
Factsheet
Inclusie van Trans

en non-binaire
mensen op de

werkvloer

van de ONDERVRAAGDE trans en

non-binaire personen wordt

door collega's gepest,

gediscrimineerd of

geïntimideerd 

45%
Hogere bedrijfsprestaties en meer creativiteit .
Een betere uitstraling naar buiten, meer klanten en meer kandidaten voor vacatures
Betere individuele prestaties van medewerkers
Betere geestelijke gezondheid en veiligheid van trans en nonbinaire medewerkers
Betere onderlinge werkrelaties

Een transgenderinclusief beleid voeren doen we voor:

zijn vaker werkzoekend dan cisgender mensen.  

zijn in Nederland minder open over hun genderidentiteit
dan in andere EU-lidstaten. 

     Trans en non-binaire personen:

        LHBT monitor, SCP, 2022

        EU LGBTI II survey. European Commission, 2020

*Alle cijfers in deze factsheet komen, tenzij anders is vermeld, uit: Freya Terpstra e.a. (2021) Trans,
intersekse en non-binaire mensen aan het werk in Nederland: Een nationaal rapport. Amsterdam:
TNN, een kwalitatieve en kwantitatieve studie naar de ervaringen van transgender en nonbinaire
respondenten (n=149) en HR professionals (n=34) in Nederland. Zie ook inclusion4all.eu
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WAT GAAT ER MIS;
WAT KAN ER BETER?

Er ontbreekt vaak specifiek beleid dat transgender en non-binaire werknemers
ondersteunt en beschermt. Dit beleid wordt vaak pas geïmplementeerd als er al
problemen zijn, niet om problemen te voorkomen. 

65% van de organisaties hadden diversiteit en inclusiebeleid ingevoerd.
Daarvan had 3/4 genderidentiteit als beschermde categorie staan.
Er is vaak geen transitieverlof geregeld; er is weinig ondersteuning voor
medewerkers in transitie en geen richtlijn voor het meenemen van collega’s en
leidinggevenden in het proces.
Er is vaak geen beleid voor gebruik van toilet- en kleedruimtes, niet na en ook
niet tijdens transitie.

Veel organisaties zijn binair ingericht, namelijk  enkel op het bestaan van
cisgender mannen en vrouwen, bijvoorbeeld in kledingvoorschriften, toiletruimtes
en taalgebruik.
Er is doorgaans een gebrek aan steun van managers en onvoldoende actie als
medewerkers discriminatie rapporteren.

“Je moet constant nog steeds 
uitleggen: wat is non-binair, wat is
trans man, trans vrouw?” 

De meeste bevraagde HR professionals hadden
weinig kennis over genderdiversiteit en
transgendergerelateerde zaken als transitie. 
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Slechts 35% van de transgender en nonbinaire
werknemers zijn zich bewust van het bestaan van
diversiteit en inclusiebeleid in hun organisatie
‘Grappen’ over iemands (schijnbare of daadwerkelijke)
genderidentiteit of -expressie worden frequent
getolereerd op de werkvloer. 
Trans vrouwen ervaren vaker discriminatie en
intimidatie op het werk of bij werving dan trans mannen.
Maar ook trans mannen krijgen er veel met
discriminatie te maken. 
Discriminatie wordt vaak niet gemeld, vanwege
ontbrekend beleid of uit angst voor negatieve
consequenties.
Het komt geregeld voor dat de nieuwe naam en
voornaamwoorden na transitie niet worden
overgenomen op documenten.
72% van de trans en non-binaire personen heeft het
gevoel gehad dat ze hun identiteit moesten verhullen

van de non-binaire respondenten hebben last
van misgendering: zij worden met hun oude
naam aangesproken en er worden verkeerde
voornaamwoorden gebruikt

60%

ruim 1/3 van de bevraagde HR-professionals weet niet of de

wet werkgevers verplicht om actie te ondernemen tegen

het lastigvallen van transgender, intersekse en non-

binaire medewerkers door collega’s.

 

"Ik kon doorgroeien naar een leidinggevende
positie. Maar de eis was dat ik er als een

representatieve man uit zou zien."
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Vormen van

discriminatie &

melden

Bijna 1 op de 5 transgender, non-

binaire en intersekse mensen

meldt discriminatie op het werk

niet uit angst voor vergelding

Gedwongen overplaatsing

Verbod op contact met klanten

Verbod presentatie als gewenst gender 

Ontmoedigd om promotie te zoeken

Trans man     Trans vrouw      Non-binair

    5%                14%                 6%

     0%               21%                 6%  

     2%               16%                 29%

     17%             36%                 20%

“Dat je niet weet hoe er
gereageerd wordt. Je weet niet:
ben ik hier wel veilig? Ben ik
niet meteen mijn baan kwijt?” 

Waarom melden trans, non-binaire en intersekse mensen discriminatie niet?*

 Gebrek aan vertrouwen in het systeem (22%) 

  Angst voor vergelding (19%)

  Gebrek aan steun binnen het bedrijf (17%) 

Angst dat bekend wordt gemaakt dat iemand trans, non-binair of intersekse is of

om gemarginaliseerd te worden op het werk (15%)

1.

2.

3.

4.

88% 
 

van de non-binaire

respondenten vond het nodig

hun genderidentiteit voor

collega’s verborgen te

houden op het werk 

van de respondenten

heeft ontslag genomen

vanwege onveilige

werkomgeving

heeft verbaal geweld

meegemaakt op de

werkvloer, 23% seksueel

geweld, en 13%

fysiek geweld

45%29%



Te vinden op transgendernetwerk.nl/aan-het-werk. 

Voor advies op maat voor werknemers en werkgevers 
neem contact op met info@transgendernetwerk.nl

wat te doen?

Oefen in rollenspellen wat als een medewerker in transitie wil, er
een klacht over het toilet komt of een medewerker voortdurend
misgenderd wordt.
Terminologie en inclusief taalgebruik.
Strategieën en methodes om een inclusieve aanpak in alledaagse
bezigheden te integreren.
Praktische hulpmiddelen voor het voorkomen en behandelen van
gevallen van discriminatie en intimidatie.
Best-practices en worst-practices.
Kennis over trans, intersekse en non-binaire onderwerpen, zoals
formulering transitiebeleid, wetgeving tegen discriminatie en opties
voor melden van discriminatie op werk en daarbuiten.

Waar kan een inclusietraining op genderidentiteit voor HR over
gaan?

Organiseer trainingen voor HR personeel

INCLUSION4ALL:
Training toolkit for 
human resources
professionals (EN/NL)

INCLUSION4ALL:
Training toolkit for
transgender, intersex & non-
binary employees (EN/NL)

Maak beleid voor de aanpak van transfoob gedrag, maak een transitierichtlijn
en zorg voor bekendheid van het beleid onder personeel & HR

   Verzorg trainingen voor transgender, intersekse en nonbinaire
werkzoekenden en werknemers met nadruk op hun rechten
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http://www.transgendernetwerk.nl/aan-het-werk

