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TITEL: Verkenning naar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Definitieve 
versie, maart 2021 
AUTEUR(S): Heij, P. 
Eck, C. van 
Baarda, K. 
UITGAVE: Den Haag : ABDTOPConsult - Algemene Bestuurdienst - Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties , 2021 
SAMENVATTING: Een verkennend rapport naar de vraag hoe een meer gecoördineerde aanpak van 
discriminatie het beste vorm kan krijgen teneinde de effectiviteit van beleid ter bestrijding van 
discriminatie en racisme te vergroten en de rol van een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en 
Racisme (NCDR) daarbij. Voor deze verkenning is de volgende werkwijze gevolgd. Allereerst heeft een 
brede consultatie plaatsgevonden met de departementen die verantwoordelijk zijn voor onderdelen 
van de preventie en bestrijding van discriminatie en racisme, te weten de ministeries van BZK, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV). Er zijn interviews gehouden 
met portefeuillehouders binnen het rijk. Daarnaast is literatuuronderzoek gedaan, onder meer naar 
bestaande coördinatiestructuren en diverse instellingenbesluiten van organisaties en 
coördinatievormen die mogelijk relevant zouden kunnen zijn. Vervolgens zijn vier online 
rondetafelgesprekken georganiseerd om betrokken instanties, een aantal gemeenten en het 
maatschappelijk middenveld de gelegenheid te geven om suggesties aan te dragen en input te leveren. 
Eerst brengt het rapport de bestaande situatie in beeld wat betreft de aanpak van discriminatie door 
overheid en maatschappelijke organisaties. Daarin wordt geconstateerd dat deze aanpak wordt 
gekenmerkt door versnipperdheid en gelaagdheid. Tot slot wordt een advies gegeven. Vanuit de 
constatering dat zowel de ‘horizontale’ als ‘verticale’ coördinatie aandacht verdienen bij de 
vormgeving van een coördinerend mechanisme om de huidige versnippering tegen te gaan wordt 
geadviseerd voor een tweesporen-aanpak versterking van de coördinatie tussen de betrokken 
departementen door het rijk zelf, en versterking van de verticale coördinatie te versterken met de 
instelling van een NCDR. Op basis van de verkenning en de input van alle stakeholders wordt 
geadviseerd om een de NCDR in de vorm van een regeringscommissaris onder ministeriele 
verantwoordelijkheid in te stellen naar het voorbeeld van de Deltacommissaris. De instelling van een 
NCDR heeft alleen toegevoegde waarde als deze over de nodige slagkracht beschikt, niet alleen in 
termen van financiële middelen en personele ondersteuning, maar ook in ruime bevoegdheden voor 
de uitoefening van taken binnen de ministeriële verantwoordelijkheid. Naast de instelling van een 
NCDR lijkt het ons nuttig om eveneens een Staatscommissie in te stellen. Dat is ook het beeld van de 
meerderheid van de stakeholders. Een staatscommissie zou bestaand onderzoek bijeen kunnen 
brengen en daarnaast langdurig onderzoek kunnen doen, onder meer naar onderliggende 
mechanismen en oorzaken van discriminatie en racisme en naar werkzame interventies. 
LINK:  
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/01/nationaal-
coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-%E2%80%93-een-verkenning/rapport-nationaal-
coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-een-verkenning.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/03/10/aanbie
dingsbrief-bij-rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-%E2%80%93-een-

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/01/nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-%E2%80%93-een-verkenning/rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-een-verkenning.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/01/nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-%E2%80%93-een-verkenning/rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-een-verkenning.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/01/nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-%E2%80%93-een-verkenning/rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-een-verkenning.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/03/10/aanbiedingsbrief-bij-rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-%E2%80%93-een-verkenning/aanbieding-rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-een-verkenning.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/03/10/aanbiedingsbrief-bij-rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-%E2%80%93-een-verkenning/aanbieding-rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-een-verkenning.pdf


verkenning/aanbieding-rapport-nationaal-coordinator-tegen-discriminatie-en-racisme-een-
verkenning.pdf 
TREFWOORDEN: Racisme 
Discriminatiebestrijding 
Antidiscriminatiebeleid 
Strategieën 
Landelijke overheid 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: De arbeidsmarktpositie van transgender personen : Met specifieke aandacht voor 
de betekenis van transitieverlof en knelpunten in en oplossingen voor (bestaande) 
verlofregelingen 
AUTEUR(S): Lombaerde, G. De 
Prince, Y. 
Zandvliet, K. 
UITGAVE: Rotterdam : SEOR, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van transgender personen. Het doel van dit 
onderzoek is het bijdragen aan de behoefte vanuit de overheid en maatschappij om meer inzicht te 
verkrijgen in de arbeidsmarktpositie van transgender personen en hoe d ze verbeterd kan worden. 
Voor dit onderzoek is gesproken met verschillende groepen die relevant zijn als het gaat om de 
arbeidsmarktpositie van transgender personen: stakeholders, werkgevers (bedrijven en gemeenten), 
brancheorganisaties, en transgender personen. In totaal is gesproken met 27personen/organisaties. 
Daarnaast is er een literatuuronderzoek verricht. Conclusies van het onderzoek zijn: 
. Transgender personen hebben nog steeds een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Literatuur wijst 
ons erop dat er grote knelpunten bestaan voor transgender personen in hun algemene dagelijkse 
leven. Deze worden ook in de realiteit door verschillende partijen bevestigd. De knelpunten kunnen 
gaan van ongepaste vragen en foute aansprekingen tot slechte grappen en pesterijen. Ook op de 
arbeidsmarkt is hun positie kwetsbaar. Werk zoeken is niet vanzelfsprekend, en ook al wordt dit niet 
expliciet gezegd en is het moeilijk te bewijzen, toch bestaan er, mede op grond van uitgevoerd 
onderzoek, flinke vermoedens van en aanwijzingen voor discriminatie vanwege iemands 
transgenderzijn. Wanneer een transgender persoon wordt aangenomen, kunnen beloftes van 
solidariteit en inclusie woorden maar geen daden blijken. Naast fysieke stress, waar mensen tijdens de 
transitie onder lijden, is mentale stress een van de grootste knelpunten die transgender personen 
ervaren. 
. Het gevoel dat veel transgender personen ervaren, is dat ze niet onmiddellijk bij iemand terecht 
kunnen. Binnen een bedrijf heeft dit te maken met de cultuur die er heerst en hoe begrijpend en 
solidair collega’s en leidinggevenden zijn. In sommige  bedrijven is een diversiteits- of inclusiemanager 
benoemd, maar dit hoeft in de praktijk niet te betekenen dat leidinggevenden en collega’s positief 
tegen over transgender personen staan. 
 . Op het individuele niveau spelen persoonlijkheid, eigen ervaringen (met discriminatie), persoonlijke 
relaties en genderminderheidsstress een rol. Deze bepalen grotendeels hoe iemand omgaat met de 
knelpunten die optreden. Wanneer iemand bijvoorbeeld een sociaal netwerk heeft dat steun biedt, 
kan dit een zogenaamd ‘beschermende factor’ zijn. Wanneer iemand een meer onzekere 
persoonlijkheid heeft, kan dit een ‘risicofactor’ zijn die de omgang met de knelpunten juist bemoeilijkt. 
Op macro of maatschappelijk niveau kunnen (bedrijfs-)cultuur, politiek en wetgeving zowel risico- als 
beschermende factoren zijn. 
. Er is behoefte aan verschillende oplossingen om de arbeidsmarktpositie te verbeteren. Uit de 
literatuur en uit de gesprekken, kwamen er tal van verschillende maatregelen naar voren waar 
behoefte aan zou zijn. Eerst en vooral is voorlichting cruciaal om de maatschappelijke opvattingen te 
laten evolueren. Dit heeft betrekking op wetgeving en beleid, maar kan ook gebeuren aan de hand van 
bedrijfsbezoeken, informatiesessies voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden, en bredere 
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publieke campagnes in de media. Ten tweede, hebben transgender personen zelf behoefte aan 
informatie en ondersteuning. In dit onderzoek is speciaal aandacht besteed aan transitieverlof en zijn 
de voordelen en nadelen van verschillende varianten overzichtelijk in kaart gebracht. De reden 
hiervoor is dat in het onderzoek naar voren kwam dat er bij diverse partijen twijfel is over de 
meerwaarde van een aparte verlofregeling voortransgender personen, onder meer vanwege de 
uitvoerbaarheid, de kleine aantallen en omdat het proces per individu erg kan verschillen. Bovendien 
lijkt men steeds jonger in transitie te gaan en zou de behoefte aan een transitieverlof kunnen afnemen 
naarmate de acceptatie in de maatschappij toeneemt. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/05/de-
arbeidsmarktpositie-van-transgender-personen/de-arbeidsmarktpositie-van-transgender-
personen.pdf 
TREFWOORDEN: Werkvloer 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Transseksualiteit 
Personeelsbeleid 
Werving & selectie 
CODE: 433.21 
 
 
TITEL: Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: wat is het verband? 
Literatuurstudie 
AUTEUR(S): Bouma, S. 
Berry, D. 
Römkens, R. 
UITGAVE: Amsterdam : Atria, 2020 
SAMENVATTING:  
Onderzoek naar het verband tussen financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld. Het 
onderzoek bestaat uit twee delen: een wetenschappelijke literatuurstudie en interviews met vrouwen 
die partnergeweld hebben ervaren. 
Hebben vrouwen die financieel afhankelijk zijn van hun partner meer kans om (herhaling van) 
partnergeweld mee te maken? De literatuurstudie geeft onvoldoende empirisch bewijs om te stellen 
dat er een direct, causaal verband is tussen financiële afhankelijkheid van de partner en een verhoogde 
kans op partnergeweld. Wel is er sprake van een indirect verband. Financiële afhankelijkheid van de 
partner betekent dat er sprake is van een traditionele rolverdeling, waarbij de man de kostwinner is. 
Wanneer deze rolverdeling gekoppeld is aan traditionele gendernormen, is er een verhoogde kans om 
partnergeweld mee te maken. Deze uitkomst is in overeenstemming met Nederlandse 
surveyonderzoek waarin de invloed van economische factoren op de prevalentie van partnergeweld is 
onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat het controlerende gedrag van de partner in direct verband 
stond met het gebruik van geweld en de inkomsten van de vrouw geen invloed uitoefende op dit 
verband. 
Daarnaast laat de literatuurstudie zien dat de financiële afhankelijkheid van het gehele gezin in 
verband staat met een verhoogd risico op het vóórkomen van partnergeweld. Het gaat in dit verband 
om een combinatie van werkloosheid en/of laag gezinsinkomen, schulden en een gevoel van financiële 
onzekerheid bij de man. Wel lijkt financiële afhankelijkheid duidelijker van invloed te zijn op de kans 
op herhaling van partnergeweld. Onvoldoende toegang tot alternatieve middelen is niet de enige, 
maar wel één van de belangrijkste belemmerende factoren in het beëindigen van een gewelddadige 
relatie. Ook is financiële afhankelijkheid van de partner de primaire reden om weer terug te keren naar 
dezelfde gewelddadige partner.  
Hebben vrouwen die financieel onafhankelijk zijn van hun partner minder kans om slachtoffer te 
worden van (herhaling van) partnergeweld? De literatuurstudie biedt onvoldoende empirisch bewijs 
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om te concluderen dat financieel onafhankelijke vrouwen minder kans hebben om slachtoffer te 
worden van partnergeweld. Ook werkende en financieel onafhankelijke vrouwen kunnen slachtoffer 
worden van partnergeweld, maar zijn minder zichtbaar doordat ze minder gebruik maken van de 
formele hulp. Daarnaast bevinden de risicofactoren voor het vóórkomen van partnergeweld zich 
vooral op gezinsniveau en heeft de economische positie van de vrouw hier minimaal invloed op. 
Tevens laat de literatuurstudie zien dat wanneer een vrouw vanuit een traditionele rolverdeling en/of 
financieel precaire gezinssituatie stappen maakt richting financiële onafhankelijkheid, ze juist meer 
kans heeft om slachtoffer te worden van partnergeweld. 
Wat betreft de vraag of financieel onafhankelijke vrouwen eerder in staat zijn om de gewelddadige 
relatie (duurzaam) te verbreken, hangt het antwoord af van de wijze waarop financiële 
onafhankelijkheid gedefinieerd wordt. Een vrouw met een netto individueel inkomen van 1410 euro 
per maand is volgens de Nederlandse beleidsdefinitie financieel onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid 
blijkt echter niet voldoende wanneer ze te maken heeft met een partner die haar geen toegang geeft 
tot deze middelen. Hanteren we de definitie die meer gangbaar is in wetenschappelijke literatuur, en 
waarbij de relationele afhankelijkheidspositie van de partner centraal staat, dan is er wel sprake van 
een verband. Wanneer vrouwen financieel onafhankelijk zijn van hun partner, en dus zonder 
toestemming toegang hebben tot hun eigen middelen, is er meer kans dat ze de gewelddadige relatie 
(duurzaam) beëindigen. Ook hier geldt echter dat financiële onafhankelijkheid niet een voldoende, 
maar een noodzakelijke voorwaarde is omdat andere vormen van afhankelijkheid (zoals bijvoorbeeld 
het bezitten van een onafhankelijke verblijfsvergunning voor migrantenvrouwen, of het spreken van 
de Nederlandse taal) het verband negatief kunnen beïnvloeden. 
Tot slot laat de literatuurstudie zien dat (betaald) werk een middel kan zijn om toegang te krijgen tot 
financiële middelen, maar dat werk ook immateriële waarde kent die in verband staan met het 
doorbreken van de herhaling van partnergeweld. Werk kan een sociaal netwerk, zelfwaardering, 
emotionele steun en fysieke veiligheid bieden, welke de kans om de gewelddadige relatie duurzaam 
te verbreken kan vergroten. 
LINK: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/atria-nl/wp-
content/uploads/2021/02/05110322/Rapport_Financiele-onafhankelijkheid-en-partnergeweld.-Wat-
is-het-verband-.pdf 
TABEL: 
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/atria-nl/wp-content/uploads/2021/02/05110510/Bijlage-
3_Tabel-literatuurstudie.pdf 
TREFWOORDEN: Inkomen 
Geweld 
Huiselijk geweld 
Geweldpreventie 
Vrouwen 
CODE: 005.20 
 
