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TITEL: Samen of gescheiden naar school : De betekenis van sociale scheiding en ontmoeting in het 
voortgezet onderwijs 
AUTEUR(S): Vogels, R. 
Turkenburg, M. 
Herweijer, L. 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar sociale segregatie in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek 
staan de volgende vragen centraal: (1) In welke mate is in het voortgezet onderwijs sprake van 
institutionele en sociale gescheidenheid en wat zijn daarvan volgens betrokkenen mogelijke 
oorzaken?; (2) Wat is volgens betrokkenen de invloed daarvan op het realiseren van de verschillende 
doelen va het onderwijs? Onder institutionele gescheidenheid wordt verstaan: de fysieke, ruimtelijke 
scheiding van leerlingen naar leerwegen en onderwijsniveau in afzonderlijke scholen, 
vestigingslocaties of klassen. Onder sociale gescheidenheid van groepen leerlingen naar thuismilieu 
(het opleidings- en inkomensniveau van de ouders, en herkomst: het wel of niet hebben van een 
migratieachtergrond). Dit onderzoek is uitgevoerd door eerst op basis van een kwantitatieve analyse 
van registerdata de samenstelling van alle schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs naar 
onderwijsniveau en schooltype in kaart te brengen, en de samenstelling van de leerlingenpopulaties. 
Er is gekeken naar de vestigingenstructuur omdat de vestiging bij uitstek de plaats is waar (groepen) 
leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. In een school met meerdere vestigingen zal het aanbod van 
onderwijsniveaus en de samenstelling naar achtergrond van leerlingen op het niveau van de vestiging 
vaak veel eenzijdiger zijn dan op het niveau van de school. Vervolgens zijn schoolbestuurders, 
schooldirecteuren, docenten en ouders bevraagd of zij segregatie/gescheidenheid in het onderwijs 
ervaren, waardoor deze volgens hen ontstaat, en wat daarvan de invloed is op het realiseren van de 
verschillende onderwijsdoelen en de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om bij te dragen 
aan sociale cohesie. Met schoolbestuurders zijn individuele interviews gehouden, de andere actoren 
namen deel aan focusgroepgesprekken. In totaal hebben 100 respondenten aan het onderzoek 
deelgenomen. Na de basisschool worden leerlingen voor het eerst geselecteerd en verdeeld over 
verschillende leerwegen en onderwijsniveaus. Zoals het onderwijs nu is georganiseerd, gaan leerlingen 
met uiteenlopende onderwijsniveaus vaak elk naar hun eigen school. Dit heeft als risico dat zij 
opgroeien met leerlingen met een vergelijkbare achtergrond en jongeren met verschillende 
achtergronden elkaar niet ontmoeten. Omdat er een grote samenhang is tussen onderwijsniveau en 
achtergrondkenmerken van leerlingen (inkomen en opleidingsniveau van de ouders en het wel of niet 
hebben van een migratieachtergrond) betekent deze fysieke scheiding tevens ook een vrij rigoureuze 
sociale scheiding tussen groepen. Vooral in de grote steden zijn de ontmoetingskansen tussen vwo’ers 
en vmbo’ers klein omdat leerlingen verspreid zijn over verschillende scholen. Goed onderwijs draagt 
bij aan een toekomstige samenleving waarin ruimte is voor verbinding tussen verschillende groepen. 
Scholen staan voor een aantal opgaven: ze moeten leerlingen niet alleen begeleiden naar een diploma 
maar hebben ook bredere sociale doelen: persoonsvorming en socialisatie. Naast het leren voor een 
diploma en vervolgopleiding moeten leerlingen ook leren om met elkaar samen te leven ineen 
complexe en diverse samenleving. Die opdracht is niet eenvoudig en docenten zouden bij die taak 
beter toegerust kunnen worden. Docenten geven aan het soms moeilijk te vinden om gevoelig liggende 
thema’s als islam of homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Hierbij kunnen ze ondersteuning 
gebruiken van collega’s, hun directie en hun bestuur. De betrokkenen geven aan dat ze het kwalijk 
vinden als leerlingen louter opgroeien met jongeren uit vergelijkbare thuismilieus en niet ‘met de echte 
maatschappij’ in aanraking komen. Toch kiezen ze vaak voor smal georganiseerd onderwijs. Het SCP 



stelt al langer dat bredere sociale vaardigheden (waaronder interculturele vaardigheden) van 
toenemend belang zijn in een samenleving waarin sociale en netwerkvaardigheden steeds 
doorslaggevender zijn voor bijvoorbeeld het vinden van werk en het onderhouden van een sociaal en 
beroepsmatig netwerk. Die vaardigheden leer je vanzelfsprekender in een meer gemengde omgeving.  
De conclusie van dit onderzoek is dat door een optelsom aan individuele keuzes van schoolbesturen 
en ouders een gesegregeerd onderwijsaanbod is ontstaan waardoor leerlingen met uiteenlopende 
achtergronden vaak elk naar hun eigen school gaan. Dat maakt dat leren omgaan met ‘de ander’ niet 
plaatsvindt op school en dat kan uiteindelijk leiden tot grotere afstand tussen groepen in de 
samenleving. Het voortgezet onderwijs staat op deze manier ver af van haar doel om leerlingen als 
burgers te leren samenleven in een complexe en diverse samenleving. Schoolbesturen in de grotere 
gemeenten kunnen de trend van gescheiden onderwijs doorbreken door actief te sturen op (behoud 
van) breder onderwijs en daarmee meer ontmoetingskansen tussen leerlingen met verschillende 
achtergronden. Vrije schoolkeuze en een divers aanbod zijn van grote waarde. Maar ook ouders 
zouden de beperkingen moeten zien van smal georganiseerd onderwijs en ervan doordrongen moeten 
raken dat breder georganiseerd onderwijs kansen biedt. Niet alleen voor de samenleving maar ook 
voor de persoonlijke ontwikkeling van hun kind. 
LINK: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/02/04/samen-of-gescheiden-
naar-school/Samen+of+gescheiden+naar+school.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Schoolkeuze - Beroepskeuze 
Etnische minderheden 
Segregatie 
Interetnische verhoudingen 
Nederland 
VO - Voortgezet onderwijs 
CODE: 705.21 
 
 
TITEL: De stilte voorbij : Verkenning over ervaring van discriminatie tijdens de Covid 
-19 pandemie onder Nederlanders met een Oost-Aziatische achtergrond 
AUTEUR(S): Broekroelofs, R. 
Poerwoatmodjo, J. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) / Movisie, 2021 
SAMENVATTING: Verkennend onderzoek naar discriminatie ervaren door Nederlanders met een Oost 
-Aziatische achtergrond tijdens de Covid-19 pandemie in 2020. Door de Covid-19 pandemie krijgen 
maatschappelijke organisaties steeds meer signalen binnen van mensen met een Oost-Aziatische 
achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie op basis van etniciteit en afkomst. Wat zijn deze 
ervaringen? Voor dit onderzoek hebben de auteurs samen met personen met een Oost-Aziatische 
achtergrond (medeonderzoekers)focusgroepen gehouden om ervaringen met discriminatie op te 
halen. De medeonderzoekers waren maatschappelijk betrokken burgers, waaronder activisten, 
wetenschappers en mensen uit de media. De topiclijst is inhoudelijk tot stand gekomen in 
samenspraak met de doelgroep zelf. In totaal hebben er dertig mensen deelgenomen aan de 
focusgroepen. Geconcludeerd wordt dat:. er meer discriminatie wordt ervaren dan voor de Covid -19 
pandemie;. er onder alle groepen angst is voor een toename van geweld;. Er al naar gelang de groep 
waartoe men behoort, verschillen zijn in hoe men ermee omgaat;. in de media is er een gebrek aan 
rolmodellen, zo geven vrijwel alle respondenten aan;. de meldingsbereidheid (en kennis over 
mogelijkheden om te melden) laag is. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/de-stilte-voorbij-discriminatie-oost-aziatische-
nederlanders.pdf 
TREFWOORDEN: Aziaten 
Etnische minderheden 
Intimidatie 
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Racisme 
Discriminatie 
CODE: 001.21 
 
 
TITEL: Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen. 
AUTEUR(S): Motmans, J. 
Ditzhuijzen, J van 
UITGAVE: Utrecht / Gent : Ruthers / UZ Gent, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de sociale opvattingen over intersekse in Nederland en Vlaanderen. 
Onderzoek heeft twee doelen: (1) het ontwikkelen van een vragenlijst waarmee kennis en opvattingen 
over intersekse personen in kaart kunnen worden gebracht; (2) het uitvoeren van een nulmeting in de 
Nederlandse en Vlaamse bevolking. Het onderzoek richtte zich op de vraag wat de bekendheid is van 
de term intersekse en wat de opvattingen zijn ten aanzien van intersekse personen. Hierbij gaat het 
specifiek om opvattingen over rechten, acceptatie, en medisch ingrijpen. Ook wilden we in kaart 
brengen welke factoren een rol spelen hierbij, naast kennis van de term (bijvoorbeeld 
genderopvattingen, bekendheid met intersekse personen, en sociaal-demografische factoren). Op 
basis van literatuuronderzoek en informatie van experts werd een eerste versie van de vragenlijst 
ontwikkeld, die vervolgens aan een adviescommissie van experts en ervaringsdeskundigen werd 
voorgelegd. De hieruit volgende versie van de vragenlijst werd voorgelegd aan 10 personen van diverse 
achtergronden, waarbij zij werden geïnterviewd over de begrijpelijkheid van de vragen en wat de 
vragen bij hen opriepen qua antwoordneigingen. Op basis hiervan werden ook aanpassingen gedaan 
in de vragenlijst. Op basis van verder advies van onze adviescommissie, contactpersonen bij Ipsos 
marktonderzoek, en voortschrijdend inzicht zijn nog enkele zaken in de vragenlijst aangepast en 
ingekort. De definitieve versie is door Ipsos voorgelegd aan een steekproef uit een ISO-gecertificeerd 
panel, zowel in Nederland als in Vlaanderen. In totaal hebben 2004 respondenten meegedaan aan de 
peiling. Conclusies van het onderzoek:. Het meten van kennis en attituden ten aanzien van intersekse 
personen Het ontwikkelde instrument ‘Intersex Knowledge and Attitudes Survey’ (IKAS) bestaat uit 4 
kennisvragen en8 attitudevragen. Op basis van deze studie, bevelen we het IKAS instrument aan als 
module in attitudeonderzoek waar men de kennis over en attituden t.a.v. intersekse personen wilt 
meten. De kennisvragen zijn een cruciaal onderdeel om de attitudevragen te kunnen duiden. . Kennis 
van de term intersekse. Er is zowel in de Nederlandse als de Vlaamse bevolking zeer beperkte 
voorkennis aanwezig over het thema intersekse. Ruim de helft (52%) van de respondenten bleek niet 
te weten wat de term intersekse betekende, slechts 15% gaf aan de term wel te kennen. Mensen met 
een hoger opleidingsniveau en van jongere leeftijd waren vaker bekend met de term, zowel in 
Nederland als in Vlaanderen.Respondenten die voorkennis hadden over de term intersekse kwamen 
vaker uit Nederland en waren vaker hoger opgeleid. Rond de 10% kende een intersekse persoon in de 
directe omgeving of via werk/school, vrienden van vrienden. In Nederland kenden significant méér 
mensen dan in Vlaanderen een intersekse persoon van tv of andere media. Een opvallende bevinding 
was dat de kennis die men heeft over intersekse van groot belang is voor of men zichzelf als intersekse 
identificeert. Dit impliceert dat het aantal intersekse personen niet goed vast te stellen is wanneer niet 
duidelijk is welke definitie respondenten hanteren. Wanneer de term intersekse in onderzoek wordt 
gebruikt, is enige toelichting en het verwijzen naar medisch gebruikte termen voorlopig gewenst, 
aangezien de term intersekse nog door velen in Vlaanderen en Nederland niet gekend blijkt te zijn. . 
Attituden ten aanzien van intersekse personen en samenhang met andere factoren De gemiddelde 
opvatting ten aanzien van intersekse personen is redelijk positief, maar er is nog aardig wat ruimte 
voor verbetering. Er is vooral winst te behalen bij mannen, lager opgeleiden, en sterk religieuze 
personen. Deze factoren bleven van belang wanneer voorkennis, bekendheid en genderopvattingen 
mee werden genomen in de analyse. Mensen die zich tot een sociale minderheid rekenen, hebben 
juist een positievere houding ten aanzien van intersekse personen. Ook zijn er aanwijzingen gevonden 
over hoe deze verbeteringen kunnen worden bereikt: door kennis over intersekse te vergroten en de 
acceptatie van mensen die niet binnen de ‘hokjes’ man/vrouw passen te bevorderen.  



LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/01/rappor
t-kennis-en-opvattingen-over-intersekse-een-nulmeting-in-nederland-en-vlaanderen/rapport-kennis-
en-opvattingen-over-intersekse-een-nulmeting-in-nederland-en-vlaanderen.pdf 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/01/rappor
t-nulmeting-intersekse/rapport-nulmeting-intersekse.pdf 
TREFWOORDEN: Seksualiteit 
Transseksualiteit 
België 
Nederland 
 
 
TITEL: Peiling: ruim 30% LHBTI’s ervaart extra problemen door corona 
AUTEUR(S): Timmerman, S. 
Meijsen, E. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2020 
SAMENVATTING: Dit artikel en deze infographic geven de resultaten weer van een peiling onder 
LHBTI-personen waarin wordt gevraag naar de gevolgen van de coronacrisis en de 
lockdownmaatregelen voor hen. Van de bijna 1200 respondenten, uit alle delen 
van het land, geeft 32% aan in coronatijd extra problemen en moeilijkheden te 
ervaren door beperkende maatregelen, specifiek vanwege het LHBTI zijn. De 
meesten ervaren problemen omdat zij weinig tot geen mogelijkheden hebben voor 
ontmoeting met andere LHBTI’s (77%). Ook het niet kunnen daten (47%) en het 
wegvallen of uitstellen van professionele of vrijwillige hulp en ondersteuning 
(28%) wordt door velen als probleem ervaren. Een kleiner deel de van 
respondenten laat weten ten onterecht te worden aangesproken op het niet 
naleven van de maatregelen (13%) of te moeten verblijven in een onveilige en/of 
LHBTI-onvriendelijke omgeving (8%). Bijna 70% van de deelnemers aan de peiling 
geeft aan in de eigen omgeving nog 2 tot 10 andere LHBTI’s te kennen die extra 
in de problemen komen door de coronacrisis vanwege hun LHBTI zijn. 
LINK: https://www.movisie.nl/publicatie/peiling-ruim-30-lhbtis-ervaart-extra-problemen-door-
corona 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
Biseksualiteit 
CODE: 005.20 
 
 
TITEL: Monitor ‘Ons voetbal is van iedereen’ - Aanvalsplan tegen racisme en 
discriminatie in het voetbal. Voortgangsrapportage 2020 
AUTEUR(S): Elling, A. 
Cremers, R. 
Stevens, V. 
Anselma, M. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Eerste aflevering van monitor van het actieplan tegen discriminatie in het 
voetbal "Ons voetbal is van iedereen: Samen zetten we discriminatie buitenspel" 
dat op 8 februari 2020 werd gelanceerd door de ministeries van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) samen met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). 
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Het plan kwam tot stand naar aanleiding van de racistische bejegening van 
Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door fans van FC Den Bosch op 17 november 
2019. In het voorjaar van 2020 – tijdens de eerste lockdown vanwege corona - 
werd de actualiteit van het Aanvalsplan versterkt door een brede 
maatschappelijke discussie over racisme (Black Lives Matter). In het 
Aanvalsplan ligt de focus op racisme (discriminatie naar huidskleur en herkomst 
),maar het beoogt ook discriminatie op andere gronden (waaronder antisemitisme 
en homofobie) tegen te gaan en sociale inclusie te versterken.In het Aanvalsplan 
wordt ingezet op drie inhoudelijke uitvoeringslijnen: (1) voorkomen (2) 
signaleren en (3) sanctioneren, en vormt (het vergroten van) samenwerking 
tussen alle betrokken partijen (samen aan de slag) een doorsnijdende lijn. In 
deze eerste tussenrapportage is de voortgang geïnventariseerd van de in het 
Aanvalsplan genoemde maatregelen en diverse daaraan gekoppelde procesmatige 
uitkomstindicatoren. Dit is gebeurd op basis van bestaande documenten, 
registratiegegevens en verslagen van betrokken partijen, interviews met 
verantwoordelijke betrokkenen en eigen dataverzameling onder diverse groepen 
(professioneel) betrokkenen zoals verenigingsbestuurders. De resultaten laten 
zien dat ondanks beperkende coronamaatregelen een voortvarende start is gemaakt 
met de voorgenomen werkzaamheden en acties. Niettemin hebben een aantal 
maatregelen vertraging opgelopen, waarvan nu nog niet duidelijk is of de 
komende jaren een inhaalslag gemaakt kan worden of dat einddoelen zullen moeten 
worden bijgesteld. Ook kan nu nog weinig gezegd worden over de impact van de 
maatregelen op het tegengaan van racisme en andere vormen van discriminatie. 
Hier een selectie van maatregelen die zijn genomen:. In het voorjaar van 2020 
is een programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB aangesteld die de 
verbindende schakel vormt tussen alle partijen en acties.. In juli werd de 
commissie Mijnals opgericht, een onafhankelijke denktank bestaande uit experts 
van binnen en buiten het (prof)voetbal. . Trainingsprogramma’s voor clubs: de 
KNVB heeft 50 procesbegeleiders diversiteit en inclusie voor clubs aangesteld 
en geschoold onder meer met medewerking van de Anne Frank Stichting.. Scholing 
voor officials en medewerkers tuchtzaken: De KNVB heeft 80 arbitragedocenten 
opgeleiden er zijn themabijeenkomsten over discriminatie en racisme ontwikkeld. 
. Meldingsapp discriminatie: begin 2021 zal een speciale meldingsapp voor 
supporters en andere betrokkenen in het voetbal beschikbaar zijn; 
doorontwikkeld op basis van de sinds 2018 werkzame app ‘Meld discriminatie nu’ 
van antidiscriminatiebureau RADAR. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/01/31/monitor-
ons-voetbal-is-van-iedereen-aanvalsplan-tegen-racisme-en-discriminatie-in-het-voetbal/monitor-
ons-voetbal-is-van-iedereen-aanvalsplan-tegen-racisme-en-discriminatie-in-het-voetbal.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/02/08/kamer
brief-bij-rapport-ons-voetbal-is-van-iedereen-samen-zetten-we-discriminatie-
buitenspel/Kamerbrief+Ons+voetbal+is+van+iedereen,+Samen+zetten+we+discriminatie+buitenspel.
pdf 
TREFWOORDEN: Racisme 
Sport 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Argumentatie (reageren op) 
CODE:  
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TITEL: De radicaliseringsindustrie : Van pionieren naar professionaliseren 
AUTEUR(S): Dijkman, A. 
UITGAVE: Amsterdam : Amsterdam University Press, 2021 
SAMENVATTING: Dit boek zet uiteen hoe in Nederland professioneel omgegaan wordt met 
radicalisering en extremisme. Op basis van onderzoek en jarenlange 
praktijkervaring laat de auteur aan de hand van praktijkvoorbeelden laat zien 
wat er speelt en wat er nodig is om te komen tot professionele kaders en 
criteria en wie daar een rol in spelen. Terroristische aanslagen, kinderen in 
strijdgebieden, ‘falend’ anti-radicaliseringsbeleid en complotdenkers; de media 
staan er vol mee. Sinds enige jaren zijn er allerlei professionals vanuit 
verschillende domeinen betrokken bij de preventie van radicalisering en 
extremisme in Nederland. Dijkman toont aan dat deze professionals onvoldoende 
beschermd zijn in hun werk en nauwelijks mee kunnen doen in het publieke debat 
over de omstandigheden van hun werk. Radicalisering en extremisme zijn grillige 
maatschappelijke fenomenen, die voortdurend van vorm veranderen. De betrokken 
professionals moeten omgaan met grote onzekerheid maar hebben geen 
vooropleiding op dit gebied. 
LINK: https://www.aup.nl/en/book/9789463728539/de-radicaliseringsindustrie 
TREFWOORDEN: Fundamentalisme 
Strategieën 
Radicalisering 
Welzijnswerk 
CODE: 102.21 
 
