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Moslimdiscriminatie en islamofobie: wat is 

het precies en wat gebeurt er in Rotterdam?  

In dit overzicht bespreekt IDEM Rotterdam 

belangrijke signalen, cijfers en achtergronden 

uit de Maasstad.  

 

Woorden 

Islamofobie, islamisme, moslimdiscriminatie, 

moslimhaat… er zijn vele termen in gebruik 

voor hetzelfde fenomeen. Maar welke is de 

juiste? Dit overzicht is niet de plek om 

uitgebreid in te gaan op de langlopende 

discussie.1 IDEM Rotterdam wisselt de 

woorden islamofobie en moslimdiscriminatie 

af. De twee termen worden gebruikt om 

situaties, handelingen en structuren te 

benoemen die bijdragen aan stereotypering, 

stigmatisering, discriminatie van en geweld 

tegen mensen die als moslim worden gezien.  

 

Islamofobie: mix van religie, etniciteit 

en gender 

Het lijkt voor de hand liggend: islamofobie 

gaat over islam en moslims, dus islamofobie 

gaat om discriminatie op grond van religie. 

Toch is er meer aan de hand.  

 

Het blijkt dat de veronderstelling dat een 

persoon moslim is, samenhangt met bepaalde 

ideeën over uiterlijke kenmerken, cultuur of 

gedragingen die niets te maken hebben met 

islam.2 Zo wordt van Marokkaanse- en Turkse 

Nederlanders vaak gedacht dat zij moslim zijn 

en worden de woorden ‘Marokkaan’, ‘Turk’ en 

‘moslim’ geregeld door elkaar heen gebruikt. 

Dit gebeurt in mindere mate bij andere 

groepen waaronder ook  een meerderheid 

islamitisch is, zoals Somalische-, Bosnische- of 

Indonesische Nederlanders.3  

 

De samenhang tussen ideeën over religie en 

etniciteit leidt ertoe dat ook mensen die 

zichzelf niet als moslim identificeren, wel door 

moslimdiscriminatie geraakt kunnen worden. 

Bijvoorbeeld wanneer katholieke vrouwen 

met een hoofddoek aangezien worden voor 

moslima en daarom worden benadeeld.  

Dit kan ook gebeuren bij niet-moslimmannen  

die hun baard laten staan. 

 

Vrouwen die een islamitische hoofddoek of 

gezichtssluier dragen, zijn vanwege deze 

sluiers gemakkelijk te herkennen als moslim. 

We weten dan ook uit discriminatiemeldingen 

en onderzoek dat islamofobie zich vaak richt 

op de sluier en gericht is tegen moslima’s.4 Uit 

Rotterdams onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 

in ruim 70 procent van de gemelde incidenten 

het slachtoffer een vrouw is.5 

 

Waar komt islamofobie vandaan?  

Stereotypering, stigmatisering en geweld 

tegen moslims vanwege hun islamitische 

identiteit komt door de eeuwen heen voor. Dit 

vloeit onder andere voort uit de beeldvorming 

over het Midden-Oosten en de islam die 

ontstond tijdens de koloniale periode vanaf de 

15e eeuw.6 Vervolgens ontstond er in 

verschillende West-Europese landen, 

waaronder in Nederland, aan het einde van de 

twintigste eeuw een debat over migratie en 

integratie. De felheid van dit debat nam toe na 

de aanslagen van 9/11 in de VS en de daarop 

volgende War on Terror, met oorlogen in het 

Midden-Oosten.  

 

Vele onderzoeken tonen aan dat dit debat 

gepaard gaat met een toename van fysiek en 

verbaal geweld tegen moslims, discriminatie 

en negatieve beeldvorming. Islamofobie is dus 

geen nieuw, maar wel een actueel fenomeen.  

 

Islamofobie in de praktijk  

Rotterdamse professionals en actieve 

bewoners geven aan dat zij regelmatig 

moslimdiscriminatie signaleren of zelf 

ervaren.7 Dit heeft nadelige gevolgen voor 

zowel de mensen die erdoor worden geraakt, 
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als de mogelijkheid om veilig en vreedzaam 

samen te leven in de stad.  