 
TITEL: A long way to go for LGBTI equality 
UITGAVE: Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020 
SAMENVATTING: This report of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) presents 
select findings from the 2019 survey it conducted on LGBTI people in the EU and 
North Macedonia and Serbia. With almost 140,000 participants, it is the largest 
survey of its kind. It follows the agency’s first survey on LGBTpeople in the 
EU, conducted in 2012.The results show little progress over the past seven 
years. More people are open about being LGBTI – but a majority still avoid 
holding their partner’s hand in public. They may have good reason to be 
discreet. Among those who are very open about being LGBTI, 40 % say they 
experienced harassment. Physical or sexual attacks also remain a concern: one 
in ten survey participants say they were targets of such violence in the five 
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years before the survey. Meanwhile, everyday discrimination persists. LGBTI 
individuals encounter it at work and at school; at cafés, restaurants,bars and 
nightclubs; when looking for housing; when accessing healthcare or social 
services; and in shops. Especiallyfor trans and intersex people, identification 
documents that specify a sex can trigger ridicule. FRA’s large-scale surveys 
show, over and over again, that victims of discrimination and abuse are 
reluctant to reportincidents. LGBTI people are no exception. Reporting rates 
are low for all types of organisations, but especially so forthe police.The 
results make clear that trans and intersex people face an even more uphill 
struggle. And the young? The survey gives reason for both concern and cautious 
optimism. Participants aged 15 to 17 experienced more harassment than their 
older peers. Yet they also say they see more individuals standing up for LGBTI 
people at school – and hear moretalk of LGBTI issues in educational settings 
.There are striking differences between countries. But whether they live in 
countries that shine or have serious problems, survey participants underline 
that law and policy, as well as behaviour by politicians, public figures, 
community leaders and civil society, greatly affect their lives. Some figures: 
The share of respondents in 2019 who felt discriminated against when looking 
for work (11 %) is only slightly smaller than in 2012 (13 %). The proportion of 
respondents who feel discriminated against at work in 2019 (21 %) is slightly 
higher compared to 2012 (19 %). A higher proportion of trans respondents feels 
discriminated at work in 2019 (36 %) compared to 2012 (22 %). The share of LGBT 
respondents who reported the last discrimination incident related to work to an 
equality body or any other organisation slightly increased: 17 % did so in 2019 
, while 13 % did in 2012. 
LINK: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf 
TREFWOORDEN: Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
Discriminatie 
EU - Europese Unie 
Nederland 
Biseksualiteit 
CODE: 005.20 
 
 
TITEL: 10 keer vraag en antwoord over intersekse : Handreiking LHBTI-emancipatie 
AUTEUR(S): Kastelein, C. 
Keulen, B. 
Tukker, A. 
Have, M. van der 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2020 
SAMENVATTING: Deze publicatie is een update van de uitgave uit 2016,geschreven door Juul van 
Hoof en Miriam van der Have. Factsheet over mensen met een intersekseconditie. 
Iintersekse is nagenoeg onzichtbaar in Nederland naar schatting 190.000 mensen 
zijn geboren met een lichaam dat niet overeenkomt met het stereotiepe 
man/vrouwbeeld. Deze handreiking geeft antwoord op tien vragen over intersekse 
en is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en sociale professionals. Door de 
brede opzet is de brochure ook goed geschikt voor mensen buiten deze groepen. 
De volgende vragen worden beantwoord: Wat is intersekse? Hoeveel intersekse 
personen zijn er? Is intersekse een medische kwestie? LHBT of LHBTI? Wat is de 
situatie in Nederland? Waarom zijn intersekse personen onzichtbaar? Worden 
intersekse personen voldoende beschermd door de wet? Wat kunnen gemeenten doen? 
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Wat kunnen sociale professionals doen? Waar vind ik meer informatie?. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-10/Handreiking%20LHBT-intersekse-
2020.pdf 
TREFWOORDEN: Sekseverschillen 
Mannen 
Vrouwen 
Transseksualiteit 
Emancipatie 
CODE: 005.20 
 
 
TITEL: Divers werven en selecteren : Kennisdocument 
UITGAVE: Den Haag : Diversiteit in bedrijf, 2021 
SAMENVATTING: Geactualiseerde versie (2021) van een document dat in 2018 verscheen. 
Kennisdocument over hoe bedrijven of organisaties hun werving- en 
selectieproces zo kunnen inrichten zodat zij meer diversiteit in de 
samenstelling van het personeelsbestand krijgen. Verschillende onderzoeken 
wijzen uit dat de wervings- en selectieprocedures vaak niet voldoende inclusief 
zijn en derhalve vooral medewerkers aantrekken waarvan de achtergrond en 
kenmerken overeenkomen met het profiel van het zittend personeel. Dit 
Kennisdocument gaat in op de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om 
meer diversityproof te werven en selecteren. Dit Kennisdocument besteedt 
allereerst aandacht aan de valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie 
. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen en ‘best practices’ aangereikt 
gericht op het gehele traject, vanaf het opstellen van de vacature tot en met 
de sollicitatieprocedure. Voor het samenstellen van dit document is gebruik 
gemaakt van literatuuronderzoek. Deze informatie is aangevuld met 
praktijkvoorbeelden die afkomstig zijn van de ondertekenaars van het Charter 
Diversiteit die deze aanpassingen hebben doorgevoerd in hun wervings- en 
selectiebeleid. Conclusie: Inclusief werven en selecteren is veel meer dan het 
aanpassen van enkele onderdelen van de wervings- en selectieprocedure. Het 
betekent in de eerste plaats dat de betrokken functionarissen zich bewust zijn 
van hun vooroordelen en die van hun collega’s en dat ze een breder 
referentiekader ontwikkelen voor de beoordeling van kwaliteit en inzetbaarheid. 
Deze bewustwording zal zijn weerslag hebben op alle onderdelen van het wervings 
- en selectieproces. 
LINK: https://diversiteitinbedrijf.nl/wp-content/uploads/2021/02/Kennisdocument-Divers-werven-
selecteren-.pdf 
TREFWOORDEN: Werving & selectie 
Etnische minderheden 
Diversiteitsbeleid 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Vrouwen 
CODE: 411.21 
 
 
 
 
TITEL: Ethnic labeling among pupils with migration backgrounds. ‘Turks’, ‘Moroccans’, 
and ‘foreigners’ in the Netherlands 
UIT: Dutch Journal of Applied Linguistics,  Published online 12 November 2020, 
AUTEUR(S): Weerd, P. van de 
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UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: Paper. This paper analyzes ethnic self-labeling among pupils of a secondary 
school in Venlo, the Netherlands. Pupils with migration backgrounds, born in 
the Netherlands, referred to themselves as ‘Moroccan’, ‘Turk’ or ‘foreigner’, 
and to others as ‘Dutch’. Ascription to these ethnic categories is often 
understood as an expression of national (un)belonging. Based on nine months of 
linguistic ethnographic fieldwork, the author argues that ethnic labels 
functioned to manage everyday interpersonal social relations and did not 
necessarily express feelings of (un)belonging to the nation. Rather, pupils 
used ethnic labels to associate social personae with particular styles and 
behaviors and to construct local social hierarchies. The paper contributes to 
the investigation of ethnic labels as signs with locally contingent meanings, 
which nevertheless retain indexical links with wider discourses about social 
categories and belonging. It furthermore emphasizes the necessity of 
investigating the local meanings of ethnic categories. 
LINK: https://doi.org/10.1075/dujal.19033.van 
TREFWOORDEN: Nederland 
Etnische minderheden 
Jongeren 
Leerlingen 
Etnische identiteit 
VO - Voortgezet onderwijs 
Turken 
Marokkanen 
CODE: 041.20 
 
 
TITEL: Those foreigners ruin everything here”: Interactional functions of ethnic 
labelling among pupils in the Netherlands 
UIT: Journal of Sociolinguistics,  Vol. 23, No. 3, pp. 244-262 
AUTEUR(S): Weerd, P. van de 
UITGAVE: 2019 
SAMENVATTING: Paper. This paper contributes to a deeper understanding of ethnic labelling 
practices by examining their interactional functions among secondary school 
pupils in Venlo, the Netherlands. Pupils with migration backgrounds often 
labelled themselves and others “Turk,” “Moroccan,” or “foreigner,” and labelled 
others “Dutch.” The paper highlights that ethnic labelling can be understood 
not only as identity construction, but also as interactional work. It builds on 
membership categorization analysis (MCA), complemented by conversation analysis 
(CA), to analyse how pupils’ use of ethnic labels evoked an expert role which 
altered interactants’ power positions; and how, often, pupils engaged in 
jocular mockery with ethnic labels and in that way mitigated the effects of 
exclusionary and stigmatizing discourses about people with migration 
backgrounds. Finally, it argues that pupils’ labelling practices had locally 
occasioned meanings and functions, but that they ultimately reflect 
wider‐spread systems of categorization and marginalization of people with 
migration backgrounds in the Netherlands. 
LINK: https://doi.org/10.1111/josl.12344 
TREFWOORDEN: Jongeren 
Nederland 
Etnische minderheden 
Etnische identiteit 
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Leerlingen 
VO - Voortgezet onderwijs 
Turken 
Marokkanen 
CODE: 041.19 
 
 
TITEL: Categorization in the classroom: a comparison of teachers’ and students’ use of 
ethnic categories 
UIT: Journal of Multicultural Discourses, Vol. 15. No. 4, pp. 354-369 
AUTEUR(S): Weerd, P. van de 
UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: Paper.This paper builds on an analysis of ethnographic fieldwork data 
andclassroom interaction to examine the use and interpretation ofethnic 
categories among teachers and students of a secondaryschool class in the city 
of Venlo, the Netherlands. Students with amigration background, who were born 
in the Netherlands, often labeled themselves Turk (‘Turk’), Marokkaan 
(‘Moroccan’), and buitenlander (‘foreigner’), and referred to others as 
Nederlander(‘Dutch’). Students used these categories in locally specific ways 
,for example, to engage in the management of everyday social relations and to 
construct social hierarchies. Teachers, none ofwhom had a migration background, 
appeared to interpret students’ labeling practices as related to issues with 
integration and belonging. They problematized and sometimes rejected students’ 
categorization, while at the same time, they also displayedorientation to a 
categorization system that differentiated betweenstudents with and without a 
migration background. Using tools from membership categorization analysis, the 
paper examines how these divergent category interpretations surfaced and evokes 
the effects this may have on students and their relationships with teachers. 
LINK: https://doi.org/10.1075/dujal.19033.van 
TREFWOORDEN: Nederland 
Etnische minderheden 
Jongeren 
Leerlingen 
Etnische identiteit 
VO - Voortgezet onderwijs 
Turken 
Marokkanen 
CODE: 041.20 
 
 
TITEL: Hoogopgeleiden met een migratieachtergrond over een gestapelde onderwijsroute en 
het belang van steun 
AUTEUR(S): Winter-Koçak, S. de 
Klooster, E. 
Reches, L. 
Badou, M. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verwey-Jonker 
Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek. Een steeds groter deel van de hbo- en wo-studenten heeft een 
migratieachtergrond. Deze groep studenten bereikt het hoger en wetenschappelijk 
onderwijs vaker dan studenten zonder migratieachtergrond door het stapelen van 
diploma’s van oplopende niveaus. Stapelen heeft voordelen, zoals het behalen 
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van meer diploma’s. Maar de stapelroute is niet altijd eenvoudig, vanwege soms 
problematische aansluitingen tussen sommige onderwijssoorten. Hierover is al 
veel bekend. Naar de persoonlijke ervaringen en behoeften van stapelaars is 
minder onderzoek gedaan. Deze constatering vormde aanleiding voor KIS om 
onderzoek te doen onder hoogopgeleiden (studenten en afgestudeerden). In 
samenwerking met zeven verschillende onderwijsinstellingen is er een online 
enquête uitgezet onder hbo-en wo-studenten. Voor deze enquête was opvallend 
veel animo. Binnen enkele weken hadden duizenden geïnteresseerde studenten en 
afgestudeerden zich gemeld. Uiteindelijk hebben ruim 2168 respondenten een 
online enquête ingevuld. Daarnaast is een groep stapelaars en enkele personen uit 
hun sociale omgeving geïnterviewd. Een groot deel van de stapelaars blijkt 
tevreden met hun stapelroute, maar de meerderheid van hen geeft eveneens aan 
dat zij – in hun beleving – onnodig een stapelroute hebben doorlopen. Dat heeft 
onder andere te maken persoonlijke omstandigheden, maar ook met onderadvisering 
op de basisschool en onderschatting van hun onderwijspotentie op het voortgezet 
onderwijs. Daarnaast geven stapelaars met een migratieachtergrond het vaakst 
(vergeleken met andere groepen studenten) aan zich onvoldoende gesteund te 
hebben gevoeld gedurende hun onderwijscarrière. Bijna de helft van hen heeft 
zowel feitelijke als emotionele ondersteuning gemist. Met name van 
onderwijsprofessionals als docenten en mentoren, maar ook van 
ouders/verzorgers/opvoeders. Meer persoonlijk contact met 
onderwijsprofessionals, juiste advisering op basis van individuele capaciteiten 
en ondersteuning op het terrein van schoolkeuze, schoolloopbaan en doorstroom 
zouden volgens stapelaars ervoor kunnen zorgen dat jongeren met een 
migratieachtergrond minder vaak een onnodige stapelroute doorlopen. 
LINK: 
https://www.kis.nl/sites/default/files/hoogopgeleiden_met_een_migratieachtergrond_over_een_ge
stapelde_onderwijsroute.pdf 
TREFWOORDEN: Doorstroming 
Etnische minderheden 
Studenten / stagiaires 
Schoolloopbaan 
VO - Voortgezet onderwijs 
Schoolkeuze - Beroepskeuze 
CODE: 741.21 
 