 
TITEL: We prefer our Dutch’: International students’ housing experiences in the 
Netherlands 
Uit: Housing Studies, Published online: 02 Feb 2020 
AUTEUR(S): Fang, C. 
Liempt, I. van 
UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: This article investigates how international students find and maintain housing 
and what constraints they have to deal with in the process. It reveals how the 
interplay between personal characteristics and housing-market features shapes 
housing biographies and unequally disadvantages certain international students 
over others. Eighteen in-depth interviews with international students were 
conducted about the housing situation for them in Utrecht, a Dutch student city 
. The interviewees were all between 20 and 29 years old and had lived in a 
country other than the Netherlands before moving to Utrecht. At the time of the 
interview, they had been resident in Utrecht for a minimum of one year. 
Qualitative Content Analysis (QCA) of the interview data found that 
international students’ housing biographies differ substantially, both in 
progression and outcomes. Despite some students successfully finding adequate 
housing, many described living involuntarily in conditions of stress, 
instability and insecurity and a number experienced progressively worsening 
housing conditions. The students ascribed their difficulties to discrimination 
and structural disadvantages on the housing market. In light of these findings, 
this article calls for a re-evaluation of the Dutch student housing system. 
LINK: https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1720618 
TREFWOORDEN: Woonruimteverdeling 
Huisvesting 
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TITEL: Onderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid. Deelonderzoek 1: 
Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) 
UITGAVE: Den Haag : Inspectie Justitie en Veiligheid, 2021 
SAMENVATTING: Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar misstanden binnen het 
Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) van de Nationale Politie. De 
Inspectie Justitie en Veiligheid heeft eind 2019 signalen ontvangen over 
mogelijke misstanden bij onderdelen van de Landelijke Eenheid van de nationale 
politie. Het betrof signalen over ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van 
leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen. De signalen spitsen 
zich toe op twee onderdelen van de Landelijke Eenheid, te weten de ‘Dienst 
Landelijke Informatieorganisatie’ (DLIO) en de ‘Dienst Specialistische 
Operaties’ (DSO). Deze signalen vormden voor de Inspectie aanleiding om, na 
een eerste analyse van de gesignaleerde problematiek, begin 2020 te starten met 
een onderzoek naar de kwaliteit van de taakuitvoering binnen de DLIO en de DSO 
.Het inspectieonderzoek is opgesplitst in drie delen. Dit rapport geeft de 
onderzoeksresultaten weer van het onderzoek binnen de twee onderdelen van de 
DLIO waar de problematiek was gesignaleerd: bij het ‘Landelijk 
Internationaal Rechtshulpcentrum’ (LIRC) en het ‘Team Criminele Inwinning’ (TCI) 
. Het LIRC moet internationale rechtshulpverzoeken afhandelen en zorgen voor 
internationale informatie-uitwisseling. Hoewel het op deze terreinen 
achterstanden had en klachten kreeg over geleverd werk, werd het aantal taken 
toch uitgebreid. Het LIRC probeerde beide tegelijk te doen: de ‘basis op orde’ 
te krijgen en de verbreding van het takenpakket te realiseren. Dat lukte niet, 
vooral omdat centrale sturing door de DLIO en LIRC-leiding ontbrak. De 
ongestuurde aanpak zorgde voor spanningen, zowel intern als met andere 
politieonderdelen en met (internationale) partners en leverde ook operationele 
risico’s op. Die zorgde ook voor een forse afname van het personele welzijn. De 
verwarring over de uit te voeren taken, de prioriteiten en de 
rolonduidelijkheid hebben binnen het LIRC in hoge mate bijgedragen aan het 
ontstaan van spanningen en conflicten op de werkvloer. De veelal informele 
besluitvorming van toezeggingen en beloftes leidt tot een verziekte werksfeer, 
waarbij men elkaar onder andere beticht van machtsmisbruik, vriendjespolitiek 
en ook discriminatie. De inspectie concludeert dan ook dat het Landelijk 
Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) van de Nationale Politie lange tijd 
heefr gedisfunctioneerd. Het disfunctioneren leidde tot organisatie- en 
taakverwaarlozing, schade aan informatiestromen, slechte afstemming tussen 
verschillende politieonderdelen en schade aan werknemers. 
LINK: https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-
venj/documenten/rapporten/2021/01/28/rapport-onderzoek-le-deelrapport-
dlio/Rapport+onderzoek+LE+deelrapport+DLIO.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Politie-dienst 
Werkvloer 
CODE: 361.21 

https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/rapporten/2021/01/28/rapport-onderzoek-le-deelrapport-dlio/Rapport+onderzoek+LE+deelrapport+DLIO.pdf
https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/rapporten/2021/01/28/rapport-onderzoek-le-deelrapport-dlio/Rapport+onderzoek+LE+deelrapport+DLIO.pdf
https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/rapporten/2021/01/28/rapport-onderzoek-le-deelrapport-dlio/Rapport+onderzoek+LE+deelrapport+DLIO.pdf


TITEL: Vluchtelingen in getallen 2020 
UITGAVE: Amsterdam : VluchtelingenWerk Nederland, 2020 
SAMENVATTING: In deze publicatie geeft VluchtelingenWerk Nederland een overzicht van cijfers 
over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Zo is 
informatie van de IND, het COA, het CBS, Eurostat en UNHCR in één document 
terug te vinden. Hoeveel vluchtelingen zijn er? Waar komen ze vandaan? Waar 
worden ze opgevangen? Het gaat om de meest recente cijfers (tot en met jaar 2019 
en soms tot en met juni 2020). In 2019 vragen 22.533 mensen asiel aan in 
Nederland. Een stijging van 2.180 ten opzichte van 2018, toen in totaal 20.353 
mensen bescherming zochten. De meeste asielaanvragen in 2019 komen van Syriërs 
(3.675) en Nigerianen (2.102). 675.670 asielzoekers vragen in 2019 bescherming 
in een EU-land, bijna 75.000 meer dan in 2018. Duitsland en Frankrijk vangen 
daarvan samen ruim 40% op. 76.265 Syriërs zochten bescherming in de EU. In 2019 
zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit. De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR 
becijferde dat er 79,5 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. 
De laatste drie jaren werd dat trieste record telkens verbroken. Het aantal 
mensen dat op de vlucht is, is bijna verdubbeld vergeleken bij 2010.Ruim de 
helft van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. 85% van de vluchtelingen 
wereldwijd wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. 
LINK: 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/u36436/vluchtelingen_in_getallen_2020_v11.p
df 
TREFWOORDEN: Nederland 
Vluchtelingen 
Asielprocedure 
Opvangcentra 
Vluchtelingenbeleid 
CODE: 162.20 
 
 
TITEL: Sportdeelname en ervaringen van transgender personen 
AUTEUR(S): Cremers, R. 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de sportdeelname en ervaringen van transgender personen 
verricht 
in het kader van het lopende beleidsprogramma Alliantie Gelijkspelen 4.0 (2018 
-2021) In deze inventariserende studie staat de volgende onderzoeksvraag 
centraal: In hoeverre zijn transgender personen actief in sport, welke 
specifieke betekenissen geven zij aan sport en wat is hun ervaren acceptatie? 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag zijn transgender personen door 
middel van een online vragenlijst naar hun sportparticipatie, ervaringen met en 
meningen over transgender-acceptatie in de sport en ervaren veiligheid bevraagd 
. 133 respondenten van 16-70 jaar hebben de vragenlijst ingevuld. De 
belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn:. Veel transgender personen 
blijken zichzelf te kunnen zijn in de sport en een relatief veilige 
sportomgeving te hebben gevonden. Toch heeft meer dan de helft van transgender 
personen in de sport wel eens te maken gehad met negatieve gedragingen die 
samenhangen met hun transgender achtergrond.. Vier op de vijf transgender 
personen voelen zich geaccepteerd binnen de sportvereniging/-organisatie waarin 
men actief is.. Bijna de helft van de transgender personen voelt zich weleens 
onveilig rondom sportgelegenheden (exclusief personen die nooit in de buurt van 
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sportgelegenheden komen).. Bij vier op de vijf transgender personen is/was hun 
transgender achtergrond van invloed op hun sportgedrag, bijvoorbeeld door te 
stoppen met sporten bij een vereniging. Voor zeven op de tien respondenten 
heeft/had sporten een positieve betekenis in relatie tot hun transgender 
achtergrond, bijvoorbeeld als uitlaatklep. - Voor bijna drie op de vijf 
respondenten heeft/had sport (ook) een negatieve betekenis, bijvoorbeeld omdat 
het een extra confrontatie met het eigen lichaam is.. Met name de periode van 
sociale en fysieke transitie van man naar vrouw, of vice versa, stelt 
transgender personen voor extra uitdagingen in de sport. Het moeten wisselen 
van kleedkamers, sportteam en/of competities gaat vaak gepaard met (angst voor) 
ongepaste uitlatingen en uitsluiting. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10210&m=1610551860&action=file.download 
TREFWOORDEN: Transseksualiteit 
Discriminatie 
Sport 
CODE: 551.21 
 
 
TITEL: 'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.' 
Sportgedrag en ervaren homo-acceptatie door homo- en biseksuele mannen en 
vrouwen 
AUTEUR(S): Elling, A. 
Cremers, R. 
Hoeijmakers, R. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek verricht in kader van het lopende beleidsprogramma Alliantie 
Gelijkspelen 4.0 (2018-2021).Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen 
van het sportgedrag en de ervaren acceptatie van homo-/biseksuele mannen en 
vrouwen en dit te vergelijken met eerdere metingen (2002, 2008, 2010). De 
volgende onderzoeksvraag staat centraal: hoe kenmerkt zich het sportgedrag van 
homo-/biseksuele mannen en vrouwen, welke ervaringen hebben zij met LHB 
-acceptatie en homo-negativiteit en in hoeverre hebben zich hierin ontwikkelingen 
voorgedaan ten opzichte van eerdere metingen? De data zijn verzameld door 
middel van het uitzetten van een online vragenlijst onder een representatief 
online bevolkingspanel van het onderzoeksbureau Motivaction. Na het voorleggen 
van een screeningsvraag naar seksuele voorkeur, hebben 716 respondenten van 16 
-70 jaar de vragenlijst ingevuld: 247 homoseksuele en 104 biseksuele mannen en 
180 lesbische en 185 biseksuele vrouwen. Bevindingen:  
. Vergeleken met de vorige meting in 2010 zijn minder homo- en biseksuele mannen en vrouwen van 
mening dat de acceptatie van homoseksualiteit tegenwoordig geen probleem meer 
is. Op verschillende plekken voelen zij zich soms tot regelmatig onveilig; voor 
de helft van de bevraagden geldt dat(ook) voor sportgelegenheden. 15 procent 
houdt hun seksuele voorkeurbewust verborgen in de sport, onder biseksuele 
mannen is dit bijna een opdrie.. Drie kwart van de respondenten – minder dan in 
2010 - is van mening dat hun seksuele voorkeur nooit van invloed is geweest op 
hun sportgedrag. Het algemene sportgedrag en de meest beoefende sporten wijken 
niet sterk af van de gehele volwassen populatie (o.a. fitness, 
wandelen/hardlopen, zwemmen). Biseksuele vrouwen ondervinden de minste invloed 
van hun seksuele voorkeur op sportgedrag .. De bevindingen laten zien dat vooral 
homo- en biseksuele mannen relatief vaak bepaalde sporten, verenigingen of 
sport in z’n geheel mijden of hebben gemeden. Vooral homomannen zijn relatief 
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minder actief in regulier verenigingsverband – met name in zogenoemde 
machosporten als voetbal -en kiezen het vaakst voor een relatief 
homovriendelijke sportomgeving (o.a.fitness) en sportdeelname in ‘eigen kring’ 
(LHBT sportinitiatieven. Lesbische en biseksuele vrouwen vinden het vaakst een 
homovriendelijke omgeving binnen reguliere sportgroepen en organisaties. . 
Vooral onder biseksuele mannen geeft een deel aan dat zij 
Traditionele mannensporten als voetbal juist (blijven) beoefenen om vooroordelen 
te bestrijden.  Zij blijken ook het vaakst positieve opmerkingen ten aanzien van 
homoseksualiteit te benoemen. . Hoewel de meerderheid van de homo- en 
biseksuele sporters aangeeft geenervaringen te hebben met expliciet 
homonegatief gedrag, is zo’n een op de drie verenigingssporters ‘gewend’ aan 
homonegatieve opmerkingen in hun sport, iets meer dan in 2010. Ook in de 
afgelopen maanden had minimaal een kwart onder alle respondent groepen te maken 
met grappen en/of expliciet homonegatief gedrag in de sport. Twee homomannen en 
twee lesbische vrouwen waren slachtoffer van fysiek geweld.. Onder LHB 
-bezoekers van wedstrijden in het betaald voetbal is drie kwart getuige van 
homonegatief gedrag van publiek, sporters en/of trainers, waaronder spreekkoren. 
Een meerderheid van de gehele groep LHB-respondenten ervaart dergelijk gedrag 
als kwetsend. Twee derde pleit voor strenger optreden van scheidrechters bij 
het gebruik van homonegatieve scheldwoorden in de sport. 
. Algemene conclusie: De resultaten laten zien dat de ervaringen van de meeste homo- en biseksuele 
mannen en vrouwen in de sport positief zijn: zij voelen zich veilig in hun sport 
en hebben geen negatieve ervaringen vanwege hun homo-/biseksuele voorkeur. Maar 
een substantieel deel van de verenigingssporters rapporteert ook ervaringen met 
homonegativiteit, ook al hebben ze inmiddels zelf veelal een relatief veilige 
sportomgeving gevonden of gecreëerd. Vooral mannelijke homo- en biseksuele 
sporters mijden onveilige sportomgevingen (machosporten) of houden hun seksuele 
voorkeur daar bewust verborgen. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10193&m=1607615459&action=file.download 
TREFWOORDEN: Sport 
Homoseksualiteit 
Discriminatie 
Biseksualiteit 
Transseksualiteit 
CODE: 551.20 
 
