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Welkom bij de enquête #YouToo?  

Dank je wel om in te gaan op onze uitnodiging om deel te nemen aan de enquête #YouToo?. 

 

Noteer hier de unieke code die op je uitnodigingsbrief staat: __________ 

 

Onderdelen van de  vragenlijst  

Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen in deze vragenlijst.  

� Gelijkheid en ongelijkheid  

� Op straat  

� Op het werk  

� In de media 

� Thuis en in je relatie 

� Uiterlijk en seksualiteit 

� Naar de politie gaan 

� Over jou 

Als een thema je minder interesseert, kan je het in zijn geheel overslaan. We stellen het natuurlijk op 

prijs als je zoveel mogelijk invult, maar je helpt ons ook met een onvolledig ingevulde vragenlijst.  
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Gelijkheid en ongelijkheid 

Dit blokje vragen gaat over hoe jij denkt over gelijkheid en ongelijkheid van vrouwen en mannen. Een 

eerlijk antwoord is een goed antwoord. 

Q1. Welke van de volgende uitspraken sluit het dichtst aan bij jouw mening? 

Er is maar één antwoord mogelijk. Duid het antwoord aan dat het meest bij je past: 

Vrouwen en mannen zijn gelijk.  

Vrouwen en mannen zijn verschillend, maar gelijkwaardig.  

Vrouwen en mannen hebben elk hun kwaliteiten.  

Vrouwen zijn beter dan mannen.  

Mannen zijn beter dan vrouwen.  

Ik weet het niet.  

 

Q2. Ben je het eens met de volgende uitspraken? Het gaat over jouw mening.  

Duid telkens het antwoord aan dat het meest bij je past: 

 Hele-

maal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Hele-

maal 

niet 

eens 

Weet 

niet 

Het is belangrijk dat er gelijke kansen zijn in onze 

samenleving. 

     

Er wordt te veel gezeurd over gelijke kansen.       

Sommige mensen worden vergeten als het over 

gelijke kansen gaat. 

     

Veel mensen grijpen hun kansen niet. Dat is de 

oorzaak van de ongelijkheid. 

     

In de natuur geldt ook het recht van de sterkste. Dat 

is de gewone gang van zaken. 

     

Er zijn veel belangrijkere problemen in onze 

samenleving dan de ongelijkheid tussen vrouwen 

en mannen. 

     

Meer gelijkheid is ook goed voor mannen.      

De ongelijkheid blijft bestaan, omdat de mensen die 

ervan profiteren, hun voorrechten niet willen 

opgeven. 

     

Mannen hebben het tegenwoordig ook moeilijk.      

Vrouwen met talent laten zich niet tegenhouden 

door zogenaamde ongelijke kansen. 

     

Het is hoog tijd dat België eens een vrouw als eerste 

minister heeft. 
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Q3. Ben je het eens met de volgende uitspraken? Het gaat over jouw mening.  

 Hele-

maal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Hele-

maal 

niet 

eens 

Weet 

niet 

Vrouwen en mannen moeten evenveel verdienen 

voor dezelfde job. 

     

Vrouwen en mannen moeten binnen een gezin een 

gelijk deel van de huishoudelijke taken op zich 

nemen. 

     

Vaders en moeders moeten de zorg en de opvoeding 

van kinderen gelijk verdelen. 

     

Hoe de taken binnen een gezin verdeeld worden, 

gaat eigenlijk niemand anders iets aan. 

     

Door de verschillende opvoeding gedragen de 

meesten mannen zich anders dan de meeste 

vrouwen. 

     

Mannen kunnen feminist zijn.      

 

Q4. Ben je het eens met de volgende uitspraken? Het gaat over jouw mening.  

 Hele-

maal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Hele-

maal 

niet 

eens 

Weet 

niet 

Vrouwen en mannen zijn even geschikt om leiding te 

geven. 

     

Vrouwen en mannen zijn even geschikt om voor 

iemand te zorgen. 

     

Vrouwen en mannen zijn even geschikt voor zware 

fysieke inspanningen. 

     

Vrouwen en mannen zijn even geschikt om geduld te 

hebben met moeilijke klanten, of patiënten. 

     

Vrouwen en mannen zijn even geschikt voor 

wetenschap.  

     

Vrouwen en mannen zijn even geschikt om kunst te 

maken. 

     

Vrouwen en mannen hebben evenveel aanleg om 

ergens de beste in te worden.  
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Q5. Maak je zelf ooit een onderscheid tussen vrouwen en mannen? Voor welke van de volgende 

beroepen heb je zelf liever een vrouw of een man? Het gaat over jouw persoonlijke voorkeur. 

 Dat maakt niet uit Liever een man Liever een vrouw Weet niet 

Huisarts     

Loodgieter     

Poetshulp in huis     

Leerkracht lager onderwijs     

Kinesist     

Rechter     

Nieuwslezer     

Eerste minister     

Burgemeester     

Verpleegkundige     

Psychiater     

Politieagent     

Brandweerman/-vrouw     

Hulpverlener     

Kapper     

Masseur     

Je directe collega     

Je baas     

 

Q6. In welke mate passen de volgende uitspraken bij jou? Het gaat over je eigen aanvoelen.  

 Hele-

maal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Hele-

maal 

niet 

eens 

Weet 

niet 

Wil 

liever 

niet 

ant-

woor-

den 

Ik voel me veiliger als de orde gehandhaafd wordt 

door mannen. 

      

Ik voel me veiliger als er voor me gezorgd wordt 

door een vrouw. 

      

Ik voel me meer op mijn gemak in het gezelschap 

van vrouwen, dan in het gezelschap van mannen. 

      

Ik voel me meer op mijn gemak in het gezelschap 

van mannen, dan in het gezelschap van vrouwen. 

      

Ik ben feminist-e.       

Ik ben tegen discriminatie.       

Ik vind het belangrijk om mooi te zijn.       

Ik vind het belangrijk om zelf mijn plan te kunnen 

trekken in het leven. 

      

Ik vind het belangrijk om lichamelijk en geestelijk 

sterk te zijn. 

      

Ik vind het belangrijk om gezond te zijn.       

Ik probeer iedereen te respecteren, wat voor 

persoon die ook is.  
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 Hele-

maal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Hele-

maal 

niet 

eens 

Weet 

niet 

Wil 

liever 

niet 

ant-

woor-

den 

Ik maak geen onderscheid tussen vrouwen en 

mannen. 

      

Ik heb al ooit het gevoel gehad dat ik minder goed 

behandeld werd omwille van mijn geslacht.  

      

Q7. In welke mate passen de volgende uitspraken bij jou? Het gaat over je eigen aanvoelen.  

 Hele-

maal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Hele-

maal 

niet 

eens 

Weet 

niet 

Wil 

liever 

niet 

ant-

woor-

den 

Ik heb het gevoel dat deze samenleving over het 

algemeen eerlijk en rechtvaardig is. 

      

Ik heb meestal het gevoel dat ik problemen kan 

oplossen.  

      

Als ik hulp nodig heb, vind ik die meestal wel.       

Ik heb vaak het gevoel dat er voor mensen als ik  

geen plaats is in deze samenleving. 

      

 

Q8. Wil je nog iets kwijt over gelijkheid en ongelijkheid tussen vrouwen en mannen?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 
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Op straat 

Het gaat in dit blokje vragen over je ervaringen op straat, maar ook op andere openbare plaatsen, zoals 

het openbaar vervoer, de winkel, een gebouw van de gemeente… 

Omgangsregels 

In de vragen die nu volgen gaat het over hoe mensen zich op straat horen te gedragen volgens jou. Er 

worden vier verschillende situaties bevraagd, met telkens een onderscheid naar het geslacht van de 

betrokkenen. Het gaat over mensen die elkaar niet kennen. 

Q9. Wat mag er volgens jou op straat?  In welke mate zijn de volgende gedragingen volgens jou 

aanvaardbaar van een onbekende man ten opzichte van een onbekende vrouw?    

  
Geen enkel 

probleem  

Eerder 

aanvaardbaar  

Eerder niet 

aanvaardbaar  

Helemaal niet 

aanvaardbaar  
Weet niet 

Een onbekende man die een onbekende vrouw… 

aanspreekt.           

de deur voor haar 

openhoudt. 
          

nafluit.           

een seksueel getinte 

opmerking maakt over 

haar uiterlijk. 

          

een arm om haar 

schouder slaat. 
          

 

Q10. Wat mag er volgens jou op straat?  In welke mate zijn de volgende gedragingen volgens jou 

aanvaardbaar van een onbekende vrouw ten opzichte van een onbekende man?    

  
Geen enkel 

probleem  

Eerder 

aanvaardbaar  

Eerder niet 

aanvaardbaar  

Helemaal niet 

aanvaardbaar  
Weet niet 

Een onbekende vrouw die een onbekende man… 

aanspreekt.           

de deur voor hem 

openhoudt. 
          

nafluit.           

een seksueel getinte 

opmerking maakt over zijn 

uiterlijk. 

          

een arm om zijn schouder 

slaat. 
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Q11. Wat mag er volgens jou op straat?  In welke mate zijn de volgende gedragingen volgens jou 

aanvaardbaar van een onbekende man ten opzichte van een onbekende man?    

  
Geen enkel 

probleem  

Eerder 

aanvaardbaar  

Eerder niet 

aanvaardbaar  

Helemaal niet 

aanvaardbaar  
Weet niet 

Een onbekende man die een onbekende man… 

aanspreekt.           

de deur voor hem 

openhoudt. 
          

nafluit.           

een seksueel getinte 

opmerking maakt over zijn 

uiterlijk. 

          

een arm om zijn schouder 

slaat. 
          

 

Q12. Wat mag er volgens jou op straat?  In welke mate zijn de volgende gedragingen volgens jou 

aanvaardbaar van een onbekende vrouw ten opzichte van een onbekende vrouw?    