Op stedelijk niveau zijn geen cijfers bekend die 

de discriminatie-ervaringen van Rotterdamse 

moslims in kaart brengen. Uit landelijk 

onderzoek blijkt dat twee op de drie moslims 

in Nederland discriminatie ervaren.8  Ook 

weten we dat grofweg één vijfde van de 

Rotterdammers afgelopen jaren discriminatie 

heeft ervaren.9 Daarvan maakte ongeveer één 

vijfde discriminatie op grond van religie mee. 

Verder blijkt uit de cijfers van 

antidiscriminatievoorziening RADAR en de 

politie, dat het merendeel van de meldingen 

die gaan over godsdienstdiscriminatie 

betrekking heeft op de islam.10  

 

Dit heeft ertoe geleid dat Stichting Platform 

Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) in 

2015 en 2016 een speciaal meldpunt opzette, 

waar opvallend meer meldingen 

binnenkwamen dan via de reguliere 

meldpunten.11 Uit deze meldingen blijkt dat 

discriminatie een terugkerend element is in 

plaats van een incident. Kortom, uit bestaande 

onderzoeken en cijfers komt naar voren dat 

moslimdiscriminatie regelmatig voorkomt in 

de stad.   

 

Hierna worden verschillende situaties 

besproken en worden Rotterdamse signalen in 

een context van landelijke feiten en cijfers 

geplaatst.  

 

In het onderwijs 

 

Volgens docenten komt moslimdiscriminatie 

op school vaak voor: 61 procent van de 

docenten zegt daarvan getuige te zijn 

geweest.12 Moslimdiscriminatie komt daarmee 

vaker voor dan antisemitisme of discriminatie 

van christenen, en minder vaak dan 

discriminatie van homoseksuele mensen, 

blijkt uit het onderzoek. Docenten geven aan 

dat discriminatie vaak gebeurt in de vorm van 

generaliserende en/of beledigende 

opmerkingen over islam en moslims.  

Vijf procent van de docenten heeft ervaring 

met fysiek geweld tegen moslims.  

Verder blijkt dat verwijzingen naar religie vaak 

gebruikt worden tijdens het pesten.13 Termen 

als ‘moslim’, ‘islam’, ‘Marokkaan’ en ‘Turk’ 

worden tijdens pesterijen als scheldwoorden 

gebruikt, geven docenten aan.  

 

In de publieke ruimte en het openbaar 

vervoer 

 
 

Islamofobie komt ook tot uiting in het 

publieke domein. In meer dan 40 procent van 

de meldingen van islamofobie die SPIOR 

registreerde in 2015/2016, vond de 

gebeurtenis plaats op straat, in de winkel of in 

het openbaar vervoer.14 Vaak treft het 

personen die vanwege hun islamitische sluier 

of djellaba zichtbaar moslim zijn. Zij kunnen 

 te maken krijgen met gescheld, ongelijke 

behandeling, bedreiging en fysiek geweld. 

Onderzoek onder Marokkaans-Nederlandse 

Rotterdammers wijst uit dat deze mensen te 

“M. was vorig jaar als hulpmoeder mee 

op schoolreisje met de klas van haar 

kind. In het park was een groepje 

autochtone kinderen met elkaar aan het 

spelen. Haar zoon wilde samen met hen 

spelen, maar de kinderen weigerden: 

‘Wij gaan niet met een moslim spelen’.”  

Lachhab et al. (2016). Islamofobie in zicht. 

Rotterdam: SPIOR 

 

“M., een jonge moslima met hoofddoek, 

wordt op de manege aangevallen door 

een hond. Het baasje staat er bij maar 

grijpt niet in. Terwijl zij licht gewond is 

en onder de schrammen en modder zit, 

zegt de eigenaar van de hond: ‘Hij kan 

niet tegen hoofddeksels’.”  