 
TITEL: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tijdens de coronacrisis 
AUTEUR(S): Joemmanbaks, F. 
Graaf, H. de 
Meijer, H. 
Heijne, J. 
UITGAVE: Utrecht : Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit / Soa Aids Nederland, 2021 
SAMENVATTING: Dit is een tweede onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland naar de invloed 
van de coronacrisis op seksuele gezondheid van jongeren. Hiervoor werden ruim 4 
.000 jongeren in de leeftijd van 16-20 jaar bevraagd. Het doel van dit onderzoek 
is om in kaart te brengen wat voor invloed de versoepelingen van de maatregelen 
in de afgelopen zomer en de aanscherping hiervan vanaf 14 oktober 2020 hebben 
(gehad) op het liefdesleven van jongeren. Daarnaast worden deze resultaten 
vergeleken met het onderzoek dat eerder werd gedaan, om een volledig beeld te 
krijgen van hoe het liefdesleven van jongeren zich heeft ontwikkeld gedurende 
het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis. Het doel van dit onderzoek is om in 
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kaart te brengen wat voor invloed de versoepelingen van de maatregelen in de 
afgelopen zomer en de aanscherping hiervan vanaf 14 oktober 2020 hebben (gehad) 
op het liefdesleven van jongeren. Daarnaast worden deze resultaten vergeleken 
met het onderzoek dat eerder werd gedaan, om een volledig beeld te krijgen van 
hoe het liefdesleven van jongeren zich heeft ontwikkeld gedurende het afgelopen 
jaar tijdens de coronacrisis. De onderzoekers concluderen dat coronamaatregelen 
jongeren in hun relationele en seksuele ontwikkeling belemmeren. Jongeren 
hebben beduidend minder dates en minder seks dan voor de coronacrisis. Online 
daten en flirten blijkt geen alternatief voor jongeren tijdens de coronacrisis. 
Zij gebruiken datingapps niet vaker en het versturen van sexy beeldmateriaal is 
zelfs afgenomen. Seksueel geweld. Tijdens de coronacrisis (maart-december 2020) 
maakte 3 procent van de jongens en 7 procent van de meisjes van 16-21 jaar 
seksueel geweld mee (manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil). 
Onder jongeren van 21-25 jaar is dat respectievelijk 2 en 5 procent. Dit is 
zorgelijk, zeker in het licht van een afname in seksuele activiteit onder 
singles en de relatief korte periode. Op grond van dit onderzoek is niet te 
zeggen of dit is toegenomen tijdens of vanwege de coronacrisis. De cijfers zijn 
ook niet generaliseerbaar naar de populatie Nederlandse jongeren. Zo zijn de 
jongeren die deelgenomen hebben aan het onderzoek relatief seksueel actief. De 
steekproef bevat ook veel meer jongeren die zich (ook) seksueel aangetrokken 
voelen tot seksegenoten. Deze groepen maken vaker seksueel geweld mee dan 
andere jongeren. Het is volgens Rutgers en Soa Aids Nederland belangrijk om dit 
verder te onderzoeken. 
LINK: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2021/02/08/seksu
ele-gezondheid-van-jongeren-in-nederland-tijdens-de-coronacrisis/Jongeren-seks-en-corona.pdf 
TREFWOORDEN: Seksualiteit 
Jongeren 
Geweld 
Homoseksualiteit 
CODE: 173.21 
 
 
TITEL: Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs. Adolescentenpanel 
Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (Rapport ADKS, februari 2021) 
AUTEUR(S): Meer, T. van der 
Wanders, F. 
Thijs, P. 
Mulder, L. 
Dam, G. ten 
Aizenberg, E. 
Werfhorst, H.G. van de 
UITGAVE: Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport presenteert de bevindingen van de tweede en eerste ronde van de 
dataverzameling van het grootschalige onderzoek Adolescentenpanel Democratische 
Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS). Het biedt inzicht in de stand van zaken 
met betrekking tot de steun voor democratische kernwaarden en politieke 
houdingen onder jongeren in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, en de 
structurele verschillen die al in deze levensfase bestaan tussengroepen 
jongeren. Dit rapport brengt deze opvattingen in kaart voor leerlingen van het 
tweede jaar van de middelbare school. Het volgt op een eerder rapport, waaraan 
grotendeels dezelfde leerlingen al meewerkten toen zij nog in het eerste 
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leerjaar zaten. De data van dit tweede leerjaar zijn verzameld in 2019-2020, nog 
voor het COVID-19 virus in Nederland leidde tot een lockdown. Dit rapport rust 
op de data die zijn verzameld in de eerste twee rondes van het 
Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS), een 
meerjarig onderzoek waarbij duizenden Nederlandse leerlingen in tientallen 
scholen gedurende het voortgezet onderwijs worden gevolgd om de ontwikkeling van 
democratische kernwaarden bij jongeren in kaart te brengen. Waar het gaat om de 
ontwikkeling van leerlingen in de eerste twee leerjaren van de middelbare school 
, laten de resultaten weinig veranderingen zien. Nederlandse leerlingen in het 
tweede jaar van de middelbare school blijven kernwaarden van de democratische 
rechtsstaat - zoals vrijheid, gelijkheid, en solidariteit- in hoge mate 
ondersteunen. De inschatting die leerlingen doen van hun eigen latere deelname 
aan verkiezingen is nog altijd in overeenstemming die we onder jong-volwassenen 
aantreffen. Toch zijn er wel degelijk enkele opvallende verschuivingen. In het 
tweede jaar van het voortgezet onderwijs is het vertrouwen van de leerlingen in 
ambtsdragers gemiddeld genomen lager dan in jaar 1. De leerlingen hechten iets 
minder aan solidariteit met zwakkeren in de samenleving. Tegelijk hechten ze 
vaker aan meerderheidsbesluitvorming boven het zoeken naar consensus met de 
minderheid. De interesse van leerlingen in de politiek en de samenleving is 
lager dan vorig jaar. Wel spraken de leerlingen in leerjaar 2 wat vaker met 
leraren en met vrienden over de politiek dan in jaar 1, en kunnen zij meer 
politieke partijen noemen. Het percentage leerlingen dat het belangrijk noemt 
te leven in een democratisch land is niet bijzonder hoog (49%). Op zichzelf is 
het niet opmerkelijk dat jongeren hier in deze levensfase zo weinig belang aan 
hechten. Maar we treffen hier, zoals vaak in het onderzoek, grote verschillen 
tussen schoolniveaus. Vooral op het vwo vinden leerlingen het belangrijk (71%). 
Op het vmbo (34%) is de steun veel lager. De grootste groep vmbo’ers (45%) 
heeft hier geen mening over. Dergelijke grote verschillen in opvattingen over 
democratie en politiek tussen leerlingen van verschillende opleidingsniveaus 
troffen we al aan het begin van het eerste leerjaar. Die verschillen zijn niet 
wezenlijk veranderd. 
LINK: https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/persvoorlichting/onderzoek/rapport-
adolescentenpanel-democratische-kernwaarden-en-schoolloopbanen-jaar-2.pdf 
TREFWOORDEN: VO - Voortgezet onderwijs 
Burgerschap 
Leerprogramma NL 
CODE: 732.21 
 
 
TITEL: Stemmingen en Koersen : Discriminatie in de tweede helft van 2020, een overzicht 
in vogelvlucht 
UITGAVE: Rotterdam : RADAR, 2021 
SAMENVATTING: Bericht over de eerste helft van 2020 van het antidiscriminatiebureau RADAR 
waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen in Nederland op het 
gebied van discriminatie en discriminatiebestrijding. In vogelvlucht wordt 
ingegaan op enkele voorvallen, discussies en ontwikkelingen die in de eerste 
helft van 2020 van invloed waren op het discriminatiebeeld in Nederland. 
Stemmingen en Koersen schetst de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn 
geweest op het discriminatiebeeld in Nederland. In vogelvlucht passeren de 
belangrijkste publieke discussies, het overheidsbeleid en onderzoeken naar 
discriminatie de revue. In deze editie over de eerste helft van 2020 komen 
onder andere aan bod: discriminatie door de politie, antisemitisme bij Forum 
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voor Democratie, rechtszaak tegen belediging NRC-columniste, roep om een 
nationaal coördinator discriminatiebestrijding, Europees actieplan tegen 
racisme, erkenning gebarentaal, discriminatie door de Belastingdienst, excuses 
voor oude transgenderwet, diverse beleidsontwikkelingen en recent onderzoek. 
LINK: https://radar.nl/download/6469/ 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Nederland 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 001.21 
 
 
TITEL: Factsheet voorkeursbeleid voor vrouwen bij arbeid. Informatie voor werkgevers 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: Factsheet bestemd voor met name werkgevers. Zowel vrouwen als mannen willen 
graag gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt. Als werkgever kun je bijdragen 
aan dit maatschappelijke doel: het bevorderen van kansengelijkheid en een 
samenleving waarin ieders capaciteiten benut worden. Daarvoor staat de wet 
voorkeursbeleid voor vrouwen toe. Deze factsheet biedt handvatten om binnen de 
grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving meer vrouwelijk personeel aan te 
trekken en door te laten stromen. Ook geven we een overzicht van andere 
maatregelen waarmee je vrouwen meer kansen kunt bieden. Achtereenvolgens wordt 
ingegaan op: .Wat is voorkeursbeleid?;  De vier voorwaarden voor 
voorkeursbeleid: achterstandsvereiste; zorgvuldigheidsvereiste; 
evenredigheidsvereiste; kenbaarheidsvereiste; . Vijf voorbeelden van een 
oordeel van College over een gevoerd voorkeursbeleid; . Alternatieve 
maatregelen. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/1d70232e-7272-495a-a887-3a7ad18ca701.pdf 
TREFWOORDEN: Werving & selectie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
Wet- en regelgeving 
Vrouwen 
Positieve actie 
CODE: 422.21 
 
 
TITEL: Verkiezingsprogramma's over diversiteit, immigratie, integratie en discriminatie 
AUTEUR(S): Butter, E. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) , 2021 
SAMENVATTING: Inventariserend overzicht van de standpunten over diversiteit, immigratie, 
integratie en discriminatie van 15 politieke partijen die deelnemen aan de 
Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Dit overzicht is samengesteld op grond 
van de definitieve versies van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Er nemen dit jaar een recordaantal van 37 partijen deel aan 
de verkiezingen. Er is gekozen voor de programma’s van de eerste 15 partijen 
van de kieslijst. In de volgorde waarop ze op de kieslijst staan, zijn dit: VVD 
, Partij voor de Vrijheid (PVV), CDA, D66, GroenLinks, Socialistische Partij (SP), Partij van de Arbeid 
(PvdA), ChristenUnie, Partij voor de Dieren (PvdD), 50PLUS, Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), 
DENK, Forum voor Democratie (FvD), BIJ1 en JA21.  
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https://publicaties.mensenrechten.nl/file/1d70232e-7272-495a-a887-3a7ad18ca701.pdf


De lengte van de programma’s van deze partijen varieerde van 21 pagina’s (verkiezingsprogramma 
van 50 PLUS) tot 207 pagina’s (verkiezingsprogramma van D66). Voor dit overzicht is alleen gebruik 
gemaakt van de bulletpoints met de belangrijkste punten die in ieder 
verkiezingsprogramma terugkeren. Deze notitie is nadrukkelijk geen stemwijzer 
met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Deze notitie bevat 
een inventarisatie van de onderwerpen die de partijen zelf als probleem 
agenderen en de oplossingen die ze daarbij in gedachten hebben. De 
partijprogramma’s verschillen onderling sterk in thematische benadering, 
woordgebruik en de mate waarin oplossingen zijn uitgewerkt. Sommige partijen 
willen een probleem oplossen door het '(kei)hard aan te pakken', andere 
partijen komen met een veel uitgebreidere en concretere uitwerking. Het 
overzicht bestaat uit de volgende delen:. Immigratie (asielbeleid, opvang 
vluchtelingen, arbeidsmigratie, vreemdelingenbeleid);. Inburgering en 
integratie;. racisme, discriminatie, etnisch profileren 
(antidiscriminatiebeleid, wetgeving, strafrechtelijke aanpak discriminatie, 
aanpak discriminatie binnen de overheid, discriminatie op de woningmarkt en 
arbeidsmarkt);. slavernij, koloniaal verleden, standbeelden en zwarte piet. 
geloofsvrijheid (ritueel slachten, religieuze kleding, vrijheid van onderwijs, 
religie in publieke ruimte) 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/verkiezingsprogrammas-analyse-kis.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Politieke partijen 
Verkiezingen 
Antidiscriminatiebeleid 
Minderhedenbeleid 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Inburgering 
Vreemdelingenbeleid 
CODE: 333.21 
 
 
TITEL: Partijprogramma’s Tweede Kamer Verkiezingen 2021 : Analyse 
UITGAVE: Utrecht : Ieder(in) - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte 
, 2021 
SAMENVATTING: Inventariserend overzicht van de standpunten over de inclusie van mensen met 
beperkingen van 13 politieke partijen die deelnemen aan de Tweede 
Kamerverkiezingen in maart 2021. Alleen de verkiezingsprogramma's die 
voorafgaand aan de verkiezingen een of meer zetels hebben in de Tweede Kamer 
worden geanalyseerd.Dat zijn de volgende 13 partijen: VVD, Partij voor de 
Vrijheid (PVV), CDA, D66, GroenLinks, Socialistische Partij (SP), Partij van de 
Arbeid (PvdA), ChristenUnie, Partij voor de Dieren (PvdD), 50PLUS, Staatkundig 
Gereformeerde Partij (SGP), DENK, Forum voor Democratie (FvD).De lengtes van 
partijprogramma’s verschillen sterk en dat is van invloed op onze analyse. 
Wanneer partijen een thema niet benoemen, wil dit niet zeggen dat zij het thema 
niet belangrijk vinden. De auteurs hebben de partijen dan ook gevraagd om een 
reactie op onze analyse, zodat zij eventuele aanvullingen konden doen. Deze 
reacties zijn terug te vinden in de bijlage van dit document. Allereerst is 
bekeken welke partijen het VN-Verdrag Handicap noemen in hun programma. Maar 
liefst acht partijen doen dat. Toch zijn er maar vier partijen die pleiten voor 
ratificatie van het facultatieve protocol. Ratificatie van het facultatief 
protocol maakt het mogelijk rechtstreeks een klacht kan worden ingediend bij 
het VN-comité wanneer het VN-verdrag niet wordt nageleefd. Het VN-verdrag 
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Handicap stelt dat beleid alleen succesvol kan zijn, wanneer het samen met 
ervaringsdeskundigen wordt ontwikkeld. Of het nu gaat over wonen, werk, zorg, 
vervoer of onderwijs. We zien dit in de uitvoering nog steeds onvoldoende 
gebeuren. Daarom hebben zijn de partijprogramma’s ook bekeken op de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Het blijkt dat vier partijen hier expliciet aandacht voor 
hebben in hun programma.Het overzicht behandelt achtereenvolgens de volgende 
thema's: VN-verdrag en ervaringsdeskundigheid; zorg en ondersteuning; inclusief 
onderwijs; werk en Inkomen; toegankelijkheid; wonen; zelfstandig reizen; 
mantelzorg; rechtspositie. 
LINK: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2021/03/Analyse-Partijprogrammas-Verkiezingen-
2021.pdf 
TREFWOORDEN: Verkiezingen 
Discriminatie 
Politieke partijen 
Gehandicapten 
Passend onderwijs 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 333.21 
 