 
TITEL: LHBTI in de breedtesport (2020). : Samenhang acceptatie en het wel of niet 
kennen LHBTI-persoon. Factsheet 2020/47 
AUTEUR(S): Cremers, R. 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Dit factsheet kijkt naar de relatie tussen het wel of niet kennen van een LHBTI 
-persoon in iemands persoonlijke omgeving en de acceptatie van seksuele en 
genderdiversiteit in de sport.De resultaten komen voort uit een online 
vervolgmeting naar LHBTI-acceptatie in de sport onder een representatieve 
steekproef van de Nederlandse bevolking (15+) en werd uitgevoerd in opdracht 
van de Alliantie Gelijkspelen 4.0. Deze alliantie zet zich in voor het 
vergroten van LHBTI-acceptatie in de sport. Uit het onderzoek blijkt dat de 
acceptatie van homoseksualiteit en genderdiversiteit onder (verenigings)sporters onverminderd 
groot is. De acceptatie is groter onder mensen die zelf 
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LHBTI-personen kennen, dan onder mensen die geen LHBTI-personen kennen. Onder 
verenigingssporters is een forse stijging zichtbaar in het draagvlak voor 
genderneutrale toiletten en kleedruimtes, van ruim een kwart in 2017 tot bijna 
de helft in 2020. Slechts 1 procent van de leden kent een transgender persoon 
binnen de eigen sportvereniging, terwijl drie op de tien leden wel iemand met 
een transgender achtergrond in hun eigen omgeving kennen. Het gevonden verband 
tussen het bekend zijn met LHBTI-personen en de mate van acceptatie van 
seksuele en genderdiversiteit in de sport toont aan dat het goed is om 
beleidsmatig aandacht te blijven vragen voor een veilig sportklimaat. Daarbij 
is het van belang om LHBTI-personen zelf te betrekken bij het creëren van een 
voor iedereen toegankelijke en veilige sport, zodat zij zonder problemen 
openlijk homoseksueel of transgender kunnen zijn. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10192&m=1611317841&action=file.download 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Sport 
Transseksualiteit 
Homoseksualiteit 
CODE: 551.20 
 
 
TITEL: 2e Corona-golf: hoe gaat het met u? Uitkomsten van de enquête over de vraag hoe 
mensen met een beperking of chronische ziekte de 2e corona-golf beleven en wat 
de effecten van de coronacrisis zijn voor onderwijs, werk en dagbesteding 
UITGAVE: Utrecht : Ieder(in), 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar hoe mensen met een beperking of chronische aandoening de 
coronacrisis en de lockdown ervaren tijdens de tweede golf in het najaar van 
2020. Van 1 tot en met 11 oktober is een enquête gehouden onder 2057 mensen met 
een beperking of chronische ziekte over hun leven ten tijde van (het begin van) 
de tweede golf in de coronacrisis.  
Conclusie: Uit de uitkomsten van de enquête blijkt, dat veel mensen met een beperking of 
chronische ziekte bij het ingaan van de tweede golf in een precaire situatie verkeren. Hun zorg, 
therapieën en medische behandelingen zijn niet (of niet volledig) hervat, terwijl er alweer 
sprake is van afschalen van behandelingen bij een toenemend aantal besmettingen. En bijna één op 
de vijf mensen met een beperking of chronische ziekte verkeert 
in isolatie, vaak door zelfquarantaine. Ook huisgenoten leggen zichzelf (soms 
vergaande) beperkingen op om hun naaste met een kwetsbare gezondheid niet te 
besmetten. Verder zijn er knelpunten bij de deelname aan dagelijkse 
activiteiten, zoals onderwijs, werk en dagbesteding. Dit betekent dat er extra 
maatregelen nodig zijn om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. 
Maar ook om ervoor te zorgen dat zij naar vermogen kunnen blijven participeren 
en niet in een isolement geraken. 
LINK: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/10/2e-coronagolf-
rapportage_def_2020_10_29.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Maatschappelijke positie 
Discriminatie 
Participatie 
Leefsituatie 
CODE: 920.20 
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TITEL: LHBTI-Acceptatie en pride Amsterdam. 1V Opiniepanel Rapport 
AUTEUR(S): Kamphuis, L. 
UITGAVE: Hilversum : AVROTROS, 2020 
SAMENVATTING: Opinie-onderzoek naar LHBTI-acceptatie en ervaringen van LHBTI-personen. Aan 
het onderzoek, gehouden van 6 tot en met 16 juli 2020, deden 27.446 leden van het 
EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 3.657 LHBTI+ personen. Het onderzoek is 
na weging representatief voor zes variabelen. Namelijk: leeftijd, geslacht, 
opleiding, stemgedrag, spreiding over het land en burgerlijke stand. Enkele 
bevindingen zijn:. De helft (47%) van de LHBTI+'ers heeft het gevoel dat er dit 
jaar onvoldoende aandacht is voor de acceptatie van hun gemeenschap nu veel 
Pride-evenementen zijn afgelast door de coronacrisis. Volgens een derde (34%) 
is er dit jaar wel voldoende aandacht voor de acceptatie van LHBTI+'ers in 
Nederland. .De meeste LHBTI+'ers in het onderzoek (62% vinden dat het over het 
algemeen goed gesteld is met de acceptatie van hun gemeenschap in Nederland. 
Wel zien velen ruimte voor verbetering. Volgens hen is ons land vooral op 
papier LHBTI-vriendelijk, maar lopen velen tegen een samenleving aan die niet 
altijd even tolerant is. Net als in het onderzoek van 2019 zijn er veel LHBTI+ 
-deelnemers die hun gedrag aanpassen om negatieve reacties over seksuele 
oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken te voorkomen. De helft (52%) 
geeft aan dat het afgelopen jaar te hebben gedaan. Zo schrijven sommigen dat ze 
terughoudend zijn in het tonen van affectie naar hun partner toe: "We lopen 
weinig hand in hand en kijken om ons heen voor we een kus geven, omdat we vaak 
opmerkingen naar ons hoofd geslingerd krijgen.". Vier op de tien LHBTI+ 
-deelnemers in het onderzoek (40%) hadden het afgelopen jaar te maken met 
negatief gedrag vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of 
geslachtskenmerken. Volgens deze groep ging het vooral over vervelende 
opmerkingen of grappen (78%), maar ook uitgescholden of nageroepen worden (51%) 
. Een aantal werd ook slachtoffer van bedreiging of geweld. Het percentage ligt 
ongeveer gelijk aan dat van 2019 of een jaar geleden. Toen gaf 37% aan te maken 
te hebben gehad met negatief gedrag. 
LINK: 
https://eenvandaag.assets.avrotros.nl/user_upload/PDF/2020_07_31_Opiniepanel_Pride_onderzoek
.pdf 
WEBSITE: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/door-aangepaste-pride-is-er-
dit-jaar-te-weinig-aandacht-voor-lhbti-acceptatie-vindt-helft-van-de-ge/ 
TREFWOORDEN: Publieke opinie 
Discriminatie 
Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
CODE: 005.20 
hun vizier kunnen richten op een passend aanbod 
 
