
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.463 respondenten in mei 

2019, in opdracht van informatieplatform 24Baby.nl 

 

 

In hoeverre worden 

de rechten van 

zwangere vrouwen 

op de werkvloer 

gerespecteerd?  
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(N=2.463) 

Q1. Hoe oud ben je?  

• Jonger dan 20 jaar:  0,2% 

• 20-30 jaar:   57,9% 

• 31-40 jaar:   41% 

• 41 jaar of ouder:  0,8% 

Q2. In welke beroepscategorie werk je?  

• Administratief:  8,7% 

• Agrarisch:  0,6% 

• Bouw:   1% 

• Detailhandel:  9,4% 

• Financieel:  4,1% 

• Horeca:  4,3% 

• Human Resources: 2,7% 

• ICT:   2,1% 

• Journalistiek:  0,3% 

• Juridisch:  2,1% 

• Onderwijs:  9% 

• Sales & Marketing: 6% 

• Zorg:   33,2% 

• Anders:  16,2% 

• Niet van toepassing: 0,4% 

Q3. Wat is je hoogst afgeronde opleiding?  

• Basisonderwijs: 0,9% 

• Vmbo, mbo1:  6,7% 

• Havo, vwo, mbo 2-4: 42,1% 

• Hbo/wo bachelor: 34,8% 

• Hbo/wo master+: 15,5% 

Q4. Ben je op dit moment zwanger?  

• Ja:   52,3% 

• Nee, wel geweest: 47,4% 

• Nee, nooit geweest: 0,3% 

 



 

(N=1.287) 

Q5. Hoe ver ben je op dit moment in je zwangerschap?  

• Eerste trimester: 16,4% 

• Tweede trimester: 35% 

• Derde trimester: 48,6% 

Q6. Heb je nog meer kinderen?  

• Nee:   63,5% 

• Ja, 1 kind:  30,9% 

• Ja, 2 kinderen:  4,3% 

• Ja, 3 of meer:  1,3% 

Q7. Werk je op dit moment in loondienst?  

• Ja, fulltime:  42,4% 

• Ja, parttime:  55,2% 

• Nee, ik ben ZZP’er: 0,9% 

• Nee, geen baan:  1,5% 

 

(N=1.168) 

Q8. Hoelang geleden ben je bevallen van je jongste kind?  

• < 4 maanden:  32,4% 

• 5-9 maanden:  30,2% 

• 10-12 maanden: 10,2% 

• > Een jaar:  27,1% 

Q9. Hoeveel kinderen heb je? 

• 1:   75,9% 

• 2:   20,4% 

• 3 of meer:  3,7% 

Q10. Werk je op dit moment in loondienst?  

• Ja, fulltime:  20,6% 

• Ja, parttime:  73,5% 

• Nee, ik ben ZZP’er: 0,5% 

• Nee, geen baan:  5,3% 



 

 

     

(N=81) 

Q11. Zou je graag een betaalde baan willen?  

• Ja, maar ik word niet aangenomen door mijn zwangerschap: 16% 

• Ja, maar ik kan niet werken door mijn zwangerschap:  11,1% 

• Ja, maar dit lukt niet om een andere reden:    54,3% 

• Nee:         18,5% 

(N=2.357) 

Q12. Wil je blijven werken na de zwangerschap? 

• Ja, evenveel uren als nu: 47,6% 

• Ja, minder uren dan nu: 51,3% 

• Nee:    1,1% 

Q13. Blijft je partner werken na de zwangerschap?  

• Ja, evenveel uren als nu: 81,3% 

• Ja, minder uren dan nu: 16% 

• Nee:    0,6% 

• Ik heb geen partner:  2% 

Q14. Wil je op zoek naar een andere baan na je zwangerschap? 

• Ja:    23% 

• Nee:    76% 

• Ik stop met werken:  0,9% 

Q15. Welke mogelijkheden voor kinderopvang ga je gebruiken? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

• (Schoon)ouders passen op:  73,7% 

• Kinderdagverblijf:   59,6% 

• Gastouder:    17,4% 

• Oppas aan huis:   3% 

• Ik ben één of meer dagen thuis: 73,4% 

• Mijn partner is 1 of meer dagen thuis: 43,9% 

• Ik zorg fulltime voor de kinderen: 1,1% 



 

• Mijn partner zorgt fulltime:  0,6% 

• Anders:    1,9% 

 

 

Q16. Wat zijn de belangrijkste redenen voor jou om te blijven werken? (meerdere 

antwoorden mogelijk)  

• Ik vind mijn werk leuk:   67,2% 

• Ik kan mijn inkomen niet missen: 75,6% 

• Ik wil carrière maken:   16,5% 

• Ik wil iets voor mezelf hebben: 53,5% 

• Ik stop met werken:   0,9% 

• Mijn partner stopt met werken: 0,5% 

• Anders:    2,3% 

Q17. Wanneer heb je je werkgever op de hoogte gebracht van je zwangerschap?  

• Zodra ik het wist:   26,1% 

• Na de termijnecho:   58,3% 

• Na de 20-wekenecho:   1,9% 

• Ik heb dit nog niet gedaan:  5,3% 

• Anders:    8,4% 

NB: Indien ‘Anders’ werd gekozen, werd vaak als reden aangedragen dat de respondent zich 

tussen de 6 en 12 weken vaak moest ziekmelden vanwege de zwangerschap. Hierdoor 

moesten zij noodgedwongen eerder aan hun werkgever vertellen dat zij zwanger waren. 