  
Geen enkel 

probleem  

Eerder 

aanvaardbaar  

Eerder niet 

aanvaardbaar  

Helemaal niet 

aanvaardbaar  
Weet niet 

Een onbekende vrouw die een onbekende vrouw… 

aanspreekt.           

de deur voor haar 

openhoudt. 
          

nafluit.           

een seksueel getinte 

opmerking maakt over 

haar uiterlijk. 

          

een arm om haar 

schouder slaat. 
          

 

Q13. Als je nu nagaat hoe dat voor jezelf is, als er een onbekende op straat naar je toekomt. Voel je 

je dan meer op je gemak als die persoon meer op je gelijkt? Voel je je meer op je gemak als die 

persoon ... 

 Ja, eerder 

wel 

Nee, dat maakt 

geen verschil 

Daar heb ik 

nog nooit over 

nagedacht 

Weet niet 

hetzelfde geslacht 

heeft als jou? 

    

ongeveer even oud is 

als jou? 

    

ongeveer even knap (of 

lelijk) is als jou? 
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 Ja, eerder 

wel 

Nee, dat maakt 

geen verschil 

Daar heb ik 

nog nooit over 

nagedacht 

Weet niet 

dezelfde huidskleur 

heeft als jou? 

    

ongeveer dezelfde 

kledingstijl heeft als 

jou? 

    

dezelfde taal spreekt 

als jou? 

    

ongeveer even rijk (of 

arm) is als jou? 

    

 

Q14. Wil je nog iets kwijt over wat er volgens jou wel en niet mag op straat tussen mensen die elkaar 

niet kennen?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 

Beledigingen en scheldwoorden 

In de vragen die nu volgen gaat het over uitgescholden, of beledigd worden op straat of op een andere 

openbare plaats, zoals op het openbaar vervoer, in de winkel, in een gebouw van de gemeente, …  

Of je die persoon of personen kende, speelt hier geen rol. 

Q15. Is het al ooit gebeurd dat je op straat, of een andere openbare plaats door iemand bent 

beledigd, of uitgescholden? Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat 

langer geleden?  

o Ja, minder dan een jaar geleden 

o Ja, meer dan een jaar geleden >> volgende vraag overslaan, naar vraag Q17 

o Nee, dat is nog nooit gebeurd >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q21  

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q21  
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Q16. Hoe vaak is dat voorgevallen de afgelopen 12 maanden? 

o Eén keer 

o Enkele keren 

o Maandelijks, of bijna maandelijks 

o Wekelijks, of bijna wekelijks 

o Dagelijks, of bijna dagelijks 

o Weet niet 

Q17. Als je denkt aan het ergste keer dat je werd uitgescholden of beledigd op straat of een 

openbare plaats, kende je de dader of de daders toen?  

o De daders waren mij volslagen onbekend. 

o Ik wist wie het waren zonder ze persoonlijk te kennen. 

o Het waren buren van me. 

o Het waren kennissen van me. 

o Het waren familieleden of vrienden van me. 

o Het was mijn partner of ex-partner. 

o Ik weet het niet meer. 

Q18. Als je denkt aan het ergste keer dat je werd uitgescholden of beledigd op straat of een 

openbare plaats, was de dader of één van de daders toen…  

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan die voor jou kloppen: 

o Een vrouw 

o Twee of meer vrouwen 

o Een man 

o Twee of meer mannen 

o Een jongere 

o Twee of meer jongeren 

o Ik weet het niet meer. 

Q19. Had de dader, of de daders, nog andere opvallende kenmerken?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 

o Ik weet het niet meer. 
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Q20. Hoe ben je al ooit uitgescholden op straat, of op een openbare plaats? Of hoe werd je al ooit 

beledigd? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. Ben je meer dan eens uitgescholden, dan mag je dat hier 

ook noteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ik weet het niet meer. 

Q21. Het gebeurt soms dat mensen op straat of op een andere openbare plaats iemand als vrouw of 

als man willen vernederen en hen daarom uitschelden, obscene gebaren maken, onbeleefd 

worden, zich agressief gedragen...   

Heb je ooit de indruk gehad dat iemand je als vrouw wilde vernederen, of je in je vrouwelijkheid 

wilde treffen?  

o Ja 

o Nee >> vraag Q22 overslaan 

o Weet niet >> vraag Q22 overslaan 

o Niet van toepassing >> vraag Q22 overslaan 

Had je ooit de indruk dat iemand je als man wilde vernederen, of je in je mannelijkheid wilde 

treffen?  

o Ja 

o Nee >> vraag Q22 overslaan  

o Weet niet >> vraag Q22 overslaan 

o Niet van toepassing >> vraag Q22 overslaan 

Q22. Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden?  

o Minder dan een jaar geleden 

o Meer dan een jaar geleden  

o Weet niet  
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Q23. Heb je al ooit zelf iemand uitgescholden of beledigd op straat, op het openbaar vervoer of een 

andere openbare plaats? Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat 

langer geleden? Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. 

o Ja, minder dan een jaar geleden 

o Ja, meer dan een jaar geleden  

o Nee, dat is nog nooit gebeurd >> volgende vraag overslaan 

o Weet niet >> volgende vraag overslaan 

Q24. Voor wat heb je al ooit iemand uitgescholden op straat, of op een openbare plaats? Of hoe heb 

je ooit mensen beledigd? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. Doe je dit vaker, dan mag je dat hier ook noteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ik weet het niet meer. 

 

Andere geweldervaringen 

In de vragen die nu volgen gaat het over andere ervaringen met geweld op straat of op een andere 

openbare plaats, zoals op het openbaar vervoer, in de winkel, in een gebouw van de gemeente, … 

Of je die persoon of personen kende, speelt hier geen rol. 

Q25. Heb je al ooit één van de volgende dingen meegemaakt op straat, of op een andere openbare 

plaats? Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? 

 Ja, 

minder dan een 

jaar geleden 

Ja,  

meer dan een 

jaar geleden 

Nee Weet 

niet 

Iemand volgde je.     

Iemand heeft met geweld iets van je afgenomen, 

of geprobeerd iets van je af te nemen (geld, 

handtas, laptop, juwelen, …). 

    

Iemand heeft je bezittingen met opzet 

beschadigd. 

    

Iemand heeft je geslagen.     

Iemand heeft je bedreigd met een wapen (mes, 

stok, vuurwapen, …) 
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 Ja, 

minder dan een 

jaar geleden 

Ja,  

meer dan een 

jaar geleden 

Nee Weet 

niet 

Iemand heeft geprobeerd je te doden.     

Iemand heeft je tegen je wil intiem aangeraakt.     

Iemand heeft je gedwongen tot seksuele 

betrekkingen tegen je wil (verkrachting). 

    

Een andere geweldervaring     

 

Een andere geweldervaring is voor jou: _________________________________________________ 

 

Als je geen enkele keer ja hebt geantwoord, volgende vragen overslaan, ga naar het volgende blok, vraag 

Q36. 

Q26. Als je denkt aan het ergste dat je ooit hebt meegemaakt op straat of een openbare plaats, 

kende je de dader of de daders toen?  

o De daders waren mij volslagen onbekend. 

o Ik wist wie het waren zonder ze persoonlijk te kennen. 

o Het waren buren van me. 

o Het waren kennissen van me. 

o Het waren familieleden of vrienden van me. 

o Het was mijn partner of ex-partner. 

o Ik weet het niet meer. 

Q27. Als je denkt aan het ergste dat je ooit hebt meegemaakt op straat of een openbare plaats, was 

de dader of één van de daders toen… 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan die voor jou kloppen: 

o Een vrouw 

o Twee of meer vrouwen 

o Een man 

o Twee of meer mannen 

o Een jongere 

o Twee of meer jongeren 

o Ik weet het niet meer. 

Q28. Had de dader of de daders nog andere opvallende kenmerken 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk.  
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o Nee 

o Ik weet het niet meer. 

Q29. Als je denkt aan het ergste dat je ooit hebt meegemaakt op straat of een openbare plaats, hoe 

heb je toen op dit voorval gereageerd?  

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan die voor jou kloppen: 

Ik probeerde de dader(s) te negeren.  

Ik maakte me ervan af met een grap.  

Ik ging met de dader(s) in discussie over zijn/haar/hun gedrag.  

Ik sloeg terug.  

Ik beledigde de dader(s).  

Ik onderhandelde met de dader(s).  

Ik vluchtte weg.  

Ik deed iets raars om hem/haar/hen af te leiden.  

Ik maakte veel lawaai om de aandacht van voorbijgangers te trekken.  

Ik zocht hulp.  

Ik heb geprobeerd de dader(s) te kalmeren door met hem/haar/hen in gesprek te gaan.  

Ik heb duidelijk aangegeven dat dit voor mij niet kon.   

Nog op een anderen manier.   

Ik weet het niet (meer).  

Ik heb geen van deze ervaringen meegemaakt.  

 

Nog op een andere manier, is voor jou: _________________________________________________ 

Q30. Als je terugdenkt aan het ergste wat je ooit hebt meegemaakt met geweld op straat of op een 

openbare plaats, herinner je je nog hoe je je toen voelde? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan die voor jou kloppen: 

Ik voelde me machteloos.  

Ik was boos.  

Ik was razend.  

Ik was beledigd.  

Ik was verbaasd.  

Ik was bang.  

Ik was in paniek.  

Ik maakte me zorgen om de veiligheid van anderen.  

Ik wilde er zo snel mogelijk weg.  

Nog iets anders  

Ik weet het niet (meer).  

Ik heb geen van deze ervaringen meegemaakt.  

 

Nog iets anders, is voor jou: ________________________________________________________ 
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Q31. Als je terugdenkt aan het ergste wat je ooit hebt meegemaakt met geweld op straat of op een 

openbare plaats, hoe lang is dat dan geleden? 

o Minder dan een jaar 

o Meer dan een jaar, maar minder dan 3 jaar 

o Meer dan 3 jaar, maar minder dan 10 jaar 

o Meer dan 10 jaar 

Q32. Ben je sindsdien bepaalde plaatsen, of situaties gaan vermijden, omdat je je er niet meer veilig 

voelt? 

o Ja 

o Nee  

o Weet niet 

o Niet van toepassing 

Q33. Het gebeurt soms dat mensen op straat of op een andere openbare plaats iemand fysiek 

aanvallen en lichamelijk willen treffen om hen als vrouw of als man te vernederen.   