 
TITEL: Discriminatie op de Haagse woningmarkt : Praktijktesten in de particuliere 
huursector 
AUTEUR(S): Kromhout, S. 
Wittkämper, L. 
Cozijnsen, E. 
UITGAVE: Amsterdam : Rigo, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar discriminatie in de particuliere huursector is de gemeente Den 
Haag. Het onderzoek was specifiek gericht op discriminatie op basis van 
migratieachtergrond en seksuele geaardheid. Voor dit onderzoek is 
gebruikgemaakt van praktijktesten door mystery guests.In de eerste plaats zijn 
verhuurmakelaars telefonisch benaderd door mystery guests, in de rol van 
woningeigenaren die hun woning willen laten verhuren. Daarbij is hen gevraagd 
of zij bereid zouden zijn om kandidaten met een migratieachtergrond of 
kandidaten met een niet-heteroseksuele geaardheid te weren bij de selectie van 
nieuwe huurders. Meer dan de helft bleek hiertoe bereid. De mystery calls zijn 
uitgevoerd door de Onderzoekfabriek. In het tweede deel van het onderzoek hebben 
fictieve woningzoekenden gereageerd op geadverteerde woningen, met de vraag of 
de woning nog beschikbaar was. Uit deze praktijktesten blijkt dat 
woningzoekenden met een migratieachtergrond bij dezelfde woning vaker een 
negatieve reactie krijgen dan woningzoekenden met een Nederlandse naam. Ook 
maken homoseksuele stellen minder kans op een positief antwoord dan 
heteroseksuele stellen. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de Haagse pilot van 
het landelijke traject over goed verhuurderschap van het ministerie van BZK. 
Met de Haagse pilot wil de gemeente de rol van de huurteams bij handhaving 
versterken, werken aan de informatiepositie van huurders en verhuurders en 
aandacht geven aan hoge huren als symptoom van malafide verhuurderschap. Naast 
dit onderzoek heeft RIGO binnen de pilot nog een ander onderzoek uitgevoerd, 
naar drijfveren van particuliere verhuurders. 
LINK: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9730029/1/RIS307725_Bijlage 
TREFWOORDEN: Huisvesting 
Praktijktests 
Den Haag 

https://iederin.nl/wp-content/uploads/2021/03/Analyse-Partijprogrammas-Verkiezingen-2021.pdf
https://iederin.nl/wp-content/uploads/2021/03/Analyse-Partijprogrammas-Verkiezingen-2021.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9730029/1/RIS307725_Bijlage


Etnische minderheden 
Discriminatie 
Woonruimteverdeling 
CODE: 521.20 
 
 
TITEL: Goed particulier verhuurderschap : Inzicht in de drijfveren van verhuurders 
AUTEUR(S): Kromhout, S. 
Post, R. 
Kranenborg, P. 
UITGAVE: Amsterdam : Rigo, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar goed particulier verhuurderschap in Den Haag. Doel van het 
onderzoek naar de drijfveren was om inzicht te krijgen in hoe particuliere 
verhuurders gemotiveerd kunnen worden tot goed verhuurderschap. Hiervoor voerde 
RIGO twintig diepte-interviews met particuliere verhuurders (van klein tot 
groot) en andere spelers op de huurmarkt, zoals verhuurmakelaars en 
beheerkantoren. Daarin is onder meer gesproken over hoe verhuurders in de 
praktijk omgaan met hun vastgoed en hun huurders en de rol van de gemeente.Uit 
de gesprekken bleek dat ondernemerschap de belangrijkste drijfveer is voor 
particuliere verhuurders. Dit motiveert hen ook om hun woningen up-to-date te 
houden en zuinig te zijn op ‘goede huurders’. Een van de aanbevelingen aan de 
gemeente is dan ook om bij het stimuleren van goed verhuurderschap aan te 
sluiten bij het ondernemerschap van particuliere verhuurders. Dit onderzoek is 
uitgevoerd binnen de Haagse pilot van het landelijke traject over goed 
verhuurderschap van het ministerie van BZK. Met de Haagse pilot wil de gemeente 
de rol van de huurteams bij handhaving versterken, werken aan de 
informatiepositie van huurders en verhuurders en aandacht geven aan hoge huren 
als symptoom van malafide verhuurderschap. Naast dit onderzoek heeft RIGO 
binnen de pilot nog een ander onderzoek uitgevoerd, naar drijfveren van 
particuliere verhuurders. 
LINK: https://www.rigo.nl/wp-content/uploads/2020/12/20200512-Goed-verhuurderschap-def.pdf 
TREFWOORDEN: Huisvesting 
Den Haag 
Woonruimteverdeling 
CODE: 521.20 
 
 
TITEL: Inclusief werkgeverschap : Het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente 
AUTEUR(S): Briels, B. 
Kolk, S. van der 
Leidorf, K. 
Schuchmann , W. 
Versluis, I. 
UITGAVE: Utrecht / Den Haag : Movisie / Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG), 2019 
SAMENVATTING: Bundel. Bundel met voorbeelden en informatie om gemeenten te ondersteunen in 
hun 
inclusief werkgeverschap. Een inclusieve werkgever biedt werk aan een diverse 
groep werknemers. Deze inspiratiebundel gaat specifiek over de groep werknemers 
met een fysieke, psychische of mentale beperking die onderdeel (willen) 
uitmaken van de gemeentelijke organisatie. De inspiratiebundel bestaat uit 
verhalen, filmpjes, tips, tools én valkuilen van ervaringsdeskundigen en 
gemeentelijke (beleids)medewerkers. 

https://www.rigo.nl/wp-content/uploads/2020/12/20200512-Goed-verhuurderschap-def.pdf


LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-
10/inspiratiebundel_inclusief_werkgeverschap.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Overheidsbeleid 
Gemeentelijke overheid 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
Personeelsbeleid 
Diversiteitsbeleid 
CODE: 413.19 
 
 
TITEL: Handreiking toegankelijk stemmen : Tips en voorbeelden voor het inrichten van 
een stemlokaal voor een specifieke doelgroep 
UITGAVE: Den Haag / Zoetermeer : Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) / Nederlandse 
Vereniging van Burgerzaken (NVVB), 2020 
SAMENVATTING: Deze handreiking is gemaakt vanuit het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Dit 
Actieplan, dat op 15 juni 2020 werd aangeboden aan de Tweede Kamer, omvat 10 
actiepunten bedoeld om de toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten en 
vanzelfsprekender te maken. De handreiking schept geen extra verplichtingen, 
maar is bedoeld als steun voor gemeenten die een extra slag willen maken om de 
toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten. De handreiking is bedoeld om 
gemeenten te informeren over de mogelijkheid om een stemlokaal in te richten 
voor een specifieke doelgroep. Het tweede doel is het delen van voorbeelden om 
de toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten. Naast tips en aanbevelingen 
is er dan ook veel aandacht voor praktijkvoorbeelden van gemeenten die zich in 
hebben gezet om het stemmen toegankelijker te maken. De bedoeling is het aantal 
voorbeelden te blijven uitbreiden. Gemeenten kunnen via het NVVB Platform hun 
tips en aanbevelingen op het gebied van toegankelijke verkiezingen met elkaar 
delen. De VNG en de NVVB zijn zich ervan bewust dat corona een hele nieuwe 
situatie met zich meebrengt met voor gemeenten veel uitdagingen voor de 
organisatie van verkiezingen. Denk hierbij aan de Tijdelijke wet verkiezingen 
COVID-19, briefstemmen, early voting en het inrichten van meer stemlokalen. Dit 
is voor gemeenten een moeilijke opgave. Het inrichten van een stembureau voor 
een specifieke doelgroep is daarbij nog een extra uitdaging. De handreiking 
schept geen extra verplichtingen, maar is bedoeld als steun voor gemeenten die 
een extra slag willen maken om de toegankelijkheid van verkiezingen te 
vergroten. 
LINK: https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/handreiking-toegankelijk-stemmen_20201130.pdf 
ACTIEPLAN: 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/20200706_actieplan-toegankelijk-stemmen.pdf 
TREFWOORDEN: Verkiezingen 
Gehandicapten 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 331.20 
 
 
 
 
TITEL: Wonen is hoofdzaak : Het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente 
AUTEUR(S): Hoekstra, H. 
Leidorf, K. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-10/inspiratiebundel_inclusief_werkgeverschap.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-10/inspiratiebundel_inclusief_werkgeverschap.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/handreiking-toegankelijk-stemmen_20201130.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/20200706_actieplan-toegankelijk-stemmen.pdf


Piekaar, N. 
Klaveren, S. van 
Klauw, J. van der 
Schuchmann , W. 
UITGAVE: Den Haag : Platform31 / Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG), 2020 
SAMENVATTING: Bundel. In deze bundel staan voorbeelden hoe gemeenten kunnen werken aan 
goed wonen voor mensen met een beperking. De auteurs gaan in op wat er wordt 
verstaan onder goed wonen, waarom het van belang is en hoe je er als gemeente 
voor kunt zorgen dat mensen goed wonen met de juiste ondersteuning. Ook staan 
er een flink aantal interviews in ter inspiratie. 
LINK: https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/vng_wonen_inspiratiebundel_digitaal_03.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Gehandicapten 
Huisvesting 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 521.20 
 
 
TITEL: Werken aan wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) 
kwetsbaarheid 
AUTEUR(S): Nouws, H. 
Klaveren, S. van 
Triest, N. van 
UITGAVE: Den Haag : Platform31, 2020 
SAMENVATTING: Deze publicatie heeft als doel om beleidsadviseurs, programmaleiders en hun 
opdrachtgevers te voorzien van deze kennis en van praktische voorbeelden in de 
zoektocht naar goed wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) 
kwetsbaarheid. Steeds vaker is de wens dat mensen met een (psychische) 
kwetsbaarheid een eigen woning in de wijk huren. De kwetsbaarheid van deze 
huurders maakt dat zelfstandig wonen niet altijd vanzelf gaat en dat er 
ondersteuning nodig is. Om te zorgen dat het zelfstandig wonen van deze groep 
succesvol is, zijn gemeenten, corporaties en organisaties voor zorg en welzijn 
steeds vaker met elkaar in gesprek over de vragen: wat is nodig om te zorgen 
dat mensen met een ondersteuningsvraag goed kunnen wonen en welke bijdrage kan 
het woondomein daaraan leveren? De publicatie is een van de resultaten van het 
experiment Weer Thuis en gaat in op de volgende onderwerpen: 
. Context: de beweging van het wonen in instellingen naar het zelfstandig wonen in de wijk 
van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid; 
.Woonbehoefte van deze kwetsbare mensen; 
.Realisatie van de genoemde beweging in de praktijk;. En verdieping op 
het vlak van wet- en regelgeving. 
Daarnaast bevinden zich in deze publicatie praktijkverhalen van vier samenwerkingsverbanden: regio 
Noord- en Midden -Limburg, gemeente Utrecht, regio Noord-Veluwe en regio Gooi-Vechtstreek. De 
publicatie sluit af met een reflectie op de publicatie door twee 
ervaringsdeskundigen.  
LINK: https://www.platform31.nl/publicaties/werken-aan-wonen-met-ondersteuning-voor-mensen-
met-een-psychische-kwetsbaarheid 
TREFWOORDEN: Huisvesting 
Huisvestingsbeleid 
Gehandicapten 
Geestelijke gezondheid 
Gemeentelijke overheid 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/vng_wonen_inspiratiebundel_digitaal_03.pdf
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Psychiatrische zorg 
CODE: 521.20 
 
 
TITEL: Gendersensitiviteit in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld: nadere 
concretisering van de GREVIO-aanbevelingen 
AUTEUR(S): Harthoorn, H. 
Martina, K. 
Vaan , K. de 
UITGAVE: Amsterdam : Regioplan, 2021 
SAMENVATTING: Rapport van Regioplan over gendersensitiviteit in de Nederlandse aanpak van 
huiselijk geweld: nadere concretisering van de GREVIO-aanbevelingen. Nederland 
heeft op 18 november 2015 het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het 
Verdrag van Istanbul) geratificeerd. Het trad voor Nederland op 1 maart 2016 in 
werking. Het verdrag stelt eisen aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (GTV&HG). Op de uitvoering van het verdrag wordt toezicht 
gehouden door GREVIO (Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld). In januari 2020 bracht GREVIO haar eerste 
rapportage uit over de naleving van het verdrag door Nederland. Die rapportage 
bevat een groot aantal aanbevelingen, waarvan een deel betrekking heeft op het 
gendersensitiever maken van de Nederlandse aanpak van geweld tegen vrouwen, met 
inbegrip van huiselijk geweld. Dit rapport van Regioplan concretiseert de 
aanbevelingen van GREVIO. Allereerst is een overkoepelende analyse opgesteld. 
Aan die analyse is een afwegingskader toegevoegd: vragen die beleidsmakers 
zichzelf kunnen stellen bij het opstellen van beleid ten aanzien van GTV&HG. Na 
afronding van de analyse is een deskstudy uitgevoerd. Daarin zijn de 
aanbevelingen van GREVIO nader onderzocht en in perspectief geplaatst en is 
onderzoek gedaan naar voorbeelden in het buitenland die Nederland kunnen helpen 
bij de opvolging van de GREVIO-aanbevelingen. Het beeld uit de deskstudy is 
aangevuld met drie werksessies met stakeholders, één per cluster. In de 
werksessies is besproken of de nadere concretisering van de GREVIO 
-aanbevelingen, die de uitkomst van de deskstudy was, werkbaar is voor de 
stakeholders, is de beschrijving van de actuele stand van zaken met betrekking 
tot de aanbevelingen van GREVIO getoetst en is besproken met welke aspecten van 
de Nederlandse context bij de opvolging van de aanbevelingen rekening gehouden 
moet worden. Ook is in deze sessies gekeken naar de rol van de verschillende 
stakeholders. Een overzicht van de partijen die hebben deelgenomen aan de 
werksessies is opgenomen in de bijlage 1. Deskstudy en werksessies samen hebben 
geleid tot de beantwoording van de hierboven genoemde zeven vragen per cluster 
van aanbevelingen in de hoofdstukken 2 (beleid), 3 (hulpverlening) en 4 
(juridischkader). De tekst in die hoofdstukken is dus het gecombineerde 
resultaat van de twee hiervoor genoemde stappen, met waar relevant verwijzingen 
naar specifieke schriftelijke bronnen dan wel de werksessies. Tot slot is een 
stappenplan opgesteld voor het vervolg, dat is besproken met de opdrachtgevers 
en opgeschreven in hoofdstuk 5. Het rapport sluit af met een overzicht van de 
belangrijkste verbeteracties per cluster van aanbevelingen die in de 
inhoudelijke hoofdstukken genoemd zijn. Vervolgens wordt een advies gedaan voor 
de stappen die doorlopen kunnen worden bij de opvolging van de aanbevelingen, 
de daarbij te betrekken partijen en hun rollen en verantwoordelijkheden. 
LINK: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2021/02/02/gend

