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TITEL: Mensenrechten in Nederland : De gevolgen van de coronacrisis voor de bescherming 
van mensenrechten op de arbeidsmarkt 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens (CRM), 2021 
SAMENVATTING: Negende editie van de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van 
de Mens. Deze editie staat in het teken van de gevolgen van de coronacrisis voor de bescherming van 
mensenrechten op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 2 wordt beschreven de problemen waar werkende 
mensen mee te maken kunnen krijgen, zoals arbeidsomstandigheden en gezondheid, en 
bescherming tegen ontslag. Hoofdstuk 3 gaat over de impact van de coronacrisis bij verlies van werk 
en werkloosheid. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan sociale zekerheid en langdurige werkloosheid. 
Speciale aandacht is er voor de problemen die zich voordoen bij toegang tot de arbeidsmarkt. Beide 
hoofdstukken schetsen de problemen die ontstaan zijn als gevolg van de pandemie of die daardoor 
zijn blootgelegd of versterkt. Dat biedt inzicht in de achterliggende en structurele oorzaken die 
mensen kwetsbaar hebben gemaakt voor achterstanden. Hoofdstuk 4 zet het mensenrechtenkader 
uiteen : het recht op arbeid en nauw daarmee samenhangende rechten zoals het recht op billijke en 
gunstige arbeidsvoorwaarden, het recht op sociale zekerheid, het recht op non-discriminatie het 
recht op rechtsbescherming en het recht op participatie. Hoofdstuk 5 plaatst de probleemanalyses 
uit hoofdstukken 2 en 3 in het licht van deze mensenrechtenstandaarden en bespreekt de taak van 
de overheid om de tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Hoofdstuk 6 sluit de rapportage af, 
en formuleert vijf aanbevelingen aan de rijksoverheid ter verbetering van het beleid, regelgeving, 
toezicht en handhaving. Het College richt zich hierbij op uitgangspunten voor de langere termijn. 
Geconcludeerd wordt dat de coronacrisis diep ingrijpt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoewel 
iedereen de gevolgen ervaart, zijn deze niet voor iedereen gelijk. De coronacrisis leidt niet alleen tot 
nieuwe problemen op de arbeidsmarkt, maar verscherpt ook bestaande, structurele problemen. 
Bovendien is het veelal geen toeval dat juist bepaalde groepen zo hard zijn getroffen door de 
coronacrisis. Vaak bevonden zij zich al in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het gaat 
bijvoorbeeld om mensen met een praktische opleiding, jongeren, mensen met een 
(arbeids)beperking en mensen met een migratie-achtergrond. Zij werken vaker als zelfstandigen 
zonder personeel (zzp’er) of flexwerker. Door de coronacrisis verloren medewerkers in de ‘flexibele 
schil’ vaak als eersten hun baan, terwijl ze niet altijd terug konden vallen op een uitkering. Mensen 
die arbeidsdiscriminatie ervaren, de Nederlandse taal niet (goed) beheersen of aanpassingen nodig 
hebben op de werkplek, hebben vaker een afstand tot de arbeidsmarkt. De coronacrisis maakt het 
voor hen extra moeilijk om een baan of stage te vinden. De erbarmelijke omstandigheden waaronder 
vele arbeidsmigranten leven en werken, werd eveneens goed zichtbaar tijdens de coronacrisis. De 
jaarrapportage laat zien dat ondanks alle steunmaatregelen van de overheid, diverse groepen door 
de coronacrisis op (langdurige) achterstand dreigen te raken. Het gaat zowel om groepen die voor de 
crisis in een kwetsbare positie verkeerden, als om nieuwe groepen die aan de verkeerde kant van de 
tweedeling dreigen te vallen. Zoals jongeren die studievertragingen op lopen omdat ze geen stages 
kunnen volgen. De coronacrisis legt daarmee de bestaande tweedeling op de Nederlandse 
arbeidsmarkt bloot. En versterkt deze zelfs. Bij deze tweedeling gaat het over de positie van enerzijds 
‘kansrijken’ – hoogopgeleid, gezond en met goed beschermde banen – en anderzijds ‘kansarmen’ – 
geen goede opleiding, ongezonder, minder goed beschermde banen. Deze laatste groep loopt meer 
risico op langdurige werkloosheid en armoede. Om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, 
moet de overheid zich richten op alle aspecten van de arbeidsmarkt: toegang tot de arbeidsmarkt, 
arbeidsomstandigheden en verlies van werk. 



LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/68aae114-862c-4b58-b350-a5ab1fed359f.pdf 
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TITEL: Extremistisch Denken en Doen : Een systematische studie van empirische 
bevindingen over het radicaliseringsproces 
AUTEUR(S): Nickolson, L. 
Bergen, N. van 
Feddes, A.R. 
Mann, L. 
Doosje, B. 
UITGAVE: Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de empirisch-wetenschappelijke literatuur over extremisme. Dit 
onderzoek betreft een systematische literatuurstudie van 707 wetenschappelijke (peer-reviewed) 
onderzoeken over de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën enerzijds, en het overgaan tot 
extremistisch handelen anderzijds en mogelijkheden om in deze processen in te grijpen. Het ontstane 
wetenschappelijke beeld van radicalisering is dat van een zeer complex en dynamisch proces, waarbij 
maar moeilijk een algemene beschrijving of verklaring – laat staan een remedie – kan worden 
gevonden. Echter, er is er ook al het nodige empirische onderzoek verricht dat handvatten kan bieden 
om de fenomenen van radicalisering en de stap naar geweld en ander extremistisch handelen beter te 
begrijpen. Dit onderzoek wil deze aanknopingspunten in kaart brengen, door de bestaande 
wetenschappelijke inzichten gebaseerd op empirisch onderzoek te analyseren aan de hand van de 
volgende drie onderzoeksvragen: 
( 1). Onder welke condities zijn personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groepen?  
(2.) Onder welke condities gaan personen over tot extremistische handelingen?  
(3.) Op welke momenten en op welke manier kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor 
extremistische ideeën te verminderen en extremistisch handelen te voorkomen?  
Bevindingen van dit onderzoek: Er is in de laatste twee decennia sprake van een duidelijke jaarlijkse 
stijging in het aantal empirisch wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken richten zich op 
extremisme in het algemeen (313 studies), islamitisch extremisme (235) of rechts-extremisme (106), 
en ruim driekwart hanteert daarbij een kwantitatieve methode. De analyse van deze empirische 
onderzoeken laat zien dat radicalisering tot extremisme een complex proces is. Er is niet één factor die 
ontvankelijkheid voor extremisme of extremistisch handelen veroorzaakt. De empirische onderzoeken 
vinden doorgaans namelijk niet dergelijke causale verbanden, maar kan hoogstens aantonen welke 
factoren de kans op extremisme vergroten. Deze kans neemt toe wanneer er sprake is van een 
combinatie of cumulatie van factoren. Ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groeperingen 
treft men relatief vake (maar niet noodzakelijk) aan bij jonge mannen met lage opleiding en laag 
inkomen, met specifieke levensbeschouwelijke overtuigingen, bepaalde waarden (als sociale 
dominantie en autoritarisme), persoonlijkheidseigenschappen (zoals sterk gevoelde basisbehoeften) 
en (geestelijke) ziektebeelden. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen als een trigger iemands 
ontvankelijkheid bespoedigen, terwijl specifieke (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) 
weerbaarheidsfactoren de kans juist verminderen. Extremistisch handelen komt ook vaker (maar 
wederom niet noodzakelijk) voor onder jonge mannen, die anders dan de (‘enkel’) ontvankelijke 
individuen echter vrij divers qua opleiding- en inkomensniveau zijn, en mogelijk ook relatief vaak een 
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crimineel verleden hebben. Zij hebben vaker bepaalde waarden (zoals ingroup superioriteit), of een 
specifieke (sterk gevoelde) basisbehoefte aan sensatie en significantie. Verder is bij extremistisch 
handelen een samenhang met bepaalde groepsfactoren en  -processen (als ideologie of waargenomen 
bedreiging van de groep), en spelen gelegenheids- en capaciteitsfactoren (zoals de aan- of afwezigheid 
van beveiliging, of deelname aan een trainingskamp) een rol. Er is weinig kennis over de effectiviteit 
van interventies in het radicaliseringsproces. Aan het begin van het proces lijken interventies gericht 
op iemands persoonlijkheid en weerbaarheid beloftevol (zoals trainingen en voorlichting), terwijl in de 
latere fasen met name gelegenheidsinterventies een eenduidig positieve impact hebben, en het bij 
repressieve maatregelen beide kanten kan opgaan. 
LINK: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3063 
TREFWOORDEN: Rechts-extremisme 
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Radicalisering 
Islam 
Terrorisme 
CODE: 054.21 
 
 
TITEL: Handreiking non-discriminatie by design 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2021 
SAMENVATTING: Dit document legt uit welke vragen en principes leidend zijn bij het ontwikkelen en 
implementeren van een AI-systeem met het oog op het discriminatieverbod, vanuit zowel juridisch, 
technisch, als organisatorisch perspectief. Het document is bedoeld voor projectleiders die sturing 
geven aan systeembouwers, data-analisten en AI-experts. Stel je wilt een AI-systeem zo non-
discriminatoir mogelijk maken, waar moetje dan aan denken en welke discussies moet je binnen je 
team voeren. Deze handreiking heeft ten doel te helpen bij het inrichten van het data-management, 
het bouwen van een algoritme en het ordenen van processen om tot besluiten te komen. Het gaat in 
deze handreiking dus om het proces dat voorafgaat aan een besluit, terwijl procedures in 
discriminatiezaken vaak gaan over concrete besluiten en de uitkomst daarvan. Zo’n besluit wordt 
vervolgens getoetst op drie vragen. Ten eerste: (1) is het besluit tot stand gekomen op basis van een 
van de verboden gronden (directe discriminatie)f. Ten tweede: (2) heeft het besluit onevenredig 
nadelig effect op categorieën personen met bepaalde kenmerken (indirecte discriminatie). Ten derde: 
indien (1) of (2), is dat legitiem? Deze handreiking vertaalt deze ex post toets (oftewel een toets nadat 
een beslissing is genomen) naar ex ante zorgvuldigheidsnormen (oftewel normen die voorafgaan aan 
een beslissing). Hieruit volgen twee beperkingen. Allereerst kan niet worden gezegd dat als aan de 
principes uit deze handreiking wordt voldaan er nooit een discriminatoire uitkomst kan zijn; daarop 
moet altijd ook ex post worden getoetst. Daarnaast is het omgekeerde ook niet waar; als de in deze 
handreiking vervatte principes niet worden gevolgd betekent dat niet dat de discriminatieregels zullen 
worden overtreden. Als een AI-systeem wordt gebruikt voor het voorspellen van astrologische 
processen, dan zal er immers niet snel een discriminatie-aspect mee gemoeid zijn. 
Dit document is op 10 juni 2021 door diverse bewindslieden met begeleidende brief naar de Tweede 
Kamer gestuurd. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/10/handreikin
g-non-discriminatie-by-design/bijlage-1-handreiking-non-discriminatie-by-design.pdf 
LINK KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/10/kamer
brief-voortgang-algoritmen-en-artificiele-intelligentie/kamerbrief-over-algoritmen-en-artificiele-
intelligentie-ai.pdf 
TREFWOORDEN: Racisme 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
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TITEL: Afscheid van westers en niet-westers. Naar meervoudige indelingen van 
herkomstgroepen. wrr-Policy Brief 8 
AUTEUR(S): Bovens, M. 
Jenissen, R. 
Bokhorst, M. 
Engbersen, G. 
UITGAVE: Den Haag : Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 2021 
SAMENVATTING: In deze policy brief pleit de WRR om de standaardindeling van personen met een 
migratieachtergrond in westers en niet-westers niet meer te gebruiken in onderzoek en beleid. 
Standaardtweedelingen zijn handzaam, maar bieden 
onvoldoende informatieve verfijning en kunnen leiden tot stereotyperingen. Vaak 
is clustering helemaal niet nodig, omdat men kan volstaan met de herkomstlanden 
zelf, of met een substitutie-variabele, zoals economische ontwikkeling. In 
plaats hiervan zou de beste manier om herkomstlanden te clusteren moeten 
afhangen van de onderzoeks- of beleidsvraag, als het al nodig is om te 
clusteren of om überhaupt het herkomstland van personen op te nemen in 
onderzoek of beleidskwesties. Het onderscheid westers/niets-westers is 
wetenschappelijk niet onderbouwd en steeds minder informatief door de grote 
verscheidenheid aan migrantengroepen. Ook roept het label niet-westers 
negatieve associaties op. Het is niet helder wat de criteria zijn op grond 
waarvan het ene herkomstland als westers wordt gezien en het andere als niet 
-westers. Door de toename van de verscheidenheid naar herkomst onder migranten 
biedt de simpele tweedeling ook steeds minder zicht op wat er in de samenleving 
werkelijk aan de hand is. Voor veel onderzoeksvragen is het niet nodig om een 
standaardtweedeling te gebruiken. Vaak kan men volstaan met de herkomstlanden 
zelf, of met een substitutie-variabele, zoals economische ontwikkeling. Als 
onderzoekers toch gebruik willen maken van clusters van herkomstlanden, dan 
dient de onderzoeksvraag te bepalen hoe de clustering eruitziet. De WRR pleit 
ervoor om meervoudige indelingen te gebruiken, afhankelijk van het 
onderzoeksthema. De policybrief bespreekt indelingen op basis van geografie, 
welvaart, staatsvorm, cultuur, of taalverwantschap en de bijpassende 
onderzoeksvragen. 
LINK: https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/policy-
briefs/2021/06/22/index/Policy+Brief+nr8+Westers+niet+Westers_defa.pdf 
TREFWOORDEN: Nederland 
Minderhedenbeleid 
Etnische minderheden 
Wetenschappen 
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TITEL: Geweld hoort nergens thuis : Zesde voortgangsrapportage over het programma 
Geweld hoort nergens thuis 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Ministerie van 
Justitie en Veiligheid / VNG, 2021 
SAMENVATTING: Zesde voortgangsrapportage van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' en 
bijbehorende kamerbrief (d.d. 18 juni 2021) van de minister van Volksgezondheid 