Heb je ooit de indruk gehad dat iemand je lichamelijk aanviel, om je  als vrouw te vernederen, of je 

in je vrouwelijkheid te treffen?  

o Ja 

o Nee >> vraag Q34 overslaan 

o Weet niet >> vraag Q34 overslaan 

o Niet van toepassing >> vraag Q34 overslaan 

Heb je ooit de indruk gehad dat iemand je lichamelijk aanviel, om je  als man te vernederen, of je in 

je mannelijkheid te treffen?  

o Ja 

o Nee >> vraag Q34 overslaan  

o Weet niet >> vraag Q34 overslaan 

o Niet van toepassing >> vraag Q34 overslaan 

Q34. Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden?  

o Minder dan een jaar geleden 

o Meer dan een jaar geleden  

o Weet niet  
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Q35. Wil je nog iets kwijt over je ervaringen met geweld op straat of op andere openbare plaatsen? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. Ben je meer dan eens geconfronteerd met geweld op straat, 

dan mag je dat hier ook noteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 
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Op het werk 

Het gaat in dit blokje vragen over je ervaringen op het werk. Het gaat over je huidige werk. Als je niet 

aan het werk bent, gaat het over de laatste plaats waar je gewerkt hebt. Als je meer dan één baan hebt, 

mag je de belangrijkste kiezen. Als je nooit gewerkt hebt, kan je dit blok beter overslaan. 

Ook als je deze vragen liever niet invult, willen we toch graag een antwoord op vragen Q36 en Q37. 

Q36. Heb je momenteel werk? 

o Ja >> volgende vraag overslaan, naar vraag Q38 

o Nee, maar ik heb wel al ooit gewerkt. >> naar vraag Q37 

o Nee, ik heb nog nooit gewerkt. >> volgende vragen overslaan, naar volgende blok vragen, naar 

vraag Q64 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar volgende blok vragen, naar vraag Q64 

Q37. Hoe lang is het geleden dat je aan het werk was? 

o Minder dan 6 maanden 

o Meer dan 6 maanden, maar minder dan 1 jaar 

o Meer dan 1 jaar, maar minder dan 2 jaar 

o Meer dan 2 jaar, maar minder dan 5 jaar 

o Meer dan 5 jaar, maar minder dan 10 jaar 

o Meer dan 10 jaar 

o Weet niet  

 

Jouw werksituatie of je laatste werksituatie 

Q38. Hou/Hield je van je werk?   

Duid een cijfer aan van 0 tot 10. 0 staat voor helemaal niet en 10 voor heel erg veel. Duid het cijfer aan 

dat het meest bij je past: 

Helemaal niet           Heel erg veel Weet 

niet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

           

 

Q39. Hoe tevreden ben/was je met de volgende zaken op je werk?  

 Helemaal 

tevreden 

Eerder 

tevreden 

Eerder 

ontevreden 

Helemaal 

ontevreden 

Weet niet Niet van 

toepassing 

Je loon, wat je 

verdient 
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 Helemaal 

tevreden 

Eerder 

tevreden 

Eerder 

ontevreden 

Helemaal 

ontevreden 

Weet niet Niet van 

toepassing 

De omgang met je 

collega’s 

      

De omgang met je 

direct 

leidinggevende 

      

De omgang met je 

klanten, je cliënten, 

je leerlingen, of je 

patiënten, … 

      

Je carrièrekansen       

Je werkomgeving       

De sfeer op het werk       

De mogelijkheid om 

jezelf waar te maken 

      

De flexibiliteit       

De combinatie 

tussen werk en 

privéleven 

      

Wat je ermee tot 

stand helpt brengen, 

het maatschappelijk 

belang, het product 

of het resultaat  

      

 

Q40. Is/Was je direct leidinggevende:  

o Een vrouw 

o Een man 

o Weet niet 

o Niet van toepassing 

Q41. Zijn/Waren je collega’s:  

o Enkel mannen 

o Meer mannen dan vrouwen 

o Ongeveer evenveel mannen als vrouwen 

o Meer vrouwen dan mannen  

o Enkel vrouwen 

o Weet niet 

o Niet van toepassing 
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Q42. Zijn/Waren de mensen met wie je te maken krijgt/kreeg op het werk (je klanten, cliënten, 

leerlingen, of patiënten, …):  

o Enkel mannen 

o Meer mannen dan vrouwen 

o Ongeveer evenveel mannen als vrouwen 

o Meer vrouwen dan mannen  

o Enkel vrouwen 

o Weet niet 

o Niet van toepassing 

Q43. Geef/Gaf je op je werk leiding aan anderen? Aan hoeveel mensen? 

o Nee 

o Ja, aan 1 tot 5 personen 

o Ja, aan 6 tot 10 personen 

o Ja, aan 11 tot 50 personen 

o Ja, aan meer dan 50 personen 

o Weet niet 

o Niet van toepassing 

Q44. Werk/Werkte je voltijds of deeltijds? Als je meer dan één job uitoefent/uitoefende, mag je de 

uren optellen.  

o Voltijds 

o Deeltijds 
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Q45. In welke sector werk/werkte je? 

Duid de sector aan die het meest bij je huidige werk past. Heb je meer dan één job, dan mag je de 

belangrijkste kiezen. Werk je niet meer, dan gaat het over je  laatste job.  

o Onderwijs 

o Gezondheids- en welzijnszorg 

o Groot- en kleinhandel 

o Horeca (hotels, restaurants, cafés) 

o Banken en financiële sector 

o Justitie, defensie, politie en openbare veiligheid 

o Openbaar bestuur 

o Media en informatie 

o Post en telecommunicatie 

o Farmaceutische en chemische industrie 

o Vervaardiging van voedingsmiddelen 

o Bouw 

o Transport 

o Landbouw en visserij 

o Schoonmaak 

o Overige industrie 

o Overige diensten 

o Andere  

o Weet niet 

o Niet van toepassing 

Andere is voor jou: ___________________________ 

 

Q46. In welk dienstverband werk/werkte je?  

o Vast contract 

o Statutair ambtenaar 

o Tijdelijk contract 

o Interim 

 

Q47. Is/Was er een vakbondsafgevaardigde in je onderneming? 

o Ja 

o Nee  

o Weet niet 

o Niet van toepassing 
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Omgangsregels 

De volgende vraag gaat over hoe mensen op het werk met elkaar zouden moeten omgaan volgens jou. 

Soms worden collega’s vrienden. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over de mensen met wie je enkel 

op je werk omgaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen collega’s en leidinggevenden. 

 

Q48. Wat heb jij nodig om je gerespecteerd te voelen op het werk? In welke mate zijn de volgende 

gedragingen van collega’s voor jou aanvaardbaar op het werk?   

Er zijn vier antwoordmogelijkheden: ofwel is het voor jou heel duidelijk ja (‘geen enkel probleem’), ofwel 

heel duidelijk nee (‘helemaal niet aanvaardbaar’), of het hangt er nu net van af. In dat geval maken we 

een verschil tussen of jijzelf moet aangeven dat iets niet kan, of dat de ander eerst toestemming moet 

vragen volgens jou.  

 

 Geen enkel 

probleem 

Dat kan, behalve 

als ik zelf 

aangeef dat ik 

het niet graag 

heb. 

Dat kan alleen 

als die collega 

eerst aan mij 

gevraagd heeft 

of dat voor mij 

wel oké is. 

Helemaal 

niet 

aanvaard-

baar 

 

Weet 

niet 

Een collega die je aanspreekt 

met koosnamen (‘schatje’, 

‘liefje’, ‘cherie’, …) 

     

Een collega die je 

persoonlijke vragen stelt 

naar je relatie- en 

gezinsleven. 

     

Een collega die je 

complimenten geeft over je 

uiterlijk. 

     

Een collega die je schouder 

aanraakt. 

     

Een collega die een seksueel 

voorstel doet. 
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Q49. Wat heb jij nodig om je gerespecteerd te voelen op het werk? In welke mate zijn de volgende 

gedragingen van een leidinggevende voor jou aanvaardbaar op het werk?   

Er zijn vier antwoordmogelijkheden: ofwel is het voor jou heel duidelijk ja (‘geen enkel probleem’), ofwel 

heel duidelijk nee (‘helemaal niet aanvaardbaar’), of het hangt er nu net van af. In dat geval maken we 

een verschil tussen of jijzelf moet aangeven dat iets niet kan, of dat de ander eerst toestemming moet 

vragen volgens jou.  

 Geen enkel 

probleem 

Dat kan, 

behalve als ik 

zelf aangeef 

dat ik het niet 

graag heb. 

Dat kan alleen als 

die 

leidinggevende 

eerst aan mij 

gevraagd heeft of 

dat voor mij wel 

oké is. 

Helemaal 

niet 

aanvaard-

baar 

 

Weet 

niet 

Een leidinggevende die je 

aanspreekt met koosnamen 

(‘schatje’, ‘liefje’, ‘cherie’, …) 

     

Een leidinggevende die je 

persoonlijke vragen stelt 

naar je relatie- en 

gezinsleven. 

     

Een leidinggevende die je 

complimenten geeft over je 

uiterlijk. 

     

Een leidinggevende die je 

schouder aanraakt. 

     

Een leidinggevende die een 

seksueel voorstel doet. 