Lachhab et al. (2016). Islamofobie in zicht. 
Rotterdam: SPIOR. 
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maken kunnen krijgen met intimidatie en 

geweld, en dat voornamelijk vrouwen die een 

hoofddoek dragen daarvan het slachtoffer 

zijn.15   

 

 
 

Ook landelijke politieregistraties laten zien dat 

gescheld en geweld tegen moslims voorkomt 

en er vaak geen enkele andere aanleiding voor 

is dan het islamitische uiterlijk van de 

getroffen personen.16 Bijna één tiende van de 

Nederlandse moslims geeft aan slachtoffer te 

zijn geweest van fysiek geweld.17  

 

Op de woningmarkt 

 
 

Discriminatie op de woningmarkt kwam 

onlangs in het nieuws door onderzoek van 

weekblad De Groene Amsterdammer. Daaruit 

blijkt dat ‘Rachid’ 28 procent minder kans 

heeft om uitgenodigd te worden voor een 

bezichtiging dan ‘Jaap’.18 Ook honoreert het 

merendeel van de makelaars zonder moeite 

discriminerende verzoeken van verhuurders, 

om niet te verhuren aan Marokkaanse-, 

Turkse- en Surinaamse-Nederlanders. 

  

In deze context is het belangrijk om te 

onthouden dat islamofobie niet enkel om 

religie gaat, maar ook verband houdt met 

etniciteit. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat het 

hebben van een ‘Maghrebijnse’ naam zeer 

nadelig uitpakt bij het zoeken naar een 

woning.19 Een dergelijk onderzoek inclusief 

praktijktesten is niet in Nederland uitgevoerd. 

De gemeente Rotterdam heeft inmiddels 

opdracht gegeven om discriminatie op de 

Rotterdamse woningmarkt te onderzoeken en 

overweegt daarbij praktijktesten in te zetten.  

 

Uit eerder landelijk onderzoek, gebaseerd op 

gesprekken met Nederlanders met een 

migratieachtergrond, blijkt dat het voor 

deelnemers aan het onderzoek een 

welbekend fenomeen is dat particuliere 

verhuurders discrimineren.20 Ook wijst dit 

onderzoek uit dat er sprake is van een ‘witte 

vlucht’, waarbij Nederlanders zonder 

migratieachtergrond verhuizen naar meer 

witte wijken wanneer hun buren in 

toenemende mate een religieuze of 

migratieachtergrond hebben.  

 

De ‘etnische compositie’ blijkt dan ook het 

belangrijkste buurtkenmerk te zijn om de 

verhuiswens van bewoners mede te verklaren, 

meer dan het aantal huurwoningen of het 

inkomensniveau van een wijk.  De 

onderzoekers stellen dan ook: “in de 

beeldvorming zijn het de allochtonen die bij 

elkaar blijven wonen, maar diverse 

kwantitatieve onderzoeken maken duidelijk 

dat juist veel autochtonen onder elkaar willen 

“Zoekend naar haar ov-kaart, stapt de 

melder in een bus op Rotterdam-Zuid. 

Een vrouw met een hoofddoek loopt 

voor haar de bus in.  Zodra deze vrouw 

ingecheckt is, hoort de melder de 

buschauffeur zeggen:  ‘Ik heb zo’n hekel 

aan Marokkanen. Echt een enorme 

hekel. Als ik een geweer had, zou ik ze 

allemaal neerknallen.’ De melder is 

geschokt door deze uitspraken en dient 

een klacht in bij het vervoersbedrijf.” 

RADAR discriminatiemelding, 2017 

“Een medewerker bij een Rotterdamse 

woningcorporatie praat regelmatig met 

bewoners en hoort dat buren islamofobe 

opmerkingen maken. Zij zeggen 

bijvoorbeeld: ‘Ik wil niet naast een 

kopdoek wonen, ik ben ze zat.’ ‘Stuur 

hoofddoekjes terug naar hun eigen 

land.’ ‘De Marokkanen moeten weg uit 

mijn flat.’ ‘Er komt toch niet weer zo’n 

hoofddoekje hier wonen?’.” 