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/policy-briefs/2021/06/22/index/Policy+Brief+nr8+Westers+niet+Westers_defa.pdf
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, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming. Het programma ‘Geweld 
hoort nergens thuis. Programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
2018-2021’ is medio 2018 van start gegaan. Ambitie van dit programma is 
huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld 
te beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, 
duurzaam te doorbreken. Deze zesde voortgangsrapportage beschrijft de 
inspanningen en resultaten van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in de 
eerste helft van 2021 en de prioriteiten voor heel 2021.Met het ingaan van het 
laatste half jaar van het programma GHNT wordt met een aantal activiteiten die 
projectmatig zijn opgepakt naar een afronding toegewerkt. Zo heeft de 
Onderzoeksadviescommissie GHNT haar activiteiten in mei 2021 inmiddels afgerond. Tegelijkertijd 
zijn er in de regio’s en op landelijk niveau volop initiatievenen activiteiten gaande om de aanpak deze 
laatste periode verder te versterken. Op belangrijke onderdelen is de afgelopen periode voortgang 
geboekt, zoals:. 
Het ondersteunen van de implementatie van de meldcode met de meldcodetour, het 
handelingskader in het onderwijs en met ondersteuning vanuit de zgn. regionale 
projectenpool van ‘Denken-naar-Doen’. 
De uitwerking van de bewustwordingscampagne Time-out is samen met Veilig Thuis en de 
Kindertelefoon van start gegaan. Een eerste communicatiemoment is nog voor het zomerreces 
voorzien. 
De chatfunctie van Veilig Thuis is voortgezet en is de afgelopen 
periodetijdens de avondklokmaatregel ook in de avond bereikbaar geweest. 
Kenmerk. Er zijn verschillende handvatten ontwikkeld voor de regio’s voor het 
vormgeven van een multidisciplinaire en specialistische aanpak voorgezinnen 
waar het geweld structureel is en de problematiek complex. Deze handvatten zijn 
verzameld in de GHNT-toolbox. De aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, waaronder de versterking van de samenwerking tussen de Zorg 
- en Veiligheidshuizen(ZVH), Veilig Thuis en de ZSM aanpak, is onderdeel van de 
nieuwe Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024, gericht op 
beteresamenwerking in de regio’s rond casuïstiek. 
De reeds behaalde resultaten van de ontwikkelagenda ‘Veiligheid voorop!’(handreikingen, overzicht 
van interventies, werkafspraken en verdiepend materiaal) zijn inmiddels gebundeld 
en beschikbaar gesteld in bovengenoemde GHNT-toolbox.  Dit wordt dit jaar nog 
verder aangevuld met materiaal over onder meer de juridische onderbouwing van 
gegevensverstrekking en -verwerking. 
LINK: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2021/06/22/zesde
-voortgangsrapportage-programma-geweld-hoort-nergens-thuis/voortgangsrap-geweld-hoort-
nergens-thuis.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cd0bad07-ebc5-40b5-9744-
fd0d9879e277&title=Voortgangsrapportage%20programma%20Geweld%20hoort%20nergens%20th
uis.doc 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Kinderbescherming 
Huiselijk geweld 
Geweldpreventie 
Ouderen 
Vrouwen 
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TITEL: Signaleren en melden van vrouwelijke genitale verminking 
UITGAVE: Utrecht : Andersson Elffers Felix (AEF), 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar het signaleren en melden van Vrouwelijke Genitale Verminking 
VGV) in Nederland. Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen hoe en in 
hoeverre (dreigende of gerealiseerde) VGV op dit moment wordt gesignaleerd door 
professionals, welke stappen zij wel en niet nemen indien een(vermoeden van) 
VGV is vastgesteld en welke overwegingen en vormen van besluitvorming hierbij 
worden gehanteerd. Het onderzoek concentreert zich op het perspectief van 
professionals die in hun praktijk te maken hebben met de gemeenschappen waar 
VGV voorkomt. Het gaat om professionals uit uiteenlopende sectoren en 
beroepsgroepen, zoals het onderwijs, de (medische) zorg, de 
jeugdgezondheidszorg, het sociaal werk, de asielopvang en de kinderopvang. Voor 
de beantwoording van de onderzoeksvragen is gekozen voor een combinatie van 
onderzoeksmethoden. Het zwaartepunt ligt daarbij op interviews met 
professionals uit verschillende sectoren, waarbij hen gevraagd is hoe zij VGV 
signaleren en hoe zij handelen bij een vermoeden van VGV. De bevindingen uit de 
interviews zijn in drie groepsgesprekken met professionals en experts verdiept. 
Daarbij is ook verkend op welke wijze de aanpak van VGV verder kan worden 
versterkt. Aanvullend hierop is een compacte literatuurscan uitgevoerd, gericht 
op good practices uit omringende landen, waar het de aanpak van VGV betreft 
.Conclusies: Geschat wordt dat er de komende twintig jaar 4.200 meisjes het 
risico lopen om besneden te worden. Tegelijkertijd is de mate van voorkomen van 
VGV landelijk gezien relatief beperkt. VGV komt bovendien in specifieke 
gemeenschappen voor. De frequentie en intensiteit waarmee professionals contact 
krijgen met de risicogroep is daarom erg wisselend. Voor de meeste 
professionals die onder de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
vallen geldt dat zij in hun leven zelden tot nooit te maken zullen krijgen met 
(signalen van) VGV. Het kennisniveau van professionals ten aanzien van VGV 
verschilt sterk en is meestal op eigeninitiatief verworven. Afgezien van enkele 
specifieke opleidingen, zoals verloskunde of gynaecologie komt VGV niet voor in 
de formele (beroeps)opleidingen. Het valt op dat het kennisniveau van 
professionals uit medische beroepen en respondenten met meer gespecialiseerde 
functies dieper is. Alle respondenten zien een noodzaak tot handelen bij acuut 
dreigende VGV. In deze gevallen wordt geprobeerd om met alle beschikbare 
instanties (van ketenpartners over Veilig Thuis tot aan de politie) een 
dreigende VGV te voorkomen. In de praktijk vindt men het echter lastig om tot 
de juiste interventie te komen. Alhoewel het niet mogelijk lijkt om alle 
signalen van VGV (tijdig) te herkennen, is er mogelijk hoop op verbetering op 
lange termijn. Langdurig preventiewerk en bewustwording in eigenkring (onder 
ander door hulp van sleutelpersonen), kan tot normalisering van het afzien van 
VGV leiden. Dit vergt tijd én continuïteit in de inspanningen rond voorlichting 
aan doelgroepen en deskundigheidsbevordering van professionals. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1815741c-20b7-49a1-8548-
53ca9492495f&title=Signaleren%20en%20melden%20van%20vrouwelijke%20genitale%20verminkin
g.pdf 
TREFWOORDEN: Huiselijk geweld 
Vrouwen 
Meisjes 
Geweld 
Etnische minderheden 
Besnijdenis 
Geweldpreventie 
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CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Verkenning ‘schadelijke traditionele praktijken’ :Voor een samenhangende aanpak 
van praktijken die zelfbeschikking beperken 
UITGAVE: Utrecht : Andersson Elffers Felix (AEF), 2020 
SAMENVATTING: Verkennend onderzoek naar de aard en omvang van zogenoemde Schadelijke 
Traditionele Praktijken (STP). Onderzoek identificeert knelpunten en mogelijke 
maatregelen. Dit rapport dient als input ten behoeve van het programma Geweld 
Hoort Nergens Thuis en het opstellen van een actieagenda voor de bestrijding 
van STP. Onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met experts 
en een sessie met veldpartijen. STP is een verzamelterm voor 
verschijningsvormen die zelfbeschikking beperken ‘Schadelijk Traditionele 
Praktijken’ is een begrip waaronder uiteenlopende vormen van onderdrukking en 
geweld vallen die voortkomen uit traditie, cultuur, religie en/of bijgeloof. 
Hieronder vallen de volgende verschijningsvormen: vrouwelijke genitale 
verminking (vgv),hymenreconstructie (‘maagdenvlieshersteloperatie’), dwang in 
relatie tot huwelijk en achterlatingen eergerelateerd geweld. Uitingen van deze 
praktijken voltrekken zich door druk vanuit de omgeving (familie, naasten, de 
gemeenschap) en niet zozeer vanuit het individu. Een effectieve aanpak heeft 
dus een collectief karakter: gericht op zowel (potentiële) slachtoffers als de 
omgeving.‘Schadelijk Traditionele Praktijken’ is een begrip waaronder 
uiteenlopende vormen van onderdrukking en geweld vallen die voortkomen uit 
traditie, cultuur, religie en/of bijgeloof. Hieronder vallen de volgende 
verschijningsvormen: vrouwelijke genitale verminking (vgv),hymenreconstructie 
(‘maagdenvlieshersteloperatie’), dwang in relatie tot huwelijk en 
achterlatingen eergerelateerd geweld. Uitingen van deze praktijken voltrekken 
zich door druk vanuit de omgeving (familie, naasten, de gemeenschap) en niet 
zozeer vanuit het individu. Een effectieve aanpak heeft dus een collectief 
karakter: gericht op zowel (potentiële) slachtoffers als de omgeving.De 
risicogroepen die onderdeel zijn van deze verschijningsvormen verschillen van 
elkaar, maar kunnen overlappen. Zo kan een slachtoffer geconfronteerd worden 
met verschillende vormen van STP in verschillende levensfasen of kan 
bijvoorbeeld een gedwongen huwelijk voortkomen uit eergerelateerde motieven. 
Verder blijkt dat het merendeel van de slachtoffers vrouw is, maar er zijn ook 
mannelijke en LHBTQ+ slachtoffers. De verschillende vormen van deze praktijken 
komen voor een groot deel voort uit conservatieve en culturele opvattingen over 
de mannelijke en vrouwelijke rolverdeling, waarbij ook druk op mannen ligt om 
zich te conformeren naar deze normen en waarden. Deze zogenoemde schadelijke 
praktijken zijn gezamenlijk een maatschappelijk probleem. (Jonge)vrouwen en 
mannen die risico lopen of slachtoffer zijn geworden van STP hebben behoefte 
aan adequate wetgeving, bescherming en hulp. Hoewel de maatschappelijke en 
politieke aandacht voor deze vormen toeneemt, zijn de risicogroepen op dit 
moment nog onvoldoende in beeld. De schattingen van de omvang zijn vaak vele 
malen hoger dan de feitelijke cijfers gebaseerd op meldingen waarover 
(overheids-) instanties, zorg- en hulpverleners nu beschikken Dat heeft onder 
andere te maken met het feit dat sommige verschijningsvormen verboden 
(zoalskindhuwelijken, vgv) of taboe zijn. Om deze reden is er weinig openheid 
over het voorkomen van dergelijke praktijken. Ook de complexiteit van de 
problematiek speelt een rol. Slachtoffers zien zichzelf vaak niet als 
slachtoffer of schamen zich, de omgeving herkent de problematiek niet en 
professionals zien de risico’s niet. Hierdoor kan er niet goed worden 



gesignaleerd en blijven meldingen achter bij geschatte incidentie. Sommige 
eerdere signalen die blijk kunnen geven van eergerelateerd geweld zijn 
daarnaast niet strafbaar en daarmee niet in beeld, totdat het misgaat. Ten 
slotte vraagt het kunnen herkennen van verschijningsvormen ook om deskundigheid 
en capaciteit van instanties. Onderzoek doet vlg. aanbevelingen:. (1) Breng 
verschillende type maatregelen samen voor een effectieve aanpak. (2) Pas de 
term ‘Schadelijke Traditionele Praktijken’ aan. (3) Gebruik instrumenten die 
het collectieve karakter van verschijningsvormen adresseren. (4) Geef 
zelforganisaties en sleutelpersonen een structurele rol in de keten. (5) Blijf 
inzetten op deskundigheidsbevordering bij (zorg- en hulp)professionals en 
politie. (6.) Zorg voor een helder melding- en hulpverleningssysteem met 
voldoende capaciteit. (7) Zet in op betere bescherming en nazorg van 
slachtoffers. (8.) Monitor de aard en omvang van de problematiek en het effect 
van interventies 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/16/verkennin
g-schadelijke-traditionele-praktijken/verkenning-schadelijke-traditionele-praktijken.pdf 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Etnische minderheden 
Meisjes 
Geweldpreventie 
Huiselijk geweld 
Overheidsbeleid 
Eerwraak 
Besnijdenis 
CODE: 175.20 
 
 
TITEL: Inzet Aware bij stalking 
AUTEUR(S): Verbeek, E. 
Galesloot, N. 
Kriek, F. 
UITGAVE: Amsterdam : Regioplan, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek gedaan naar de mate van beschikbaarheid van Aware voor alle 
slachtoffers van bedreiging en stalking. Aware biedt bij stalking via een 
elektronisch alarmsysteem veiligheid aan slachtoffers. Als het slachtoffer 
bedreigd of lastiggevallen wordt, kan deze met één druk op de knop een melding 
doen. Vervolgens worden verschillende instanties ingeschakeld, waaronder de 
politie, justitie, reclassering en hulpverlening. Voor dit onderzoek zijn de 
volgende onderzoeksmethoden ingezet: een online enquête onder de 
centrumgemeenten vrouwenopvang; documentstudie van de werkafspraken in de 
verschillende regio’s; werksessies met betrokken partijen. Dit onderzoek biedt 
inzicht in: de mate waarin Aware (of andere interventies ter verhoging van 
veiligheid) beschikbaar is voor alle slachtoffers van stalking en bedreiging in 
de relationele sfeer met de hoogste risicotaxatie; de factoren die de mate van 
inzet en beschikbaarheid bepalen; mogelijkheden om de inzet van Aware (verder) 
te optimaliseren. Een belangrijke vraag in dit onderzoek heeft betrekking op de 
beschikbaarheid van Aware. Het onderzoek wijst uit dat Aware in 33 van de 35 
centrumgemeenten voor alle slachtoffers van stalking en bedreiging in de 
relationele sfeer met de hoogste risicotaxatie beschikbaar is. In de andere 
twee regio’s is voor deze slachtoffers het stelsel Bewaken en Beveiligen 
beschikbaar. Daarnaast blijkt dat ook andere doelgroepen in aanmerking kunnen 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/16/verkenning-schadelijke-traditionele-praktijken/verkenning-schadelijke-traditionele-praktijken.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/16/verkenning-schadelijke-traditionele-praktijken/verkenning-schadelijke-traditionele-praktijken.pdf


komen voor Aware, bijvoorbeeld slachtoffers van bedreiging en stalking in 
relationele context zonder hoogste risicotaxatie of slachtoffers bij wie sprake 
is van stalking in een andere context. Verder blijkt uit het onderzoek dat het 
werkproces dat gevolgd wordt voor de inzet van Aware op hoofdlijnen hetzelfde 
is in alle regio’s. De te doorlopen stappen zijn vergelijkbaar, maar op sommige 
onderdelen vullen regio’s het proces net iets anders in. Dat betreft 
bijvoorbeeld de aanmeld- en intakeprocedure of de wijze van besluitvorming. In 
alle regio’s zijn in ieder geval Veilig Thuis, de politie en de vrouwenopvang 
betrokken bij het Aware-traject, vaak aangevuld met expertise en/of 
betrokkenheid van andere zorg- of veiligheidspartners. Het onderzoek wijst op 
drie knelpunten in het uitvoeringsproces bij de inzet van Aware. Het eerste 
knelpunt vormt zicht rond de informatiedeling tussen uitvoerende partijen. Het 
tweede knelpunt heeft betrekking op de hulpverlening voor de pleger. Het 
onderzoek laat zien dat er spanning bestaat tussen verschillende perspectieven. 
Het derde knelpunt heeft betrekking op de overdracht van casuïstiek en 
hulpverleningstrajecten tussen uitvoerende partners. Voor uitvoerende partners 
is het soms onduidelijk hoe de lokale hulpverlening is ingericht en waar een 
casus naar overgedragen kan of moet worden. Een oorzaak hiervoor zijn de 
verschillende manieren waarop lokale hulpverlening is ingericht, mede als 
gevolg van de decentralisaties in2015. 
LINK: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2021/06/14/inzet-
aware-bij-stalking/inzet-aware-bij-stalking.pdf 
TREFWOORDEN: Huiselijk geweld 
Geweldpreventie 
Intimidatie 
Vrouwen 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting : Samenwerken in de praktijk 
UITGAVE: Utrecht : Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2021 
SAMENVATTING: Handreiking om arbeidsuitbuiting tegen te gaan. De handreiking schetst enerzijds 
het brede palet aan mogelijke interventies en anderzijds ook gerichte 
mogelijkheden voor specifieke situaties. Het biedt daarmee handvatten voor 
(nagenoeg) iedere professional die betrokken is bij de aanpak van 
arbeidsuitbuiting of ernstige benadeling. De handreiking is voornamelijk 
gericht op de partijen in de keten, zoals de eerder genoemde domeinen. Er is 
specifiek aandacht voor de rol van de Inspectie SZW, de politie, de gemeente en 
haar toezichthouders, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Juist deze 
partijen hebben de mogelijkheden en middelen om vanuit hun domein 
arbeidsrechtelijk, strafrechtelijk of bestuurlijk op te treden. In deze 
handreiking worden eerst in hoofdstuk 2 de belangrijkste termen en in hoofdstuk 
3 de globale juridische mogelijkheden toegelicht. Aansluitend wordt in 
hoofdstuk 4 aan de hand van drie fictieve feitencomplexen (het zelfstandige 
Aziatische restaurant, de rozenteler en de grote vleesverwerker) gekeken naar 
aanvullende mogelijkheden naast Artikel 273f WvSr (mensenhandel). Deze fictieve 
feitencomplexen bieden een totaalbeeld van alle mogelijke sancties die binnen 
de verschillende rechtsgebieden voorhanden zijn. Deze feitencomplexen zijn 
opgesteld ter inspiratie om te laten zien dat de aanpak van arbeidsuitbuiting 
en ernstige benadeling niet hoeft te stoppen bij een enkel gesignaleerde 
overtreding of delict. De feitencomplexen zijn zo compleet mogelijk opgesteld. 
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Niet alle maatregelen hoeven opgepakt te worden. Ook kan er ‘geshopt’ worden 
tussen de verschillende maatregelen die kunnen worden ingezet. Daarbij worden 
tevens relevante wettelijke grondslagen geboden om in actie te komen. Tot slot 
is er in hoofdstuk 5 aandacht voor de gecoördineerde integrale aanpak. In 
hoofdstuk 6 staan de conclusies. 
LINK: 
https://hetccv.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Onderwerpen/Arbeidsuitbuiting/Handreiking_integrale_aa
npak_arbeidsuitbuiting.pdf 
TREFWOORDEN: Illegale arbeid 
Vrouwenhandel 
Arbeidsomstandigheden 
Prostitutie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
CODE: 403.21 
 