     

 

Q50. Hoe vaak ervaar je de grappen op het werk als ongepast of storend? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Niet van toepassing 

o Weet niet 

Q51. Hoe vaak voel je je persoonlijk gekwetst of aangevallen door de grappen die er gemaakt 

worden op het werk? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Niet van toepassing 

o Weet niet 



 

22 

 

Q52. Hoe vaak zou je de grappen die er gemaakt worden op het werk omschrijven als ‘seksistisch’? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Niet van toepassing 

o Weet niet 

 

Q53. Wil je nog iets kwijt over wat er volgens jou wel en niet mag op het werk? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee  

 

Ervaringen 

De volgende vragen gaan over dingen die je kan meemaken op het werk. Mannen kunnen ze net zo goed 

meemaken als vrouwen. Als het er niet bij vermeld staat, is het niet van belang of het gedrag van een 

collega uitgaat, een leidinggevende, of een klant. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden.  

Q54. Hoe is de sfeer op je werk? Heb je al ooit één van de volgende dingen meegemaakt op je 

werk? Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Niet van 

toepassing 

Weet 

niet 

Iemand schold je uit.      

Iemand zei iets negatiefs over vrouwen in 

het algemeen. 
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 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Niet van 

toepassing 

Weet 

niet 

Iemand zei iets negatiefs over mannen in 

het algemeen. 

     

Iemand vertelde een vuile mop.      

Iemand bedreigde je.      

Iemand vernederde je in publiek.      

Iemand sloeg je.      

 

Q55. Word je op het werk ooit vastgepind op je geslacht, of stereotiep behandeld op basis van je 

geslacht? Heb je al ooit één van de volgende dingen meegemaakt op je werk? Gebeurde dat de 

laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Niet van 

toepassing 

Weet 

niet 

Iemand maakte veronderstellingen over je 

ambitie of interesses op basis van je 

geslacht. 

     

Iemand maakte veronderstellingen over 

hoe belangrijk je gezin of je familie voor je 

zijn op basis van je geslacht. 

     

Je werd over het hoofd gezien, of 

overgeslagen voor een promotie omwille 

van je geslacht. 

     

Je werd uitgesloten van belangrijke 

beslissingen op basis van je geslacht. 

     

Je was ergens niet welkom, omwille van je 

geslacht. 

     

Er werd van je verwacht dat je zogenaamd 

‘vrouwelijke’ taken opnam buiten je 

taakomschrijving, omwille van je geslacht 

(opruimen, koffie zetten, voor een zieke of 

depressieve collega zorgen) 

     

Er werd van je verwacht dat je zogenaamd 

‘mannelijke’ taken opnam buiten je 

taakomschrijving, omwille van je geslacht 

(zware zaken tillen, iemand verdedigen, 

anderen vertegenwoordigen, iemand 

terechtwijzen) 

     

Een bepaalde taak werd als ‘vrouwenwerk’ 

of als ‘mannenwerk’ afgedaan. 

     

Iemand schatte je positie lager in op basis 

van je geslacht. 

     

Iemand schatte je positie hoger in op basis 

van je geslacht. 
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Q56. Hoe wordt er omgegaan met uiterlijk en lichamelijkheid op je werk? Heb je al ooit één van de 

volgende dingen meegemaakt op je werk? Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 

maanden, of is dat langer geleden? 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Niet van 

toepassing 

Weet 

niet 

Je kreeg opmerkingen over je lichaam, of 

gewicht. 

     

Je kreeg opmerkingen over je kleding, of 

stijl. 

     

Er gelden andere kledingvoorschriften voor 

mannen als voor vrouwen. 

     

Iemand zei je dat je was aangenomen voor 

je uiterlijk, niet voor je kwaliteiten. 

     

Er werd gelachen met menstruaties.       

Je moest je omkleden in aanwezigheid van 

personen bij wie je je niet op je gemak 

voelde. 

     

Er werd van je verwacht dat je flirterig 

omging met klanten. 

     

Je werd aangeraakt op een intieme manier 

door een leidinggevende, of klant.  

     

Er werd van je verwacht dat je seksuele 

betrekkingen had met een leidinggevende 

of klant. 

     

Q57. Hoe wordt er omgegaan met de combinatie tussen arbeid en privéleven op je werk? Heb je al 

ooit één van de volgende dingen meegemaakt op je werk? Gebeurde dat de laatste keer in de 

afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Niet van 

toepassing 

Weet niet 

Er werd in een sollicitatiegesprek 

gevraagd naar je gezinssituatie. 

     

Er werd in een sollicitatiegesprek 

gevraagd naar je kinderwens. 

     

Je werd ontslagen, omdat je een 

kind kreeg. 

     

Je werd als minder ambitieus 

gezien, omdat je (tijdelijk) minder 

uren werkte omwille van je gezin of 

familie. 

     

Je kreeg geen tijdskrediet of 

loopbaanonderbreking, toen je daar 

om vroeg. 
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 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Niet van 

toepassing 

Weet niet 

Je kreeg geen flexibele 

werkregeling, toen je daar om 

vroeg. 

     

Je werd gevraagd hoe je de 

combinatie met je gezin geregeld 

krijgt, terwijl het over je prestaties 

op het werk had moeten gaan. 

     

Je kreeg geen begrip voor je noden 

op het vlak van de combinatie 

tussen arbeid en privéleven. 

     

Je werd gevraagd waarom je geen 

kinderen hebt. 

     

Je werd gevraagd waarom je geen 

partner hebt. 

     

Je kreeg commentaar op je relatie.      

Je kreeg commentaar op je 

kinderen. 

     

Er werd verondersteld dat je een 

partner hebt en die meebrengt naar 

personeelsbijeenkomsten. 

     

Er werden veronderstellingen of 

insinuaties gemaakt over je 

seksuele oriëntatie. 

     

Er werden veronderstellingen of 

insinuaties gemaakt over je 

genderidentiteit (transgender zijn).  

     

 

Q58. Hoe wordt er omgegaan met stereotypen over vrouwen en mannen op je werk? Heb je al ooit 

één van de volgende dingen meegemaakt op je werk? Gebeurde dat de laatste keer in de 

afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Niet van 

toepassing 

Weet 

niet 

Wat je zei, werd maar geloofd, toen 

iemand anders het bevestigde. 

     

Iemand legde je iets uit, terwijl je 

dat zelf goed genoeg weet omwille 

van je functie. 

     

Je werd systematisch onderbroken 

op vergaderingen. 

     

Er werd geen rekening gehouden 

met je visie of mening. 
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 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Niet van 

toepassing 

Weet 

niet 

Je kreeg opmerkingen over te bazig 

zijn. 

     

Je kreeg opmerkingen over te 

meegaand zijn. 

     

Je kreeg opmerkingen over te 

emotioneel zijn. 

     

Q59. Zijn er nog andere zaken gebeurd op het werk die je ervaarde als ongepast, vernederend, 

stereotyperend, of als een inbreuk op je privacy, je fysieke integriteit of je persoonlijkheid? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 

o Weet niet 

Q60. Is het thema seksisme ooit ter sprake gekomen op je werk in vergaderingen, in 

dienstmededelingen of in de communicatie van de directie? 

o Ja 

o Nee  

o Weet niet 

o Niet van toepassing 

Q61. Is het thema ongewenste intimiteiten ooit ter sprake gekomen op je werk, in vergaderingen, in 

dienstmededelingen of in de communicatie van de directie? 

o Ja 

o Nee  

o Weet niet 

o Niet van toepassing 
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Q62. Bestaat er op je werk een gelijkekansenplan voor vrouwen en mannen? 

o Ja 

o Nee  

o Weet niet 

o Niet van toepassing 

Q63. Wil je nog iets kwijt over je ervaringen met seksisme, of ongelijkheid tussen vrouwen en 

mannen op het werk? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 

  



 

28 

 

In de media 

Het gaat in dit blokje vragen over hoe je de boodschappen over vrouwen en mannen in de media 

ervaart. Het gaat over hoe het voor jou aanvoelt. Een eerlijk antwoord is een juist antwoord. 

De thema’s die aan bod komen zijn: 

� Reclame 

� Sociale media 

 

Reclame 

In reclame wordt er vaak een ideale wereld voorgesteld. Daardoor bevat reclame heel gemakkelijk 

stereotiepe beelden over vrouwen en mannen en onuitgesproken waardeoordelen.   

Q64. Hoe vaak ervaar je reclame in het algemeen als storend? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 

Q65. Hoe vaak ervaar je de manier waarop vrouwen of meisjes zijn voorgesteld in reclame als 

storend of eenzijdig? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 

Q66. Hoe vaak ervaar je de manier waarop mannen of jongens zijn voorgesteld in reclame als 

storend of eenzijdig? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 
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Q67. Hoe vaak ervaar je de manier waarop gezinnen of koppels zijn voorgesteld in reclame als 

storend of eenzijdig? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 

Q68. In welke mate ervaar je de volgende zaken in reclame als storend?  Als de stellingen volgens 

jou niet kloppen, kan je dat ook aangeven. 

 Ik ervaar dit als:  Dat is 

volgens 

mij niet 

zo  

Weet 

niet Heel erg 

storend 

Een 

beetje 

storend 

Niet 

echt 

storend 

Helemaal 

niet 

storend 

Blote lichamen die enkel dienen om de 

aandacht te trekken.  

      

Seks die enkel dient om de aandacht te 

trekken. 

      

Geweld dat wordt voorgesteld als 

normaal. 

      

Seksueel geweld dat wordt voorgesteld 

als normaal. 

      

Dat er bijna alleen hele mooie en 

gezonde mensen worden afgebeeld. 

      

Dat er bijna alleen blanke (witte) 

mensen worden afgebeeld. 

      

Dat er bijna alleen heteroseksuele 

koppels worden afgebeeld. 

      

Dat mannen bijna altijd als actief en 

zelfverzekerd worden afgebeeld. 

      

Dat vrouwen bijna altijd als passief en 

hulpeloos worden afgebeeld. 

      

Nog iets anders dat je ervaart als 

storend: 

      

 

Iets anders dat je ervaart als storend voor jou: ______________________________________________ 

 

Q69. Wil je nog iets kwijt over de manier waarop vrouwen en mannen worden voorgesteld in 

reclame? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 
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o Nee  

 

Sociale media 

Sociale media vormen ook een soort van openbare ruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 

met elkaar kunnen omgaan op een aangename, of onaangename manier. Voorbeelden van sociale 

media zijn Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, Tumblr, Pinterest, ... 