Gebiedsbeelden IDEM Rotterdam, 2017 
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blijven wonen en huiverig zijn voor 

onbekende, allochtone buren.”21 

 

 

Op de arbeidsmarkt 

 
 

Moslimdiscriminatie op de arbeidsmarkt komt 

op verschillende terreinen voor. Denk 

bijvoorbeeld aan de sollicitatiefase, wanneer 

vrouwen die een hoofddoek dragen niet in 

aanmerking komen voor de functie, of mensen 

met een migratieachtergrond op basis van hun 

achternaam niet uitgenodigd worden om op 

gesprek te komen. Discriminatie vindt ook 

plaats op de werkvloer, bijvoorbeeld wanneer 

leidinggevenden of collega’s discriminerende 

grappen maken, of klanten de werknemer 

discrimineren. Ook in deze context is het 

belangrijk om te onthouden dat islamofobie 

niet enkel om religie gaat, maar ook verband 

houdt met etniciteit.  

 

Uit discriminatiemeldingen blijkt dat 

Rotterdammers die discriminatie ervaren, dit 

geregeld meemaken in de context van de 

arbeidsmarkt.22 Dit is niet verbazingwekkend 

als we dit signaal in de context van landelijke 

cijfers plaatsen. Het blijkt namelijk dat 

‘Mohammed’ veel minder 

arbeidsmarktkansen heeft dan ‘Mark’: 

‘Mohammed’ en andere sollicitanten met een 

‘niet-westerse’ migratieachtergrond maken 16 

procent minder kans om uitgenodigd te 

worden voor een sollicitatiegesprek.23 

Discriminatie komt met name voor in midden- 

en lagere functies en in de horeca- en 

detailhandel. Mannen worden er vaker door 

getroffen dan vrouwen. Marokkaans-

Nederlandse vrouwen in Rotterdam geven aan 

dat zij een extra achterstand ervaren tijdens 

het solliciteren, omdat werkgevers bezwaar 

maken tegen hun hoofddoek.24  

 

 
 

Begin 2018 bracht televisieprogramma Radar 

in een spraakmakende uitzending 

discriminatie door uitzendbureaus aan het 

“Een vrouw in Rozenburg heeft sinds 

twee jaar te maken met pesterijen van 

buurtbewoners. Ze wordt 

‘kutbuitenlander’ genoemd en heeft te 

horen gekregen dat ze ‘moet oplazeren’. 

Haar brievenbus is opengemaakt door 

buren, waardoor de vrouw nu 

overgestapt is op het gebruikmaken van 

een postbusnummer. Zo komt haar post 

niet langer in de handen van haar buren.  

De vrouw draagt een hoofddoek en 

werd gisteren staande gehouden door 

een agent. De agent vertelde haar dat 

de buren een melding van haar hadden 

gemaakt als een ‘verdacht persoon op 

straat’. De woningbouwvereniging is op 

de hoogte van de pesterijen, maar kan 

weinig voor de vrouw doen.”  

Gebiedsbeelden IDEM Rotterdam, 2017 

“Dhr A. werkt voor een groot bedrijf op 

Rotterdam Airport. Vaak wordt hij door 

collega’s uitgelachen om zijn geloof en 

maken zij beledigende opmerkingen. 

Tijdens een pauze komt een autochtone 

collega van in de 20 bij hem zitten en 

vraagt: ‘Waarom ben je eigenlijk elke 

vrijdag vrij? Ga je soms naar de moskee 

om een aanslag te plannen op de 

luchthaven?”   

Lachhab et al. (2016). Islamofobie in zicht. 
Rotterdam: SPIOR 

 

 

“Een medewerker bij een 

uitkeringsinstantie is door een klant 

onheus bejegend. De klant zei dat hij niet 

wenste te spreken met een vrouw die 

een hoofddoek draagt, noch door een 

andere allochtone werkadviseur 

geholpen wenste te worden. Hij 

benadrukt dat hij alleen op gesprek wil 

komen bij een autochtone Nederlander.”  