 
TITEL: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Voortgangsrapportage juni 2020 
AUTEUR(S): Pulles, I. 
Reitsma, M. 
Hoogendam, A. 
Brus, J. 
Hoekman, R. 
Poel, H. van der 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
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SAMENVATTING: Derde rapportage van de Monitor Sportakkoord, waarin het Mulier Instituut de 
inhoudelijke voortgang van het sportakkoord 'Nationaal Sportakkoord. Dit 
Nationaal Sportakkoord is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) op 29 juni 2018 
ondertekend en loppt tot en met 2021. De ambitie uitgesproken in het akkoord, 
is dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een 
veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben. Deze 
rapportage brengen in beeld wat bereikt op de volgende vijf thema’s: 
inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en 
beweegaanbieders, positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen 
. Het is in veel gevallen nog te vroeg om te concluderen dat de gestelde doelen 
gerealiseerd worden of zijn. Het rapport maakt inzichtelijk wat er in gang is 
gezet en besteedt aandacht aan het proces. De belangrijkste conclusies zijn dat 
het proces over het geheel genomen goed is ingericht, maar op sommige 
onderdelen sprake is van onvoldoende regie. Daarnaast is het belangrijk om bij 
de uitvoering van het sportakkoord de brede samenwerking die er bij het begin 
was goed te borgen.De ambitie inclusief sporten & bewegen houdt dat 
belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische 
achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen. 
Uitsluiting en discriminatie wordt tegengegaan. In deze rapportage staan ook 
cijfers over discriminatie. De meerderheid van de verenigingen heeft volgens de 
verenigingsbestuurders geen antidiscriminatiebeleid(66%) en een nog grotere 
groep (88%) geeft aan het afgelopen jaar geen aandacht te hebben gehad voor het 
tegengaan van discriminatie (peiling onder verenigingsbestuurders). Vrijwel 
geen verenigingen hebben expliciete aandacht voor het tegengaan van racisme (1% 
). Onder overige teamsportverenigingen (43%) en in het bijzonder onder 
voetbalverenigingen (59%), waar de prevalentie van discriminatie het hoogst is, 
is tevens de meeste aandacht voor antidiscriminatie en antiracisme. Bij 
teamsportverenigingen en met name voetbal blijken dit soort opmerkingen vaker 
voor te komen: 32% van de bestuurders van voetbalverenigingen en bijna 20% van 
bestuurders van overige teamsporten en semi-individuele teamsporten geven aan 
dat er wel eens grappen of opmerkingen of herkomst en huidskleur worden gemaakt. De 
meerderheid van de verenigingen heeft volgens de verenigingsbestuurders 
geen antidiscriminatiebeleid(66%) en een nog grotere groep (88%) geeft aan het 
afgelopen jaar geen aandacht te hebben gehad voor het tegengaan van 
discriminatie. Vrijwel geen verenigingen hebben expliciete aandacht voor het 
tegengaan van racisme (1%). Onder overige teamsportverenigingen (43%) en in het 
bijzonder onder voetbalverenigingen (59%), waar de prevalentie van 
discriminatie het hoogst is, is tevens de meeste aandacht voor 
antidiscriminatie en antiracisme. Bijna een derde (29%) van de 
verenigingsbestuurders geeft aan dat de vereniging expliciet beleid voor 
discriminatie, inclusief aandacht voor seksuele voorkeur heeft. 
voetbaalverenigingen hebben dit veel vaker (66%). Het aandeel verenigingen dat 
over dit type beleid beschikt is gestegen tussen 2010en 2018. Homo-negativiteit 
komt volgens bijna driekwart van de verenigingsbestuurders (vrijwel) nooit voor 
. Dit aandeel bleef ongeveer gelijk tussen 2010 en 2018. In 2018 gaf 16% van 
De verenigingsbestuurders aan dat homo-negativiteit in de vorm van het maken van 
grappen of opmerkingen wel eens of af en toe voorkwam. Homo-negativiteit komt 
volgens bestuurders van voetbalverenigingen vaker voor: volgens 45% van de 
bestuurders komt dit wel eens of af en toe voor. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10049&m=1593589627&action=file.download 
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TITEL: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Voortgangsrapportage november 
2020 
AUTEUR(S): Pulles, I. 
Reitsma, M. 
Hoogendam, A. 
Nafzger, P. 
Poel, H. van der 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Vierde rapportage van de Monitor Sportakkoord, waarin het Mulier Instituut de 
inhoudelijke voortgang van het sportakkoord 'Nationaal Sportakkoord. Dit 
Nationaal Sportakkoord is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) op 29 juni 2018 
ondertekend en loopt tot en met 2021. De ambitie uitgesproken in het akkoord, 
is dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een 
veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben. Deze 
rapportage brengt in beeld wat bereikt is op de volgende vijf thema’s: 
inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en 
beweegaanbieders, positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen 
. Het is in veel gevallen nog te vroeg om te concluderen dat de gestelde doelen 
gerealiseerd worden of zijn. Het rapport maakt inzichtelijk wat er in gang is 
gezet en besteedt aandacht aan het proces. In deze vierde rapportage van de 
Monitor Nationaal Sportakkoord brengt het Mulier Instituut de voortgang van het 
sportakkoord in beeld. In de rapportage staan de totstandkoming van en een 
vooruitblik op de uitvoering van de lokale sportakkoorden centraal. Daarnaast 
wordt ingegaan op de ondersteuning hiervan door het nationale en lokale 
sportbeleid en door sportorganisaties.De belangrijkste bevindingen zijn:. In 
vrijwel alle Nederlandse gemeenten (344) zijn lokale sportakkoorden gesloten. 
In die gemeenten werken lokale allianties, bestaande uit sportorganisaties, 
maar ook organisaties uit sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en jeugd, samen 
aan de ambities die zij met elkaar hebben geformuleerd op het gebied van sport 
en bewegen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar meer integraal lokaal 
sport- en beweegbeleid. Bovendien is nooit eerder zo nauw samengewerkt tussen 
het nationale en lokale beleid en sportorganisaties als nu in het kader van het 
Nationaal Sportakkoord.. De ambities uit het Nationaal Sportakkoord die het 
vaakst en meest worden uitgewerkt in de lokale sportakkoorden zijn ‘inclusief 
sporten en bewegen’, ‘vitale sport- en beweegaanbieders’ en ‘van jongs af aan 
vaardig in bewegen’.. Degenen die betrokken waren bij de totstandkoming van de 
lokale sportakkoorden geven aan dat daarbij veel energie ontstond. Partijen die 
elkaar nog niet kenden ontmoetten elkaar, er mochten ambities worden 
uitgesproken en plannen werden gemaakt.. In ruim acht op de tien lokale 
trajecten is een kerngroep (of kopgroep) gevormd, die de uitvoering van het 
lokale akkoord gaat sturen of bewaken. De komende tijd zal blijken in hoeverre 
het lukt de ontstane energie vast te houden en de opgezette structuur verder 
uit te bouwen.. De overgang van het vormen van een akkoord op papier, naar het 



uitvoeren van de voorgenomen maatregelen en acties is een belangrijke fase die 
veel aandacht behoeft. Voor de landelijke partijen in het sportakkoord is het 
hierbij de uitdaging om de ondersteuningsstructuur zo in te richten en te 
optimaliseren, dat die aansluit bij de behoeften van de partijen in de lokale 
allianties. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10167&m=1605873371&action=file.download 
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Discriminatie 
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TITEL: Veiligheidsmonitor 2019 
AUTEUR(S): Akkermans, M. 
Gielen, W. 
Kloosterman, R. 
Knoops, K. 
Linden, G. 
Moons, E. 
UITGAVE: Den Haag / Heerlen : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2020 
SAMENVATTING: Twaalfde uitgave van de Veiligheidsmonitor (VM) voorheen Integrale 
Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerende 
grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt 
, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de 
burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden 
onderzocht. Vanaf de editie 2017 wordt de Veligheidsmonitor tweejaarlijks 
uitgevoerd.De cijfers zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder de 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. In 2019 hebben 135 duizend personen 
de vragenlijst ingevuld. Dit grote aantal respondenten maakt het mogelijk om 
tot op een gedetailleerd niveau betrouwbare uitspraken te doen over de 
objectieve en subjectieve veiligheid in Nederland. De Veiligheidsmonitor wordt 
sinds 2012 op een identieke wijze uitgevoerd. De publicatie richt zich vooral 
op de periode 2012–2019, maar laat ook trends zien vanaf 2005. Daarbij is er 
uitgebreid aandacht voor regionale verschillen. Geconcludeerd wordt onder meer 
dat in 2017 voelt 32% van de Nederlanders zich wel eens onveilig voelt in het 
algemeen. Dit is lager dan in 2017 en 2012. De algemene onveiligheidsgevoelens 
zijn in vergelijking met 2005, het eerste vergelijkbare meetjaar, met 34 
procent gedaald. — 14 procent van de Nederlanders voelt zich in 2019 wel eens 
onveilig in eigen buurt; ook dit is lager dan in 2017 (16%) en 2012 (18%).In 
2019 is 2 procent van de Nederlanders slachtoffer geweest van geweld, 9% van 
vermogensdelicten en 5% van vandalisme. — Het slachtofferschap van vandalisme- 
en vermogensdelicten is gedaald ten opzichte van 2017; het slachtofferschap van 
geweld is in de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. In totaal is 14 procent in 
2019 slachtoffer geweest van één of meer van deze vormen van ‘traditionele’ 
criminaliteit; dit is lager dan in 2017 (15%) en 2012 (20%t). Op de langere 
termijn, vanaf 2005, is het slachtofferschap van criminaliteit met 50 procent 
afgenomen. Bijna de helft van de inwoners (49%) van de 70 000+ gemeenten ervaart 
in 2019 veel buurtoverlast; vooral in de vier grootste steden wordt veel 
overlast ervaren; de buurtoverlast is vergelijkbaar met 2017. 18 procent van de 
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inwoners van de 70 000+ gemeenten voelt zich wel eens onveilig in de eigen 
buurt. Deze onveiligheidsgevoelens zijn het hoogst in de G4 (23 ), gevolgd door 
de G40 (17%) en de overige 70 000+ gemeenten (13%). Cijfers over meer 
onderzoeksitems, en dan met name uitgesplitst naar regio’s (landsdelen, 
provincies, regionale eenheden, districten, basisteams politie en 70 000+ 
gemeenten) en persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding, 
seksuele geaardheid, stedelijkheid) zijn voor de jaren 2012–2019 te vinden in 
aparte StatlineTabellen. Zo voelt 37,1% van de homoseksuele mannen in 2019 zich 
wel eens onveilig tegenover 27,7% van de heteroseksuele mannen. 49,9% van de 
lesbische vrouwen in 2019 voelt zich wel eens onveilig tegenover 47,2% van de 
heteroseksuele vrouwen. De monitor gaat ook in op veiligheidsgevoelens in de 
buurt. Zo voelt 21,5% van de homoseksuele mannen in 2019 zich wel eens onveilig 
in de eigen buurt, tegenover 12,5% van de heteroseksuele mannen.Van de 
respondenten zonder migratieachtergrond voelt 36% zich wel eens onveilig 
tegenover 39% van respondenten met een migratieachtergrond. 
LINK: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/10/veiligheidsmonitor-2019.pdf 
TREFWOORDEN: Criminaliteit 
Buurtbeheer - soc. vernieuwing 
Geweld 
Etnische minderheden 
Homoseksualiteit 
CODE: 363.20 
 
 
TITEL: GemeenteBeleidsMonitor Culemborg. Deelrapport Veiligheid en leefbaarheid 
UITGAVE: Breda / Arnhem / : Dimensus / Companen, 2020 
SAMENVATTING: Rapport die de resultaten aangaande veiligheid en leefbaarheid presenteert uit 
de beleidsmonitor van de gemeente Culemborg. In januari/februari 2020 is in 
Culemborg de Gemeentebeleidsmonitor uitgevoerd, waarin veel actuele 
beleidsonderwerpen zijn voorgelegd aan burgers. Er is gekozen voor een 
gecombineerd onderzoek waarin zowel leefbaarheid en veiligheid als sociale 
kwaliteit en sociale kracht aan bod komen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de 
hand van een enquête onder inwoners van 18 tot en met 85 jaar. Van de 5.200 
inwoners die zijn uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen hebben er 1.883 
meegedaan, een respons van 36%.De respondenten is gevraagd of zij in het 
afgelopen jaar wel eens discriminatie hebben ervaren of zijn uitgescholden. Bij 
het overgrote deel is dit niet het geval (82%). Bij een tiende van de 
respondenten is dit wel gebeurd, op straat (10%). Ook gebeurde dit bij een 
kleiner deel door buurtbewoners (5%), op het werk (4%) of in een openbare 
gelegenheid (3%). Discriminatie door buurtbewoners gebeurde vaker dan gemiddeld 
in Achter de Poort (14%), Goilberdingen West (13%), Terweijde Staatsliedenbuurt 
(12%) en Nieuwstad (10%).Volgens de inwoners die discriminatie hebben ervaren, 
ging het vooreen derde niet om een specifieke reden (32%). Een kwart geeft aan 
dat dit om afkomst ging (25%). Bij ongeveer een tiende hing dit samen met 
leeftijd (11%) of godsdienst (9%). Bij een kleiner deel ging dit om seksuele 
geaardheid (7%), geslacht (6%), handicap (5%) en/of kleding (3%). Daarnaast 
geeft een derde aan dat het voorval een andere reden had (32%). Drie kwart 
heeft deze voorvallen niet gemeld (74%). Een vijfde heeft dit wel gemeld (22%), 
en een klein deel is nog van plan om dit te doen (3%). Vergeleken met de 
voorgaande metingen is het veiligheidsgevoel in de buurt iets verbeterd. De 
meeste inwoners voelen zich altijd of meestal veilig in hun buurt: 89% ten 
opzichte van 86% in 2018 en 2016. Dit is tevens iets hoger dan het landelijk 
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niveau (86%). Eén op de tien inwoners voelt zich niet altijd veilig (12%), 
waarvan 2% zich (vrijwel) nooit veilig voelt. 
LINK: https://www.culemborg.nl/file/9748/download 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Gelderland 
Discriminatie 
Ouderen 
Wijken 
Homoseksualiteit 
Levensbeschouwingen 
CODE: 001.20 
 