 

Maak je nooit gebruik van sociale media? Sla dan deze vragen over, ga naar vraag Q82. 

Q70. Hoe vaak gebruik je sociale media?  

o Meermaals per dag 

o Dagelijks, of bijna dagelijks 

o Minstens eenmaal per week 

o Minstens eenmaal per maand 

o Af en toe 

o Nooit >> vragen overslaan, naar volgende blok, naar vraag Q82 

o Ik weet het niet. 

Q71. Het gebeurt dat mensen sociale media gebruiken om andere mensen systematisch te kwetsen 

of te kleineren. Dit heet ook wel cyberpesten. 

Ben je al ooit het slachtoffer geworden van pesterijen op sociale media? Gebeurde dat de laatste 

keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? Of je die persoon of personen kende, 

speelt hier geen rol. 

o Ja, minder dan een jaar geleden 

o Ja, meer dan een jaar geleden >> volgende vraag overslaan, naar vraag Q73 

o Nee, dat is nog nooit gebeurd >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q77  

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q77  
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Q72. Hoe vaak is dat voorgevallen de afgelopen 12 maanden? 

o Eén keer 

o Enkele keren 

o Bijna maandelijks 

o Bijna wekelijks 

o Bijna dagelijks 

o Weet niet 

 

Q73. Als je terugdenkt aan het ergste dat je ooit hebt meegemaakt op sociale media, kende je de 

dader of de daders toen?  

o Het was onmogelijk te zeggen wie de dader was, of wie de daders waren. >> volgende vragen 

overslaan, naar vraag Q76 

o De daders waren mij volslagen onbekend. 

o Ik wist wie het waren zonder ze persoonlijk te kennen. 

o Het waren kennissen van me. 

o Het waren familieleden of vrienden van me. 

o Het was mijn partner of ex-partner. 

o Ik weet het niet meer. 

Q74. Als je terugdenkt aan het ergste dat je ooit hebt meegemaakt op sociale media, was de dader 

of één van de daders toen… 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan die voor jou kloppen: 

o Een vrouw 

o Twee of meer vrouwen 

o Een man 

o Twee of meer mannen 

o Een jongere 

o Twee of meer jongeren 

o Ik weet het niet meer. 

Q75. Had de dader of de daders nog andere opvallende kenmerken?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee  
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Q76. Kan je uitleggen wat je allemaal hebt meegemaakt met pesterijen op sociale media?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. Gaat het over verschillende voorvallen, dan mag je dat hier 

ook noteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Liever niet. 

o Ik weet het niet meer. 

Q77. Het gebeurt soms dat mensen op sociale media iemand aanvallen, omdat die vrouw is, of man 

is, met de bedoeling iemand als vrouw of als man te vernederen.   

Heb je ooit de indruk gehad dat iemand je aanviel op sociale media, om je  als vrouw te 

vernederen, of je in je vrouwelijkheid te treffen?  

o Ja 

o Nee >> vraag 78 overslaan 

o Weet niet >> vraag 78 overslaan 

o Niet van toepassing >> vraag 78 overslaan 

Heb je ooit de indruk gehad dat iemand je aanviel op sociale media, om je  als man te vernederen, 

of je in je mannelijkheid te treffen?  

o Ja 

o Nee >> vraag 78 overslaan  

o Weet niet >> vraag 78 overslaan 

o Niet van toepassing >> vraag 78 overslaan 

Q78. Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden?  

o Minder dan een jaar geleden 

o Meer dan een jaar geleden  

o Weet niet  
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Q79. Ben je ooit zelf gemeen geweest tegen iemand op sociale media? Gebeurde dat de laatste keer 

in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? Of je die persoon of personen kende, speelt 

hier geen rol. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. 

o Ja, minder dan een jaar geleden 

o Ja, meer dan een jaar geleden  

o Nee, dat is nog nooit gebeurd >> volgende vragen overslaan, ga naar volgende blok, vraag Q82 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, ga naar volgende blok, vraag Q82 

Q80. Tegen wie was je laatste aanval gericht? 

o Tegen niemand in het bijzonder, het ging om een algemene post.  

o Tegen een bekende vrouw. 

o Tegen een bekende man. 

o Tegen een irritante groep vrouwen. 

o Tegen een irritante groep mannen. 

o Tegen een irritante fanclub, of beweging. 

o Tegen een vrouw die ik persoonlijk kende. 

o Tegen een man die ik persoonlijk kende. 

o Tegen mijn partner 

o Tegen mijn ex-partner. 

o Ik weet het niet meer. 

Q81. Kan je uitleggen wat zoal deed op sociale media om iemand te raken? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. Doe je dit vaker, dan mag je dat hier ook noteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ik weet het niet meer. 
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Thuis en in je relatie 

Het gaat in dit blokje vragen over je ervaringen thuis, binnen je gezin, je familie en binnen je relatie. Het 

gaat over je huidige leefsituatie en je huidige of vroegere partner. Als je alleen woont, kan je deze vragen 

ook invullen.  

Opvattingen 

Q82. In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraken? Het gaat over jouw mening. 

 Helemaal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet eens 

Helemaal 

niet eens 

Weet 

niet 

Het is belangrijk om altijd eerlijk te zijn tegen 

je partner. 

     

Als je in een langdurige relatie bent, mag je 

controleren waar de ander is geweest. 

     

Als je in een langdurige relatie bent, mag je 

elkaars mails en sms’en nakijken. 

     

Nieuwe partners hebben ook een soort 

ouderlijk gezag over de kinderen. 

     

Om jezelf waar te maken moet je een 

betaalde baan hebben. 

     

Het goed uitvoeren van huishoudelijk werk is 

ook een waardevolle levenskeuze. 

     

Als er geen afspraken worden gemaakt 

tussen partners, is het huishoudelijk werk 

voor de vrouw. 

     

Huishoudelijk werk moet gelijk verdeeld 

worden binnen een gezin. 

     

Kinderen hebben vooral een moeder nodig.      

Mannen mogen huilen.      

Vrouwen zijn emotioneler dan mannen.      

Als je partner seks nodig heeft, ga je daar 

beter op in. 

     

In iedere goede relatie vallen er wel eens 

klappen. 

     

Het is goed als een vader ouderschapsverlof 

neemt om bij zijn kinderen te zijn. 

     

 
 

Verdeling zorgtaken 

Q83. In welke mate passen de volgende uitspraken bij jou? Het gaat over je eigen aanvoelen.  

 Hele-

maal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Hele-

maal 

niet 

eens 

Weet 

niet 

Niet 

van 

toepas

-sing 

Ik maak me regelmatig zorgen over het welzijn 

van mijn familieleden. 
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 Hele-

maal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Hele-

maal 

niet 

eens 

Weet 

niet 

Niet 

van 

toepas

-sing 

Ik heb regelmatig het gevoel dat ik degene ben 

die moet zorgen dat alles in orde komt. 

      

Ik heb dikwijls te weinig tijd voor mijn gezin,  

familie, of partner. 

      

Ik heb dikwijls te weinig tijd voor mijn vrienden.       

Ik heb dikwijls te weinig tijd voor mezelf.       

Ik heb dikwijls te weinig tijd om mijn werk goed 

te doen. 

      

Ik ben tevreden met de orde en netheid bij mij 

thuis. 

      

Ik ben tevreden met mijn huidige regeling voor 

het combineren van mijn privéleven met een 

betaalde baan. 

      

De financiële verantwoordelijkheid voor mijn 

gezin weegt zwaar. 

      

De zorg voor mijn kind(eren) weegt zwaar.       

Ik ben tevreden met de taakverdeling binnen 

mijn gezin. 

      

 

 

Verdeling huishoudelijk werk 

Het gaat in dit blokje vragen over de verdeling van huishoudelijk werk binnen je gezin. Het gaat over de 

mensen met wie je samenwoont.  

Als je alleen woont, kan je deze vragen beter overslaan.  Ga naar vraag Q88. 

 

Q84. Hoe vaak is er bij jou thuis onenigheid tussen gezinsleden over de verdeling van huishoudelijk 

werk? 

o Dagelijks of bijna dagelijks 

o Minstens één keer per week  

o Minstens één keer per maand  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 

o Niet van toepassing 
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Q85. Wie doet het merendeel van het huishoudelijk werk bij jou thuis? 

o Ikzelf 

o Dat is ongeveer gelijk verdeeld 

o Mijn partner 

o Mijn moeder 

o Mijn vader 

o De kinderen, of één van de kinderen 

o De poetshulp 

o Een ander familielid 

o Nog iemand anders 

o Weet niet 

Q86. Wie bepaalt in je gezin wat er moet gebeuren in het huishouden? Het gaat dan over wie welke 

taak krijgt en hoe vaak die taak moet gebeuren.  

o Ikzelf 

o Dat gebeurt in onderling overleg 

o Mijn partner 

o Mijn moeder 

o Mijn vader 

o De kinderen, of één van de kinderen 

o De poetshulp 

o Een ander familielid 

o Nog iemand anders 

o Weet niet 

Q87. Wil je nog iets kwijt over de manier waarop de taken verdeeld worden binnen jouw gezin?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 
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Partnerrelatie 

Dit blokje vragen gaat over je partnerrelatie. Het gaat over je huidige partner en je vroegere relaties. Of 

je samenwoont of samenwoonde met je partner of niet, speelt hier geen rol.  

Heb je nog nooit een relatie gehad, kan je dit blokje beter overslaan. Ga naar vraag Q95. 

Q88. Soms loopt het niet helemaal goed in een relatie. Heb je al ooit één van de volgende dingen 

meegemaakt met je huidige of een vroegere partner? Gebeurde dat de laatste keer in de 

afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Weet 

niet, of 

niet van 

toe-

passing 

Wil 

liever 

niet 

antwoor

den 

Je partner liet je je slecht voelen over jezelf.      

Je partner schold je uit.      