 
TITEL: Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis : 
Eindrapportage 
UITGAVE: Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut (NJi), 2021 
SAMENVATTING: Eindrapportage van Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma 'Geweld 
hoort nergens thuis' (GHNT). Het programma ‘Geweld hoort nergens thuis. Programma 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021’ is medio 2018 van 
start gegaan en loopt tot en met 2021. Ambitie van dit programma is huiselijk 
geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken 
en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te 
doorbreken. Onderdeel van het programma is een kennis- en onderzoeksprogramma 
onder leiding van een onderzoeksadviescommissie. Sinds de instelling van de 
commissie in november 2018 is elke vier weken vergaderd. Tot mei 2021 hebben in 
totaal 29 vergaderingen plaats gevonden. Naast de commissieleden was hierbij 
een vertegenwoordiging aanwezig vanuit de Ministeries van VWS en J&V, vanuit de 
VNG en vanuit het programma GHNT. In deze eindrapportage resumeert de commissie 
haar activiteiten en adviezen gedurende deinstellingsperiode. Daarbij 
beschrijft zij de voortgang van nog (door)lopende activiteiten en geeft zij de 
opdrachtgevers nog enkele adviezen mee om de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling duurzaam verder te brengen. Het document is ingedeeld per 
opdracht van de commissie, te weten kennissynthese en kennisverspreiding, 
onderzoeksprogramma en impactmonitor en eindigt met een bredere beschouwing 
over de aanpak van huiselijk geweld. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6cb0be61-f7f9-4b83-8c4e-
1488f9a842d9&title=Eindrapportage%20Adviescommissie%20onderzoeks-
%20en%20kennisprogramma%20Geweld%20hoort%20nergens%20thuis.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Geweldpreventie 
Kinderbescherming 
Huiselijk geweld 
Geweld 
Vrouwen 
CODE: 324.21 
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TITEL: Deelneming bij eergerelateerd geweld 
AUTEUR(S): Janssen, J. 
Houben, F. 
Verheijen, G. 
UITGAVE: Den Haag : Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld - Nationale 
Politie, 2021 
SAMENVATTING: Artikel dat ook verschijnt in juridisch tijdschrift 'Proces'.In het debat over 
het sanctioneren van geweld gepleegd uit naam van de familie wordt weinig 
aandacht besteed aan de betrokkenheid van verschillende familieleden bij dat 
geweld. De ogen zijn vaak vooral gericht op degene die het geweld pleegt. Wat 
eergerelateerd geweld zo anders maakt dan veel vormen van huiselijk geweld, is 
dat het hier om een groepsconflict gaat in een extended family (het gezin plus 
opa’s, oma’s, ooms, tantes, (achter)neven en(achter)nichten). Het voorbeeld 
voor de inleiding geeft dat duidelijk weer. Die grote families spelen een rol 
bij het nemen van beslissingen om al dan niet geweld te plegen. In de 
praktijkzijn dan ook vaak meerdere mensen betrokken bij het plegen van 
strafbare feiten in naam van de familie-eer. Deze kunnen strafrechtelijk 
aansprakelijk zijn via het leerstuk deelneming. In deze bijdrage gaan we in op 
de vraag welke vormen van deelneming relevant kunnen zijn bijde 
strafrechtelijke aanpak van eergerelateerd geweld. In de eerste paragraaf 
leggen de auteurs kort uit wat voor soort zaken bij de politie in beeld komen 
onder de noemer eergerelateerd geweld. Inde tweede paragraaf wordt de centrale 
vraag uit dit stuk beantwoord: welke vormen van deelneming zijn er en kunnen 
die allemaal een rol spelen bij eergerelateerd geweld? Na een korte 
beschrijving van relevante deelnemingsvormen borduren zij ter illustratie voort 
op een uitgebreide casus. Aan het slot benadrukken de auteurs nog eens waarom 
het zo belangrijk is om juist voor deelneming meer aandacht te hebben bij de 
aanpak van eergerelateerd geweld. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/05/31/geweld-
hoort-nergens-thuis-4e-voortgangsrapportage/geweld-hoort-nergens-thuis.pdf 
TREFWOORDEN: Criminaliteit 
Strafrecht 
Eerwraak 
Geweldpreventie 
Etnische minderheden 
CODE: 363.21 
 
 
TITEL: Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008 
-2017 
AUTEUR(S): Piersma, T. 
Beijersberge, K. A. 
UITGAVE: Den Haag : Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) - 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2021 
SAMENVATTING: In dit rapport staan de achtergronden en recidive centraal van daders van 
huiselijk geweld (HG-daders) die in de periode 2008 tot en met 2017 zijn 
veroordeeld voor een huiselijk-gewelddelict. De onderhavige studie maakt deel 
uit van een vijfjarig onderzoeksprogramma naar de recidive onder HG-daders dat 
medio 2016 van start is gegaan en medio 2021 afloopt. Deze studie betreft de 
derde en laatste in de reeks recidivemetingen onder alle HG-daders in Nederland 
, na eerder de HG-daders tussen 2008 en 2013, en 2008 en 2015 in kaart te hebben 
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gebracht. In deze studie wordt daarnaast, als uitbreiding op de eerdere 
recidivemetingen, ook gerapporteerd over specifieke groepen HG-daders en hun 
recidive (i.e., daders veroordeeld voor partnermishandeling, oudermishandeling 
en kindermishandeling). Het onderzoek is uitgevoerd volgens de werkwijze van de 
recidivemonitor van het WODC en maakt gebruik van de gegevens uit de Onderzoeks 
- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD). De OBJD is een 
gepseudonimiseerde versie van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), het 
wettelijke registratiesysteem van strafzaken. Het gebruik van de OBJD 
impliceert dat alleen de criminaliteit die onder de aandacht komt van het 
Openbaar Ministerie (OM) met het onderzoek in kaart wordt gebracht. Delicten en 
daders die niet worden opgespoord en niet aan het OM worden doorgegeven, 
blijven buiten beschouwing. De onderzoeksgroep in de huidige studie betreft 
daders die in de periode 2008 tot en met 2017 door het OM zijn vervolgd en 
waarbij huiselijk geweld bewezen werd verklaard. Meer specifiek gaat het om 
daders waarbij het huiselijk-geweldsdelict in de strafzaak is afgedaan met een 
transactie, strafbeschikking of beleidssepot door het OM, of met een straf of 
maatregel opgelegd door de rechter. Om deze groep daders aan te duiden wordt in 
dit rapport gesproken van veroordeelde daders van huiselijk geweld (HG-daders). 
Resultaten:. Aantal veroordeelden. Er is geen duidelijke trend in het aantal 
veroordeelde HG-daders waar te nemen in de periode van 2008 tot en met 2017. In 
de periode 2008 tot en met 2014 fluctueert het aantal van minimaal 6.634 
veroordeelden in 2010 tot maximaal 8.248 veroordeelden in 2014. Van 2014 tot en 
met 2017 neemt het aantal daders echter geleidelijk af tot 6.330 – het laagste 
aantal sinds 2008..Achtergrondkenmerken. Mannen zijn in het cohort 2017 sterker 
oververtegenwoordigd onder daders van huiselijk geweld (90%) dan onder daders 
van criminaliteit in het algemeen (82%). Uit de strafrechtelijke 
voorgeschiedenis blijkt dat de veroordeelde HG-daders vaak al eerder met 
justitie in aanraking zijn gekomen en zich naast HG-delicten ook schuldig maken 
aan andere soorten delicten. Van de HG-daders veroordeeld in 2017 heeft 73% 
minimaal één eerdere strafzaak op zijn naam staan,48% heeft minimaal één 
eerdere geweldstrafzaak en 22% heeft minimaal één eerdere HG-strafzaak. In 
bijna 80% van de HG-strafzaken in 2017 bestond het zwaarste huiselijk 
geweldfeit waarvoor iemand veroordeeld is uit fysiek geweld, waarvan het 
merendeel eenvoudige mishandeling (73%). In het grootste gedeelte van de HG 
-strafzaken gaat het om partnermishandeling (49,8%), gevolgd door overig 
huiselijk geweld (36,6%),oudermishandeling (7,6%) en kindermishandeling (6%) 
.Recidive: Van de veroordeelde HG-daders in 2017 heeft 29% binnen twee jaar een 
nieuwe strafzaak vanwege enig delict (algemene recidive), 14% een nieuwe 
strafzaak vanwege een geweldsdelict (geweldsrecidive), en 8% een nieuwe 
strafzaak vanwege een HG-delict (HG-recidive). Met betrekking tot de speciale 
recidive heeft 5% van de daders van partnermishandeling binnen twee jaar een 
nieuwe strafzaak vanwege partnermishandeling, 0,7% van de daders van 
oudermishandeling een nieuwe strafzaak vanwege oudermishandeling, en 0,3% van 
de daders van kindermishandeling een nieuwe strafzaak vanwege 
kindermishandeling. De algemene recidive onder alle veroordeelde daders in 2017 
ligt ongeveer gelijk aan dat van HG-daders: 27% heeft binnen twee jaar een 
nieuwe strafzaak vanwege enig delict. De geweldsrecidive ligt met 8% beduidend 
lager onder alle veroordeelde dader. 
LINK: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2021/06/07/achte
rgronden-en-recidive-onder-daders-van-huiselijk-geweld-veroordeeld-in-2008-2017/Cahier-2021-08-
volledige-tekst.pdf  
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TREFWOORDEN: Huiselijk geweld 
Criminaliteit 
Strafrecht 
Openbaar Ministerie 
CODE: 363.21 
 
 
TITEL: Meer dan een ruzie : Politie in de netwerkaanpak huiselijk geweld 
AUTEUR(S): Lünnemann, K. 
Woerds, S. ter 
UITGAVE: Den Haag / Utrecht : Pollitie & Wetenschap / Verwey-Jonker Instituut , 2021 
SAMENVATTING: Dit onderzoek gaat in op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
door de politie binnen de samenwerking met netwerkpartners inzichtelijk te 
maken. De onderzoekers hebben op een viertal locaties de aanpak van de politie 
tegen het licht gehouden, namelijk in district Twente en de eenheden Amsterdam, 
Rotterdam en Limburg. Via deskresearch, interviews met sleutelfiguren bij 
politie, Openbaar Ministerie en Veilig Thuis en een uitgebreide analyse van 
politieregistratie(s) van 24 casus huiselijk geweld schetsen zij de 
weerbarstige realiteit van (ex-)partnergeweld, kinder- en oudermishandeling en 
stalking. Geconcludeerd wordt dat het beleid nog in volle ontwikkeling is bij 
de politie. De politie registreert huiselijk geweld vaak als een op zich staand 
incident (ruzie/twist). Het is de bedoeling dat de politie goed geïnformeerd 
ter plaatse gaat, ondersteund door het Real Time Intelligence Centre, maar er 
is lang niet altijd oog voor de voorgeschiedenis en geweldsdynamiek in de 
relatie of binnen het gezin. Hoewel de politie beschikt over informatie van 
eerdere meldingen en informatie over de bij huiselijk geweld betrokken 
verdachten en slachtoffers, kost het vinden en analyseren van de juiste 
informatie veel tijd (het maken van een tijdlijn, het verhelderen wie deed wat 
wanneer). Er is geen gestandaardiseerde wijze van informatie verwerken die 
inzicht verschaft in de context van een gezin, de situatie op een adres of 
omstandigheden van een persoon. Als sprake is van een acute levensbedreigende 
situatie, dan wordt direct gehandeld door de politie, dikwijls samen met Veilig 
Thuis en in contact met het Openbaar Ministerie. De samenwerking met de 
crisisteams van Veilig Thuis verloopt goed; hiermee is er een directe lijn in 
het geval van acute onveiligheid en dreiging. In de meeste gevallen is echter 
geen sprake van een acute levensbedreigende situatie, maar wel van structurele 
onveiligheid en gevaar voor escalatie. In het zoeken naar maatregelen die de 
veiligheid vergroten gaat het om het weerbaarder maken van het slachtoffer en 
de bescherming van kinderen en slachtoffers. Het gaat daarnaast om maatregelen 
gericht op het tegengaan van het agressieve gedrag van de verdachte. Deze 
maatregelen kunnen ook onderdeel zijn van de politieaanpak als géén sprake is 
van (een vermoeden van) strafbare feiten, zeker als dit samen met Veilig Thuis 
of andere netwerkpartners gebeurt. De veiligheid kan worden vergroot als 
netwerkpartners niet ná of naast elkaar werken, maar vanuit een gezamenlijke 
visie en concreet plan van aanpak. Of dit gebeurt is nu nog te vaak afhankelijk 
van de betrokkenheid van de betreffende politiemedewerkers. De politie heeft de 
ambitie om dit beleid te veranderen. Veiligheid voorop, breder kijken dan het 
incident en eigenaarschap, zijn de genoemde ontwikkeldoelstellingen van het 
politiebeleid. Het uitvoeringsplan omvat allerlei initiatieven om de 
netwerksamenwerking te verbeteren. In het kader hiervan zijn pilots gestart 
waarin de politie samen met Veilig Thuis naar het adres gaat na een 112 melding 
huiselijk geweld. Het uitgangspunt Veiligheid Voorop betekent dat het stoppen 



van het geweld voorop staat; het waarborgen van de veiligheid van betrokkenen. 
In de samenwerking is nog veel te winnen, en de hiervoor genoemde pilots geven 
aan dat hierin wordt geïnvesteerd. 
LINK: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2021/06/25/meer-
dan-ruzie/Meer-dan-ruzie.pdf 
TREFWOORDEN: Huiselijk geweld 
Geweldpreventie 
Politie-optreden 
Vrouwen 
Mishandeling 
Meldpunten 
CODE: 361.21 
 