RADAR discriminatiemelding, 2016 

 

1   

1  
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licht. Ruim de helft van de bureaus die zij 

belden, wilde meewerken aan het 

discriminerende verzoek van de 

opdrachtgever om geen Marokkaanse-, 

Turkse- en Surinaamse-Nederlanders te 

selecteren voor een vacature. Slechts een 

derde van de bureaus weigerde. Dit is geen 

nieuw signaal. Eerder onderzoek wees al uit 

dat ruim driekwart van de onderzochte 

uitzendbureaus eenzelfde verzoek wilde 

honoreren.25   

 

Moslimdiscriminatie vindt ook plaats tijdens 

het verrichten van onbetaald werk, zoals 

vrijwilligerswerk.  

 

 
 

Studenten die als onderdeel van hun opleiding 

stage moeten lopen, ondervinden geregeld 

discriminatie tijdens het zoeken naar een 

stageplek. Eén vijfde van de studenten met 

een ‘niet-westerse’ migratieachtergrond die 

op mbo-niveau een Beroeps Opleidende 

Leerweg (BOL) volgt, heeft moeite met het 

vinden van een stageplek. Marokkaans-

Nederlandse (24 procent) en Turks-

Nederlandse (20 procent) studenten 

worstelen hier het meest mee.26 Een kwart tot 

een derde van alle mbo-studenten met een 

migratieachtergrond moet meer dan vier keer 

solliciteren voordat ze een stageplek vinden, 

tegenover 9 tot 15 procent van de studenten 

zonder migratieachtergrond.27  

 

 

 

Tegen gebouwen en instellingen 

  

Niet alleen personen worden getroffen door 

islamofobie, maar ook gebouwen met een 

islamitische signatuur in Rotterdam. Het gaat 

dan om bekladdingen met varkenssymboliek, 

hakenkruizen, of bedreigende leuzen, het 

neerleggen van dierlijke resten naast 

gebouwen, vernielingen  en brandstichtingen. 

Dit treft moskeeën, maar ook islamitische 

winkels en scholen.  

 

Bijna 70 procent van de moskeeën in 

Nederland is in de periode 2013-2014 het 

slachtoffer geweest van islamofobe bedreiging 

of vernieling.28 In 2016 zijn er 72 incidenten 

geregistreerd.29 In dat jaar werd ook voor het 

eerst een poging tot brandstichting van een 

moskee in Enschede door de rechter 

veroordeeld als terrorisme.  

 

“Een vrouw die een gezichtssluier draagt 

werkt als vrijwilliger bij een voedselbank. 

Sommige bezoekers keuren haar 

aanwezigheid af en willen niet door haar 

geholpen worden.”  

Gebiedsbeelden IDEM Rotterdam, 2017 

“Na afloop van het sollicitatiegesprek 

voor een stage werd ik 

gecomplimenteerd met mijn kwaliteiten. 

Toch werd ik niet aangenomen, vanwege 

mijn hoofddoek. Er werd mij uitgelegd 

dat de school er ‘nog niet klaar voor is’.”  

Lachhab et al. (2016). Islamofobie in zicht. 
Rotterdam: SPIOR 

 

“Vier moskeeën in Rotterdam hebben 

een dreigbrief ontvangen. In de brief is 

een afbeelding met hakenkruis (en 

adelaar) opgenomen en de tekst 

‘Binnenkort hoog bezoek!! Varkens. Anti 

islam. Islam is valse en duivelse religie’.”  

Lachhab et al. (2016). Islamofobie in zicht. 
Rotterdam: SPIOR 
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Wat zijn de gevolgen van islamofobie? 

Moslimdiscriminatie en islamofobie hebben 

een negatief effect op zowel de getroffenen, 

als op de samenleving in het geheel.  

 

Uit Rotterdams onderzoek blijkt dat inwoners 

die discriminatie ervaren, vaker last hebben 

van gezondheidsklachten. Bijna 40 procent 

van gediscrimineerden in Rotterdam geeft hun 

eigen gezondheid een negatieve 

beoordeling.30 Van de Rotterdammers die 

geen discriminatie hebben ervaren, 

beoordeelt 25 procent hun gezondheid 

negatief. Kortom, gediscrimineerden hebben 

vaker ook last van een slechtere gezondheid.  