 
TITEL: Rapport Monitor Gelders welbevinden : Social impact peiling 3 | 29 mei - 3 juni 
UITGAVE: Nijmegen : Happiness Lab , 2020 
SAMENVATTING: Eerste meting of tussenmeting van de monitor Gelders welbevinden over het jaar 
2020 die het welbevinden van de bevolking van Gelderland in kaart brengt. Dit 
document betreft een tussenrapport en geeft inzicht in het geluk van inwoners 
van Gelderland. In het najaar volgt een tweede meting van 2020, waarna een 
uitgebreider eindrapport wordt opgesteld. Het onderzoek is vrijdagmiddag 29 mei 
onder het Gelderland-panel (7258 mensen) verspreid. Woensdagochtend 3 juni 
hadden 3665 mensen het onderzoek volledig ingevuld, waarvan 3342 mensen uit 
het Gelderlandpanel (antwoordratio van 46%) en 323 mensen via de anonieme link. 
Van de 3665 mensen die het onderzoek invulden, gaven 3559 mensen aan in 
Gelderland te wonen. Inwoners van Gelderland scoren gemiddeld een 7,6 op geluk. 
Dit is 0,2 hoger dan in 2019, waar gemiddeld een 7,4 werd gescoord. Het is 
mogelijk dat de vooruitzichten van versoepeling van Corona-maatregelen hier een 
rol in spelen. Het grootste deel (70.2%) van de Gelderlanders voelt zich niet 
gediscrimineerd. Echter voelt bijna 3 op de 10 Gelderlanders zich wel 
gediscrimineerd. Er komen verschillende soorten discriminatie voor, waarbij de 
auteurs zien dat discriminatie op basis van leeftijd de meest voorkomende 
variant is (10.8%). De opvallendste uitkomst is dat mensen die zich de 
afgelopen 12 maanden gediscrimineerd voelden (op welke manier dan ook) een 7.1 
op geluk scoorden, versus een 7.8 voor mensen die zich niet gediscrimineerd 
voelden. Dit gat is ten opzichte van 2019 gegroeid(7.5 versus 7.1). 
LINK: https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-
evenementen/DOC_RAPPORTAGE_WELBEVINDEN_GELDERLAND_2020_3.0.df.pdf 
TREFWOORDEN: Gelderland 
Discriminatie 
Leefsituatie 
CODE: 001.20 
 
 
TITEL: Monitor Gelders welbevinden : Tweede meting 2020 door Happiness Lab & Kieskompas 
UITGAVE: Nijmegen : Happiness Lab, 2020 
SAMENVATTING: Tweede meting van de monitor Gelders welbevinden die het welbevinden van de 
bevolking van Gelderland in kaart brengt in 2020. Dataverzameling van dit 
onderzoek naar de impact van het coronavirus (COVID-19) op het sociale welzijn 
van Gelderlanders heeft plaatsgevonden tussen woensdagmiddag 7 oktober en 
dinsdagochtend 13 oktober. Dit heeft geresulteerd in een steekproef van 3.376 
respondenten uit Gelderland. Om de resultaten generaliseerbaar voor inwoners 
van Gelderland (18+) te maken, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten 
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vanhet onderzoek. De meting vond dus plaats direct na de invoering van weer 
nieuwe, strengere coronamaatregelen. In dit rapport wordt uiteengezet hoe 
gelukkig Gelderlanders zijn en wat de grootste voorspellers voor hun geluk zijn 
. Auteurs maken een vergelijking naar eerdere metingen in juni 2020 (toen de 
coronamaatregelen juist versoepeld werden) en februari 2019 (toen er nog geen 
sprake was van de corona-uitbraak). Daarnaast wordt bekeken hoe relatie tussen 
de coronauitbraak en het welbevinden van burgers uit Gelderland en wordt 
ingegaan op onderwerpen als discriminatie en vertrouwen in de maatschappij. Uit 
het onderzoekt blijkt dat de stijging in geluk die we in juni 2020 zagen, vlak 
na versoepeling van de coronamaatregelen, in oktober weer gedaald is. Het 
grootste deel van de Gelderlanders, 63%, voelde zich het afgelopen jaar niet 
gediscrimineerd. Dit betekent dat iets meer dan een derde van de Gelderland wel 
discriminatie heeft ervaren. Discriminatie op basis van leeftijd kwam het 
vaakste voor (11%), en ook geslacht (8%) en een ziekte of handicap (7%) werden 
vaker genoemd. In vergelijking met juni 2020 geven nu iets meer Gelderlanders 
aan zich gediscrimineerd te worden. Toen gaf nog 70% van de Gelderlanders aan 
zich niet gediscrimineerd te voelen. Deze schijnbare stijging van een paar 
procentpunten kante maken hebben met de manier waarop gevraagd is naar 
ervaringen met discriminatie. In de nieuwe vragenlijst zijn namelijk drie 
nieuwe antwoordcategorieën toegevoegd, waardoor misschien meer mensen zich 
aangesproken voelden om hun ervaringen te delen. Dit ging om discriminatie op 
basis van gewicht (5%), opleiding (6%) en politieke overtuiging (6%). De meeste 
mensen die zich gediscrimineerd voelden geven niet discriminatie is toegenomen 
sinds de corona-uitbraak. 16% geeft zelfs aan dat er (veel) minder 
discriminatie is dan voorheen, 55% zegt dat het ongeveer gelijk is gebleven, 
23% zegt dat er meer discriminatie is, en 7% zegt dat er veel meer 
discriminatie is. In het algemeen ervaren jongeren het meest vaak discriminatie 
(59% rapporteerde ten minste één vorm ervan), en dit neemt steeds verder af 
voor oudere leeftijdsgroepen. Discriminatie op basis van leeftijd wordt echter 
vooral ervaren door ouderen: 17% van de personen tussen de 55 en 65 jaar en 19% 
van de personen van 65 jaar of ouder gaf aan hiermee te maken te hebbengehad. 
Vrouwen (39%) voelden zich iets vaker gediscrimineerd dan mannen (34%). Vooral 
discriminatie op basis van geslacht overkomt vrouwen vaker (13% tegenover 4% 
procent bij mannen). Ook opleidingsniveau speelt een rol. Discriminatie komt 
vaker voor bij middelhoog opgeleiden (43%) dan bij lager (32%) en hoger (31%) 
opgeleiden. Mensen met een migratieachtergrond voelden zich relatief vaker 
gediscrimineerd (47%) dan mensen zonder migratieachtergrond (35%). Dit gebeurt 
in 6% van de gevallen vanwege hun migratieachtergrond, maar het verschil met 
mensen zonder migratieachtergrond komt ook doordat mensen met 
migratieachtergrond vaker gediscrimineerd worden vanwege hun opleidingsniveau 
(13% vs. 4% bij mensen zonder migratieachtergrond) of gewicht (13% tegenover 4%) 
. Het relatieve aantal mensen dat discriminatie ervaart verschilt per gebied. De 
meeste discriminatie werd gerapporteerd door mensen die wonen in Rivierenland 
(46%), Noord-Veluwe (45%) en Arnhem (42%). Discriminatiekomt het vaakst voor in 
de stad: 48% van de Gelderlanders die in de stad wonen rapporteerde 
discriminatie, tegenover 24% van de Gelderlanders die in het buitengebied wonen 
. De meest voorkomende vormen van discriminatie in Gelderland zijn ongelijke 
behandeling (66%) en negatieve bejegening (36%). Mensen die discriminatie 
ervaren hebben, kwamen dat vooral tegen in het openbaar, op straat of online. 
Van de mensen die discriminatie ervaren hebben gaven de meesten aan dat dit in 
de publieke ruimte gebeurde (43%) of op internet, zoals op sociale media (33%). 
De andere plekken die vaker voorkwamen zijn op het werk (26%) en bij een 



instantie of organisatie (24%) en bij het zoeken naar werk (19%). Mensen delen 
hun ervaring met discriminatie vooral met familie en/of vrienden(54%), en 
slechts af en toe met een instantie (6%). Mensen die zich gediscrimineerd 
voelen komen met heel diverse adviezen over wat de overheid zou kunnen doen om 
discriminatie tegen te gaan. Dit verschilt van bewustzijn creëren, regels 
aanscherpen en handhaven, en het onderwerp beter bespreekbaar maken, tot zelf 
het goede voorbeeld geven. Een aanzienlijk aantal mensen geeft aan dit niet de 
verantwoordelijkheid van de overheid te vinden, of niet goed te weten wat er kan 
gebeuren. 
LINK: https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/COVID-
19/DOC_Rapportage_monitor_welbevinden_oktober_2020.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Gelderland 
Etnische minderheden 
Gehandicapten 
Homoseksualiteit 
Ouderen 
CODE: 001.20 
 
 
TITEL: Resultaten banenafspraak 2019 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020 
SAMENVATTING: Brief (d.d 2 juli 2020) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak tot 
en met eind 2019. De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 heeft tot 
doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij 
reguliere werkgevers. De afspraak houdt in dat werkgevers in de sectoren markt 
en overheid eind 2025 125.000 extra banen voor de doelgroep banenafspraak 
gerealiseerd moeten hebben ten opzichte van de nulmeting eind 2012. In het 
Sociaal Akkoord is verder afgesproken dat het kabinet jaarlijks monitort of 
werkgevers de afgesproken aantallen banen hebben gerealiseerd. De uitwerking van 
de afspraak is wettelijk verankerd in de Wet banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten van 2015.In deze brief worden de resultaten over 2019 
gepresenteerd. De coronacrisis heeft geen impact gehad op deze cijfers, want die 
is vanaf half maart 2020 gaan spelen. De opgave voor markt en overheid tot en 
met 2019 was om 55.000 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting; 
40.000 in de sector markt en 15.000in de sector overheid. De doelstelling van 
55.000 banen1 is met 61.615 extra banen ruim gehaald. In totaal, inclusief de 
75.179 banen ten tijde van de nulmeting, zijn er eind 2019 136.794 banen voor 
mensen uit de doelgroep banenafspraak. Voor de meting over 2019 is het aantal 
banen bij reguliere werkgevers eind 2019 afgezet tegen het aantal banen van de 
nulmeting eind 2012. De marktwerkgevers zijn er, net als in de voorgaande jaren, 
in geslaagd om in 2019 een groot aantal extra banen te realiseren voor de 
mensen uit de doelgroep. Met 51.829 extra banen ten opzichte van de nulmeting 
hebben marktwerkgevers de doelstelling van 40.000 extra banen ruim overtroffen. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/07/02/brief-
tk-resultaten-wet-banenafspraak-2019/brief-tk-resultaten-wet-banenafspraak-2019.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Positieve actie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werkgelegenheidsbevordering 
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CODE: 421.20 
 