Je partner vernederde je waar anderen bij 

waren. 

     

Je partner verhinderde je contact te hebben met 

je familie of vrienden. 

     

Je partner controleerde voortdurend waar je 

was. 

     

Je partner hield belangrijke informatie voor je 

achter. 

     

Je partner gaf je het gevoel dat alles jouw schuld 

was. 

     

Je partner weigerde seks met je te hebben.      

Je partner gaf jou kritiek omwille van de seks die 

jullie hadden.  

     

Je partner gaf jou kritiek, omdat je geen seks 

met hem/haar wilde hebben. 

     

Je partner stal geld van je, of maakte schulden in 

jouw naam. 

     

Je partner gooide iets naar je.      

Je partner bedreigde je.      

Je partner bedreigde je kind(eren).      

Je partner zette je kind, of de kinderen tegen je 

op. 

     

Je partner sloeg je.      

Je partner dwong je tot seksuele handelingen, 

die je niet wilde. 

     

Je partner sloot je op, of sloot je buiten.      

Je partner probeerde je te vermoorden.      

Iets anders dat je ervaarde als ongewenst.      

 

Iets anders dat je ervaarde als ongewenst, is voor jou: ________________________________________ 
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Q89. Heb je al ooit zelf één van de volgende dingen gedaan ten opzichte van je huidige of een 

vroegere partner? Gebeurde dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer 

geleden? Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Weet 

niet, of 

niet van 

toe-

passing 

Wil 

liever 

niet 

antwoor

den 

Je liet je partner zich slecht voelen over zichzelf.      

Je schold je partner uit.      

Je vernederde je partner waar anderen bij 

waren. 

     

Je verhinderde je partner contact te hebben met 

familie of vrienden. 

     

Je controleerde voortdurend waar je partner 

was. 

     

Je hield belangrijke informatie voor je partner 

achter. 

     

Je gaf je partner het gevoel dat alles diens eigen 

schuld was. 

     

Je weigerde seks met je partner te hebben. 

 

     

Je gaf je partner kritiek omwille van de seks die 

jullie hadden. 

     

Je gaf je partner kritiek, omdat die geen seks 

met je wilde hebben. 

     

Je stal geld van je partner, of maakte schulden in 

diens naam. 

     

Je gooide iets naar je partner.      

Je bedreigde je partner.      

Je bedreigde het kind, of de kinderen van je 

partner. 

     

Je zette je kind, of de kinderen tegen je partner 

op. 

     

Je sloeg je partner.      

Je dwong je partner tot seksuele handelingen, 

die die niet wilde. 

     

Je sloot je partner op, of sloot je partner buiten.      

Je probeerde je partner te vermoorden.      

Iets anders dat je partner waarschijnlijk ervaarde 

als ongewenst. 

     

 

Iets anders dat je partner waarschijnlijk ervaarde als ongewenst, is voor jou: ______________________ 
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Q90. Heb je ooit schaamte gevoeld over je thuissituatie of relatie? 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet 

o Ik wil liever niet antwoorden. 

Q91. Heb je je ooit machteloos gevoeld in je partnerrelatie? 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet 

o Ik wil liever niet antwoorden. 

Q92. Heb je ooit hulp gezocht voor een moeilijke thuissituatie of relatie? En bij wie was dat dan? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan die voor jou kloppen: 

o Bij familie 

o Bij vrienden 

o Bij collega’s 

o Bij de huisarts 

o Bij een therapeut of psycholoog 

o Op de spoeddienst van het ziekenhuis 

o Bij een maatschappelijk werker 

o Bij een advocaat 

o Bij slachtofferhulp, een vluchthuis, of een telefonische hulplijn 

o Bij de politie 

o Bij nog iemand anders, nl. __________________ 

 

o Nee >> naar volgende blok, vraag Q95 

o Niet van toepassing, want ik heb nog nooit een moeilijke thuissituatie of relatie gehad. >> naar 

volgende blok, vraag Q95 

Q93. Heb je ooit begrip en steun gevonden voor een moeilijke thuissituatie of relatie? En bij wie was 

dat dan? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan die voor jou kloppen: 

o Bij familie 

o Bij vrienden 

o Bij collega’s 

o Bij de huisarts 

o Bij een therapeut of psycholoog 

o Op de spoeddienst van het ziekenhuis 

o Bij een maatschappelijk werker 
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o Bij een advocaat 

o Bij slachtofferhulp, een vluchthuis, of teleonthaal 

o Bij de politie 

o Bij nog iemand anders, nl. __________________ 

 

o Nee 

Q94. Wil je nog iets kwijt over de moeilijkheden in een partnerrelatie of thuissituatie? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 
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Uiterlijk en seksualiteit 

Het gaat in dit blokje vragen over hoe je je voelt over je uiterlijk en je seksualiteit.  

 

Jouw situatie 

Q95. Hoe tevreden ben je met je uiterlijk?   

Duid een cijfer aan van 0 tot 10. 0 staat voor helemaal niet en 10 voor heel erg veel. Duid het cijfer aan 

dat het meest bij je past: 

Helemaal niet          Helemaal 

wel 

Weet 

niet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

           

 

Q96. Hoe tevreden ben je met je seksleven?   

Duid een cijfer aan van 0 tot 10. 0 staat voor helemaal niet en 10 voor heel erg veel. Duid het cijfer aan 

dat het meest bij je past: 

Helemaal niet          Helemaal 

wel 

Weet 

niet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

           

 

Opvattingen 

Q97. In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraken? Het gaat over je eigen aanvoelen. 

 Helemaal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet 

eens 

Helemaal 

niet eens 

Weet 

niet 

Wil liever 

niet 

antwoor-

den 

Je vindt jezelf te dik.       

Vrienden mogen je ongevraagd advies 

geven over je kleding. 

      

Je vindt dat je tegen mensen met 

overgewicht mag zeggen dat ze op dieet 

moeten gaan. 

      

Als iemand te dik is, is dat diens eigen 

schuld. 

      

Mensen die zich slecht kleden, vragen 

erom om uitgelachen te worden. 
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Q98. In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraken? Het gaat over jouw mening. 

 Helemaal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet eens 

Helemaal 

niet eens 

Weet 

niet 

Het is belangrijk dat beide partners genieten 

van seks. 

     

Niemand mag ooit verplicht worden tot seks.      

Goede seks is belangrijk in het leven.      

Seks zonder orgasme is mislukte seks.      

Het is tegenwoordig te moeilijk om iemand te 

versieren. 

     

Tegenwoordig mag bijna alles. Dat is 

helemaal niet goed. 

     

Er wordt teveel nadruk gelegd op seksualiteit 

in de media. 

     

Seksueel geweld wordt te weinig bestraft.      

De porno-industrie promoot geweld op 

vrouwen. 

     

 

Q99. Wat is je mening over prostitutie? Over betalen voor seks? In welke mate ben je het eens met 

de volgende uitspraken? Het gaat over jouw mening. 

 

 Helemaal 

eens 

Eerder 

eens 

Eerder 

niet eens 

Helemaal 

niet eens 

Weet 

niet 

Prostitutie is een beroep als een ander.      

Prostitutie gaat bijna altijd samen met één of 

andere vorm van misbruik of dwang. 

     

Prostitutie zou verboden moeten worden.      

Prostituees zouden beter beschermd moeten 

worden. 

     

De klanten van prostituees zouden een boete 

moeten krijgen van de politie. 

     

De overheid moet prostitutie beter 

regulariseren om misbruiken te voorkomen. 

     

 
 

Ervaringen 

Q100. Schaam je je ooit voor je lichaam? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 
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Q101. Schaam je je ooit over je seksuele verlangens? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 

Q102. Voelt seks soms aan als een verplichting? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 

Q103. Vraag je je soms af of je wel goed genoeg bent in bed? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 

Q104. Kijk je soms naar porno met de bedoeling er iets van te leren? 

o Altijd 

o Vaak  

o Af en toe 

o Nooit 

o Weet niet 

Q105. Heb je al ooit één van de volgende dingen meegemaakt? Gebeurde dat de laatste keer in de 

afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? Of het gebeurde binnen een relatie of niet, is hier 

niet van belang. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Weet niet 

Je werd onder druk gezet om porno te kijken.     

Je werd onder druk gezet om een naaktfoto van 

jezelf te maken, of te laten maken. 

    

Iemand stuurde ongewenst een naaktfoto van 

jou door aan anderen, of zette die online. 

    

Iemand stuurde je ongewenst een naaktfoto van 

zichzelf door. 

    

Iemand respecteerde je grenzen niet.     
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 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Weet niet 

Iemand heeft je gedwongen tot seksuele 

betrekkingen tegen je wil (verkrachting). 

    

Je werd onder druk gezet om andere seksuele 

handelingen te verrichten (je uitkleden, je laten 

aanraken, iemand aanraken, ...). 

    

Iets anders seksueels dat je ervaarde als 

ongewenst. 

    

 

Iets anders seksueels dat je ervaarde als ongewenst, is voor jou: ________________________________ 

 

Q106. Heb je al ooit zelf één van de volgende dingen gedaan ten opzichte van een ander? Gebeurde 

dat de laatste keer in de afgelopen 12 maanden, of is dat langer geleden? Of het gebeurde binnen 

een relatie of niet, is hier niet van belang. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. 

 Ja, 

minder dan 

een jaar 

geleden 

Ja,  

meer dan 

een jaar 

geleden 

Nee Weet niet 

Je zette iemand onder druk om porno te kijken.     

Je zette iemand onder druk om een naaktfoto 

van zichzelf te maken, of te laten maken. 

    

Je stuurde ongevraagd een naaktfoto van 

iemand door aan anderen, of zette die online. 

    

Je stuurde iemand ongevraagd een naaktfoto 

van jezelf door. 

    

Je hield geen rekening met iemands grenzen.     

Je hebt iemand gedwongen tot seksuele 

betrekkingen tegen diens wil (verkrachting).  