 

Uit hetzelfde Rotterdamse onderzoek blijkt 

dat Rotterdammers die discriminatie 

meemaken, een groter risico lopen 

psychosociale problematiek te ontwikkelen, 

zoals angststoornissen en depressies.31 Bijna 

20 procent van de gediscrimineerden kampt 

hiermee, tegenover 6 procent van de 

Rotterdammers die geen discriminatie 

ervaren.  

 

Dit sluit aan bij landelijk onderzoek, waaruit 

blijkt dat ervaren discriminatie kan 

samenhangen met de ontwikkeling van 

depressies.32 Deze bevindingen staven de 

ervaringen van welzijnswerkers met jongeren 

uit Rotterdam-Zuid. Zij signaleren dat een deel 

van deze jongeren het idee heeft geen 

toekomstperspectief te hebben.33 Daardoor 

kampen ze met negatieve en depressieve 

gevoelens. Deze jongeren hebben last van 

discriminatie vanwege hun religie of etniciteit; 

op straat, op school en bij het zoeken naar een 

stage. Ook voelen zij zich gestigmatiseerd 

door negatieve berichtgeving in de media.  

 

Mensen die discriminatie ervaren, hanteren 

verschillende copingsstrategieën om de 

situatie en gepaard gaande negatieve 

gevoelens “te overwinnen, te verminderen of 

te tolereren”.34 Zo blijkt uit een landelijk 

onderzoek dat een kwart van de mensen die 

discriminatie ervaren in een bepaalde buurt, 

die buurt gaat vermijden.35 Uit ditzelfde 

onderzoek blijkt dat een derde de omgang 

met bepaalde personen vermijdt omdat zij 

discrimineren. Bijna de helft van de mensen 

die discriminatie op de arbeidsmarkt ervaart, 

gaat met minder plezier naar het werk. Deze 

mensen geven aan dat ze hierdoor wisselen 

van baan, onder hun niveau werken, minder 

verdienen of juist extra gemotiveerd zijn om 

te bewijzen dat ze wel geschikt zijn voor het 

werk dat ze doen.  

 

In het onderwijs blijkt dat een derde van de 

leerlingen zich wel eens ziekmeldt vanwege 

discriminatie en dat een kwart van de 

leerlingen minder haar best doet. Ervaren 

discriminatie kan dan leiden tot 

motivatieverlies, minder vertrouwen in 

zichzelf, zich minder veilig voelen op school en 

voortijdige schoolverlating.    

 

Tot slot beïnvloeden beeldvorming en 

vooroordelen en de daaruit voortvloeiende  

discriminatie op een negatieve manier 

verhoudingen tussen Rotterdammers in hun 

buurt. Professionals en actieve bewoners 

signaleren dat er spanningen zijn in de 

“Een islamitische basisschool in 

Rotterdam heeft geregeld te maken met 

incidenten. De school weet dat 

buurtbewoners tegen de school zijn om 

hun islamitische grondslag en ook wie de 

(vermoedelijke) daders zijn. De 

zonneschermen zijn in brand gestoken, 

ruiten worden regelmatig kapot gegooid 

en vuilnis wordt op het schoolplein neer 

gegooid.”  

Lachhab et al. (2016). Islamofobie in zicht. 
Rotterdam: SPIOR 
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stadlangs etnische lijnen, met name tussen 

moslims en niet-moslims.36  

 

Wat kan ik doen?  

Mensen die te maken hebben met 

moslimdiscriminatie kunnen een melding 

maken bij hun vertrouwenspersoon, 

leidinggevende, vakbond, RADAR of de politie. 

Daarnaast geeft RADAR advies en kan zij 

bemiddelen op het verzoek van de melder.  

 

Ben je een werkgever, welzijnswerker, docent, 

werk je bij een uitzendbureau of wil je vanuit 

een andere hoedanigheid leren over 

moslimdiscriminatie en je bewust worden van 

je eigen vooroordelen? Diverse organisaties in 

Rotterdam geven voorlichtingen en trainingen 

die aangevraagd kunnen worden, zoals SPIOR 

en RADAR
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