
1 op de 5 Nederlanders ervaart wel eens 
sociale onveiligheid op het werk.

Het thema is nog (te) vaak een onbesproken onderwerp. 
Dit blijkt uit de Discriminatie Arbeidsmonitor 2022 van
Nationale Vacaturebank in samenwerking met online 
veldwerkbureau Panel Inzicht.

De Discriminatie 
Arbeidsmonitor 2022

*per respondent waren er meerdere antwoordopties mogelijk

www.nationalevacaturebank.nl

Over de Discriminatie Arbeidsmonitor 2022 
De Discriminatie Arbeidsmonitor is een terugkerend onderzoek van Nationale Vacaturebank.

Het onderzoek is dit jaar voor de derde keer uitgevoerd. De 2500 respondenten vormen een 

representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Hierin zijn werknemers, werkgevers, 

zzp’ers en werklozen ondervraagd in de leeftijdsgroep van 18 tot 68 jaar. Deze groep is nationaal 

representatief op basis van leeftijd, geslacht, regio, opleiding en werksituatie.
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