https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2021/02/02/gendersensitiviteit-in-de-nederlandse-aanpak-van-huiselijk-geweld/gendersensitiviteit-in-de-nederlandse-aanpak-van-huiselijk-geweld-nadere-concretisering-van-de-grevio-aanbevelingen.pdf


ersensitiviteit-in-de-nederlandse-aanpak-van-huiselijk-geweld/gendersensitiviteit-in-de-nederlandse-
aanpak-van-huiselijk-geweld-nadere-concretisering-van-de-grevio-aanbevelingen.pdf 
TREFWOORDEN: Huiselijk geweld 
Vrouwen 
Geweldpreventie 
Geweld 
Overheidsbeleid 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Discussie en besluitvorming in de Tweede Kamer over racisme en discriminatie 
2017-2020 
AUTEUR(S): Butter, E. 
Boots, F. 
UITGAVE: Amsterdam : Comité 21 Maart, 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de debatten en de besluitvorming in de Tweede Kamer die te maken 
hebben met racisme en discriminatie in de periode 2017-2020. In de 
verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen stonden in 2017 
voornemens om iets tegen discriminatie en racisme te doen. Wat is daarvan 
terecht gekomen? Wat heeft het kabinet gedaan, wat voor initiatieven zijn er 
gekomen van de Tweede Kamerfracties en wat voor moties zijn aangenomen in de 
periode maart 2017 tot en met december 2020? De auteurs van dit rapport maakte 
gebruik van digitale archief van de Tweede Kamer en lazen diverse publicaties 
op het internet.Het bleek onmogelijk om alles te lezen: alleen al in de periode 
van 15 maart 2017 tot 31 december 2020 komt de term discriminatie in ruim 3000 
Kamerstukken voor. Soms zijn dit korte moties, dan weer beleidsstukken of 
transcripties van lange commissievergaderingen of plenaire overleggen. In 
dezelfde periode werd het woord racisme in 727 stukken genoemd. Daarna volgden 
bijvoorbeeld antisemitisme (477), leeftijdsdiscriminatie (266), islamofobie 
(100), homofobie (67) en Black Lives Matter (61, allemaal na juni 2020) en 
seksisme (57.) In 484 Tweede Kamerstukken ging het in deze periode over 
transgenders, 284 keer ging het over Zwarte Piet, 118 keer over het 
slavernijverleden en 67 keer ging over inheemse volken (of volkeren).In dit 
rapport wordt een impressie gegeven van hetgeen de afgelopen jaren aan de orde 
kwam. Behalve de aanpak van discriminatie en racisme in het algemeen, wordt er 
specifiek gekeken naar etnisch profileren, de aanpak van discriminatie op de 
arbeidsmarkt, de woningmarkt en in de zorg. Ook is er aandacht voor specifieke 
vormen van discriminatie (en racisme) zoals antisemitisme, moslimhaat, anti 
-zwart racisme, antiziganisme (gericht tegen Roma en Sinti) en discriminatie op 
grond van leeftijd, beperking, gender en seksuele gerichtheid. 
LINK: 
https://www.republiekallochtonie.nl/userfiles/files/Discussie%20en%20Besluitvorming%20in%20de
%20Tweede%20Kamer%20over%20Racisme%20en%20Discriminatie%202017-
2020%20uitgebreid2(1).pdf 
TREFWOORDEN: Politieke partijen 
Discriminatie 
Verkiezingen 
Antidiscriminatiebeleid 
Racisme 
CODE: 333.21 
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TITEL: Naar een diverse organisatie van de gemeente Haarlemmermeer. 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 
personeelssamenstelling bij de gemeente Haarlemmermeer. 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 XX 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 het voorjaar van 2018 bij de gemeente gesolliciteerd 
hebben). Geconcludeerd wordt dat:.  
. De gemeente weet een grote mate van gelijke kansen te realiseren bij instroom en doorstroom naar 
afkomst, leeftijden gender. Voor de meeste onderzochte aspecten is er überhaupt geen sprake van 
ongelijke kansen oftewel komen ongelijke kansen voort uit legitieme verschillen 
in werkgerelateerde factoren zoals ambitieniveau, opleidingsniveau en relevante 
werkervaring. Ook weet de gemeente een grote mate van inclusie te midden van 
haar medewerkers te realiseren. In vergelijking met andere organisaties in de 
publieke sector zijn dit zeer opmerkelijke bevindingen.  
. Te midden van de mensen die bij en voor de gemeente werken is er wel sprake van 
ondervertegenwoordiging van mannen en van mensen met een ‘niet-westerse’ of 
Indonesische migratie-achtergrond. Of dat een probleem is, is een kwestie van 
perspectief. Als je een distributive justice perspectief hanteert, is er sprake 
van een inbreuk op het rechtvaardigheidsprincipe als mensen met verschillende 
kenmerken niet evenredig vertegenwoordigd zijn, zoals op deze punten bij de 
gemeente. Ook is die onevenredigheid een probleem als je vindt dat het 
personeelsbestand een afspiegeling van de gemeentelijke bevolking dient te zijn 
. Vanuit een procedural justice perspectief behoeft die onevenredigheid geen 
probleem te zijn als je voor mensen uit die verschillende categorieën maar 
gelijke kansen bij in- en doorstroom biedt. Dat is op de meeste onderzochte 
aspecten inderdaad het geval. 
. Er zijn twee uitzonderingen: bij sollicitatieprocedures hebben oudere en mannelijke sollicitanten 
minder kans om te worden aangenomen dan vrouwelijke en jongere sollicitanten. Die ongelijke 
kansen ten nadele van mannelijke en oudere sollicitanten zijn niet gerelateerd 
aan werkrelevante factoren dus ze zij hoe dan ook problematisch en wijzen op 
ongelijke behandeling. Die ongelijke kansen zijn echter ook grotendeels van 
externe makelij. Het gaat om negatieve ervaringen in het verleden en zwakkere 
arbeidsmarktposities van oudere en mannelijke sollicitanten die zij als het 
ware meenemen vanuit de samenleving en arbeidsmarkt op het moment dat ze komen 
solliciteren bij de gemeente. Het lukt de gemeente echter kennelijk niet om die 
factoren tijdens een sollicitatieprocedure te neutraliseren of om zelf af te 
zien van dezelfde mechanismen die tot dergelijke negatieve ervaringen leiden. 
LINK: https://research.tilburguniversity.edu/files/45702188/Eindrapport_Haarlemmermeer.docx 
TREFWOORDEN: Gemeentelijke overheid 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
Overheidsdienst 
Etnische minderheden 
Vrouwen 
Diversiteitsbeleid 
Noord-Holland 
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Doorstroming 
CODE: 411.19 
 
 
TITEL: Doorlichting verkiezingsprogramma's 2021 : Rapport van de Commissie 
Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma’s 2021 ingesteld door de Nederlandse 
orde van advocaten 
UITGAVE: Den Haag : Orde van Advocaten, 2021 
SAMENVATTING: Rapport van de Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma's 2021 
ingesteld door de Nederlandse orde van advocaten. Deze commissie heeft de 
verkiezingsprogramma's van 53 partijen die meedoen aan de Tweede 
Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 doorgelicht op hun gevolgen voor de 
rechtsstaat. De commissie heeft de programma's bestudeerd van de volgende 15 
partijen. De commissie heeft de verkiezingsprogramma’s bestudeerd van 14 
partijen die in december 2020 met twee of meer zetels in de Kamer zaten. De 
commissie heeft de programma’s van de volgende partijen onderzocht: 50PLUS, 
Christen Democratisch Appèl (CDA), ChristenUnie (CU), DENK, D66, Forum voor 
Democratie (FvD), GroenLinks (GL), JA21, Partij van de Arbeid (PvdA), Partij 
voor de Dieren (PvdD), Partij voor de vrijheid (PVV), Staatkundig Gereformeerde 
Partij (SGP), Socialistische Partij (SP), Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie (VVD). De commissie heeft zich bij de toetsing steeds drie 
hoofdvragen gesteld: Houden de plannen rekening met de eis dat de overheid 
voorspelbaar moet zijn en zich ook zelf aan de regels moet houden? Worden de 
fundamentele rechten en vrijheden van burgers gerespecteerd? Hebben de burgers 
effectieve toegang tot een onafhankelijke rechter? Allereerst worden in 
hoofdstuk 2 een aantal trends besproken. Dat zijn onderwerpen die veel partijen 
dit verkiezingsjaar noemen en die met de rechtsstaat te maken hebben. Deze 
trends bepalen voor een deel de politieke agenda van de verkiezingen. In 
hoofdstuk 3 zijn de hoofdvragen verder uitgewerkt en wordt uitgelegd op basis 
waarvan we de plannen van de politieke partijen precies zijn getoetst. Dit is 
het toetsingskader. Centraal in dit toetsingskader is de rechtsstaat. De 
commissie geeft geen stemadvies maar signaleert alleen of een bepaald plan 
positief of negatief voor de rechtsstaat kan uitpakken. Om dat duidelijk te 
maken is gebruik gemaakt van drie kleuren: groen voor plannen die de 
rechtsstaat kunnen verbeteren; geel voor plannen die mogelijk een risico vormen 
voor de rechtsstaat, rood voor plannen die regelrecht in strijd zijn met de 
rechtstaat. In hoofdstuk 4 staan per partij voorstellen die de commissie als 
groen, geel of rood benoemt. Plannen die geen wezenlijke veranderingen brengen 
in de huidige situatie of die niet zijn geconcretiseerd, kwalificeert de 
commissie als neutraal en worden verder niet besproken in dit rapport. In het 
rapport komen de volgende thema's aan bod: Europese en internationale verdragen, 
staatsrechtelijke hervormingen, immigratie en vluchtelingen, bestrijding 
terrorisme, recht en digitalisering, persvrijheid, rechtsbedeling , 
klimaatmaatregelen. De commissie heeft bij zeven van de veertien onderzochte 
partijprogramma’s voorstellen aangetroffen die de toets aan de minimumnormen 
van de rechtsstaat niet doorstaan. Het gaat dan vaak om voorstellen op het 
gebied van immigratie en asiel. Die voorstellen kregen de diskwalificatie rood, 
meestal omdat ze openlijk discrimineren ten opzichte van bepaalde groepen 
burgers of hun de toegang tot de rechter ontzeggen of belemmeren. Maar toch is 
het beeld dat de commissie heeft gekregen van de plannen van de meeste 
onderzochte partijen uiteindelijk positief. Het is duidelijk dat alle partijen 
worstelen met het antwoord op de vraag hoe onze democratie staatkundig moet 



worden (her)ingericht om te voldoen aan de eisen van deze turbulente tijd, hoe 
burgers beter betrokken kunnen worden bij ingrijpende besluiten die door de 
politiek genomen moeten worden, hoe instituties als de rechterlijke macht 
versterkt kunnen worden, juist om de grondrechten van burgers te beschermen.Dit 
is de rechtsstatelijke opgave die voor de komende vier jaar partijen verbindt. 
De conclusie is dat slechts voor drie partijen (D66, PvdA en GroenLinks) alle 
ingediende voorstellen rechtsstatelijk zijn. Alle andere partijen hebben 
voorstellen die niet goed in onze rechtsstaat passen of deze zelfs ondermijnen. 
De zwaarste kritiek krijgen de populistische partijen, maar ook de VVD en SGP. 
Zo krijgt de VVD een rode vlag voor haar voorstellen waarmee ze de immigratie 
drastisch wil beperken, voor het plan om jihadisten levenslang in de gaten te 
houden, of hun Nederlanderschap in te trekken, en voor het op internet openbaar 
maken van zwarte lijsten van fraudeurs. De SGP wil terroristen het 
Nederlanderschap ontnemen en ze kunnen uitleveren aan landen die de doodstraf 
kennen. Het CDA krijgt op één punt de rode vlag: de partij wil een asielstatus 
of verblijfsvergunning intrekken van burgers die zijn geradicaliseerd, zonder 
dat dit besluit bij de rechter ter toetsing wordt voorgelegd. Dit is volgens de 
commissie allemaal in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. 
LINK: https://www.advocatenorde.nl/document/nova-rapport-commissie-rechtsstatelijkheid-
verkiezingsprogrammas-2021 
TREFWOORDEN: Politieke partijen 
Verkiezingen 
Mensenrechten 
Vreemdelingenbeleid 
Discriminatie 
Islam 
CODE: 331.21 
 