    

Je zette iemand onder druk om seksuele 

handelingen te verrichten (zich uitkleden, zich 

laten aanraken, jou aanraken, ...). 

    

Je deed iets anders seksueels dat waarschijnlijk 

ongewenst was voor de ander. 

    

 

Iets anders seksueels dat waarschijnlijk ongewenst was voor de ander, is: ________________________ 

  



 

45 

 

Q107. De #MeToo-beweging klaagt de straffeloosheid van seksueel geweld aan. Welke impact heeft 

de #MeToo-beweging op je gehad? 

Je mag meer dan één antwoord aanduiden: 

o Het heeft me sterker gemaakt. 

o Het heeft me onzekerder gemaakt. 

o Ik heb sympathie voor de beweging, want ik heb zelf ook ooit seksueel geweld 

meegemaakt. 

o Ik heb sympathie voor de beweging, ook al heb ik zelf geen seksueel geweld meegemaakt. 

o Ik voel me er niet echt bij betrokken, ook al heb ik zelf ook ooit seksueel geweld 

meegemaakt. 

o Het laat me eerder koud. 

o Ik ken de #MeToo-beweging niet. 

o Weet niet. 

o Nog iets anders, namelijk: ___________________________________________________ 

Q108. Wil je nog iets kwijt over de moeilijkheden met uiterlijk, seksualiteit of seksueel geweld? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 
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Naar de politie gaan 

In deze vragenlijst wordt er verschillende keren gevraagd naar ervaringen met vormen van geweld, zoals 

beledigingen, pesterijen, ongewenste intimiteiten of fysiek geweld. 

In dit blokje vragen gaat het over de beslissing om naar de politie te gaan of niet, en hoe dat dan verder 

verliep. 

Om de vragen juist te kunnen kaderen, vragen we kort opnieuw naar je ervaringen met geweld. 

Ook als je deze vragen liever niet invult, willen we toch graag een antwoord op vraag Q109. 

Q109. Heb je al ooit één of andere vorm van geweld meegemaakt? Het kan dan bijvoorbeeld gaan 

om beledigingen, pesterijen, cyberpesten, stalking, seksueel geweld, geslagen worden, bedreigd 

worden, aanranding, overval, opgesloten worden, geterroriseerd worden, ... 

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar volgende blok, vraag Q121 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar volgende blok, vraag Q121 

Q110. Heb je al ooit op straat of op een andere openbare plaats meegemaakt dat iemand je als 

vrouw of als man wilde vernederen en je daarom uitschold, obscene gebaren maakte, agressief 

werd, of nog iets anders deed? 

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q116 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q116 

Q111. Als je terugdenkt aan de ergste keer dat dat gebeurde, heb je dat toen gemeld aan de politie?  

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115 

Q112. Hoe werd je toen ontvangen? 

o Zeer goed 

o Eerder goed 

o Eerder slecht 

o Zeer slecht 

o Ik weet het niet 

Q113. Gebeurde er toen iets met je melding?  

o Ja 

o Nee 

o Ik weet het niet 
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Q114. Kan je uitleggen wat er precies gebeurd was? Welk voorval, of welke voorvallen ging je toen 

melden aan de politie? Hoe werd je ontvangen en wat gebeurde er met je melding?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ik zeg dit liever niet. 

o Ik weet het niet meer. 

Q115. Herinner je je nog waarom je dit voorval niet bent gaan melden bij de politie? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan waarin je je herkent: 

Ik vond dat niet nodig.  

Ik schaamde me.  

Ik wilde me geen slachtoffer voelen.  

Ik kom liever niet in aanraking met de politie.  

De politie kon toch niets doen om me te helpen.  

Ik wilde niemand in de problemen brengen.  

Dat levert uiteindelijk toch niets op.  

Je wordt daar nooit vriendelijk ontvangen.  

Ik had geen tijd.  

Ik durfde niet.  

Ik was bang dat de dader banden had met de politie.  

Ik was bang dat de dader het te weten zou komen en dat ik nog meer 

problemen zou krijgen. 

 

Iemand anders had het voorval al gemeld aan de politie.  

Ik had negatieve ervaringen bij een eerdere melding bij de politie.  

Ik was bang dat de politie  mij de schuld zou geven.   

Ik was bang dat niemand mij zou geloven.  

Nog een andere reden  

Ik weet het niet (meer).  

 

Nog een andere reden, is voor jou: ____________________________________________________ 
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Vragen Q111 t.e.m. Q115 worden herhaald voor vragen Q116 t.e.m. Q119. 

Q116. Heb je al ooit meegemaakt dat een partner of een ex-partner je agressief behandelde, je 

vernederde, je terroriseerde of je mishandelde?  

o Ja  

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q117. 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q117. 

Q111.b  Als je terugdenkt aan de ergste keer dat dat gebeurde, heb je dat toen gemeld aan de 

politie?  

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115.b 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115.b 

Q112.b Hoe werd je toen ontvangen? 

o Zeer goed 

o Eerder goed 

o Eerder slecht 

o Zeer slecht 

o Ik weet het niet 

Q113.b Gebeurde er toen iets met je melding?  

o Ja 

o Nee 

o Ik weet het niet 

Q114.b Kan je uitleggen wat er precies gebeurd was? Welk voorval, of welke voorvallen ging je 

toen melden aan de politie? Hoe werd je ontvangen en wat gebeurde er met je melding?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ik zeg dit liever niet. 

o Ik weet het niet meer. 
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Q115.b Herinner je je nog waarom je dit voorval niet bent gaan melden bij de politie? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan waarin je je herkent: 

Ik vond dat niet nodig.  

Ik schaamde me.  

Ik wilde me geen slachtoffer voelen.  

Ik kom liever niet in aanraking met de politie.  

De politie kon toch niets doen om me te helpen.  

Ik wilde niemand in de problemen brengen.  

Dat levert uiteindelijk toch niets op.  

Je wordt daar nooit vriendelijk ontvangen.  

Ik had geen tijd.  

Ik durfde niet.  

Ik was bang dat de dader banden had met de politie.  

Ik was bang dat de dader het te weten zou komen en dat ik nog meer 

problemen zou krijgen. 

 

Iemand anders had het voorval al gemeld aan de politie.  

Ik had negatieve ervaringen bij een eerdere melding bij de politie.  

Ik was bang dat de politie  mij de schuld zou geven.   

Ik was bang dat niemand mij zou geloven.  

Nog een andere reden  

Ik weet het niet (meer).  

 

Nog een andere reden, is voor jou: ___________________________________________ 

 

Q117. Heb je al ooit seksueel geweld meegemaakt (ongewenste aanrakingen, gedwongen seksuele 

handelingen, gedwongen seks)?  

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q118. 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q118. 

Q111.c  Als je terugdenkt aan de ergste keer dat dat gebeurde, heb je dat toen gemeld aan de 

politie?  

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115.c 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115.c 

Q112.c Hoe werd je toen ontvangen? 

o Zeer goed 

o Eerder goed 

o Eerder slecht 

o Zeer slecht 

o Ik weet het niet 
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Q113.c Gebeurde er toen iets met je melding?  

o Ja 

o Nee 

o Ik weet het niet 

Q114.c Kan je uitleggen wat er precies gebeurd was? Welk voorval, of welke voorvallen ging je 

toen melden aan de politie? Hoe werd je ontvangen en wat gebeurde er met je melding?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ik zeg dit liever niet. 

o Ik weet het niet meer. 

Q115.c Herinner je je nog waarom je dit voorval niet bent gaan melden bij de politie? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan waarin je je herkent: 

Ik vond dat niet nodig.  

Ik schaamde me.  

Ik wilde me geen slachtoffer voelen.  

Ik kom liever niet in aanraking met de politie.  

De politie kon toch niets doen om me te helpen.  

Ik wilde niemand in de problemen brengen.  

Dat levert uiteindelijk toch niets op.  

Je wordt daar nooit vriendelijk ontvangen.  

Ik had geen tijd.  

Ik durfde niet.  

Ik was bang dat de dader banden had met de politie.  

Ik was bang dat de dader het te weten zou komen en dat ik nog meer 

problemen zou krijgen. 

 

Iemand anders had het voorval al gemeld aan de politie.  

Ik had negatieve ervaringen bij een eerdere melding bij de politie.  

Ik was bang dat de politie  mij de schuld zou geven.   

Ik was bang dat niemand mij zou geloven.  

Nog een andere reden  

Ik weet het niet (meer).  
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Nog een andere reden, is voor jou: ___________________________________________ 

 

Q118. Heb je al ooit meegemaakt dat iemand sociale media gebruikte om je als vrouw of als man te 

kwetsen of te vernederen (cyberpesten)? 

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q119. 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q119. 

Q111.d  Als je terugdenkt aan de ergste keer dat dat gebeurde, heb je dat toen gemeld aan de 

politie?  

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115.d 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115.d 

Q112.d Hoe werd je toen ontvangen? 

o Zeer goed 

o Eerder goed 

o Eerder slecht 

o Zeer slecht 

o Ik weet het niet 

Q113.d Gebeurde er toen iets met je melding?  

o Ja 

o Nee 

o Ik weet het niet 

Q114.d Kan je uitleggen wat er precies gebeurd was? Welk voorval, of welke voorvallen ging je 

toen melden aan de politie? Hoe werd je ontvangen en wat gebeurde er met je melding?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ik zeg dit liever niet. 

o Ik weet het niet meer. 
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Q115.d Herinner je je nog waarom je dit voorval niet bent gaan melden bij de politie? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan waarin je je herkent: 

Ik vond dat niet nodig.  

Ik schaamde me.  

Ik wilde me geen slachtoffer voelen.  

Ik kom liever niet in aanraking met de politie.  

De politie kon toch niets doen om me te helpen.  

Ik wilde niemand in de problemen brengen.  

Dat levert uiteindelijk toch niets op.  

Je wordt daar nooit vriendelijk ontvangen.  

Ik had geen tijd.  

Ik durfde niet.  

Ik was bang dat de dader banden had met de politie.  

