Onderzoek: Geweld op de werkvloer
Voor de Internationale Vrouwendag in Rotterdam op 8 maart a.s. hebben wij een internationaal onderzoek opgesteld naar
Geweld op de werkvloer. Hieronder vindt u 18 vragen. U vult de gegevens anoniem in en deze gegevens blijven anoniem. Wilt u
na afloop informatie vertrouwelijk met ons delen dan kunt u ons mailen via onderzoek@vrouwendagrotterdam.nl of bellen op
010 751 4980. De resultaten van dit onderzoek worden bekend gemaakt op 8 maart a.s.

1. Bent u een man of vrouw? Man / Vrouw / …………………………………………………………………......

2. Hoe oud bent u? ............…............…............…..............................................................................................
3. Waar woont u? …………………….............…............…............…..................................................................
4. Wat is u hoogst genoten opleiding Basisschool / Voortgezet Onderwijs / HBO / WO

Nu een aantal vragen over u functie, inkomen en ervaring.
5. Wat doet u voor werk? …...........…............…...........…............…............…............…............…............…...
6. Sinds wanneer werkt u daar? …............…............…............…............…............…............…...........…...
7. Hoeveel uur per week werkt u? 0-8 / 9-16 / 17-24 / 25-32 / 33-40 uur meer
8. Wat verdient u per jaar? 0-12.000 / 12.000-36.000 / 36.000-60.000 / 60.000-100.000 / > 100.000 euro

Nu een aantal vragen over u werk.
9. Hoeveel werknemers heeft u werkgever in dienst? …............…............…............…............…...
10. Heeft u werkgever een vertrouwenspersoon en zo ja hoeveel? …............…............…......
11. In/Voor wat voor bedrijf/organisatie werkt u? ........…............…............…............…............…......

Heeft u met geweld te maken?

12. Heeft u met een van de volgende vormen van geweld te maken op de werkvloer?
( Ja / Nee ) Bedreigend gedrag - zoals het heffen van een vuist, het vernietigen van eigendom of het gooien van objecten.
( Ja / Nee ) Verbaal of schriftelijke bedreigingen - elke uitdrukking met de intentie om iemand te beschadigen.
( Ja / Nee ) Lastig vallen - elk gedrag dat vernedert, in verlegenheid brengt of ongewenst is.
( Ja / Nee ) Verbaal misbruik - vloeken, belediging of neerbuigende taal.
( Ja / Nee ) Fysieke aanvallen - slaan, duwen of trappen.

en hoe vaak? Elk uur / Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks

Heeft u bij vraag 12 een van de vragen met ja beantwoord ga dan verder:

13. Wie veroorzaakt geweld en staat u gelijk, hoger of lager in functie.
Directeur / Direct leidinggevende / Collega / Uitvoerende / Klant / ………………………………………………………………………
Gelijk / Hoger / Lager

14. Wat is het geslacht van de ander? Man / Vrouw / ………………………………………………………..
15. Hoe oud is/zijn de ander(en)? …………………………….…………………………………………………..
16. Werk de ander korter of langer dan u bij deze werkgever? Korter / Langer / Weet ik niet

