
Open antwoorden: onaangename opmerkingen op het werk 

Afkeurende opmerkingen of briefjes. 

Beledigingen spottende opmerkingen die leuk bedoeld waren. 

Cliënten - onbegrip of seksueel ongepaste vragen. 

Collega’s - dat ze blij waren dat ik geen manwijf was. 

Collega die naar over een andere homo collega aan het praten was. Over alle homo’s.  

Collega’s en klanten die het hebben over hoe het vies is, me uitschelden, me 
nakijken/roepen, opmerkingen maken over mijn uiterlijk, etc. 

Collega’s maken seksistische opmerkingen. 

Collega’s maken soms een “geintje”. 

Collega’s. Gaat vooral om ongepaste grappen van 7 vinkjes mannen waaruit blijkt dat ze 
geen benul hebben dat bij ‘minderheden’ ook wel eens een ander perspectief zou kunnen 
bestaan.  

Collega's - omdat ze je ook als vrouw gekend hebben dit steeds blijven zeggen of oude 
naam noemen, of het nodig vinden er met klanten over te praten. 

Dat je niet aan mij kan zien dat ik homo ben.  

Dat ze elkaar uitmaken voor homo of 'een homo' nadoen. Wel moet ik erbij vermelden dat 
het een stage is en geen werk. Als ik er zou werken zou ik mijn seksualiteit wel uiten denk 
ik. 

Een collega vroeg naar operaties en of hij de resultaten mocht bekijken. Hij vroeg dus 
naar mijn genitaliën. 

Flauwe grappen. 

Flauwe, seksistische grappen. 

Heey homo roepen en dergelijke. 

Hey lesbie zeggen, door oud leerlingen. 
De discussie over hoe Paarse vrijdag aandacht te geven op mijn school. De mening van 
collega’s voelde soms onprettig, hoe lief bedoelt het ook was. 

Hoe werkt dat nu dan sex hebben met een vrouw? 
Zeggen: er zijn maar 2 genders. 

Iedereen en van alles en nog wat. 

Ik zit achter de kassa, en er werd gezegd dat het typisch is voor “vieze homo’s” om achter 
de kassa te zitten. 

In een andere taal praten met collega's zodat ik het niet kan verstaan. 

Door klanten. 

Met name studenten of een vervelende opmerking van een zogenaamd begripvolle 
collega. 

Het nadoen van mijn stem. En ik heb te maken met nare homo grapjes die niet over mij 
gaan, maar die ik wel vervelend vind. 

Negeren juist. 

Collega - Of je wel uiting moet willen geven aan je geaardheid. 

Opmerkingen die zijn bedoeld als grapjes, maar dan door collega's met wie ik niet 
vertrouwd genoeg ben om deze als grappig te zien. 

Potentiële klanten die 'vragen' stelden waar de vooroordelen vanaf dropen. En mensen 
die niet snappen dat ze met privilege leven en vanuit onkunde 'goedbedoelde' 
opmerkingen en advies geven.  

Schelden met homo. 

Schunnige opmerking, en vragen of zij willen stoppen en het dan verdommen. 

Stereotyperende opmerking over lesbiennes. 

Studenten schelden elkaar uit voor homo. 

Vooral collega’s die grappen maken over seks en homo's. Niet op een opzettelijke manier. 
Soms kon ik er zelf ook wel in meegaan. 

 