Ik was bang dat de dader het te weten zou komen en dat ik nog meer 

problemen zou krijgen. 

 

Iemand anders had het voorval al gemeld aan de politie.  

Ik had negatieve ervaringen bij een eerdere melding bij de politie.  

Ik was bang dat de politie  mij de schuld zou geven.   

Ik was bang dat niemand mij zou geloven.  

Nog een andere reden  

Ik weet het niet (meer).  

 

Nog een andere reden, is voor jou: ___________________________________________ 

 

Q119. Heb je al ooit nog andere vormen van geweld meegemaakt?  

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q120. 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q120. 

Q111.e  Als je terugdenkt aan de ergste keer dat dat gebeurde, heb je dat toen gemeld aan de 

politie?  

o Ja 

o Nee >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115.e 

o Weet niet >> volgende vragen overslaan, naar vraag Q115.e 

Q112.e Hoe werd je toen ontvangen? 

o Zeer goed 

o Eerder goed 

o Eerder slecht 

o Zeer slecht 

o Ik weet het niet 
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Q113.e Gebeurde er toen iets met je melding?  

o Ja 

o Nee 

o Ik weet het niet 

Q114.e Kan je uitleggen wat er precies gebeurd was? Welk voorval, of welke voorvallen ging je 

toen melden aan de politie? Hoe werd je ontvangen en wat gebeurde er met je melding?  

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ik zeg dit liever niet. 

o Ik weet het niet meer. 

Q115.e Herinner je je nog waarom je dit voorval niet bent gaan melden bij de politie? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan waarin je je herkent: 

Ik vond dat niet nodig.  

Ik schaamde me.  

Ik wilde me geen slachtoffer voelen.  

Ik kom liever niet in aanraking met de politie.  

De politie kon toch niets doen om me te helpen.  

Ik wilde niemand in de problemen brengen.  

Dat levert uiteindelijk toch niets op.  

Je wordt daar nooit vriendelijk ontvangen.  

Ik had geen tijd.  

Ik durfde niet.  

Ik was bang dat de dader banden had met de politie.  

Ik was bang dat de dader het te weten zou komen en dat ik nog meer 

problemen zou krijgen. 

 

Iemand anders had het voorval al gemeld aan de politie.  

Ik had negatieve ervaringen bij een eerdere melding bij de politie.  

Ik was bang dat de politie  mij de schuld zou geven.   

Ik was bang dat niemand mij zou geloven.  

Nog een andere reden  

Ik weet het niet (meer).  
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Nog een andere reden, is voor jou: ___________________________________________ 

 

Q120. Wil je nog iets kwijt over je ervaringen met zaken te melden bij de politie? 

Formuleer je antwoord zo duidelijk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nee 
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Over jou  

Voordat we de vragenlijst afsluiten, willen we graag nog eerst enkele zaken over jou weten. De 

antwoorden die je invult, zijn vertrouwelijk. Ze worden enkel gebruikt voor de analyse, niet om jou als 

persoon te identificeren. Iedere link met jouw contactgegevens wordt verwijderd voordat er begonnen 

wordt met de analyse van de gegevens. 

Q121. Hoe is je gezondheidstoestand in het algemeen?  

o Zeer goed  

o Goed  

o Gaat wel (redelijk) 

o Slecht 

o Zeer slecht 

o Weet niet 

Q122. Hoe ervaar je de kwaliteit van je leven in het algemeen? 

o Zeer goed  

o Goed  

o Gaat wel (redelijk) 

o Slecht 

o Zeer slecht 

o Weet niet 

Q123. Hoe makkelijk komt je gezin rond met het maandelijkse gezinsinkomen?  

Het gaat hier over de mensen met wie je samenwoont en een huishouden vormt. 

o Zeer gemakkelijk  

o Gemakkelijk 

o Eerder gemakkelijk 

o Eerder moeilijk 

o Moeilijk 

o Zeer moeilijk 

o Weet niet 

Q124. In welk jaar ben je geboren? 

___________ 
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Q125. Ben je... 

o Vrouw 

o Man 

o Andere 

o Dat zeg ik liever niet. 

Andere is voor jou: ____________________________ 

Q126. Beschouw je jezelf als een transgender persoon, of als een persoon met een transgender 

verleden?  

Transgender wordt als verzamelnaam gebruikt voor alle personen die transgender, non-binair, 

gendervariant, polygender, agender, genderfluïde, crossdresser, travestiet of transseksueel zijn. 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet 

o Dat zeg ik liever niet. 

Q127. Beschouw je jezelf als een intersekse persoon, of als een persoon met een variatie in 

geslachtskenmerken?  

Intersekse persoon wordt als verzamelnaam gebruikt voor alle personen met een variatie in de 

lichamelijke geslachtskenmerken. 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet 

o Dat zeg ik liever niet. 

Q128. Wat is je nationaliteit? 

Duid je nationaliteit aan. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

o Belg 

o Andere: ______________________________ 

Q129. Wat is je postcode? 

Als je niet in België woont, of je kent je postcode niet, mag je 0000 invullen. 

 __________ 
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Q130. Wat is je werksituatie? 

Ben je in loopbaanonderbreking, of neem je tijdskrediet op, duid dan je gewoonlijke werksituatie aan.  

o Student   

o Werknemer 

o Ambtenaar 

o Zelfstandige 

o Vrij beroep 

o Werkzoekende 

o Gepensioneerd, of bruggepensioneerd 

o Ziek, of arbeidsongeschikt 

o Huisvrouw, of huisman 

o Andere: ______________________________ 

Q131. Wat is je hoogste behaalde diploma? 

o Geen diploma of lager onderwijs 

o Secundair beroepsonderwijs 

o Secundair technisch of kunstonderwijs 

o Secundair algemeen onderwijs 

o Hoger niet-universitair onderwijs korte type / professionele bachelor 

o Hoger niet-universitair onderwijs lange type / masterdiploma aan een hogeschool  

o Universitair onderwijs of postuniversitair onderwijs of doctoraat 

o Andere: ______________________________ 

o Dat zeg ik liever niet. 

Q132. Wat is je gezinssituatie? 

o Ik woon alleen. 

o Ik woon samen met mijn partner, zonder kinderen. 

o Ik woon samen met mijn partner en kind(eren). 

o Ik woon samen met mijn kind(eren), zonder partner. 

o In woon bij mijn ouders, bij één van beide ouders, of bij familie. 

o Ik woon samen met één of meer vrienden, of vriendinnen. 

o Andere: ______________________________ 

Q133. Hoeveel dochters, plusdochters of stiefdochters heb je? 

o Geen 

o Eén 

o Twee 

o Drie of meer 
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Q134. Hoeveel zonen, pluszonen of stiefzonen heb je? 

o Geen 

o Eén 

o Twee 

o Drie of meer 

Q135. Wat is je seksuele oriëntatie? 

Duid het antwoord aan dat het meest bij je past: 

o Ik voel me alleen aangetrokken tot vrouwen. 

o Ik voel me alleen aangetrokken tot mannen. 

o Ik voel me aangetrokken tot vrouwen en mannen. 

o Ik vind seksualiteit niet zo belangrijk. 

o Ik weet het niet. 

o Dat zeg ik liever niet. 

o Andere: ______________________________ 

Q136. Heb je soms het gevoel dat je tot een minderheid behoort in België? 

Er is meer dan één antwoord mogelijk. Duid alle antwoorden aan waarin je je herkent: 

Een minderheid op basis van: 

o Etnisch-culturele afkomst (niet-Belgische roots hebben) 

o Migratie-achtergrond (ooit in een ander land gewoond hebben) 

o Huidskleur 

o Seksuele oriëntatie (homo, lesbienne, biseksueel zijn) 

o Genderidentiteit of genderexpressie (transgender zijn) 

o Fysieke beperking of kenmerken 

o Gezondheidstoestand 

o Politieke overtuiging 

o Religie of geloof 

o Levensvisie of levensstijl 

o Nog een andere minderheid 

o Ik behoor tot geen enkele van deze minderheden.  >> volgende vraag overslaan 

Een andere minderheid is voor jou: __________________ 

Q137. Heb je al ooit het gevoel gehad dat je als minderwaardig werd beschouwd, of minder goed 

werd behandeld, omdat je tot deze minderheid of minderheden behoorde?  

Duid alle minderheden aan waarvoor je je al ooit minder goed behandeld voelde in België: 

Minder goed behandeld op basis van: 

o Etnisch-culturele afkomst (niet-Belgische roots hebben) 

o Migratie-achtergrond (ooit in een ander land gewoond hebben) 
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o Huidskleur 

o Seksuele oriëntatie (homo, lesbienne, biseksueel zijn) 

o Genderidentiteit of genderexpressie (transgender zijn) 

o Fysieke beperking of kenmerken 

o Gezondheidstoestand 

o Politieke overtuiging 

o Religie of geloof 

o Levensvisie of levensstijl 

o Nog een andere minderheid 

Een andere minderheid is voor jou: __________________ 

Q138. Deze enquête is een initiatief van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Had 

je al eens gehoord van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen? 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet 

Q139. We zijn aan het einde van onze vragenlijst gekomen. Als je nog opmerkingen hebt, of 

ervaringen wilt delen, mag je dat hieronder noteren. Alvast hartelijk bedankt! 
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Hartelijk dank voor je deelname! 

Vergeet niet de bijgevoegde gefrankeerde enveloppe te gebruiken om deze ingevulde enquête naar ons 

terug te sturen. 

 

Wil je meer informatie over het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, of wil je graag een 

discriminatie melden, kan dat via: igvm-iefh.belgium.be/nl 

Een discriminatie melden kan ook telefonisch via het gratis nummer 0800 12 800 op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en op woensdagmiddag van 13u tot 16u. 

 

Wil je kans maken op één van de waardebons?  

Vul dan hier je emailadres in: _____________________ 

Dit emailadres wordt enkel gebruikt voor het verloten van de waardebons en wordt na het afsluiten van 

de enquête niet bewaard. 