 
TITEL: Onnodige geslachtsregistratie 
UITGAVE: Zoetermeer : Panteia, 2019 
SAMENVATTING: Verkennend onderzoek naar onnodige geslachtsregistratie of sekseregistratie. 
Centraal staan de volgende vragen:  
(1). Welke behoefte heeft de Nederlandse bevolking aan een neutrale geslachtsregistratie in de BRP 
(kwantitatieve indicatie)? Wat zijn de juridische, praktische en ICT-technische gevolgen van 
neutrale geslachtsregistratie van personen voor de BRP, identiteitskaart en 
paspoort? 
 (2). T.a.v. vermelding van het geslacht op de identiteitskaart en het 
paspoort Wat zijn de juridische, financiële en technische kansen en 
belemmeringen voor het weglaten van de geslachtsvermelding op paspoorten en 
identiteitskaarten?  
(3a).T.a.v. gebruik van het gegeven geslacht uit de BRP: 
beeld van het gebruik van het gegeven geslacht door BRP-gebruikers. Wie 
gebruikt het gegeven geslacht en waarvoor? Betrek daarbij in ieder geval 
het gebruik vanwege noodzakelijkheid voor de goede vervulling van de publieke 
taak (inhoudelijke reden), gebruik voor communicatieve redenen (aanschrijving) 
en evt. overige redenen. 
 (3b).Welke genderneutrale aanschrijfvormen worden er 
gebruikt? Welke mogelijkheden zijn er om de aanschrijvingskeuze van burgers 
te registreren, in de BRP en buiten de BRP? Welke maatregelen zijn daarvoor bij 
RvIG nodig? Wat is de impact van deze opties op de BRP en gebruikers van de BRP 
(juridisch, technisch, praktisch, financieel)? Onderzoek is uitgevoerd door 
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middel van literatuuronderzoek, verkennende gesprekken met stakeholders, 
online enquête onder een representatieve selectie van de Nederlandse bevolking 
, diepte-interviews met stakeholders die betrokken zijn bij de BRP. Hoofdstuk 2 
bespreekt de huidige praktijk van geslachtsregistratie in Nederland. Daarbij 
wordt ingegaan op de oorsprong van het registreren van geslacht, de juridische 
onderbouwing en administratieve procedures die met geslachtsregistratie te 
maken hebben en de mogelijkheden om het geregistreerde geslacht te wijzigen. 
Daarna wordt de beleving van verschillende personen bij de huidige situatie van 
geslachtsregistratie besproken. Tot slot gaat dit hoofdstuk in op de ICT 
-systemen die gebruikt worden om geslachtsgegevens te registreren en te delen 
met gebruikers. Hoofdstuk 3 behandelt onderzoeksvraag 3.a, door een overzicht 
te geven van de gebruikmaking van het geslachtsgegeven door gebruikers van de 
BRP. Eerst wordt in kaart gebracht welke organisaties het geslachtsgegeven 
verstrekt krijgen en waarvoor zij dit gegeven nodig hebben. Daarna volgt een 
analyse van de verschillende typen gebruikers en verschillende 
gebruiksdoeleinden. Vervolgens wordt in kaart gebracht welke organisaties in 
hun werk gebruikmaken van het geslachtsgegeven op het paspoort en de 
identiteitskaart. Hoofdstuk 4 gaat in op onderzoeksvraag 1. Eerst wordt een 
indicatie gegeven van de behoefte aan een mogelijkheid tot een neutrale 
geslachtsregistratie. Vervolgens worden de gevolgen van een toename van het 
aantal neutrale geslachtsregistraties in kaart gebracht, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen de praktische, juridische, technische en financiële 
gevolgen. Hoofdstuk 5 beantwoordt onderzoeksvraag 3.b. Eerst worden diverse 
mogelijkheden voor neutrale aanschrijfvormen besproken. Vervolgens gaat het 
hoofdstuk in op demogelijkheden om te registreren hoe individuele burgers 
aangeschreven wensen te worden. Tot slot worden de juridische, technische, 
praktische en financiële implicaties op de BRP en gebruikers van de BRP 
besproken. Hoofdstuk 6 behandelt onderzoeksvraag 2. In dit hoofdstuk worden de 
praktische, juridische, technische en financiële gevolgen van het weglaten van 
geslachtsvermelding oppaspoorten en identiteitskaarten toegelicht. Hoofdstuk 7 
vat de conclusies die op basis van dit onderzoek getrokken kunnen worden samen. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/07/03/bijlage
-2-eindrapport-onderzoek-geslachtsregistraties/bijlage-2-eindrapport-onderzoek-
geslachtsregistraties.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Transseksualiteit 
Vrouwen 
Mannen 
CODE: 323.19 
 
 
TITEL: Kabinetsstandpunt aansprakelijkstelling Transgendercollectief 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2020 
SAMENVATTING: In deze brief (d.d. 30 november 2020) aan de Tweede Kamer bieden de minister 
voor Rechtsbescherming en de minister voor Emancipatie excuses aan voor de oude 
Transgenderwet. Deze wet, die van 1985 tot 2014 van kracht was, leidde tot 
aanzienlijk leed. Sinds 1985 is het volgens de Transgenderwet voor transgender 
personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te wijzigen in de geboorteakte. 
Daar werden verschillende voorwaarden aan gesteld, zoals aanpassing van het 
lichaam aan het gewenste geslacht en een onomkeerbare sterilisatie. Deze 
vereisten zijn geschrapt met de wijziging van de Transgenderwet in 2014. Het 
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Transgendercollectief heeft de Staat eind 2019 aansprakelijk gesteld. Zij 
verlangen erkenning, excuses en financiële genoegdoening voor het leed dat de 
in de Transgenderwet opgenomen voorwaarden hebben veroorzaakt. In reactie 
hierop heeft het kabinet erkenning en excuses overgebracht aan het collectief. 
Ook komt er een onverplichte financiële tegemoetkomingsregeling. Transgender 
personen die in de periode tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 een fysieke 
transitie hebben ondergaan, uitmondend in de wijziging van de 
geslachtsregistratie in de geboorteakte, komen in aanmerking voor een 
tegemoetkoming. Het gaat om 5.000 euro per persoon. De regeling wordt voor de 
zomer van 2021 gepubliceerd. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/30/tk-
kabinetsstandpunt-aansprakelijkstelling-
transgendercollectief/Kamerbrief+Kabinetsstandpunt+aansprakelijkstelling+Transgendercollectief.pd
f 
TREFWOORDEN: Wet- en regelgeving 
Emancipatie 
Transseksualiteit 
Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 323.20 
 
 
TITEL: Genie out of the bottle Subtitle : News coverage of hate speech prosecution and 
its (unintended) effects on democratic support 
AUTEUR(S): Wichgers, L. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Dissertation University of Amsterdam. During the last decades, dozens of 
political representatives and party leadershave faced legal prosecution for 
inciting hatred and defamation of outgroups. However, there is only limited 
scholarly knowledge about the (unintended) consequences of such legal actions 
against political actors. This disseration sheds light on two questions: 1) How 
does the public debate on hate speech prosecution evolve in the news media? and 
2) What are the (unintended) consequences of exposure to decisions about hate 
speech prosecution on citizens’ democratic support? This dissertation contains 
three empirical chapters. Chapter 2 gives insight into the dynamics between 
journalists and frame sponsors—nonmedia actors who advocate acertain frame 
package—in frame building. Which characteristics make frame sponsors successful 
in the creation or change of frame packages and why? It examines both court 
trials against Geert Wilders, leader of the Dutch Freedom Party (PVV), for 
alleged hate spech (2009–2020). The author conducted a manual content an alysis 
of online media input, such as statements, social media posts, and press 
releases (N = 220) of relevant frame sponsors (prosecuted politician, victims 
and the Public Prosecutor) as well as news stories about the court trials(N = 
691). Chapter 3 shifts the focus to the (unintended) consequences of legal 
actionagainst political actors. Hate speech prosecution of politicians remains 
a contentious issue as it balances two fundamental rights in liberal 
democracies: the right to free speech and the right to be protected from 
discrimination. Opponents of prosecution have often denounced it as politically 
motivated. Due to its controversial nature, hate speech prosecution may 
arguably have effects for citizens’ support for their country’s democratic 
regime (i.e., democratic support). Using a web experiment in which participants 
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(N = 304) are exposedto a manipulated television news story about hate speech 
prosecution, the author teststhese potential effects in the Dutch context. 
Chapter 4 further disentangles the role of hate speech prosecution as afactor 
eroding democratic support. In total, 468 Dutch participantsand 456 American 
participants are exposed to a manipulated news article about the decision to 
(not) prosecute a Dutch/American anti-immigration politicianfor hate speech. 
Overall, this dissertation shows that decisions made by political authorities 
about hate speech prosecution may have important consequences fordemocratic 
support. They have the potential to decrease democratic supportamong a large 
group of citizens who agree with the political ideas spread by the politician 
on trial. Yet, the public sphere in which the audience is exposed to news about 
hate speech prosecution is influenced by the reciprocal relationship between 
journalists and frame sponsors in frame building. Having demonstrated that the 
public debate in the news media is dominated by frame packages propagated by 
the prosecuted politician—who consistently blames the trial for being political 
, unfair, and an attack on free speech—it is not unlikely that political 
evaluations such as democratic support are influenced by the shapeand content 
of this public debate. After repeated news exposure to legal action against 
political actors, lower democratic support may have consequences for,amongst 
other things, willingness to comply with the law, and conventional forms of 
political participation (e.g., voting behavior and party membership). This, 
amongst others, may complicate authorities’ decision-making processes and the 
implementation of new policies in liberal democracies. In combination with the 
potential of boosting electoral success of the prosecuted politician’sparty, 
the question remains if the genie should not be left inside the bottle. 
LINK: https://hdl.handle.net/11245.1/dacef65b-f8e1-4904-9ac1-52fe4203f9cf 
TREFWOORDEN: Politiek 
Racisme 
Strafrecht 
Politici 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
CODE: 333.21 
 
 
TITEL: Naar een inclusieve werkvloer zonder institutioneel racisme 
UIT: Sociaal Bestek, Jaargang 83, No. 1 
AUTEUR(S): Cadat, M. 
Felten, H. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Artikel dat ingaat op hoe een inclusieve werkvloer te bewerkstelligen zonder 
institutioneel racisme te bewerkstelligen. Het gaat bij institutioneel ofwel 
systemisch racisme om structurele achterstelling door beleid en contexten die 
ongelijkheid creëren, uitvoeren, bevestigen, behouden én niet bestrijden. Het 
effect daarvan is het in stand houden of nog groter maken van de ongelijke 
sociale positie van benadeelde individuen en bevolkingsgroepen. Artikel geeft 
dat door een combinatie van minimaal drie aanpakken institutioneel racisme kan 
worden doorbroken op de werkvloer en bij werving van personeel. Dat zijn de 
volgende vier aanpakken: 
. Sociale normen beïnvloeden. Cruciaal is om in te zetten op verandering van sociale normen om zo 
discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. De sociale normen binnen een instituut bepalen 
in sterke mate of de werving en selectie eerlijk verloopt. Om discriminatie in en door 
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een organisatie te verminderen of te voorkomen, moet dus ingezet worden op 
verandering van sociale normen. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij 
het communiceren van normen tegen discriminatie: belangrijk is dat zij de norm 
tegen discriminatie herhaaldelijk uitdragen en ook verbinden aan de missie van 
hun organisatie . Objectief werven en solliciteren. Het dringende advies is om 
zo objectief mogelijk te kijken naar de competenties van een sollicitant en 
juist niet af te gaan op ‘de klik’. Dit is wetenschappelijk gezien een van de 
sterkst onderbouwde manieren om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen. Bij 
objectief werven en selecteren kies je vooraf welke competenties echt cruciaal 
zijn voor een functie en welke niet, zodat je weet op welke competenties je de 
kandidaten gaat beoordelen.  
. Bewustwordingscursus. Een bewustwordingscursus 
kan medewerkers confronteren met de eigen vooroordelen en stereotypen. Het idee 
is dat als je je eenmaal bewust bent van je vooroordelen en stereotypen, je 
deze kan controleren en monitoren en waar nodig kan bijsturen. Dit werkt echter 
alleen voor mensen die hier echt gemotiveerd voor zijn. Een verplichte cursus 
werkt dus vaak niet.  
.Verantwoording afleggen. Met verantwoording afleggen 
wordt in dit verband bedoeld dat je kunt laten zien dat je je hebt laten leiden 
door objectieve criteria. Verantwoording afleggen betekent meer druk om te 
voldoen aan de sociale norm om niet te discrimineren 
LINK: https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2021-editie1/naar-een-inclusieve-werkvloer-
zonder-institutioneel-racisme/ 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Etnische minderheden 
Discriminatiebestrijding 
Werving & selectie 
Werving & selectie 
CODE: 411.21 
 
TITEL: Institutioneel racisme 
UIT: S&D,: Jaargang 77, No. 5, pp 11-21 
AUTEUR(S): Andriessen, I. 
UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: Dit artikel gaat in op de manier waarop de centrale concepten discriminatie, 
racisme en institutioneel racisme gehanteerd worden door organisaties die zich 
bezighouden met discriminatie en racisme. Vervolgens wordt besproken in welke 
mate er sprake is van discriminatie op de cruciale levensdomeinen leren, werken 
en wonen en welke groepen er het meest door getroffen worden. 
LINK: http://dx.doi.org/10.1007/s41196-017-0046-7 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Etnische minderheden 
Racisme 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Huisvesting 
Schoolkeuze - Beroepskeuze 
CODE: 011.21 
 
 
TITEL: Jaarverslag 2019 : Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - AIVD, 2020 
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SAMENVATTING: Jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over het 
jaar 2019. In 2019 zag de AIVD dat steeds meer landen invloed proberen te 
krijgen op Nederlandse belangen.Nederland hoort bij de meest ontwikkelde naties 
van de wereld op het gebied van economie, wetenschap en techniek. Dat maakt het 
een aantrekkelijk doelwit van digitale spionage en beïnvloeding. 2019 was ook 
een jaar waarin de AIVD een opleving waarnam van wereldwijd rechts-extremisme. 
Extremisten pleegden gewelddadige aanslagen in de Verenigde Staten, Europese 
landen en Nieuw-Zeeland. In Nederland was de opleving vooral online te zien. De 
acute dreiging van ISIS voor Europa is het afgelopen jaar verder afgezwakt, 
maar de groepering houdt wel de intentie om aanslagen in westerse landen te 
(laten) plegen. Incidenten en een groot aantal arrestaties binnen Nederland 
tonen aan dat de dreiging van het jihadistisch terrorisme nog altijd aanwezig 
is.De AIVD constateert ook dat radicaal-salafistische aanjagers, ondanks dat 
zij in absolute termen een minderheid vormen, een disproportioneel grote 
invloed hebben binnen islamitisch Nederland. Zij streven naar een parallelle 
samenleving waar de regels van de Nederlandse rechtsstaat niet gelden. Dat 
brengt risico’s op langere termijn met zich mee. Daarnaast is er aandacht voor 
zaken als, anti-overheidsextremisme, links-extremisme, bevordering van 
beveiligingsmaatregelen en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2017. Voorts problematiseert de AIVD de aanwezigheid van antiracismegroepen. 
et "Zo ziet de AIVD de afgelopen jaren vooral een trend in de opkomst van antiracismegroepen die 
vanuit hun eigen identiteit ageren tegen in hun ogen koloniale en racistische 
elementen in de Nederlandse samenleving. De AIVD heeft geen aanwijzingen dat op 
dit moment sprake is van radicalisering van enige omvang of van het zich 
afwenden van de Nederlandse samenleving door groepen op grond van hun afkeer 
van overheid en overheidsbeleid of op basis van hun identiteit. Wel wordt door 
het voeren van discussies op identitaire gronden de polarisatie tussen 
bevolkingsgroepen gevoed." 
LINK: https://www.aivd.nl/binaries/aivd_nl/documenten/jaarverslagen/2020/04/29/jaarverslag-
2019/Jaarverslag+AIVD+2019+web.pdf 
TREFWOORDEN: Terrorisme 
Rechts-extremisme 
Nederland 
Radicalisering 
Fundamentalisme 
Islam 
Bestrijdingsorganisaties 
CODE: 324.20 
 