 
TITEL: Actieagenda Schadelijke Praktijken : Kamerbrief 18 maart 2021 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2021 
SAMENVATTING: Brief (d.d 18 maart 2021) van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en de minister voor Rechtsbescherming aan de de Tweede Kamer waarin 
wordt geïnformeerd wordt over de voortgang Actieagenda Schadelijke Praktijken 
(2020). In deze actieagenda staat een aantal concrete aanvullende maatregelen 
voor de aanpak van onder meer eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en 
vrouwelijke genitale verminking. Met deze brief wordt geïnformeerd over:. De 
organisatie van de aanpak schadelijke praktijken.. De voortgang van de 
uitvoering van de actieagenda schadelijke praktijken.. De uitvoering van de 
motie en de toezeggingen over het onderwerp maagdenvlieshersteloperaties. Hier 
wordt ingegaan op de verzoeken van de Kamer die gaan over hersteloperaties, 
controles, reclame, de strafrechtelijke aanpak en het uitgeven van 
maagdelijkheidsbewijzen.. De uitvoering van de overige moties, toezeggingen en 
amendementen die gelieerd zijn aan de aanpak van schadelijke praktijken. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2020/02/18/actieage
nda-schadelijke-praktijken/actieagenda-schadelijke-praktijken.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Geweld 
Geweldpreventie 
Etnische minderheden 
Huwelijk 
Vrouwen 
CODE: 324.21 
 
 
TITEL: Onderzoek naar hymenreconstructies in Nederland in 2020 : Komen (verzoeken tot) 
hymenreconstructies nog voor in Nederland? 
UITGAVE: Utrecht : Andersson Elffers Felix (AEF), 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar hoe vaak professionals te maken krijgen met verzoeken tot 
hymenreconstructie en hoe ze vervolgens handelen. Hiertoe is een anonieme 
enquête uitgezet waarin onder meer wordt gevraagd of artsen bekend zijn met het 
standpunt en hoe hier invulling aan wordt gegeven. Deze enquête is uitgezet 
onder de leden van de de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
(NVOG) en de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). 
Daarnaast heeft AEF de enquête ook toegezonden aan een aantal commerciële 
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klinieken. Op de de vragenlijst hebben 111 respondenten gereageerd. e 
respondenten betreffen verschillende soorten artsen, waaronder gynaecologen en 
basisartsen die werkzaam zijn in een algemeen of academisch ziekenhuis. Van 
deze groep hebben 100 respondenten aangegeven dat zij in 2020 geen verzoeken 
hebben gekregen voor het verrichten van een maagdenvlies-hersteloperatie 
(hymenreconstructie). Deze groep heeft aangegeven dat wanneer zij een vrouw met 
een dergelijk verzoek op het spreekuur zou krijgen, zij geen hersteloperatie 
uit zal voeren, maar alternatieve mogelijkheden zou bieden en voorlichting 
zougeven. Een deel van de respondenten geeft aan dat een verbod op 
hymenreconstructies onwenselijk is. Wanneer er een verbod komt, verdwijnt dit 
onderwerp naar alle waarschijnlijkheid uit de spreekkamer en verplaatst het 
zich mogelijk naar het illegale circuit. Juist het bespreekbaar houden van dit 
soort onderwerpen is volgens de professionals belangrijk, zeker gezien de druk 
waar sommige vrouwen onder staan. Van de totale groep respondenten hebben 11 
respondenten in 2020 vrouwen op het spreekuur gehad met het verzoek tot een 
maagdenvlieshersteloperatie. Het aantal verzoeken, zo blijkt uit de 
onderzoeksresultaten, is verminderd ten opzichte van eerdere jaren. In 2020 
heeft deze groep respondenten 58 tot 7413 verzoeken ontvangen voor het 
uitvoeren van een hersteloperatie. Vaak is uiteindelijk geenhersteloperatie 
uitgevoerd, maar is voorlichting gegeven en zijn alternatieve mogelijkheden 
geboden aan de betreffende vrouwen. De onderzoekers schatten op basis van de 
ingevulde enquêtes dat 12 tot 16 hersteloperaties zijn uitgevoerd. Op basis van 
de verzamelde data, alsmede de beschikbare data van de NVPC wordt geconcludeerd 
dat: 
. 1. Het aantal verzoeken tot een hersteloperatie lijkt te zijn gedaald. 
. 2. Maagdenvlieshersteloperaties lijken nog in beperkte mate voor te komen. In een 
beperkt aantal gevallen (naar schatting 12 tot 16 vrouwen) wordt daadwerkelijk 
een hersteloperatie uitgevoerd. 
. 3. Alle andere vrouwen met een soortgelijk verzoek worden geholpen met voorlichting en/of 
alternatieve behandelmethoden. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/16/verkennin
g-schadelijke-traditionele-praktijken/verkenning-schadelijke-traditionele-praktijken.pdf 
TREFWOORDEN: Meisjes 
Etnische minderheden 
Seksualiteit 
Vrouwen 
Gezondheidszorg 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Hoe gemeenten besluiten over algoritmen & mensenrechten : Onderzoek voor het 
College voor de Rechten van de Mens 
AUTEUR(S): Choi, W. 
Eck, M. van 
Hukshorn, H. 
UITGAVE: Den Haag : Hooghiemstra & Partners, 2021 
SAMENVATTING: Verkennend onderzoek naar hoe gemeenteambtenaren rekening houden met 
mensenrechten bij het gebruik van algoritmen en hoe ze zorgen dat inwoners hun 
recht kunnen halen als de gemeente over hen een beslissing heeft genomen met 
behulp van een algoritme. Onderzoek is uitgevoerd door een literatuurstudie en 
interviews met gemeentefunctionarissen van twaalf gemeenten verspreid over 
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Nederland. Het blijkt dat gemeenten bij de inzet van algoritmen soms expliciet, 
maar vaker impliciet rekening houden met mensenrechten. Gemeenten zijn op dit 
thema welwillend, maar ook nog zoekende. Er zou meer samenwerking kunnen 
plaatsvinden onderling en met softwareleveranciers om mensenrechten te 
beschermen. Gemeenten blijken bij de inzet van algoritmen geen speciale 
voorzieningen te treffen voor rechtsbescherming. Ze vertrouwen op de al 
bestaande procedures waarmee burgers hun recht kunnen halen. Gemeenten blijken 
bij de inzet van algoritmen geen speciale voorzieningen te treffen voor 
rechtsbescherming. Ze vertrouwen op de al bestaande procedures waarmee burgers 
hun recht kunnen halen De onderzoekers zagen twee organisatorische 
scheidslijnen binnen gemeenten die kunnen leiden tot geïsoleerd denken: één 
tussen beleid en uitvoering en één tussen datagedreven werk en 
informatievoorziening (‘traditionele IT’, de mensen die zorgen dat de computers 
werken). Daarnaast zijn er zoveel samenwerkingsverbanden dat niet altijd helder 
is welk orgaan verantwoordelijk is. Deze ‘bestuurlijke spaghetti’ maakt heldere 
besluiten over de inzet van technologie en het afleggen van verantwoording 
daarover, extra moeilijk. De onderzoekers zien een meer netwerkachtige manier 
van werken als een oplossing om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in de 
praktijk ook worden nageleefd. Veel gemeenten gebruiken dezelfde 
softwarepakketten. Veel van deze systemen, hun werking, hoe de tekst van de wet 
is geïnterpreteerd of hoe een fraudemodel werkt, worden niet ontworpen of 
voorgeschreven door gemeenten maar ontwikkeld vanuit bedrijven en ingekocht 
door gemeenten. Dit kan op gespannen voet staan met de lokale autonomie. Ook 
ligt er daardoor veel macht bij softwareontwikkelaars: zij zetten wetten om in 
code. Bij gemeenten is er veel aandacht en zijn er procedures ingericht voor de 
bescherming van persoonsgegevens, maar voor het toetsen van de impact op 
mensenrechten is dat nog niet het geval. Gemeenteambtenaren zijn zich meer 
bewust dan voorheen van de risico’s die het gebruik van algoritmen met zich mee 
kan brengen. Door de toeslagenaffaire hebben zij meer oog voor risico’s op 
discriminatie en bias in data. Sommige gemeenten gebruiken instrumenten om 
mensenrechten mee te nemen bij de aanschaf van algoritmen. Andere gemeenten 
doen dat niet, maar stellen wel vragen als: willen, mogen en kunnen we dit? En 
kunnen we dit uitleggen aan onze inwoners? Gemeenten zouden het fijn vinden als 
er praktische handvatten komen om te gebruiken bij de aanschaf van algoritmen. 
Toen de onderzoekers zochten naar gemeenten die geschikt zouden zijn voor het 
onderzoek, viel het hen op dat sommige gemeenten aangaven geen algoritmen te 
gebruiken. Ambtenaren denken dan dat algoritmen altijd lerende algoritmen zijn 
en vergeten dat er ook minder complexe als-dan algoritmen in de 
softwarepakketten zitten die zij gebruiken. Ook viel op dat gemeenteambtenaren 
sommige besluitvormingsprocessen niet noemden als processen waarbij algoritmen 
worden ingezet, terwijl voor die processen zeer waarschijnlijk algoritmen 
worden gebruikt. Zo noemden ze niet de regeling rond de kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen, de berekening van de uitkering op basis van de 
Participatiewet en online monitoring. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/0654a37b-6558-4dee-8cfc-78f020d1dc27.pdf 
TREFWOORDEN: Mensenrechten 
Gemeentelijke overheid 
Internet 
Discriminatie 
Overheidsbeleid 
CODE: 354.21 
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TITEL: Toolkit tijdig signaleren en voorkomen van achterlating : Informatie, 
lesmateriaal en tips voor leerkrachten en professionals in en rond het onderwijs 
AUTEUR(S): Smits van Waesberghe, E. 
Out, M. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verwey-Jonker 
Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Deze toolkit geeft informatie over achterlating van kinderen in het buitenland 
door hun ouders, en verstrekt leerkrachten of onderwijsprofessionals informatie 
om achterlating bespreekbaar te maken met leerlingen. Met de toolkit kunnen 
leerkrachten of professional achterlating bespreekbaar maken met leerlingen 
bijvoorbeeld doen tijdens een vak als maatschappelijke vorming. De toolkit gaat 
eerst in op wat achterlating is: wat is de definitie, wat zijn de kenmerken van 
jongeren en wat zijn de kenmerken van gezinnen waarin achterlating relatief 
vaak voorkomt? Daarnaast bevat het tips om achterlating bespreekbaar te maken 
in de klas. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/toolkit-voorkomen-signaleren-achterlating_0.pdf 
TREFWOORDEN: Huwelijk 
Etnische minderheden 
Meisjes 
Gebruiken 
Leerkrachten 
CODE: 171.21 
 
 
TITEL: Wat werkt bij gemeentelijk LHBT-beleid? Werkzame elementen van lokale LHBT 
-beleidsinterventies verkend 
AUTEUR(S): Mateman, H. 
Meijsen, E. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2021SAMENVATTING: Dit document is een kennissynthese over 
beleidsinterventies op het gebied van 
lokaal LHBTI-beleid. Steeds meer gemeenten in Nederland zijn zogeheten 
Regenboogsteden: gemeenten die in hun beleid expliciet aandacht besteden aan 
het welzijn van hun lesbische, biseksuele, homo, transgender en soms ook 
intersekse (LHBTI) inwoners en discriminatie en uitsluiting van deze groep 
tegengaan. Het inzetten van beleidsmaatregelen om maatschappelijke verandering 
te bevorderen is echter niet eenvoudig en vergt vaak een aanpak die een 
collegeperiode overstijgt; emancipatie is nu eenmaal niet in vier jaar bereikt. 
Om deze reden is het van belang over een theoretische basis te beschikken 
waarmee je als gemeente lokaal LHBTI-beleid kunt vormgeven. In deze 
kennissynthese bevat een aantal mogelijke richtlijnen en aspecten 
.Wetenschappelijke publicaties naar de effectiviteit van gemeentelijk LHBT 
-beleid zijn er nauwelijks. De weinige internationale onderzoeken die er zijn, 
zijn niet te vertalen naar de Nederlandse praktijk en bieden dus te weinig 
houvast om een theoretisch model te leggen over lokaal LHBT-beleid. In deze 
kennissynthese worden twee theoretische modellen uitgelicht die weliswaar niet 
specifiek over LHBT-beleid op lokaal niveau gaan, maar wel bruikbaar zijn voor 
het inrichten van een zo effectief mogelijk lokaal LHBT-beleid.De twee 
theoretische modellen zijn afkomstig uit een essay van onderzoekscollectief 
DRIFT over transitiemanagement en een artikel van bestuurswetenschapper Frank 
Hendriks over bestuurlijke innovatie. Het model van DRIFT voor een duurzame 
samenleving is interessant om het lokale LHBT-beleid tegenaan te houden, omdat 
het net als het sociale acceptatie vraagstuk van seksuele- en genderdiversiteit 
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een langdurig en taai proces is en het uit verschillende, opeenvolgende 
beleidsstappen bestaat. De visie van Hendriks schetst een inhoudelijk kader 
waarmee bestuurlijke innovaties kunnen worden gekwalificeerd en geëvalueerd. De 
veranderingsmodellen werken tweeledig: ze bieden een theoretische onderbouwing 
van beleidstheorieën in de praktijk en tegelijkertijd toetsen ze die praktijk 
aan de theorie. In de kennissynthese worden de modellen geïllustreerd met 
praktijkvoorbeelden uit de Regenboogsteden. In een infographic zijn een aantal 
elementen uit de modellen schematisch weergegeven.Uit beide modellen komt naar 
voren dat het succes van bestuurlijke veranderingen en beleid staat of valt met 
de ambitie en betrokkenheid van de gemeente én de samenwerkingspartners. 
Leiderschap vanuit het College van B&W, een aangewezen beleidsmedewerker op het 
thema, een LHBT-infrastructuur die bestaat uit belangenorganisaties en 
geschikte uitvoeringspartners en/of enthousiaste burgers blijken cruciaal voor 
een gedegen en gedragen beleid. Duurzaamheid blijkt echter een aandachtspunt. 
Door beleid voor een langere periode in te richten en daarbij een 
monitoringsstructuur op te zetten, kan een gemeente de aanzet geven tot 
veranderingen over een lange termijn. Cruciaal voor een effectief LHBT-beleid 
is het inzetten op wat werkt, betrekken van de doelgroep en andere betrokken 
burgers, meerjarige subsidies aan uitvoeringspartijen, continuïteit in 
ambtelijke capaciteit en het creëren van eigenaarschap in de stad, al dan niet 
door het stimuleren van platforms en adviesraden. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/Wat-werkt-bij-gemeentelijk-LHBT-
beleid.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Discriminatiebestrijding 
Homoseksualiteit 
Biseksualiteit 
Transseksualiteit 
Antidiscriminatiebeleid 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 328.21 
 
