief minder vaak 
in de sectoren:

van de werknemers in   
Nederland heeft in 2018    
wel eens te maken gehad 
met lichamelijk geweld 
door collega’s of 
leidinggevenden

van de Nederlandse werk-
nemers is in 2018 wel 

eens geïntimideerd            
door collega’s 

of leiding-
gevenden

19,8%

Industrie

18,3%

Vervoer
11,7%

Bouw

11,9%

Financiële instellingen

12,8%

Landbouw

16,9%

Openbaar bestuur

3,5%

1,1%