 
TITEL: Leeftijdsdiscriminatie ervaren door oudere werknemers 
UIT: Demos, bulletin over bevolking en samenleving, Jaargang 36, Nr. 8, p .8, 2020 
AUTEUR(S): Oude Mulders, J. 
UITGAVE: Den Haag : Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) , 2020 
SAMENVATTING: Onderzoeksartikel waarin gegevens worden gepresenteerd uit een onderzoek van 
het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) naar 
leeftijdsdiscriminatie. In februari 2020 vroeg het NIDI 1.566 werkenden tussen 
de 40 en 68 jaar of, en in welke gevallen, men in de laatste vijf jaar 
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt heeft ervaren. De resultaten van dit 
onderzoek tonen duidelijk aan dat de ervaring met leeftijdsdiscriminatie op de 
arbeidsmarkt stijgt naarmate men ouder is. Opvallend is dat de groep van 55 tot 
59 jaar even vaak (18%) te maken heeft met leeftijdsdiscriminatie als de groep 
van 50 tot 54 jaar. Dit suggereert dat veel werkgevers de leeftijd van 50 jaar 
zien als een soort ankerpunt, waarna iemand als ‘oud’ wordt gezien. Eenzelfde 
soort effect lijkt op te treden bij de leeftijd 60 (23%). Ook opvallend is dat 
mensen van 65 jaar en ouder juist minder te maken hebben met 
leeftijdsdiscriminatie (13%), zelfs minder dan de 50- tot 60-jarigen. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat werkende 65-plussers zich in de laatste 
fase van hun carrière bevinden, niet meer op zoek zijn naar ander werk, en 
daardoor minder leeftijdsdiscriminatie ervaren. Leeftijdsdiscriminatie wordt 
door alle leeftijdsgroepen veruit het vaakst ervaren bij het solliciteren naar 
werk. In andere situaties, zoals bij het al dan niet krijgen van promotie, de 
toegang tot scholing op het werk, of bij ontslag of reorganisatie werd veel 
minder vaak leeftijdsdiscriminatie ervaren. 
LINK: https://publ.nidi.nl/demos/2020/demos-36-08-oudemulders.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Ouderen 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
CODE: 411.20 
 
 
TITEL: Employers’ age-related norms, stereotypes and ageist preferences in employment 
UIT: International Journal of Manpower, Vol. 41, No. 5, pp. 523-544, 2019 
AUTEUR(S): Oude Mulders, J. 
UITGAVE: 2019 
SAMENVATTING: Paper. Social norms about the timing of retirement and stereotypes about 
qualities of younger and older workers are pervasive, but it is unclear how 
they relate to employers’ ageist preferences. The purpose of this paper is to 
study the effects of employers’ retirement age norms and age-related 
stereotypes on their preferences for younger or older workers in three types of 
employment practices: hiring a new employee; offering training; and offering a 
permanent contract.. Design/methodology/approach: Survey data from 960 Dutch 
employers from 2017 are analysed to study employers’ preferences for younger or 
older workers. Effects of organisations’ and managers’ characteristics, 
retirement age norms and stereotypes are estimated with multinomial logistic 
regression analyses.. Findings: Many employers have a strong preference for 
younger workers, especially when hiring a new employee, while preferences for 
older workers are highly uncommon. Higher retirement age norms of employers are 
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related to a lower preference for younger workers in all employment decisions. 
When employers are more positive about older workers’ soft qualities (such as 
reliability and social skills), but not about their hard qualities (such as 
their physical capacity and willingness to learn), they rate older workers 
relatively more favourable for hiring and offering training, but not for 
providing a permanent contract.. Originality/value: This is one of the first 
studies to estimate the effects of retirement age norms and age-related 
stereotypes on ageist preferences for a diverse set of employment practices. 
LINK: https://doi.org/10.1108/IJM-10-2018-0358 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Ouderen 
Werving & selectie 
Discriminatie 
Beeldvorming 
CODE: 411.19 
 
 
TITEL: Democratisch bewustzijn in Nederland : Over de ontvankelijkheid voor illiberaal 
en antidemocratisch gedachtegoed en de weerbaarheid daartegen 
AUTEUR(S): Wonderen, R. van 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de ontvankelijkheid voor illiberaal en antidemocratisch 
gedachtegoed onder de Nederlandse bevolking. Het Verwey-Jonker Instituut heeft 
in opdracht van de Anne Frank Stichting dit onderzoek met als doet een 
instrument te ontwikkelen dat kan vaststellen in welke mate en onder welke 
voorwaarden Nederlanders ontvankelijk zijn voor illiberaal en antidemocratisch 
gedachtegoed. Om goed inzicht te kunnen verkrijgen in hoe Nederlanders denken 
over ‘democratie’, ‘rechtsstaat’ en ‘mensenrechten’ zijn deze abstracte 
begrippen ontrafeld in meer concrete thema’s. Er is geïnventariseerd welke 
dilemma’s er binnen deze thema’s spelen met behulp van documentenstudie en 
een internetsearch. In verdiepende interviews met burgers is vastgesteld welke 
concrete narratieven er zijn rond deze dilemma’s. Vervolgens zijn concrete 
vraagstellingen en antwoordcategorieën ontwikkeld voor de surveyvragenlijst 
(het instrument). De nulmeting van het online surveyonderzoek is gehouden onder 
een representatieve steekproef van 1.447 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Uit 
het onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders het eens zijn over de 
grondbeginselen van de parlementaire democratie en rechtsstaat. Tegelijkertijd 
kiest een aanzienlijk aantal van hen voor niet-democratische opties om grote 
problemen in de Nederlandse samenleving aan te pakken. Nederlanders die 
ontvankelijk zijn voor de aantrekkingskracht van autocratische of illiberale 
bestuursvormen zijn niet te vangen onder één noemer. Zij zijn te vinden bij 
linkse en rechte partijen en laag- en hoogopgeleiden. Het is dan ook belangrijk 
om in de aanpak van ondemocratisch gedachtegoed niet te focussen op bepaalde 
groepen maar op de samenleving in zijn geheel. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-
content/uploads/2021/02/118046_Democratisch_bewustzijn_in-Nederland_WEB.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Radicalisering 
Rechts-extremisme 
Burgerschap 
CODE: 141.21 
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TITEL: Evaluatie taal doen : Duaal programma voor werken en leren voor statushouders in 
Boxtel en Best 
AUTEUR(S): Gruijter, M. de 
Asmoredjo, J. 
Yohannes, R. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar het inburgeringsprogramma TaalDoen dat is bestemd voor 
statushouders (erkende vuchtelingen). Vanaf 1 juli 2021 gaat het nieuwe 
inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij 
de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het financieren van 
evaluatieonderzoek naar lopende initiatieven. Een zo’n initiatief is TaalDoen, 
een duaal programma dat als doel heeft statushouders met een lage leerbaarheid 
te ondersteunen bij hun inburgering en participatie (arbeidsmarkt). De aanpak 
is ontwikkeld door de gemeenten Boxtel en Best, samen met het regionale 
ontwikkelbedrijf WSD. TaalDoen bestaat uit praktische taallessen, een reeks van 
26 workshops over leven in Nederland en een lokale taalstage met een taalbuddy. 
De evaluatie van TaalDoen is onderdeel van een pilotprogramma van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit programma ondersteunt 
gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering, die in juli 2021 
ingaat. Door deze evaluatie kunnen deze en andere gemeenten inzichten opdoen 
die van belang zijn voor het ontwikkelen van het beleid op het vlak van 
inburgering, integratie en participatie van statushouders. De resultaten van 
het programma zijn veelbelovend: deelnemers worden geactiveerd en stromen vaak 
door naar betaald of onbetaald werk, of een opleiding. Deelnemers geven aan dat 
de praktische invulling van de taallessen goed bij hen past en dat zij door de 
workshops en de taalstage meer inzicht hebben gekregen in leven en werken in 
Nederland. In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten, werkzame elementen 
en verbeterpunten die voortkwamen uit de evaluatie. Tot slot worden 
aanbevelingen gegeven. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-
content/uploads/2021/02/320040_Evaluatie_TaalDoen_WEB.pdf 
TREFWOORDEN: Tweede taal onderwijs 
Vluchtelingen 
Werkgelegenheidsbevordering 
Inburgering 
Gemeentelijke overheid 
Noord-Brabant 
CODE: 162.20 
 
 
TITEL: Een inventarisatie naar meningen binnen de twee gemeenschappen: Een verkennend 
onderzoek naar centrale belangenbehartiging voor Roma en Sinti 
AUTEUR(S): Smits van Waesberghe, E. 
Asmoredjo, J. 
Out, M. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek dat beoogt inzichtelijk te maken of er belangstelling is voor een 
landelijke belangenbehartiging en vertegenwoordiging voor Sinti en Roma. Het 
onderzoek is uitgevoerd onder sleutelpersonen uit de Sinti en Roma gemeenschap 
en ambtelijke bestuurders. Aan de hand van een brede topiclijst zijn in totaal 
23 verdiepende interviews uitgevoerd onder bovenstaande doelgroep. De 
onderzoeksresultaten zijn getoetst in een focusgroep. Tijdens de interviews met 
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sleutelfiguren uit de Roma en Sinti gemeenschap werd een groot aantal kwesties 
en problemen benoemd. De meest genoemde kwesties gaan over onderwijs, 
werkgelegenheid, discriminatie, (gezondheid)zorg en (maatschappelijke 
)ondersteuning. Deze kwesties verdienen volgens Roma en Sinti meer aandacht, 
mogelijk in de vorm van landelijke belangenbehartiging en vertegenwoordiging. 
Over het algemeen is er onder de bevraagde Sinti en Roma namelijk behoefte aan 
een structurele aanpak van de huidige kwesties en problematiek in een landelijk 
orgaan. Op dit moment ontbreekt het aan eenheid binnen de gemeenschappen van 
Sinti en Roma en is er geen vaste woordvoerder of vertegenwoordiger van Roma en 
Sinti in Nederland. Een landelijke raad kan een brug slaan tussen de 
gemeenschappen en de (lokale) overheid en kan op die manier ook de 
maatschappelijke ontwikkeling van Roma en Sinti in Nederland aanjagen, zo geven 
de meeste sleutelfiguren aan. Echter de gemeenschap ziet zowel voor- als nadelen 
bij het oprichten van een landelijke raad voor belangenbehartiging. De 
oprichting van een centrale belangenbehartiging is aan een aantal voorwaarden 
verbonden: (1) Het merendeel van de vertegenwoordigers moet uit de gemeenschap 
zelf afkomstig zijn.(2) De doelstellingen en werkwijzen moeten vanaf het begin 
helder en transparant zijn.  
(3) Er moet duidelijkheid zijn over de mogelijkheden van een landelijk orgaan, ookbinnen een 
passende financiering.; 
(4) Het landelijk orgaan moet daadkracht hebben en niet alleen advies geven. 
Binnen de gemeenschappen is er onenigheid te constateren over hoe de landelijke 
raadvorm moet krijgen, hoe vertegenwoordigers gekozen moeten worden en over 
welke competenties zij moeten beschikken. De bevraagde ambtenaren willen zich 
over het algemeen niet uitspreken over het nut en/of de noodzaak van 
belangenbehartiging op landelijk niveau voor Roma en Sinti. Sprekend uit hun 
eigen ervaring zou een landelijke raad bij kunnen dragen aan de communicatie met 
de doelgroep, omdat er op dit moment geen duidelijk aanspreekpunt is. De 
ambtenaren benadrukken dat het aan Roma en Sinti zélf is om een dergelijke raad 
op te richten. Zij zullen dit niet ontmoedigen, maar zij denken wel dat het een 
uitdaging wordt om gezamenlijke vertegenwoordiging op te zetten. De ambtenaren 
staan er voor open om aan te sluiten bij overleggen, maar zij zullen hier zelf 
geen initiatief in nemen. Het lijkt erop dat de onderlinge verdeeldheid in de 
gemeenschappen een terugtrekkende houding van de overheid in de hand werkt. 
Opmerkelijk is dat de overheid daar voor zichzelf ook geen bemiddelende rol in 
ziet. Volgens ambtenaren kan het wellicht interessant zijn om in te zetten op 
vertegenwoordiging op regionaal niveau, wat bijvoorbeeld de mogelijkheid geeft 
om ook aan te sluiten bij overleggen met verschillende woningcorporaties. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/10/318020_Verkennend-onderzoek-
naar-centrale-Roma-Sinti_WEB.pdf 
TREFWOORDEN: Zigeuners (Sinti - Roma) 
Gemeentelijke overheid 
Minderhedenbeleid 
Etnische minderheden 
CODE: 161.20 
 