 
TITEL: Schattingen onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen 2017 – 2018 
AUTEUR(S): Heijden, P.G.M. van der 
Cruyff, M.J.L.F. 
Engbersen, G. 
Gils, G. van 
UITGAVE: Den Haag : Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) - 
Ministerie van Justitie en Veiligheid , 2020 
SAMENVATTING: Dit onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid 
geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal onrechtmatig in Nederland 
verblijvende vreemdelingen (ongedocumenteerden of illegalen). Sinds 2000 worden 
schattingen gemaakt van het aantal vreemdelingen in Nederland zonder 
verblijfsrecht. De probleemstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: (1.) 
Wat was in de periode medio 2017-medio 2018 naar schatting de omvang van de 
populatie van onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen? 2. Wat is 
de trendmatige ontwikkeling van de geschatte omvang van het aantal 
vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland, wanneer de nieuwe 
schatting met de vorige schattingen wordt vergeleken? 3. Welke zekerheid kan 
aan de schatting worden verbonden? Een inschatting van de mate van zekerheid 
van de nieuwe schatting voor het jaar medio 2017 – medio 2018, wordt verkregen 
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door triangulatie, het maken van schattingen voor dezelfde periode met andere 
methoden en databronnen en het volgens een systematiek vergelijken van de 
resulterende schattingen. Er wordt een triangulatie uitgevoerd van de nieuwe 
populatieschatting gemaakt met het afgeknotte Poisson regressiemodel en 
schattingen gemaakt met de alternatieve methoden die in het vooronderzoek naar 
voren kwamen. De schatting van de totale populatie onrechtmatig in Nederland 
verblijvende vreemdelingen voor het jaar lopend van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 
met behulp van de Poisson-schattingen is 22.711. Het betrouwbaarheidsinterval 
geeft aan dat de werkelijke omvang met 95% kans tussen de 18.370 en 27.051 ligt. Ten opzichte van 
de schatting voor het jaar medio 2012 – medio 2013 ((35.530), is er sprake van een substantiële 
daling, maar het verschil is niet significant .De schatting met Dual Systems Estimate (DSE) vallen 
aanmerkelijk hoger uit dan de Poisson schatting. Het geschatte aantal onrechtmatig in Nederland 
verblijvende vreemdelingen voor het jaar medio 2017 –medio 2018 bedraagt ruim 
58.000. Het betrouwbaarheidsinterval laat zien dat het werkelijke aantal 
volgens DSE met 95% waarschijnlijkheid ligt tussen de 47.500 en ruim 74.0De 
ware omvang van de populatie onrechtmatig in Nederland verblijvende 
vreemdelingen in het jaar medio 2017 –medio 2018 ligt volgends dit onderzoek 
waarschijnlijk tussen de puntschattingen van de Poisson methode en de DSE d.w.z 
. tussen de ca. 23.000 en ca. 58.000 (hierbij merken we op dat deze schattingen 
omgeven zijn door een betrouwbaarheidsinterval). Uit de hoogte van de 
Poissonschatting concluderen de auteurs dat de omvang van de populatie de 
laatste jaren grofweg stabiliseert (de DSE-schatting is voor eerdere jaren niet 
beschikbaar).De omvangschattingen van het totaal aantal onrechtmatig in 
Nederland verblijvende vreemdelingen nà 2002 vertonen een daling die na 2003 en 
vooral na 2009 versnelt. Onderzoekers signaleren een aantal ontwikkelingen in 
beleid, toezicht, asiel- en migratiestromen die het aannemelijk maken dat het 
aantal onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen de afgelopen 10 à 
15 jaar inderdaad aanzienlijk is afgenomen. Die ontwikkelingen zijn onder meer 
de maatregelen dia vanaf 1990 zijn genomen om onrechtmatig verblijf van 
vreemdelingen in Nederland door diverse maatregelen gaandeweg 
onaantrekkelijk(er) gemaakt. De toezichts- en opsporingsbevoegdheden door de 
Vreemdelingenwet 2000 en de reorganisatie van de vreemdelingenpolitie in de 
eerste jaren van het nieuwe millennium hebben het aantal onrechtmatig in het 
land verblijvende vreemdelingen heeft terug gebracht en daarnaast het 
onrechtmatig verblijf onaantrekkelijker gemaakt. 
LINK: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3010 
TREFWOORDEN: Ongedocumenteerden 
Vreemdelingenbeleid 
Demografische gegevens 
CODE: 163.20 
 
 
TITEL: Vertrouwen van migranten in medemens en instituties 
UIT: Statistische trends, Jaargang 2021, 20 januari 2021 
AUTEUR(S): Schmeets, H. 
Exel, J. 
UITGAVE: Den Haag : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2021 
SAMENVATTING: Artikel over het vertrouwen in instituties onder migranten in Nederland in de 
periode 2012-2019. Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van data uit het 
onderzoek Sociale samenhang en welzijn 2012 tot en met 2019. Deze acht jaren 
zijn samengevoegd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over personen van de 
eerste en de tweede generatie, westers en niet-westers, en 18 herkomstgroepen. 
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Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een sequentieel mixed-mode design. 
Respondenten is in eerste instantie gevraagd om via internet mee te doen aan 
het onderzoek. In geval van non-respons zijn degenen van wie het telefoonnummer 
bekend was nogmaals telefonisch benaderd om mee te doen. Degenen zonder bekend 
telefoonnummer zijn nogmaals persoonlijk benaderd om mee te doen. In totaal 
zijn van 61 200 personen van 15 jaar en ouder gegevens beschikbaar Conclusie: 
Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat vertrouwen 
heeft in de medemens is in de periode 2012-2019 gestegen. Ook het vertrouwen in 
instituties, zoals rechters, politie, de Tweede Kamer en de Europese Unie, 
groeide in deze periode. Vooral migranten met een niet-westerse achtergrond 
tonen minder vertrouwen in de medemens, maar meer in sommige instituties dan 
mensen met een westerse of Nederlandse achtergrond. Dergelijke 
vertrouwenskloven tussen mensen van een verschillende herkomst zijn sinds 2012 
verkleind. Een van de redenen voor deze ontwikkeling is de veranderde 
samenstelling van de groep migranten. Er zijn meer migranten uit landen die een 
hoog vertrouwen hebben, zoals uit Aziatische, Arabische en Sub-Sahara 
-Afrikaanse landen, en minder migranten uit de traditionele herkomstlanden 
Turkije, Marokko en Suriname, die doorgaans een laag vertrouwen hebben. Door de 
relatieve afname van het aandeel migranten uit de traditionele landen, neemt 
het gemiddelde vertrouwen van de migranten toe. 
LINK: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/vertrouwen-van-migranten-in-
medemens-en-instituties?onepage=true#c-1-Inleiding 
TREFWOORDEN: Inburgering 
Etnische minderheden 
Immigratie 
Multiculturele samenleving 
CODE: 146.21 
 
 
TITEL: Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van 
de corona-epidemie 
UIT: Statistische trends, Jaargang 2021, maart 021 
AUTEUR(S): Visser, M. de 
Kunst, A. E. 
Stoeldraijer, L. 
Harmsen, C. 
UITGAVE: Den Haag : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2021 
SAMENVATTING: Onderzoeksartikel naar de sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte 
tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. Voor dit onderzoek is uitgegaan 
van alle ingezetenen van Nederland op 1 maart 2020. Deze groep is gevolgd tot 
en met 30 juni 2020 (begin week 27). De analyses zijn uitgevoerd voor de totale 
Nederlandse bevolking en voor deelgroepen van de bevolking. In de analyses zijn 
de volgende sociaal-demografische kenmerken opgenomen:geslacht;leeftijdsgroep 
(0-49 jaar, vijfjaarsgroepen voor personen van 50-94 jaar, 95 jaar of ouder) 
;type zorg (geen zorg, thuiszorg of institutionele zorg). Zie voor verdere 
definiëring de begrippenlijst;huishoudensinkomen (kwintielen) 
;migratieachtergrond (Nederlandse achtergrond, westerse migratieachtergrond en 
niet-westerse migratieachtergrond).In Nederland begon de corona-epidemie begin 
maart 2021 in Zuidoost-Nederland en verspreidde zich vanaf daar geleidelijk 
over de rest van het land. De totale sterfte aan COVID-19 tijdens de eerste 
golf bedroeg ruim 10 duizend en was het hoogst in het zuidoosten van Nederland 
.Mensen met een lager inkomen overlijden om allerlei redenen gemiddeld eerder 
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dan personen met een hoger inkomen. Dat geldt ook voor overlijden aan COVID-19. 
Echter, COVID-19 heeft de bekende verschillen in sterftekansen tussen de 
inkomensgroepen niet verder verhoogd. Voor de sterfte aan COVID-19 onder mensen 
die institutionele zorg ontvingen, maakte het inkomen geen verschil. Een eerste 
verkennende analyse van de sterfterisico’s als gevolg van COVID-19 naar 
migratieachtergrond geeft geen eenduidig beeld. Voorlopig kan worden 
geconcludeerd dat de relatieve risico’s op COVID-19-sterfte onder mensen met 
een migratieachtergrond iets hoger waren dan voor mensen met een Nederlandse 
achtergrond. Met name in de drie GGD-regio’s Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam 
-Rijnmond was sprake van een verhoogd risico op COVID-19-sterfte voor deze groep 
. In Zuidoost–Nederland, waar de corona-epidemie begon, was dat niet het geval. 
Ook waren er aanzienlijke verschillen in de sterfterisico’s tussen de diverse 
groepen met een migratieachtergrond. De aantallen zijn echter nog te klein om 
hier eenduidige conclusies aan te verbinden. 
LINK: https://www.cbs.nl/-
/media/_pdf/2019/13/2019st10%20belemmerd%20bij%20het%20verkrijgen%20van%20werk_web.p
df 
TREFWOORDEN: Armoede 
Gezondheid 
Nederland 
Etnische minderheden 
CODE: 142.21 
 
 
TITEL: Dadermonitor mensenhandel 2015-2019 
UITGAVE: Den Haag : Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 
2021 
SAMENVATTING: Dit is het tweede deel van de monitor mensenhandel 2015-2019. Het betreft de 
dadermonitor. In dit deel staan beschrijft de Nationaal Rapporteur de 
ontwikkeling van de daderaanpak in de jaren 2013-2017 In hoofdstuk 2, worden de 
belangrijkste ontwikkelingen beschreven in de aanpak van mensenhandel op het 
gebied van beleid, onderzoek, wetgeving en jurisprudentie. Hoofdstuk 3 en 
hoofdstuk 4 gaan over de signalering en de opsporing van mensenhandel door 
opsporingsinstanties. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het aantal zaken dat 
opsporingsdiensten aanleveren bij het OM. En van de wijze waarop het OM deze 
zaken behandelt. Hoofdstuk 6 verkent wat er gebeurt met de zaken waarin het OM 
tot vervolging is overgegaan. De beslissing van de rechter en de strafoplegging 
komen aan bod. Hoofdstuk 7 bevat gegevens over de resocialisatie van 
veroordeelden van mensenhandel. Hoofdstuk 8 beschrijft de persoonskenmerken van 
de daders van mensenhandel in de strafrechtketen. Tot slot worden de 
belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken in Hoofdstuk 9 met 
elkaar in verband gebracht.Ht jaarlijks aantal incidenten van mensenhandel dat 
de politie signaleert, stijgt in de periode 2015-2019. In totaal signaleerde de 
politie 3.420 incidenten, met gemiddeld 200 verdachten per jaar. Dat de politie 
meer signaleert lijkt positief, maar het aantal verdachten dat de politie 
identificeert neemt af: van 285 verdachten in 2016 naar 170 in 2019. Dat is 
opmerkelijk. Naast het aantal incidenten, steeg namelijk de afgelopen jaren ook 
het aantal gesignaleerde slachtoffers en het percentage incidenten waarvan 
aangifte is gedaan. De daling van het aantal verdachten in beeld bij de politie 
is zorgwekkend. Om daders strafrechtelijk aan te kunnen pakken, moeten zij wel 
als verdachte gesignaleerd worden. OM seponeert vaker Opsporingsinstanties 
leveren jaarlijks gemiddeld 180 verdachten aan bij het Openbaar Ministerie (OM) 
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.De relatief jonge leeftijd van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting 
baart de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 
grote zorgen. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen. 
Binnenlandse seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel. 
Ook bij daders van criminele uitbuiting valt de leeftijd op: een vijfde van hen 
is jonger dan 23 jaar. Voor het eerst zijn cijfers van de reclassering gebruikt 
over toezichten voor daders van mensenhandel. Resocialisatie is belangrijk om 
te voorkomen dat daders opnieuw de fout in gaan. In de periode 2015-2019 kwamen 
er jaarlijks 25 van de 85 daders die zijn veroordeeld tot een (deels) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf onder toezicht te staan. Na 2016 neemt het 
aantal gesignaleerde verdachten af: van 285 verdachten in 2016 naar 170 in 2019 
. Dit terwijl het aantal meldingen van mensenhandel steeg: van 575 in 2016 naar 
1.045 in 2019. Van de opgespoorde verdachten komt 60 procent voor de rechter. 
Het aantal sepots neemt toe: eindigde in 2016 zo’n 27 procent van de zaken in 
een sepot, in 2019 is dit 41 procent. Van de verdachten die voor de rechter 
komen, wordt 90 procent veroordeeld. Er zijn relatief weinig veroordelingen voor 
arbeidsuitbuiting. Ook krijgen deze daders kortere straffen opgelegd dan daders 
van andere vormen van mensenhandel. In de samenleving en in de rechtspraak is 
nog onvoldoende helder waar ernstige benadeling ophoudt en arbeidsuitbuiting 
begint. Dit is zorgelijk, aangezien het aantal kwetsbare mensen op de 
arbeidsmarkt groot is. Wel komt er steeds meer aandacht voor de mechanismen die 
werknemers en sectoren kwetsbaar maken voor arbeidsuitbuiting. Het is 
belangrijk om te inventariseren welke werknemers en sectoren extra kwetsbaar 
zijn en waar dat is: per regio of gemeente kunnen daarin grote verschillen 
bestaan. Op basis van een gerichte lokale aanpak kan arbeidsuitbuiting 
effectief aangepakt worden. 
LINK: 
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/nationaalrapporteur/documenten/rapporten/2021/01
/21/dadermonitor-mensenhandel-2015-2019/Dadermonitor+Mensenhandel+2015-2019.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/19/tk-
beleidsreactie-dadermonitor-mensenhandel-2015-2019/tk-beleidsreactie-dadermonitor-
mensenhandel-2015-2019.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Prostitutie 
Vrouwenhandel 
Illegale arbeid 
Criminaliteit 
Strafrecht 
CODE: 363.21 
 