 
TITEL: Homo-acceptatie in het mannentophockey : Geen problemen met homoseksualiteit, 
maar homograppen ook ‘normaal’. Factsheet 2020/17 
AUTEUR(S): Cremers, R. 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar homo-acceptatie in het mannentophockey. Voor dit onderzoek 
werd begin 2020, in samenwerking met de hockeybond KNHB een online vragenlijst 
uitgezet onder alle mannenhockeyteams die uitkomen in de hoofd-, promotie- of 
overgangsklasse. De vragenlijst werd door 130 spelers ingevuld, waarvan de 
meerderheid (65%) in de overgangsklasse speelt en iets meer dan een kwart in de 
hoofdklasse. De helft van de respondenten is jonger dan 24 jaar en zo’n een op 
de tien is ouder dan dertig jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van 

https://www.aivd.nl/binaries/aivd_nl/documenten/jaarverslagen/2020/04/29/jaarverslag-2019/Jaarverslag+AIVD+2019+web.pdf
https://www.aivd.nl/binaries/aivd_nl/documenten/jaarverslagen/2020/04/29/jaarverslag-2019/Jaarverslag+AIVD+2019+web.pdf


de Gelijkspelen Alliantie 4.0, die sinds 2008 in opdracht van de ministeries 
van OCW en VWS een beleidsprogramma uitvoert, gericht op de acceptatie van 
homoseksualiteit in de wereld van de (georganiseerde wedstrijd)sport. Een 
overgrote meerderheid van de mannelijke tophockeyers geeft aan geen enkel 
probleem te hebben met (uitingen van) homoseksualiteit, ook niet binnen het 
tophockey. Tegelijkertijd onderkennen zij dat negatieve uitingen over 
homoseksualiteit regelmatig voorkomen. Deze worden meestal als grapje bedoeld 
en veelal niet - bewust of bedoeld - om homoseksuele mannen te kwetsen 
.Niettemin kenmerken dergelijke grappen zich vaak door een stereotyperende en 
veelal negatieve lading. Deze bestendigen de heersende macho-/heterocultuur 
binnen het mannen(top)hockey en kunnen een uitsluitende werking richting 
homomannen hebben. Ondanks de zelfbenoemde hoge ‘tolerantie’ richting 
homoseksualiteit, zijn slechts weinig mannen in het tophockey openlijk 
homoseksueel. Een meerderheid van de mannelijke tophockeyers erkent dat de 
heersende normen over gender (mannelijkheid en vrouwelijkheid) en seksuele 
voorkeur het uit de kast komen kunnen bemoeilijken. Vrijwel alle respondenten 
vinden het goed dat de Nederlandse hockeybond KNHB zich inzet om 
homoseksualiteit beter bespreekbaar te maken in het mannentophockey. Maar er 
lijkt minder oog voor hun eigen rol daarin, want er bestaat weinig draagvlak 
voor het veranderen van de bestaande macho-/ heterocultuur op de eigen 
vereniging. Vier op de tien mannelijke tophockeyers geven aan dat het voor 
mannen moeilijk is om in het tophockey uit de kast te komen. Drie kwart vindt 
het geen probleem om met homoseksuele mannen te douchen. De helft heeft er geen 
probleem mee om met transmannen te douchen. 16 procent vindt het aanstootgevend 
wanneer twee mannen elkaar zoenen tegenover 3 procent wanneer een man en vrouw 
elkaar zoenen. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10192&m=1611317841&action=file.download 
TREFWOORDEN: Sport 
Discriminatie 
Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
CODE: 551.20 
 
 
TITEL: Diversiteit en inclusie in sportopleidingen : Een verkennende studie onder mbo- 
en hbo sportopleidingen in Nederland 
AUTEUR(S): Heijnen, E. 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Verkennend onderzoek naar de aandacht voor inclusief sporten en bewegen in het 
curriculum bij mbo- en hbo-sportopleidingen. Daarnaast is gekeken naar de 
diversiteit in de samenstelling van de studentenpopulatie van deze 
sportopleidingen. In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en 
Gemeenten (VSG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. De 
belangrijkste resultaten van deze verkenning zijn: De meeste mbo- en hbo -sportopleidingen geven 
op verschillende momenten binnen de opleiding aandacht aan de thema’s sociale diversiteit en 
inclusie. Daarbij gaat het om aspecten als meedoen en meepraten, sociale veiligheid en 
toegankelijkheid voor iedereen, gericht op het tegengaan van sociale ongelijkheid. Tegelijkertijd kan 
geconstateerd worden dat inclusief sporten en bewegen lang niet overal een 
stevig onderdeel is van de basisopleidingen. Diversiteit en inclusie zijn voor 

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10192&m=1611317841&action=file.download


de meeste studenten van sportopleidingen geen onderdeel van de kerncompetenties 
, maar eerder vrije keuze-onderdelen. . De thema’s inclusie en diversiteit komen binnen 
sportopleidingen vooral in keuzevakken en stages aan de orde. De keuzevakken en stages gaan vaak 
in op één specifieke doelgroep (o.a. ouderen, mensen met beperkingen en mensen met een 
migratieachtergrond). Binnen de studentenpopulatie van de sportopleidingen in Nederland zijn 
mannen oververtegenwoordigd bij de meeste mbo- en hbo-sportopleidingen. Bij mbo Sport 
en bewegen, hbo Sportkunde en hbo ALO-opleidingen zijn ongeveer drie op tien 
studenten vrouwen.' Harde' cijfers over de samenstelling van de 
studentenpopulatie naar migratieachtergrond binnen sportopleidingen zijn 
nauwelijks beschikbaar. Vertegenwoordigers van de diverse mbo- en hbo 
-sportopleidingen geven zelf aan dat zij weinig studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond opleiden. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10200&m=1610622699&action=file.download 
TREFWOORDEN: Sport 
Etnische minderheden 
Beroepsonderwijs 
Leerprogramma NL 
Hoger Onderwijs 
Mannen 
Vrouwen 
CODE: 551.20 
 
 
TITEL: Sociale inclusie en diversiteit in de sport : Cijfers over sociale ongelijkheid 
in sportdeelname en organisatie 
AUTEUR(S): Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Powerpointpresentatie met cijfers over sociale ongelijkheid in sportdeelname en 
organisatie. Bevat cijfers over onder meer: 
. Sociale ongelijkheid in wekelijkse sportdeelname , in lidmaatschap sportverenigingen, ; 
. Inzet gemeenten en buurtsportcoaches op specifieke bevolkingsgroepen; 
. Beleid tegen discriminatie binnen sportverenigingen ; 
. Gemeentelijk beleid op het tegengaan van discriminatie en uitsluiting in de sport. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10271&m=1613564988&action=file.download 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Sport 
Discriminatie 
Participatie 
CODE: 551.21 
 
 
TITEL: Sport- en beweeggedrag van actieve mensen met een beperking. Factsheet 2020/45 
AUTEUR(S): Jonge, M. de 
Lindert, C. Van 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar hoe actieve mensen met een beperking (de respondenten) sporten 
en bewegen en wat hen motiveert en belemmert bij het sporten en bewegen. In 2018 
is het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Een van de pijlers van dit akkoord 
is ‘Inclusief sporten en bewegen’. Deze pijler heeft als ambitie dat iedere 
Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen, dat 
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inclusief sporten en bewegen vanzelfsprekend is en dat belemmeringen om te 
sporten en bewegen weg worden genomen. Met subsidie van het ministerie van VWS 
monitort het Mulier Instituut de pijler ‘Inclusief sporten en bewegen’. Als 
onderdeel van deze monitor heeft het Mulier Instituut een online vragenlijst via 
sociale media uitgezet in de periode van 12 juni tot en met 29 juli 2020 onder 
mensen met een mentale beperking (verstandelijke beperking, psychische 
aandoening of gedragsproblematiek), lichamelijke beperking (motorische 
beperking, visuele beperking of auditieve beperking) en/of chronische aandoening. Het zijn vooral 
actieve mensen (mensen die bewegen en/of sporten) met een 
beperking die de vragenlijst hebben ingevuld Via sociale media heeft het Mulier 
Instituut een vragenlijst uitgezet onder mensen met een beperking of chronische 
aandoening. Het zijn vooral sporters met een beperking die de vragenlijst 
hebben ingevuld.  
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:  Sporters met een beperking willen vaker 
sporten en bewegen en dat doen op een manier die 
bij hun beperking past. Verder zouden sommige sporters met een beperking willen 
sporten en/of bewegen met mensen zonder beperking. Een deel doet dit al. 
Sporters met een beperking sporten en/of bewegen vooral op een ongeorganiseerde 
manier (alleen of met vrienden/familie). Ook sport en/of beweegt een deel 
tijdens therapie. De respondenten sporten en bewegen om de volgende redenen: 
voor een betere fitheid en/of gezondheid, voor het plezier, voor het sociaal 
contact of als uitlaatklep. Een groot deel van de respondenten ervaart 
vermoeidheid en gebrek aan energie vaak als belemmering bij het sporten en 
bewegen. Verder hebben de respondenten last van pijn of overprikkeling tijdens 
het sporten en bewegen. De meerderheid van de respondenten sport/beweegt bij 
een sportaccommodatie (bijv. een fitnesscentrum, zwembad of sportveld) of in de 
openbare ruimte. Het is van belang dat zowel sportaanbieders als beleidsmakers 
aandacht hebben voor de wensen en belemmeringen van sporters met een beperking 
om de sport- en beweegdeelname te (blijven) stimuleren en uitval te voorkomen. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10215&m=1610716677&action=file.download 
TREFWOORDEN: Participatie 
Sport 
Gehandicapten 
CODE: 551.20 
 
 
TITEL: ‘Onze vereniging staat open voor iedereen’ : Betekenisgeving aan inclusie van 
etnische minderheden door Utrechtse sportaanbieders 
AUTEUR(S): Cremers, R. 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Kwalitatieve studie, waarbij werd gekeken hoe verschillende sportaanbieders in 
multiculturele wijken in Utrecht invulling geven aan de veel gedane uitspraak 
‘wij staan open voor iedereen’ met betrekking tot de inclusie van etnische 
minderheden. Op basis van zestien interviews met sportaanbieders en andere 
betrokkenen konden we vijf manieren van betekenisgeving (vertogen) 
onderscheiden: ‘Iedereen is welkom, maar we sporten op deze manier’; ‘Iedereen 
meedoen graag, maar ons aanpassingsvermogen kent grenzen’; ‘Als wij ons genoeg 
aanpassen, dan kan iedereen hier meedoen’; ‘Het bestaande aanbod is 
ontoereikend, daarom zijn wij er’; en, ‘Er zijn sportaanbieders die zeggen, 
migranten zijn niet welkom hier’ Sportaanbieders in multiculturele wijken 

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10215&m=1610716677&action=file.download


verschillen sterk in de etnische diversiteit van hun sporters én in de 
betekenis die zij geven aan ‘het open staan voor iedereen’. Verklaringen 
hiervoor liggen in de geschiedenis, cultuur en tradities van de aanbieders en 
de veranderende omgeving waarin zij gevestigd zijn. De inclusie (ook wel het 
opnemen) van etnische minderheden blijkt voor veel sportaanbieders bovendien 
een gevoelig thema, waar enigszins ongemakkelijk over wordt gesproken; 
onderwerpen als discriminatie en racisme blijven veelal onbenoemd. Het ongemak 
en/of het onvermogen om mensen met diverse etnische achtergronden te bereiken, 
tonen het belang aan van voldoende en voortdurende aandacht voor de 
toegankelijkheid van sport en voor mechanismen van sociale in- en uitsluitingb.Om de inclusie van 
etnische minderheden in de sport te bevorderen dient behalve 
op sportstimulering te worden ingezet op het vergroten van bewustwording en 
reflectie ten aanzien van vooroordelen en discriminatie. Daarnaast is het 
vergroten van de etnische diversiteit in de organisatie en besluitvorming van 
sportaanbieders van belang. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10142&m=1603810944&action=file.download 
TREFWOORDEN: Sport 
Utrecht (stad) 
Multiculturele samenleving 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Diversiteitsbeleid 
CODE: 551.20 
 
 
TITEL: Mensenrechten en de Tweede Kamerverkiezingen 2021 
UITGAVE: Leiden : Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), 2021 
SAMENVATTING: Overzicht van Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) van de 
wijze waarop Nederlandse politieke partijen zich willen inzetten voor de 
bescherming van mensenrechten na de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 
maart 2021. NJCM heeft zich beperkt tot een vijftal actuele thema’s op het 
raakvlak van mensenrechten en deze aangehouden tegen de verkiezingsprogramma’s 
voor 2021-2025 van dertien deelnemende politieke partijen. De volgende partijen 
zijn meegenomen in de programma-analyse: Bij1, CDA, ChristenUnie, D66, DENK, 
Forum voor Democratie, GroenLinks, NIDA, Partij van de Arbeid, Partij van 
De Dieren, PVV, SGP, SP en de VVD. Om de analyse voor een zo breed mogelijk 
publiek inzichtelijk te maken, hebben is voorafgaand aan elk overzicht een 
korte uitleg gegeven over de mensenrechtelijke aspecten van de gekozen thema’s. 
De gekozen thema’s zijn: het belang van de rechtsstaat; vrijheidsrechten; 
discriminatie en ongelijkheid; klimaat; Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (IMVO). 
LINK: https://njcm.nl/actueel/rapport-mensenrechten-en-de-tweede-kamerverkiezingen-2021/ 
TREFWOORDEN: Mensenrechten 
Verkiezingen 
Politieke partijen 
Discriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 331.21 
 