N=2.233 

Q18. Hoe reageerde je werkgever op je zwangerschap?  

• Positief:    92,8% 

• Negatief:    7,2% 

Q19. Heb je van je werkgever voorlichting gekregen over je rechten?  

• Ja:     17,1% 

• Nauwelijks:    25,7% 

• Nee:     57,3% 

Q20. Waar heb je informatie ingewonnen over je rechten? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

• Websites over zwangerschap:  64,3% 

• De verloskundige:   30% 



 

• Collega’s:    24,1% 

• Vrienden of familie:   23,2% 

• Mijn werkgever:   18% 

• De vakbond:    8,4% 

• Anders:    2,8% 

• Ik heb geen informatie ingewonnen: 15,4% 

Q21. Weet je waar je een klacht zou kunnen indienen in het geval van 

zwangerschapsdiscriminatie?  

• Ja:  19,3% 

• Nee:  65% 

• Niet zeker: 15,7% 

Q22. Welk cijfer zou jij je werkgever geven voor zijn omgang met je zwangerschap?  

• 1:  3,9% 

• 2:  1,3% 

• 3:  2,4% 

• 4:  3,7% 

• 5:  4,7% 

• 6:  12,9% 

• 7:  19% 

• 8:  24,9% 

• 9:  13% 

• 10:  14,1% 

Q23. Denk je dat je salaris nu hoger zou zijn als je niet zwanger was geweest? 

• Ja:  13,1% 

• Nee:  96,9% 

Q24. Ben je op de werkvloer benadeeld vanwege je zwangerschap, door iemand anders 

dan je werkgever? 

• Ja, door collega’s:  10% 

• Ja, door klanten:  1,3% 

• Ja, door klanten én collega’s:  1,1% 

• Nee:    86,4% 

• Anders:   1,2% 

Q25. Heeft je werkgever je benadeeld vanwege je zwangerschap? 

• Ja:    12,1% 

• Ik weet het niet zeker:  12,9% 

• Nee:    75% 

    

 



 

(N=559) 

Q26. Hoe ben je benadeeld door je werkgever vanwege je zwangerschap? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

• Ik kreeg te weinig informatie over mijn rechten: 47,6% 

• Ik kon niet van al mijn rechten gebruikmaken: 29,2% 

• Mijn contract werd niet verlengd:   18,6% 

• Ik liep een bonus of opleidingsmogelijkheid mis: 15% 

• Een promotieronde ging aan mij voorbij:  15% 

• Ik kreeg een lagere functie:    8,6% 

• Ik moest minder uren gaan werken:   8,1% 

• Anders:      8,8% 

Q27. Heb je juridische actie ondernomen tegen je werkgever? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

• Nee:       88,7% 

• Nog niet:      0,5% 

• Ja, ik heb een rechtszaak aangespannen:  1,1% 

• Ja, ik heb een melding gemaakt bij de vakbond: 2,3% 

• Ja, ik heb officieel bezwaar gemaakt bij het UWV: 0,7% 

• Ja, ik heb melding gedaan bij het CRM:  0,4% 

• Anders:      8.9%  

Q28. Was je actie succesvol? 

• Ja:       5,1% 

• Nee:       5,4% 

• N.v.t:       89,5% 

Q29. Zou je in de toekomst (weer) actie ondernemen als je in een vergelijkbare situatie 

terechtkomt? 

• Ja:       36,7% 

• Misschien:      32,6% 

• Nee:       5,5% 

• N.v.t.:       25,2% 

  



 

(N=2.357) 

Q30. Welke van de volgende rechten voor zwangere werknemers ken je? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

• Betaald zwangerschapsverlof:    96,6% 

• Extra pauze gedurende je werkdag:   48,6% 

• Vrijstelling van nachtdiensten:   47,3% 

• Vrijstelling van overuren:    31% 

• Recht op een rustplek met bed of bank:  22,9% 

• Vrijstelling van zware fysieke arbeid:   58,9% 

• Recht op een veilige werkplek:   55,2% 

• Medische afspraken onder werktijd doorbetaald: 46,2% 

• Ontslagbescherming:     50% 

• Al deze rechten:     9,3% 

• Geen van deze rechten:    1,1% 

Q31. Van welke rechten zou/had je graag gebruik willen maken? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

• Betaald zwangerschapsverlof:    50,7% 

• Extra pauze gedurende je werkdag:   52,4% 

• Vrijstelling van nachtdiensten:   11,5% 

• Vrijstelling van overuren:    26% 

• Recht op een rustplek met bed of bank:  30,1% 

• Vrijstelling van zware fysieke arbeid:   30,2% 

• Recht op een veilige werkplek:   24,4% 

• Medische afspraken onder werktijd doorbetaald: 49,9% 

• Ontslagbescherming:     25% 

• Geen van deze rechten:    9,6% 

Q32. Van welke rechten kan/mag je volgens je werkgever geen gebruik maken? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

• Betaald zwangerschapsverlof:    7,3% 

• Extra pauze gedurende je werkdag:   21,3% 

• Vrijstelling van nachtdiensten:   4,4% 

• Vrijstelling van overuren:    12,4% 

• Recht op een rustplek met bed of bank:  21,8% 

• Vrijstelling van zware fysieke arbeid:   9,5% 

• Recht op een veilige werkplek:   5,4% 

• Medische afspraken onder werktijd doorbetaald: 19,9% 

• Ontslagbescherming:     5,3% 

• Ik kan/mag van al deze rechten gebruikmaken: 54,1% 