 
TITEL: Arbeidsuitbuiting 
UITGAVE: Den Haag : Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 
2021 
SAMENVATTING: Deze publicatie is een bundeling van de belangrijkste bevindingen, zorgpunten, 
overwegingen en aanbevelingen uit recente publicaties omtrent 
arbeidsuitbuiting afkomstig uit de in januari 2021 gepubliceerde Dadermonitor 
mensenhandel 2015-2019. Aanleiding voor deze publicatie is het gegeven dat 
tijdens de COVID-19-uitbraak het pijnlijk duidelijk werd dat mensen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt, veelal arbeidsmigranten, een kwetsbare groep 
vormen voor allerlei misstanden. Tot op heden is er nog weinig bekend over de 
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aard en omvang van arbeidsuitbuiting in Nederland. Dit bemoeilijkt de 
bescherming van slachtoffers en de aanpak van daders.Werknemers in laagbetaalde 
, laaggeschoolde banen met flexibele contracten, vaak arbeidsmigranten, zijn 
kwetsbaar voor allerlei misstanden. In het ergste geval betreffen deze 
misstanden arbeidsuitbuiting. Arbeidsmigranten zijn vaak afhankelijk van hun 
werkgever en/of uitzendbureau. Werk, huisvesting, transport en (zorg 
)verzekering worden in één pakket aangeboden. Dergelijke 
afhankelijkheidsrelaties werken misstanden in de hand, en vormen in sommige 
gevallen de basis voor de criminele verdienmodellen van malafide werkgevers en 
arbeidsbemiddelaars.Niet alleen in deze publicatie, maar ook in eerdere 
rapporten is geconstateerd dat er weinig zicht is op de exacte aard en omvang 
van arbeidsuitbuiting. Dit bemoeilijkt het effectief beschermen van 
slachtoffers en de aanpak van daders. Er zijn relatief weinig veroordelingen 
voor arbeidsuitbuiting. Ook krijgen deze daders kortere straffen opgelegd dan 
daders van andere vormen van mensenhandel. In de samenleving en in de 
rechtspraak is nog onvoldoende helder waar ernstige benadeling ophoudt en 
arbeidsuitbuiting begint. Dit is zorgelijk, aangezien het aantal kwetsbare 
mensen op de arbeidsmarkt groot is. Het is belangrijk om op lokaal niveau te 
inventariseren welke werknemers en sectoren extra kwetsbaar zijn. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van alle kennis die al bestaat over mechanismen die 
werkenden kwetsbaar maken. Deze inventarisatie kan worden ingezet voor een 
gerichte, proactieve en effectieve lokale aanpak van arbeidsuitbuiting. 
LINK: 
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/nationaalrapporteur/documenten/publicaties/2021/0
2/03/uitgelicht-arbeidsuitbuiting/Uitgelicht+Arbeidsuitbuiting.pdf 
TREFWOORDEN: Illegale arbeid 
Arbeidsomstandigheden 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Etnische minderheden 
Arbeidsmigratie 
CODE: 403.21 
 
 
TITEL: Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 
UITGAVE: Den Haag : Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 
2021 
SAMENVATTING: Deze Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 gaat over de 
(strafrechtelijke) aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. De monitor geeft 
inzicht in het aantal daders in iedere fase van de strafrechtketen in de 
periode 2015-2019. De strafrechtelijke aanpak van seksueel geweld tegen 
kinderen begint als dit bij de politie in beeld komt. In de periode 2015-2019 
heeft de politie 16.495 incidenten van seksueel geweldtegen kinderen 
geregistreerd. Maar slechts bij ongeveer een derde hiervan is een verdachte 
geregistreerd. Dat is mogelijk zorgelijk omdat het bestraffen, en zo nodig 
behandelen, van daders een essentiële stap is in de integrale aanpak van 
seksueel geweld tegen kinderen. Daarnaast valt op dat er steeds meer meldingen 
komen van online vormen van seksueel geweld. Zo is het aandeel van de 
geregistreerde incidenten van ongewenste sexting gestegen van 10% in 2017 naar 
14% in 2019. Ook het aantal meldingen van kinderpornografie is in 2019 nog 
Altijd vijfmaal zo hoog als in 2015.Aangifte wordt gedaan bij ongeveer de helft 
van de geregistreerde incidenten van seksueel geweld tegen kinderen. Dit 
aandeel is vrij stabiel over de jaren. Niet alleen stuurt de politie steeds 
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minder zaken door naar het OM, ook het OM dagvaardt daarna weinig verdachten. 
In de onderzochte vijf jaar leidt maar ongeveer de helft van de ingeschreven 
zaken tot een dagvaarding. Daarnaast worden in 2019 bijna vier op de tien zaken 
geseponeerd bij gebrek aan bewijs, vooral bij hands-on zaken. Dat levert een 
zorgelijk beeld op Het aantal zaken dat de rechter afdoet in eerste aanleg 
daalt in de periode 2015-2019. De straffen die rechters opleggen aan daders van 
seksueel geweld tegen kinderen worden steeds zwaarder.In 2013 eindigt 50% van 
de zaken in een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, terwijl dat in 2019 
in 75% van de zaken gebeurt. Bovendien wordt de duur van de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen steeds langer. Daartegenover staat dat rechters er vaak voor 
kiezen om een dag gevangenisstraf op te leggen en daarbij een taakstraf. Deze 
monitor brengt op basis van WODC-onderzoek de recidive (een nieuwe strafzaak) 
in kaart van daders die in de periode 2001 tot en met 2015 zijn veroordeeld 
voor seksueel geweld tegen kinderen. De resultaten laten vanaf 2006 een licht 
dalende algemene recidive-trend zien voor daders van seksueel geweld tegen 
kinderen. Jongere daders en daders met meer strafzaken in het verleden hebben 
een hogere kans op algemene recidive. Uit de cijfers blijkt verder dat de 
daders van seksueel geweld die recidiveren, meestal betrokken zijn bij 
strafzaken voor andere feiten dan zedenfeiten. Daarbij komt dat hoe langer een 
dader geen nieuw zedendelict heeft gepleegd, hoe kleiner de kans wordt dat dit 
alsnog gebeurt. Deze gegevens zijn belangrijk om voor ogen te houden bij het 
bepalen van risicomanagement en voor een goede resocialisatie.De daders van 
seksueel geweld tegen kinderen zijn in overgrote meerderheid man en 
meerderjarig. Dat geldt zowel bij de politie geregistreerde hands-off als hands 
-on incidenten. Toch is meer dan een kwart (27%) van de verdachten minderjarig 
bij geregistreerde incidenten bij de politie. Het aandeel minderjarige daders 
is iets groter bij hands-off delicten dan bij hands-on delicten. Het aandeel 
minderjarigen neemt af naarmate verder in de strafrechtketen gekeken wordt. Zo 
is bij veroordelingen 17% minderjarig. En van de daders met een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf is 9% minderjarig. Dat jongeren al op jonge 
leeftijd seksueel geweld plegen, is zorgelijk. Ook omdat minderjarige daders 
een grotere kans hebben op het later opnieuw plegen van een delict. Daarom moet 
worden ingezet op het voorkomen van (herhaald) daderschap, en daarmee 
slachtofferschap. Om te bepalen welke aanpak daar het beste bij past, is kennis 
over de aard en problematiek van deze groep jonge daders nodig. Hiervoor zou 
mogelijk een casuïstiekonderzoek een uitkomst kunnen bieden. 
LINK: 
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/nationaalrapporteur/documenten/rapporten/2021/06
/08/dadermonitor-seksueel-geweld-tegen-kinderen-2015-
2019/Dadermonitor+seksueel+geweld+tegen+kinderen+2015-2019.pdf 
TREFWOORDEN: Kinderen 
Criminaliteit 
Seksualiteit 
Strafrecht 
Politie-optreden 
Kinderbescherming 
Openbaar Ministerie 
CODE: 363.21 
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TITEL: Satisfaction with obstetric care in a population of low-educated native Dutch 
and non-western minority women. Focus group research 
UIT: PLoS ONE, Vol. 14, No. 1, e0210506, 2019 
AUTEUR(S): Peters, I.A. 
Posthumus, A.G. 
Steegers, E.A. 
Denktas, S. 
UITGAVE: 2019 
SAMENVATTING: Paper. Research article. Low-educated native Dutch and non-western minority 
women have inadequate access to obstetric care. Moreover, the care they receive 
lacks responsiveness to their needs and cultural competences. Gaining a deeper 
understanding of their experiences and satisfaction with antenatal, birthing 
and maternity care will help to adjust healthcare responsiveness to meet their 
needs during pregnancy, childbirth and the postpartum period.The authors 
combined the World Health Organization conceptual framework of healthcare 
responsiveness with focus group research to measure satisfaction with antenatal 
, birthing and maternity care of women with a low-educated native Dutch and non 
-western ethnic background. From September 2011 until December 2013, 106 women 
were recruited for 20 focus group sessions. Eighty-five percent of the women 
had a non-western immigrant background and 89% a low or intermediate 
educational attainment. The study population was mostly positive about the 
provided care during the antenatal phase. They were less positive about the 
other two phases of care. Moreover, the obstetric healthcare systems’ 
responsiveness in all phases of care (antenatal, birthing and maternity) did 
not meet these women’s needs. The ‘respect for persons’ domains ‘autonomy’, 
‘communication’ and ‘dignity’ and the ‘client orientation’ domain ‘prompt 
attention’ were judged most negatively.The study findings give contextual 
meaning and starting points for improvement of responsiveness in the provision 
of obstetric care within a multi-ethnic women’s population. 
LINK: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210506 
TREFWOORDEN: Nederland 
Etnische minderheden 
Zwangerschap 
Gezondheid 
Vrouwen 
CODE: 562.19 
 
 
TITEL: Perceived discrimination against Dutch Muslim youths in the school context and 
its relation with externalising behaviour 
UIT: Oxford Review of Education, Published online: 20 Jan 2021 
AUTEUR(S): Bergen, D. van 
Feddes, A.R. 
Ruyter, D. de 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Paper. The role of the source of discrimination in relation to minority Muslim 
youths’ psychosocial well-being has received remarkably little attention in the 
post-9/11 climate. The authors have examined one of the aspects of psychosocial 
well-being that is given prominent attention in the media and public discourse, 
namely externalising behaviour. The article reports whether perceived 
discrimination by four sources (school peers and teachers, peers, and adults 
outside the school) is related to externalising behaviour. Links between 



perceived discrimination sources and externalising behaviour among Dutch Muslim 
youths (n = 308, ages 14–18) were examined through surveys. The quantitative 
findings guided the qualitative analyses of interviews with 10 Muslim Dutch 
youths on their accounts of discrimination in the school context. When 
comparing different discrimination sources, only teacher discrimination was 
found to predict externalising behaviour significantly (explaining 15% of the 
variance). The qualitative follow-up illustrated the significance of teacher 
discrimination: Some Muslim youths felt that their teachers held back their 
school progress, while others reported receiving insults from teachers about 
their parents’ native country and their religion. The authors argue that 
students’ perceived powerlessness within the teacher-student relationship 
deserves further attention, as some Dutch Muslim youths reported painful 
experiences, with perceived teacher discrimination linked to higher levels of 
externalising behaviour. 
LINK: https://doi.org/10.1080/03054985.2020.1862779 
TREFWOORDEN: Jongeren 
Nederland 
Moslimdiscriminatie 
Etnische minderheden 
Leerprestaties 
VO - Voortgezet onderwijs 
Discriminatie 
CODE: 174.21 
 
 
TITEL: Familiarity with people with intellectual disabilities, stigma, and the 
mediating role of emotions among the Dutch general public. 
UIT: Stigma and Health, Vol. 6, No 2, 173–183, 2021 
AUTEUR(S): Pelleboer-Gunnink, H.A. 
Oorsouw, A. 
Weeghel, J. van 
Embregts, P. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Paper. Stigma can hamper full inclusion of people with intellectual disabilities 
in society. For other minority groups, higher levels of familiarity with these 
groups have been shown to relate to lower levels of stigma, whereby emotions 
can play a mediating role. However, concerning people with intellectual 
disabilities, there is limited knowledge regarding the general public’s levels 
of familiarity, its relationship with stigma, and the role of emotions in this 
relationship. A cross-sectional survey was conducted among a nationally 
representative sample of the Dutch population (n = 892). The relationship 
between levels of familiarity and different measures of stigma representing 
cognitive, emotional, and behavioral aspects of stigma (i.e., attributions, 
emotions, discrimination) was examined. Emotions (fear, anger, and sympathy) 
were studied as a mediator in the relationship between familiarity and 
discrimination (i.e., social distance, and intention to help). Participants who 
reported no familiarity in real life with people with intellectual disabilities 
(30.6% of the population sample) demonstrated higher levels of stigma 
(attributions, emotions, discrimination) than participants who reported any 
form of real-life familiarity (69.4% of the sample). Fear was found to be the 
most important mediator of the relationship between familiarity and 
discrimination. The findings stress the continuing importance to advocate for 
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people with intellectual disabilities to be recognized and become known within 
society. This increased familiarity might reduce stigma and increase positive 
experiences of inclusion. Support workers may have a vital role in this process 
. The importance of fear in the relationship between familiarity and 
discrimination may inform future research and antistigma interventions 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Geestelijke gezondheid 
Discriminatie 
Beeldvorming 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 920.21 
 
 
TITEL: Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie op de 
vragen van de leden Van Baarle en Azarkan (beiden DENK) aan de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over de 
huidige stand van zaken met betrekking tot discriminatie en racisme in 
Nederland. (Ingezonden op 15 april 2021, 2021Z06129) 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021 
SAMENVATTING: In dit document beantwoordt de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie op uitgebreide wijze de vragen over de huidige stand van 
zaken mbt discriminatie en racisme in Nederland, die op 15 April 2021 werden 
gesteld door de Tweede Kamer-leden Van Baarle en Azarkan. Het document werd op 
1 Juni 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om in totaal 36 vragen. 
Vragen hebben betrekking op: 
. aantallen meldingen/aangiftes van discriminatie bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), 
politie en Openbaar Ministerie; 
. de meldingsbereidheid onder Nederlanders;. aantallen discriminatiezaken bij de 
rechter en het verloop van deze zaken;. de concrete maatregelen in het staande 
en toekomstige beleid van de landelijke overheid om racisme en discrimie aan te 
pakken;. de middelen (geld, personeel) die de regering inzet in het kader van 
de discriminatiebestrijding; de inzet en middelen van de Inspectie SZW; 
discriminatie in voetbal en sport; discriminatie binnen de politie;. corona 
-gerelateerde discriminatie; de effecten van het huidige 
antidiscriminatiebeleid en de huidige interventies met betrekking tot 
discriminatiebestrijding; het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid en de rol 
van antidiscriminatievoorzieningen hierin. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/01/beant
woording-kamervragen-over-stand-van-zaken-discriminatie-en-racisme-in-
nederland/beantwoording-kamervragen-over-stand-van-zaken-met-betrekking-tot-discriminatie-en-
racisme-in-nederland.pdf 
TREFWOORDEN: Landelijke overheid 
Discriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
Meldpunten 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: Cijfers in beeld 2020 : Overzicht discriminatiecijfers Openbaar Ministerie 
UITGAVE: Amsterdam : Openbaar Ministerie, 2021 
SAMENVATTING: Rapport van het Openbaar Ministerie (OM) over discriminatiezaken in het jaar 
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2020. Het rapport geeft onder andere een overzicht van het aantal specifieke 
discriminatiefeiten en commune feiten met een discriminatie-aspect (zgn. ‘CODIS 
-feiten’) dat in het afgelopen jaar bij het OM is ingestroomd. Specifieke 
discriminatiefeiten zijn de feiten die worden ingeschreven en waar een 
beslissing over wordt genomen op grond van één van de discriminatieartikelen 
uit het Wetboek van Strafrecht (Sr). Bij de CODIS-feiten gaat het bijvoorbeeld 
om delicten als eenvoudige belediging, bedreiging of mishandeling waarbij een 
discriminatie-aspect ex artikel 137c Sr als motief of aanleiding heeft gespeeld 
, of gebruikt is om het delict indringender te plegen. Ook als het discriminatie 
-aspect is gelegen in een genderidentiteit die niet past bij het 
geboortegeslacht wordt dit beschouwd als een commuun delict met discriminatie 
-aspect.In 2020 stroomden er in totaal 157 specifieke discriminatiefeiten in bij 
het OM. Het totaal aantal geregistreerde specifieke discriminatiefeiten is het 
in 2020 met ongeveer een kwart gestegen ten opzichte van 2019. Evenals 
voorgaande jaren had het merendeel van de feiten betrekking op 
groepsbelediging(artikel 137c Sr; 74%). De discriminatiegrond ras werd het 
vaakst geregistreerd, gevolgd door de grond antisemitisme (respectievelijk 57% 
en 19%). De meeste feiten vonden plaats op het internet (30%). Bij het 
overgrote gedeelte van de specifieke discriminatiefeiten was de verdachte van 
westerse afkomst (65%). Er werd door het OM over 163 specifieke 
discriminatiefeiten een beslissing over de afdoening genomen. Er stroomden in 
2020 252 codis-feiten in. In lijn met de voorgaande jaren betrof de meerderheid 
van de ingekomen codis-feiten het commune feit eenvoudige belediging (artikel 
266 Sr; 67%) en was ras de meest voorkomende discriminatiegrond (56%), gevolgd 
door de grond homoseksuele gerichtheid (29%). De meeste codis-feiten vonden 
plaats op straat of in een andere openbare gelegenheid (33%). Bij het merendeel 
van de ingestroomde codis-feiten was de verdachte van westerse afkomst (62%). 
Het is, gezien het aantal feiten waarover in dit rapport wordt gerapporteerd, 
statistisch niet mogelijk om vergaande conclusies te trekken over stijgingen of 
dalingen in de cijfers. Terughoudendheid hierbij is geboden, want één zaak, met 
meerdere verdachten en/of feiten, kan bijvoorbeeld al voor een groot verschil 
in de cijfers zorgen ten opzichte van voorgaande jaren. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/01/cijfers-in-
beeld-2019-overzicht-discriminatiecijfers-openbaar-ministerie/rapport-cijfers-in-beeld-2019.pdf 
TREFWOORDEN: Openbaar Ministerie 
Strafrecht 
Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
Homoseksualiteit 
Racisme 
CODE: 361.21 
 