 
TITEL: Naar een diverse organisatie van de gemeente Arnhem. Verbeterruimte in gelijke 
kansen en inclusie van diverse medewerkers. Onderzoeksrapport 
AUTEUR(S): Siebers, H. 
UITGAVE: Tilburg : Tilburg University, 2019 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een meer diverse 
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personeelssamenstelling bij de gemeente Arnhem. Onderzoek gaat in op de mate 
van (on)gelijkheid en inclusie in het personeelsbestand van de gemeente Arnhem 
en de factoren die (on)gelijkheid en inclusie bepalen. Onderzoek is uitgevoerd 
door 27 semigestructureerde interviews met medewerkers van de gemeente, 
selecteurs en sollicitanten en twee enquêtes (een onder alle medewerkers en 
degenen die werken voor de gemeente en een onder alle sollicitanten die sinds 
de zomer van 2018 bij de gemeente gesolliciteerd hebben). Geconcludeerd wordt 
dat:. 
 De gemeente weet mensen met een ‘niet-westerse’ of Indonesische 
achtergrond alsmede vrouwen in de werving slecht te bereiken of te bewegen op 
haar vacatures te solliciteren. Leeftijd maakt in de werving geen verschil. 
. Er is sprake van ongelijke kansen om te worden aangenomen naar afkomst en leeftijd 
ten nadele van sollicitanten met een ‘niet-westerse’ of Indonesische 
achtergrond alsmede oudere sollicitanten. Gender maakt in de selectie van 
sollicitanten geen verschil. Die ongelijkheid naar afkomst en leeftijd wordt 
voor het overgrote deel veroorzaakt door factoren die geen verband houden met 
het werk of de functie zelf. Dat betekent dat we te maken hebben met op zijn 
minst indirecte vormen van discriminatie aan de poort naar afkomst en leeftijd. 
. Deze factoren zijn gedeeltelijk van interne en gedeeltelijk van externe 
makelij. Dat betekent dat ze voor een deel bestaan uit invloeden uit de 
samenleving. Ook wat betreft de externe factoren moet echter vastgesteld worden 
dat de gemeente er kennelijk niet in slaagt ze buiten de sollicitatieprocedures 
en –gesprekken te ho  ondervertegenwoordigd.  
. De gemeentelijke organisatie is gesegregeerd naar afkomst, leeftijd en gender. Dat wil zeggen 
dat medewerkers met een ‘niet-westerse’ of Indonesische achtergrond, jongere en 
vrouwelijke medewerkers gemiddeld op lagere functieniveaus en in lagere 
salarisschalen te vinden zijn dan hun collega’s zonder een migratie-achtergrond 
, hun oudere en mannelijke collega’s. . Die ongelijkheid is grotendeels te 
wijten aan factoren die niet werkgerelateerd of functioneel zijn voor het werk. 
Dat betekent dat er sprake is van ongelijke behandeling binnen de organisatie 
zelf naar afkomst, leeftijd en gender. Deze factoren zijn gedeeltelijk van 
interne en gedeeltelijk van externe aard. 
LINK: https://research.tilburguniversity.edu/files/45702169/Eindrapport_Arnhem.docx 
TREFWOORDEN: Gemeentelijke overheid 
Etnische minderheden 
Overheidsdienst 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Doorstroming 
Discriminatie 
Diversiteitsbeleid 
Werving & selectie 
Gelderland 
CODE: 411.19 
 
 
TITEL: Naar een diverse organisatie van de gemeente Tilburg. Verbeterruimte in gelijke 
kansen en inclusie van diverse medewerkers. Onderzoeksrapport. 
AUTEUR(S): Siebers, H. 
UITGAVE: Tilburg : Tilburg University, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een meer diverse 
personeelssamenstelling bij de gemeente Arnhem. Onderzoek gaat in op de mate 
van (on)gelijkheid en inclusie in het personeelsbestand van de gemeente Tilburg 
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en de factoren die (on)gelijkheid en inclusie bepalen. Onderzoek is uitgevoerd 
door 44 semigestructureerde interviews met medewerkers van de gemeente, 
selecteurs en sollicitanten en twee enquêtes (een onder alle medewerkers en 
degenen die werken voor de gemeente en een onder alle sollicitanten die in 2019 
tot en met oktober bij de gemeente gesolliciteerd hebben). Geconcludeerd wordt 
onder meer dat: 
. De gemeente weet mensen met verschillen in afkomst, leeftijd 
en gender min of meer evenredig te interesseren voor haar vacatures en te 
bewegen op die vacatures te solliciteren. Mensen met een migratie-achtergrond 
solliciteren wel op lagere functies dan sollicitanten zonder een dergelijke 
achtergrond. Dat verschil blijft staan na controle op werkgerelateerde factoren 
. Oudere sollicitanten solliciteren eveneens op wat lagere functies dan jongere 
sollicitanten, maar dat verschil is geheel te wijten aan werkgerelateerde 
factoren (opleidingsniveau, relevante werkervaring en gemeentelijke 
werkervaring). Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het 
niveau van functies waarop ze solliciteren. 
 . Sollicitanten met en zonder een migratie-achtergrond maken op zichzelf evenveel kans om te 
worden aangenomen. De besluitvorming over wie wordt aangenomen en wie niet wordt echter voor 
32 procent bepaald door factoren die niet of nauwelijks werkgerelateerd te noemen 
zijn en verschil maken naar afkomst. Dat leidt per saldo niet tot ongelijke 
kansen om te worden aangenomen naar afkomst omdat die niet-werkgerelateerde 
factoren elkaar min of meer in evenwicht houden, maar vertegenwoordigt wel een 
flinke mate van ongelijke behandeling. Leeftijd maakt verschil in de kansen om 
te worden aangenomen. Tien jaar leeftijdsverschil maakt zeven procent verschil 
in de kansen om te worden aangenomen ten nadele van oudere sollicitanten. Dat 
verschil heeft niets met werkgerelateerde factoren te maken en is dus een 
voorbeeld van ongelijke behandeling. 
 . Op zichzelf maken mannelijke en vrouwelijke sollicitanten evenveel kans om aangenomen te 
worden. Er is echter wel een marge van 12,9 procent van de besluitvorming die bepaald wordt door 
niet-werkgerelateerde factoren met gendergevolgen. Die marge vertegenwoordigt 
ongelijke behandeling. .et personeelsbestand van de gemeente vormt een 
redelijke afspiegeling van de provinciale en landelijke beroepsbevolking naar 
leeftijd en gender. Mensen met een ‘westerse’ en in mindere mate ook ‘niet 
-westerse’ migratie-achtergrond zijn echter ondervertegenwoordigd in het 
personeelsbestand bij de gemeente. Vertegenwoordiging op de verschillende 
functieniveaus. Afkomst maakt verschil wat betreft de positie in het 
functiegebouw. Medewerkers met een ‘niet-westerse’ of Indonesische migratie 
-achtergrond zijn bijna een schaal of functieniveau (0,957) lager ingeschaald 
dan hun collega’s zonder een migratie-achtergrond of met een ‘westerse’ 
migratie-achtergrond. 
LINK: https://research.tilburguniversity.edu/files/45702043/Eindrapport_Tilburg.docx 
TREFWOORDEN: Overheidsdienst 
Noord-Brabant 
Gemeentelijke overheid 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Diversiteitsbeleid 
Doorstroming 
Werving & selectie 
CODE: 411.20 
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TITEL: Naar een diverse en inclusieve organisatie van de Provincie Zuid-Holland. 
Onderzoeksrapport. 
AUTEUR(S): Siebers, H. 
UITGAVE: Tilburg : Tilburg University, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een meer diverse 
personeelssamenstelling bij de provincie Zuid-Holland. Onderzoek gaat in op de 
mate van (on)gelijkheid en inclusie in het personeelsbestand van de provincie 
Zuid-Holland en de factoren die (on)gelijkheid en inclusie bepalen. Onderzoek 
is uitgevoerd door semigestructureerde interviews met medewerkers van de 
gemeente, selecteurs en sollicitanten en twee enquêtes (een onder alle 
medewerkers en degenen die werken voor de gemeente en een onder alle 
sollicitanten die in 2019 tot en met oktober bij de provincie gesolliciteerd 
hebben). Geconcludeerd wordt onder meer dat: 
. De provincie slaagt erin om mensen met verschillen in afkomst, leeftijd en gender evenredig te 
bewegen om te solliciteren op haar vacatures. Degenen die solliciteren op haar vacatures 
vormen een afspiegeling van de provinciale beroepsbevolking. Wat betreft gender 
weet de provincie ook daadwerkelijk gelijke kansen te realiseren bij het 
aannemen van nieuwe mensen.  
. Gelijke kansen weet de provincie bij selectie ook te realiseren wat betreft afkomst voor ongeveer 90 
procent van de beslissingen over wie wordt aangenomen en wie niet. Wat betreft afkomst is er een 
marge van rond de 10 procent die bepaald wordt door factoren die niet werkgerelateerd 
zijn en die elkaar min of meer in evenwicht houden zodat de uitkomst gelijk is. 
Er is sprake van een sterke ondervertegenwoordiging van mensen van met name een 
‘niet-westerse’ migratie-achtergrond in het personeelsbestand van de provincie. 
Qua leeftijd en gender is er wel sprake van een redelijke vertegenwoordiging 
bij degenen die bij en voor de provincie werken met een licht accent op ouderen 
en op mannen. 
 . Medewerkers met een ‘niet-westerse’ of ‘westerse’ migratie -achtergrond zijn gemiddeld bijna 
twee salarisschalen of functieniveaus lager terug te vinden in het functiegebouw dan hun collega’s 
zonder een dergelijke achtergrond. Voor 60 procent komt die ongelijkheid voort uit legitieme 
werkgerelateerde factoren, vooral het feit dat hun gemiddelde opleidingsniveau 
lager is en dat ze over minder relevante werkervaring beschikken. De resterende 
40 procent van deze bijna twee salarisschalen, dus ongeveer 0,8 salarisschalen, 
is te wijten aan factoren die niet werkgerelateerd dus discriminatoir zijn. 
LINK: https://research.tilburguniversity.edu/files/45702169/Eindrapport_Arnhem.docx 
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