 
TITEL: Voortgangsbrief aanpak discriminatie en racisme 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2021 
SAMENVATTING: In deze brief (d.d. 24 juni 2021) informeert de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over de kabinetsaanpak van discriminatie 
. Brief gaat in op de voortgang van de kabinetsaanpak. Het kabinet werkt verder 
aan het vergroten van de gecoördineerde aanpak van racisme en discriminatie. In 
het kader daarvan zijn volgende stappen gezet in de periode juli 2020 - mei 
2021: 
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. In navolging van de zogeheten Catshuisgesprekken, die naar aanleiding 
van de BLM-demonstraties van 2020 zijn gevoerd, is er een breed traject in gang 
gezet om de racisme- en discriminatieaanpak te versterken. Met verschillende 
deskundigen vanuit de samenleving, het antidiscriminatie-werkveld ende 
wetenschap wordt in kaart gebracht waar discriminatie en racisme nog steeds 
volop wordt ervaren. 
. Vergroten van coördinatie. Het kabinet werkt verder aan 
het vergroten van de gecoördineerde aanpak van racisme en discriminatie. Het 
kabinet stelt een Staatscommissie in, bestaande uit maximaal tien leden 
(inclusief voorzitter) die diverse achtergronden hebben8 voor een periode van 
vier jaar. Na deze periode zal op basis van een evaluatie besloten worden over 
het voortzetten van de Staatscommissie. 
. Aanpak naar aanleiding van het rapport 
‘Ongekend onrecht’. De aanpak van discriminatie door de overheid zelf heeft het 
afgelopen jaar meer aandacht gekregen door het rapport ‘Ongekend onrecht’ van 
de parlementaire ondervragingscommissie. In de kabinetsreactie op dat rapport 
heeft het kabinet een pakket maatregelen aangekondigd om discriminatie door de 
overheid zelf tegen te gaan. In het debat over het rapport zijn daarop 
aanvullend moties over ingediend, die aangenomen zijn10. De overheid speelt 
zelf een belangrijke rol door het goede voorbeeld te geven en oog te hebben 
voor onbedoelde effecten van beleid en wet- en regelgeving.   
Voorts wordt in deze 
brief ingegaan op het rapport "Discriminatiecijfers in 2020 : Een rapport over 
registraties van meldingen van discriminatie-incidenten door de politie, en 
meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en andere organisaties in 
Nederland" op de aanpak van discriminatie in de afgelopen jaar op de volgende 
domeinen van de maatschappij voor: op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, in de 
zorg, op het internet, in het onderwijs, in de sport. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/24/kamer
brief-voortgang-aanpak-discriminatie-en-racisme/kamerbrief-over-aanpak-discriminatie-en-
racisme.pdf 
LINK OVERZICHT 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/06/24/overzicht-
kamerbrieven-aanpak-van-discriminatie-en-racisme/overzicht-kamerbrieven-aanpak-van-
discriminatie-en-racisme.pdf” 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
Racisme 
Antisemitisme 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 323.21 
 
TITEL: Ongekend onrecht : Verslag - Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag 
UITGAVE: Den Haag : Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2020 
SAMENVATTING: Eindverslag Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag dat op 17 
december 2020 werd aangeboden. In het verslag, dat handelt over problemen rond 
de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag, constateert de commissie dat bij 
deze fraude-aanpak de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. De 
commissie verhoorde negentien getuigen en deskundigen onder ede en deed 
onderzoek op basis van openbare documenten en door de commissie gevorderde 
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informatie. Er is een reconstructie gemaakt van gebeurtenissen die van belang 
zijn geweest voor het fraudebeleid bij de kinderopvangtoeslag. Eerder dit jaar, 
op 17 juli 2020, publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens zijn rapport over 
de werkwijze van de Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst inzake de 
(dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvang-toeslag. Daarin wordt 
geconcludeerd dat de werkwijze van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst 
onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk was en in strijd met de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De parlementaire 
onderzoekscommissie gaat in zijn rapport niet in op de vraag of de 
belastingdienst gediscrimineerd heeft. Aanleiding voor beide rapporten was 
berichtgeving van dagblad Trouw en televisieprogramma RTL Nieuws over de 
toeslagenaffaire. In het kader van fraudebestrijding werd bij duizenden ouders 
onterecht de kinderopvangtoeslag stopgezet en teruggevorderd, met alle gevolgen 
van dien. 
LINK: 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_
ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsdienst 
Financiën 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Etnisch profileren 
CODE: 001.20 
 
 
TITEL: Uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond en werk : Inspiratiegids voor 
professionals om het goede verschil te maken bij arbeidstoeleiding 
AUTEUR(S): Andriessen, S. 
Stavenuiter, M. 
Sikkema, M. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verwey-Jonker 
Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Deze inspiratiegids gaat over arbeidstoeleiding van uitkeringsgerechtigden met 
een niet-westerse migratieachtergrond. In deze gids zijn inzichten, tips en 
voorbeelden verzameld voor professionals (consulent, werkcoach, klantmanager) 
of als leidinggevende van professionals die werken met mensen met een 
migratieachtergrond (niet zijnde nieuwkomers en statushouders). Veel recent 
beleid en interventies in gemeenten zijn specifiek op nieuwkomers en 
statushouders gericht. Voor de bredere groep mensen met een migratieachtergrond 
zijn vaak minder specifieke interventies beschikbaar. Zij worden naar wer 
begeleid binnen het reguliere beleid van gemeenten en uitvoeringsorganisaties. 
Extra aandacht voor mensen met een migratieachtergrond kan helpen om hen beter 
te begeleiden. Daarom is deze inspiratiegids samengesteld. Deze inspiratiegids 
bestaat daarom uit de volgende vier onderdelen: 
. (1) De gemeente. Elke gemeente heeft een eigen visie op de arbeidstoeleiding van 
bijstandsgerechtigden en daar binnen of die van de mensen met een migratieachtergrond. De keuzes 
die de gemeente in het  beleid maakt, bepalen voor een belangrijk deel het werk en de 
speelruimte van jou als professional. Ook aandacht voor antidiscriminatiebeleid 
is een belangrijke factor in het werk van de klantmanager. 
 . (2) Relatie met de cliënt. Een goede bejegening is cruciaal om cliënten in beweging te krijgen. 
Dit speelt in alle fasen van de begeleiding. Voor elke stap naar werk biedt 
deze gids je inzichten, goede voorbeelden en tips ter inspiratie. 
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. (3) De (potentiële) werkgever en matching. Naast de cliënt en de gemeente zijn 
(potentiële) werkgevers een belangrijke partij. Zij bieden immers de banen. 
Banen vinden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een vak, voor 
mensen met een migratieachtergrond kan dat extra aandacht vragen. Voor hen 
kunnen bijvoorbeeld laagdrempelige vormen van werving en selectie en 
antidiscriminatiebeleid helpen. 
. (4) Professionalisering en kwaliteit van 
handelen. Omgaan met de doelgroep en de partijen in het veld vraagt om een hoge 
mate van professionaliteit. Het is voor de kwaliteit van de uitvoering van 
belang deze professionaliteit te blijven ontwikkelen en onderhouden. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/uitkeringsgerechtigden-met-een-migratieachtergrond-
en-werk.pdf 
TREFWOORDEN: Werkgelegenheidsbevordering 
Etnische minderheden 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Sociale zekerheid 
Gemeentelijke overheid 
Arbeidsbemiddeling 
CODE: 421.21 
 
 
TITEL: Conceptwetsvoorstel Wet seksuele misdrijven : Tekst en Memorie van toelichting. 
Herziene editie 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2021SAMENVATTING: Memorie van 
toelichting en conceptwettekst van het herziene conceptwetsvoorstel 
seksuele misdrijven. p dit conceptwetsvoorstel konden personen en organisaties 
reageren in de periode 8 maart 2021 - 16 juni 2021. Het is een herziene 
wetsvoorstel. Op het oorspronkelijke conceptwetsvoorstel konden personen en 
organisaties reageren in de periode 12 mei 2020 - 16 augustus 2020. Memorie van 
toelichting en conceptwettekst van het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Dit 
voorontwerp van een wetsvoorstel moderniseert de strafbaarstellingen van 
seksuele en seksueel getinte misdrijven in het Wetboek van Strafrecht. Er 
worden nieuwe strafbaarstellingen toegevoegd (seks tegen de wil, seksuele 
intimidatie en sexchatting). Bestaande strafbaarstellingen, zoals van 
verkrachting, worden geherformuleerd en op onderdelen aangescherpt. Ook worden 
er maximumstraffen verhoogd. Er zijn in totaal 33 reacties geweest. Het is een 
vernieuwd conceptwetsvoorstel omdat de minister in het voorjaar van 2020 met 
een eerder conceptwetsvoorstel kwam waarin seks tegen de wil en seksuele 
intimidatie strafbaar werden gesteld naast de huidige bepalingen voor 
verkrachting en aanranding. Er kwam kritiek van onder meer van Amnesty 
International waarin werd gesteld dat seks zonder instemming niet als apart 
delict moet worden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht maar als 
verkrachting moet worden erkend.Dit nieuwe conceptwetsvoorstel introduceert 
drie verschillende delictsvormen (schuldverkrachting, opzetverkrachting en 
gekwalificeerde opzetverkrachting) met grote verschillen in strafmaat. In 
reactie op het wetsvoorstel geeft Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann 
dat er zo alsnog een rangorde wordt gecreëerd. Ook het feit dat slechts voor 
één van de delictsvormen, namelijk gekwalificeerde opzetverkrachting, geen 
verjaring geldt, draagt bij aan de creatie van deze rangorde. Deze rangorde 
doet geen recht aan het perspectief en de ervaringen van slachtoffers. 
Bovendien wordt hiermee ook de schadelijke nadruk in de strafrechtelijke 
procedure op het gedrag van het slachtoffer in stand gehouden aldus Vereniging 
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voor Vrouw en Recht Clara Wichmann. Amnesty International in zijn reactie 
benadrukken de positieve stappen die de minister heeft gezet en het belang om 
vrijwilligheid centraal te stellen bij seks. Amnesty graag in gesprek met het 
ministerie en de politie om verdere verbeteringen door te voeren om te 
verzekeren dat de mensenrechten van slachtoffers van verkrachting worden 
gerespecteerd, beschermd en verwezenlijkt. Het wetsvoorstel voert ook nieuw 
artikel in het Wetboek van Strafrecht (Artikel 429ter Sr) in die de seksuele 
intimidatie in het openbaar strafbaar maakt. In zijn reactie stelt het College 
voor de Rechten van de mens dat dit een belangrijke aanvulling op bestaande 
strafbepalingen die inbreuken op de lichamelijke integriteit en intimiderend en 
discriminerend gedrag verbieden enerzijds, en wettelijke regelingen die in een 
specifieke context gelden, zoals de werkplek, anderzijds. Artikel 429ter vult 
een leemte in bestaande wetgeving op, door seksuele intimidatie in het openbaar 
strafbaar te stellen. De definitie van artikel 429ter omvat verbaal, non 
-verbaal en fysiek gedrag. Dat het om seksueel getint gedrag gaat, blijkt 
duidelijk uit de definitie. De Memorie van Toelichting licht dit verder toe: 
het gaat om opmerkingen en handelingen met een seksuele lading. Dit kan blijken 
uit de gebezigde taal, de plaats op het lichaam waarop iemand een ander aan 
-raakt of gebaren die wijzen op seksueel contact. 
LINK: https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelseksuelemisdrijven/document/6757 
LINK: https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelseksuelemisdrijven/document/6758 
Reactie College voor de Rechten van de Mens:  
https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelseksuelemisdrijven/reactie/ea974cdd-685e-430e-
a853-b217aea5f71d 
Reactie Centrum Seksueel Geweld: 
https://www.internetconsultatie.nl/wetseksuelemisdrijven/reactie/d4ff5975-0ee0-4d7f-a93c-
d10d488aeaec 
TREFWOORDEN: Wet- en regelgeving 
Strafrecht 
Vrouwen 
Discriminatie 
Geweldpreventie 
Geweld 
Intimidatie 
CODE: 351.21 
 
 
TITEL: Kabinetsreactie rapport 'Ongekend onrecht' 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Algemene Zaken, 2021 
SAMENVATTING: In deze brief (d.d. 15 januari 2021) informeert de Minister-President de Tweede 
Kamer over het standpunt en reactie van het kabinet inzake het rapport 
'Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) dat op 17 december 2020 aangeboden werd. In het 
rapport, dat handelt over problemen rond de fraudeaanpak bij de 
kinderopvangtoeslag, constateert de commissie dat bij deze fraudeaanpak de 
grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Op 17 juli 2020, 
publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens zijn rapport over de werkwijze van 
de Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst inzake de (dubbele) nationaliteit 
van aanvragers van kinderopvangtoeslag. Daarin wordt geconcludeerd dat de 
werkwijze van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst onrechtmatig, 
discriminerend en daarmee onbehoorlijk was en in strijd met de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). De parlementaire onderzoekscommissie 
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gaat in zijn rapport niet in op de vraag of de belastingdienst gediscrimineerd 
heeft. Het kabinet in zijn brief, daarentegen, geeft duidelijk het belang van 
discriminatie aan in de toeslagenaffaire. Het kabinet wil hier volstrekt helder 
zijn: discriminatie kan en mag niet. “De overheid heeft daarbij een belangrijke 
voorbeeldrol. Een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling staat aan de basis 
van het vertrouwen in de overheid. Het kabinet realiseert zich ten volle dat 
dit vertrouwen diep beschadigd is bij ouders die te maken hebben gehad met 
discriminatoire bejegening. Helaas moeten we constateren dat dit bij de fraude 
-aanpak bij Toeslagen aan de orde was. Ouders met een niet-Nederlandse 
nationaliteit en ouders met een dubbele nationaliteit hadden alleen al op basis 
daarvan meer kans om door de Belastingdienst gecontroleerd te worden. Het 
kabinet betreurt dit ten zeerste en wil ervoor zorgen dat dit nooit meer kan 
gebeuren.” Het kabinet geeft dat de Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst 
stappen gezet om herhaling te voorkomen. Zo zijn alle gegevens over dubbele 
nationaliteit die nog in de systemen van Toeslagen stonden verwijderd. Ook is 
het kenmerk nationaliteit verwijderd uit het risicosysteem van Toeslagen. 
Daarnaast heeft Afdeling Toeslagen afspraken gemaakt met het College voor de 
Rechten van de Mens. Als mensen het vermoeden hebben dat er sprake is geweest 
van discriminatie door de Belastingdienst kunnen zij het College vragen om een 
oordeel in hun zaak. Het College oordeelt vervolgens of er sprake is geweest 
van discriminatie. Daarnaast wordt er ingezet op trainingen van medewerkers van 
de Belastingdienst en andere overheidsdiensten om hen meer inzicht te bieden in 
vooroordelen die, vaak onbewust, een rol spelen bij de uitvoering van hun werk. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/01/15/kamer
brief-met-reactie-kabinet-op-rapport-ongekend-
onrecht/Kamerbrief+met+reactie+kabinet+op+rapport+Ongekend+onrecht.pdf 
TREFWOORDEN: Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatie 
Racisme 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: Ongelijke kansen op de stagemarkt : Onderzoek naar objectief vastgestelde en 
ervaren stagediscriminatie in het mbo in Utrecht 
AUTEUR(S): Andriessen, I. 
Rooijen, M. van 
Day, M. 
Berg, A. van den 
Mienis, E. 
Verweij, N. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de aard en omvang van discriminatie op de mbo-stagemarkt in de 
gemeente Utrecht uitgevoerd door praktijktests en een vragenlijst en (groeps 
)interviews. Voor het onderzoek zijn praktijktests uitgevoerd in vier sectoren: 
ICT, zorg en welzijn, bouw en techniek en zakelijke dienstverlening. Binnen 
elke sector zijn voor drie of vier opleidingen steeds twee gelijkwaardige cv’s 
en motivatiebrieven opgesteld. Of een student een migratieachtergrond had bleek 
uit de naam van de student. De gender van de fictieve student werd aangeduid 
door de naam van de student; aanvullend is in de motivatiebrief ook verwezen 
naar de gender door een zin toe te voegen als ‘ik ben een enthousiaste 
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jongen/meisje’. Tot slot wilden de auteurs kijken in welke mate er 
discriminatie is van studenten die moslim zijn. Aan de helft van alle tests is 
hiertoe vrijwilligerswerk toegevoegd aan de cv’s. In de maanden oktober, 
november en december 2020 werden 577 sollicitaties verstuurd naar 288 vacatures. Concluderend 
wordt gesteld dat:  
(1) Er sprake is van discriminatie op grond van gender: vrouwelijke studenten hebben een grotere 
kans op een positieve reactie van een stagebedrijf dan mannelijke studenten die dezelfde 
productieve kenmerken hebben. Met name in de bouw en techniek is de positieve discriminatie 
van vrouwelijke studenten groot. Bij wet is deze vorm van positieve 
discriminatie toegestaan wanneer in een bepaalde functie binnen een bedrijf 
aanzienlijk minder vrouwen dan mannen werken. 
 (2) Er sprake is van discriminatie op grond van migratieachtergrond: studenten met een naam die 
verwijst naar een migratieachtergrond hebben minder kans op een positieve 
reactie dan studenten met dezelfde productieve kenmerken die geen 
migratieachtergrond hebben. In de sectorzorg en welzijn is echter geen sprake 
van deze discriminatie.  
(3) Er sprake is van discriminatie van moslimstudenten in de sector ICT en van positieve discriminatie 
van moslimstudenten in de sector zorg en welzijn. Aan het vragenlijstdeel van het onderzoek hebben 
hebben 637 mbo-studenten de vragenlijst ingevuld. 32 studenten hebben de 
vragenlijst niet volledig ingevuld. Aanvullend hebben is er met 16 studenten 
diepte-interviews gehouden over hun ervaringen. Ongeveer een kwart van de mbo 
-studenten (150 individuele studenten van de 614 respondenten) heeft aangegeven 
tijdens het zoeken van een stage bij een of meerdere situaties discriminatie te 
hebben ervaren óf hierover te twijfelen. Wanneer we kijken naar ervaren 
discriminatie tijdens de stage zien we dat een achtste van de studenten (68 
individuele studenten van de 546) bij een of meerdere situaties discriminatie 
heeft ervaren en/of hierover twijfelt. Bij zowel het zoeken naar een stage als 
de stage zelf waren de meest voorkomende discriminatiegronden: opleidingsniveau 
, het land waar hun(groot)ouders geboren zijn, geloof, hun kleding en/of 
uiterlijk, en huidskleur. De discriminatie-ervaringen zijn vaak met twijfel 
omgeven. Studenten weten niet zeker of de negatieve ervaring die ze hadden te 
maken had met discriminatie of vinden het woord te zwaar. Ook wordt 
discriminatie vaak gekoppeld aan uitsluiting op grond van de etnische of 
culturele achtergrond en racisme ,en is er schroom om ervaren uitsluiting op 
andere gronden discriminatie te noemen. Slechts een kwart van de studenten 
bespreekt hun discriminatie-ervaring met een onderwijsprofessional. Uit de 
interviews komt naar voren dat studenten het idee hebben dat er weinig met hun 
verhaal wordt gedaan wanneer ze dit delen met de opleiding In de 
groepsgesprekken die de onderzoekers hielden met onderwijsprofessionals, 
werkgevers en beleidsmakers kwam deze twijfel over de feitelijkheid van de 
ervaringen van studenten ook veelvuldig naar voren. Vanuit die scepsis worden 
vaak oplossingen aangedragen die zich richten op de studenten zelf, zoals het 
beter toerusten, voorbereiden en empoweren van mbo-studenten om hun een gelijke 
uitgangspositie te bieden op de stagemarkt. De praktijktests laten 
ondubbelzinnig echter zien dat er sprake is van discriminatie. Als we 
stagediscriminatie willen verminderen, is er meer bewustwording en een sense of 
urgency nodig bij onderwijsprofessionals, werkgevers en beleidsmakers om echt 
een verandering in gang te zetten. Discriminatie is een complex probleem dat 
een brede, integrale aanpak vergt. De auteurs bevelen daarom aan om in te 
zetten op drie samenhangende pijlers van antidiscriminatiebeleid: (A) 
bewustwording en professionalisering, (B) voorkomen en bestrijden van 
stagediscriminatie en (C) ondersteunen van studenten bij een vermoeden van 



discriminatie. Alle drie de schakels zijn nodig om stagediscriminatie effectief 
aan te pakken. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-
content/uploads/2021/06/220330_Ongelijke_kansen_op_de_stagemarkt-WEB.pdf 
INFOGRAPHIC: 
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/06/infographic-gelijke-kansen-
stagemarkt.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Studenten / stagiaires 
Etnische minderheden 
Praktijktests 
Werving & selectie 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 411.21 
 
 
TITEL: Functie en opdracht : Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2021 
SAMENVATTING: Functieprofiel en opdracht van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en 
Racisme (NCDR) die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
met begeleidende brief op 11 juni 2021 aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. Het 
functieprofiel en de opdracht zijn grotendeels gebaseerd op het advies het 
advies van ABD Topconsult dat op 10 maart 2021 naar de Tweede Kamer is gestuurd 
. Het kabinet wil een NCDR voor een periode van 3 jaar aanstellen die samen met 
de actoren in dit brede veld aan de slag gaat met een meerjarig nationaal 
programma, waarin jaarlijks de signalen uit de samenleving een plek krijgen en 
omgezet kunnen worden in gerichte acties. De NCDR is een regeringscommissaris, 
die in het leven geroepen wordt naast de staande (rijks)overheidsorganisaties, 
met één doel: de aanpak van discriminatie (op alle gronden) te versterken. De 
NCDR moet helpen om alle initiatieven die al lopen te ondersteunen, te 
faciliteren en soms een duwtje in de goede richting te geven. Een 
regeringscommissaris wordt niet vaak ingezet; er bestaat slechts een handvol 
voorbeelden van regeringscommissarissen, die meestal ten tonele verschijnen als 
een onderwerp een extra impuls kan gebruiken. In de verkenning van de ABD 
Topconsult wordt de vergelijking getrokken met de Deltacommissaris. Het model 
in deze profielschets sluit aan de manier waarop de Deltacommissaris 
georganiseerd is. De NCDR opereert onder ministeriële verantwoordelijkheid van 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op diens 
coördinerende taak, en valt beheersmatig onder het ministerie van BZK. Voor de 
specifieke terreinen zijn en blijven de ministers van Justitie en Veiligheid 
(JenV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verantwoordelijk. In deze 
profielschets en taakopdracht wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven 
van de taken van de NCDR. De manier van werken en effectiviteit van de NCDR is 
in zeer grote mate afhankelijk van de persoon zelf en het vertrouwen dat zij of 
hij geniet vanuit zowel de samenleving als de politiek en de departementen. Het 
kabinet kiest ervoor om nu een NCDR in te stellen die zo snel mogelijk aan de 
slag kan en samen met de actoren de rol van de NCDR nader invulling kan geven, 
om zo samen een vuist te maken tegen discriminatie en racisme. Er zullen géén 
taken overgaan van departementen of uitvoeringsorganisaties naar de NCDR. De 
NCDR functioneert naast de staande organisaties. 
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LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/11/functie-en-
opdracht-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme/functieprofiel-nationaal-
coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/11/aanbie
dingsbrief-bij-functieprofiel-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme/kamerbrief-
functieprofiel-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme.pdf 
TREFWOORDEN: Landelijke overheid 
Discriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
Racisme 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: Resultaten inventarisatie onder gemeenten naar stand van zaken implementatie VN 
-Verdrag inzake rechten van personen met een beperking Meting 4 (2021)[Eerder 
metingen zijn uitgevoerd 2018, 2019 en 2020] 
UITGAVE: VNG / Movisie : Den Haag / Utrecht, 2021 
SAMENVATTING: Inventarisatie (driemeting) onder gemeenten naar stand van zaken implementatie 
VN-verdrag inzake rechten van personen met een beperking. In 2016 stemde de 
Eerste Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen 
met een beperking. In het kader van de implementatie van het VN-Verdrag 
Handicap zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en 
de Jeugdwetaangepast. De aanpassing in alle drie de wetten betreft een plicht 
aan gemeentes om periodiek een plan vast te stellen over hoe de gemeente 
uitvoering zal geven aan het VN-Verdrag Handicap. Gemeenten moeten in dit plan 
duidelijk maken wat zij doen, zodat hun inwoners met een beperking volwaardig 
kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeenteraad ziet erop toe dat dit 
gebeurt. Wat is vijf jaar later de stand van zaken bij het gemeentelijk 
implementatiebeleid? De VNG hield samen met Movisie een vierde flitspeiling 
(driemeting) van 7 december 2020 tot en met 2 februari 2021 om de stand van 
zaken te inventariseren vijf jaar na de ratificatie en in vervolg op eerdere 
metingen. Aan deze peiling namen 173 gemeenten deel. In 2018 gaf 50% aan nog in 
de verkennende fase te zitten, terwijl dat in 2021 22,3% is. Daarnaast gaf in 
2018 8,3% van de gemeenten aan dat het lokale inclusieplan wordt uitgevoerd, 
terwijl dit in 2021 is gestegen naar 26,5 %. De trend vertoont een duidelijke 
stijgende lijn. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/Movisie_VNG-
Rapportage%20inventarisatie%20svz%20implementatie%20VN-verdrag%20Handicap_2021.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Overheidsbeleid 
Gemeentelijke overheid 
Personeelsbeleid 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 327.21 
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TITEL: Inventarisatie implementatie VN-verdrag Handicap in gemeenten : Inhoudelijke 
rapportage van de resultaten van de peiling van 2021, vervat in een 
trendrapportage van de periode 2018 – 2021 
UITGAVE: VNG / Movisie : Den Haag / Utrecht, 2021 
SAMENVATTING: Rapportage over de vier metingen (in 2018, 2019, 2020 en 2021) die zijn verricht 
door de VNG en Movisie om de stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een beperking 
door gemeenten te inventariseren. In 2016 stemde de Eerste Kamer in met 
ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. 
In het kader van de implementatie van het VN-Verdrag Handicap zijn de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Jeugdwetaangepast 
. De aanpassing in alle drie de wetten betreft een plicht aan gemeentes om 
periodiek een plan vast te stellen over hoe de gemeente uitvoering zal geven 
aan het VN-Verdrag Handicap. Gemeenten moeten in dit plan duidelijk maken wat 
zij doen, zodat hun inwoners met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan 
de samenleving. De gemeenteraad ziet erop toe dat dit gebeurt. Wat is vijf jaar 
later de stand van zaken bij het gemeentelijk implementatiebeleid? 
Geconstateerd wordt dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten met 
betrekking tot de lokale implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Er zijn 
grofweg drie categorieën te onderscheiden: (1) Gemeenten die al vol en goed aan 
de slag zijn; (2) Gemeenten die wel willen, maar de implementatie nog niet 
succesvol uitvoeren omdat zij vooral obstakels zien en graag ondersteuning 
willen; (3) Gemeenten die eigenlijk nog niet begonnen zijn en waar er om 
allerlei redenen geen prioriteit aan gegeven wordt. Het lijkt erop dat vanuit 
gemeenten die goed aan de slag zijn de volgende succesfactoren een rol spelen : 
draagvlak bij het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad; 
een ambtenaar of enkele ambtenaren die als trekker fungeren; succesvolle 
betrokkenheid van ervaringsdeskundigen (en andere relevante lokale organisaties). 
LINK: https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/trendrapportage_implementatie_vn-
verdrag_handicap_in_gemeenten_2018-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Gehandicapten 
Antidiscriminatiebeleid 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 327.21 
 
 
TITEL: Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening 
moties en toezeggingen inzake antisemitisme 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2021 
SAMENVATTING: In deze brief (d.d. 10 maart 2021) informeert de minister van Justitie en 
Veiligheid de Tweede Kamer over de aanstelling van Eddo Verdoner als Nationaal 
Coördinator Antisemitismebestrijding (hierna: NCAB) voor de duur van een jaar. 
Als NCAB vervult hij een combinatie van signalerende, verbindende en 
coördinerende rollen. Daarnaast voert hij een aantal taken uit, waaronder die 
van onafhankelijk adviseur in zaken betreffende het thema 
antisemitismebestrijding, voor zover dat binnen mijn mandaat valt. De NCAB zal 
zich daarbij, zonder in individuele zaken te treden, onder andere richten 
op(onderzoek naar) knelpunten in de verschillende ketens bij de afhandeling van 
meldingen van antisemitisme en oplossingen daarvoor. Deze taakafbakening laat 
onverlet dat de NCAB breed binnen de Rijksoverheid samenwerking zoekt. Naast 
deze benoeming gaat der minister ook in op enkele moties over de aanpak van 
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antisemitisme. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/03/10/tk-
aanstelling-van-de-nationaal-coordinator-antisemitismebestrijding-en-afdoening-moties-en-
toezeggingen-inzake-antisemitisme/tk-aanstelling-van-de-nationaal-coordinator-
antisemitismebestrijding-en-afdoening-moties-en-toezeggingen-inzake-antisemitisme.pdf 
TREFWOORDEN: Antidiscriminatiebeleid 
Landelijke overheid 
Antisemitisme 
CODE: 323.21 
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