 
TITEL: Inclusie van Nederlands- Turkse en -Marokkaanse tienermeiden in sport- en 
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beweegaanbod. Factsheet 2020/28 
AUTEUR(S): Molenaar, K. 
Dellas, V. 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Dit factsheet brengt de factoren in kaart, die van invloed zijn op de sport- en 
beweegdeelname van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden. Het is 
geschreven in het kader van het deelakkoord ‘Inclusief sporten en bewegen’ van 
het Nationaal Sportakkoord gaat het erom dat iedereen in Nederland, ongeacht 
leeftijd, geslacht, inkomen of etnische achtergrond met plezier kan meedoen en 
zijn of haar eigen sportkeuzes kan maken.Op basis van interviews met jongeren- 
en sportprofessionals werden vier factoren onderscheiden die van invloed zijn 
op de sport- en beweegdeelname van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse 
tienermeiden:. Een nieuwe levensfase: sport en bewegen concurreert met huiswerk 
maken, sociale media, vriendinnen en verantwoordelijkheden binnen het gezin.. 
De nabije sociale omgeving: familie, vrienden, werven via bekende kanalen en 
gezichten en activiteiten dichtbij huis zijn van grote invloed op de sport- en 
beweegdeelname en de sportbeleving.. Expertise van de begeleider: een 
vrouwelijke begeleider die al langer in de wijk rondloopt en een 
vertrouwensband creëert heeft de voorkeur.. Een sociaal en flexibel sport- en 
beweegaanbod: het werkt motiverend om ruimte over te laten voor andere 
activiteiten en de mogelijkheid om met elkaar bij te kletsen. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10095&m=1598535927&action=file.download 
TREFWOORDEN: Sport 
Vrouwen 
Etnische minderheden 
Marokkanen 
Turken 
Meisjes 
CODE: 551.20 
 
 
 
TITEL: Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aanbod van verenigingen. 
Factsheet 2021/2 
AUTEUR(S): Gutter, K. 
Lindert, C. Van 
Kalmthout, J. van 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Verslag van een peiling van het MI Verenigingspanel verricht in de zomer van 
2020. Gevraagd werd naar aanbod van sportverenigingen voor mensen met een 
beperking. 453 verenigingen hebben deze vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en 
bewegen die het Mulier Instituut met subsidie van VWS uitvoert naar vijf 
verschillende bevolkingsgroepen, waaronder mensen met een beperking of 
chronische aandoening. Geconcludeerd wordt dat ongeveer drie kwart van de 
sportverenigingen is bereid en ziet mogelijkheden om (meer) mensen met een 
beperking deel te laten nemen in de vereniging (74%). De bereidheid en mate 
waarin verenigingen de mogelijkheid zien om (meer) mensen met een beperking 
welkom te heten in de vereniging verschilt per specifieke beperking van 26 
procent voor mensen met psychische problemen tot 56 procent voor mensen met een 
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auditieve beperking. Andere belangrijke bevindingen uit deze peiling zijn: 
 . 68% van de sportverenigingen geeft in 2020 aan dat zij al één of meer leden met een 
beperking heeft. Dit is een stijging ten opzichte van 2018. 
 . Bij 90% van de verenigingen met leden met een beperking doen de leden met een beperking mee 
in het reguliere sportaanbod. 19% van de verenigingen met leden met een beperking 
heeft aparte teams of trainingsgroepen voor leden met een beperking. Dit hebben 
zij in ongeveer de helft van de gevallen voor leden met een verstandelijke of 
motorische beperking en minder vaak voor leden met een auditieve beperking (9%) 
of psychische problemen (4%). Bij 10% komen beide soorten aanbod voor.  
.Het merendeel van de verenigingen met leden met een beperking heeft geen specifiek 
kader of ondersteuning van begeleiders voor mensen met een beperking (80%).  
.Belemmeringen om (meer) leden met een beperking in de vereniging welkom te 
heten zijn voor sportverenigingen het ontbreken van belangstelling of vraag 
vanuit de doelgroep en te weinig (gekwalificeerde) trainers of begeleiders. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10271&m=1613564988&action=file.download 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Sport 
Participatie 
CODE: 551.21 
 
 
TITEL: Inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt bij inburgering Uit: Handreiking 
lokale aanpak inclusie en discriminatie 
AUTEUR(S): Merkens, N. 
UITGAVE: Den Haag : Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 2020 
SAMENVATTING: Deze handreiking duidt hoe gemeenten vanuit hun verschillende rollen inclusie op 
de arbeidsmarkt kunnen vergroten en discriminatie kunnen bestrijden. Ook wordt 
ingegaan op de verantwoordelijkheid die zij hierin dragen vanuit de 
Participatiewet en de Wet inburgering. Door de indirecte en soms onbewuste 
vormen van discriminatie, kan het lastig zijn een aanpak te formuleren. Met 
deze handreiking krijgen gemeenten een extra handvat voor een effectieve aanpak 
arbeidsmarktdiscriminatie. In deze handreiking is er expliciet aandacht voor 
discriminatie op grond van herkomst of nationaliteit. Desalniettemin is ook 
discriminatie op andere gronden zoals gender, een beperking en leeftijd orde 
van de dag in Nederland.De handreiking gaat in op de volgende rollen van de 
gemeenten: gemeente als werkgever, gemeente als normsteller, gemeente als 
samenwerkingspartner, gemeente als toezichthouder, gemeente als bemiddelaar. 
LINK: https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/inclusie-en-discriminatie-bij-
inburgering_20201021.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
Discriminatiebestrijding 
Werving & selectie 
Antidiscriminatiebeleid 
Inburgering 
Gemeentelijke overheid 
Werkgelegenheidsbevordering 
CODE: 421.20 
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TITEL: Kinderen en racisme : Een handreiking voor opvoeders, onderwijzers en (groot)ouders 
AUTEUR(S): Bos, M. 
Bosch, F. 
UITGAVE: Amsterdam : Humanistisch Verbond, 2020 
SAMENVATTING: Deze handreiking is bedoeld om racisme op een goede manier met kinderen 
bespreekbaar te maken. Doel van deze handreiking is mensen met een pedagogische 
rol (opvoeders, onderwijzers en (groot)ouders) inspireren om racisme te stoppen 
door er met kinderen mee aan de slag te gaan. De auteurs laten zich daarbij 
inspireren door het humanisme: de levensovertuiging die zegt dat we allemaal 
ten eerste mens zijn, en daarna pas lid van bepaalde groepen. Zij geloven in een 
inclusieve samenleving, gebaseerd op universele mensenrechten, mét ruimte voor 
verschil. De inhoud is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 
We beseffen dat dit niet de enige juiste aanpak is. 
Wat kan je als opvoeder/onderwijzer doen? (1) Verdiep jezelf: lees boeken en kijk films over 
racisme, discriminatie en het koloniale verleden. (2) Stel jezelf vragen: op 
welke manier spelen racistische ideeën een rol in jouw eigen leven tot nu toe? 
(3) Vind verborgen vooroordelen: doe tests om je diepe vooroordelen te 
ontdekken. (4) Let op je woorden: woorden kunnen in- en uitsluiten. Onderzoek 
en maak keuzes. 
Wat kan je met kinderen doen? (1) In gesprek: geef informatie, 
stel kritische vragen en adresseer racistische opmerkingen. (2) Consumeer media 
bewust: stel kritische vragen bij stereotypen, en gebruikinclusieve en diverse 
boeken/films/etc. (3) Gebruik materiaal en activiteiten: laat kinderen vooral 
ervaren en oefenen met een antiracistische en inclusieve houding. (4) Zorg voor 
een inclusieve cultuur: vier feesten en maak rituelen die een inclusieve 
houding bevorderen. 
LINK: https://files.humanistischverbond.nl/app/uploads/2020/10/24112505/Handreiking-Kinderen-
en-Racisme.pdf 
TREFWOORDEN: Kinderen 
Racisme 
Opvoeding 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 011.20 
 
 
 
TITEL: GenderDoeboek voor Scholen : Op weg naar een genderinclusieve school voor 
primair en voortgezet onderwijs 
AUTEUR(S): Schers, S. 
Abels, E. 
UITGAVE: Amsterdam : Transgender Netwerk Nederland (TNN), 2020 
SAMENVATTING: Deze nieuwe publicatie geeft handvatten, weetjes en tips om genderdiversiteit te 
verwelkomen op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de 
informatie uit het GenderDoeboek voor Scholen kunnen docenten, schoolleiding en 
ander schoolpersoneel eenvoudig een veilige omgeving creëren voor álle 
leerlingen, dus ook voor transgender leerlingen. Het GenderDoeboek voor Scholen 
bestaat uit drie losse boekjes, sommige meer gericht op de directie en het 
ondersteunende personeel, andere meer op de leraren.. School & Gender. Het 
eerste boekje, ‘School & Gender’, is interessant voor schoolpersoneel in het 
algemeen, maar vooral voor de directie. Dit boekje gaat over genderinclusief 
onderwijs en richt zich op het creëren van een veilig schoolklimaat. Het 
hoofdstuk ‘Genderdiversiteit als onderdeel van veiligheidsaanpak’ legt uit hoe 
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genderdiversiteit en sociale veiligheid met elkaar verbonden zijn, gebaseerd op 
de zes raderen van sociale veiligheid van Stichting School & Veiligheid. . 
'Genderinclusiviteit in de klas'. Het tweede boekje is gericht aan leraren en 
ander schoolpersoneel. Er worden algemene tips gegeven voor álle leraren, 
ongeacht de inhoud van hun lessen, omdat het immers niet alleen om de inhoud 
draait, maar ook om het algemene taalgebruik van de leraar en voorbeelden en 
afbeeldingen die ze in een les gebruiken. Ook geeft het boek specifieke tips 
aan vakdocenten biologie en gym, omdat deze vakken om extra sensitiviteit 
vragen. . 'Praktische zaken regelen'. Het derde boekje, ‘Praktische zaken 
regelen’, gaat in op het genderinclusief maken van faciliteiten in de school. 
Denk bijvoorbeeld aan geslachtsaanduiding in de leerlingenadministratie, maar 
ook aan de indeling van toiletten en kleedkamers. 
LINK: https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/TNN_GenderDoeboek-voor-
Scholen_digitaal.pdf 
TREFWOORDEN: Transseksualiteit 
Discriminatie 
VO - Voortgezet onderwijs 
Basisonderwijs (Primair-) 
Seksualiteit 
Sekseverschillen 
Leerprogramma NL 
CODE: 732.20 
 
 
TITEL: Wat werkt bij een preventieve aanpak van onveiligheid van vrouwen en meisjes in 
de openbare ruimte? Handreiking 
AUTEUR(S): Martina, K. 
Harthoorn, H. 
UITGAVE: Amsterdam : Regioplan, 2021 
SAMENVATTING: Deze handreiking is door Regioplan ontwikkeld in het kader van het 
beleidsprogamma Veilige Steden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Vrouwen en meisjes worden vaker dan mannen en jongens slachtoffer 
van seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag en geweld en voelen zich 
ook vaker onveilig. Verschillende gemeenten voeren beleid om het voor meisjes 
en vrouwen veiliger te maken in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Voor een 
effectieve preventieve aanpak moeten de oorzaken van het probleem aangepakt 
worden. Welke oorzaken zitten er achter seksuele intimidatie, 
grensoverschrijding en geweld? In deze handreiking worden drie oorzaken belicht 
. Een goede preventieve aanpak betekent dat gemeenten aandacht moeten hebben 
voor de volgende drie gebieden:  
. (1) Structurele ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen Een eerste belangrijke oorzaak is de combinatie tussen structurele 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, stereotiepe denkbeelden en de 
maatschappelijke verwachtingen over hoe mannen en vrouwen zouden moeten zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan de dubbele standaard voor mannen en vrouwen en 
seksualiteit.  
. (2) Kennis, vaardigheden en traumatische ervaringen Ten tweede 
is onvoldoende kennis en vaardigheden en het meemaken van traumatische 
ervaringen met seksueel geweld een oorzaak. Groepsdruk en verveling worden 
bijvoorbeeld vaak als verklaring gezien van (seksueel) grensoverschrijdend en 
gewelddadig gedrag (Bol et al., 1988). Dit geldt niet alleen voor (potentiële) 
plegers en slachtoffers, maar ook voor de professionals die in aanraking komen 
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met deze (potentiële) plegers en slachtoffers, wat resulteert in onvoldoende 
herkenning en erkenning van situaties van slachtofferschap en 
onveiligheidsbeleving.  
. (3) Onveilige fysieke plekken Als derde kunnen 
onveilige fysieke plekken ook zorgen voor een grotere kans op intimidatie, 
grensoverschrijding of geweld op seksueel vlak. Denk aan de inrichting van de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld plekken waar de omgeving onoverzichtelijk is, de 
verlichting ontbreekt en die een verwaarloosde uitstraling hebben (dit straalt 
uit dat het overschrijden van normen toegestaan wordt). In deze handreiking is 
inzichtelijk gemaakt welke preventieve pijlers bewezen effectief zijn in de 
aanpak en waarom. Hierbij worden per pijler enkele voorbeelden van interventies 
belicht die aan deze pijlers en criteria voldoen 
LINK: https://www.programmaveiligesteden.nl/wp-content/uploads/2021/02/Handreiking-1-
Preventieve-aanpak-Veilige-Steden.pdf 
TREFWOORDEN: Intimidatie 
Geweld 
Vrouwen 
Huiselijk geweld 
Geweldpreventie 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Feiten en cijfers over (on)veiligheid van meisjes en vrouwen in de openbare 
ruimte en het uitgaan in Nederland. Factsheet 
AUTEUR(S): Martina, K. 
Harthoorn, H. 
UITGAVE: Amsterdam : Regioplan, 2021 
SAMENVATTING: Factsheet geeft overzicht van de bronnen waar feiten en cijfers over de (on 
)veiligheid van meisjes en vrouwen in de openbare ruimte gevonden kunnen worden. 
Feiten en cijfers kunnen gemeenten helpen bij het vormgeven van een effectieve 
lokale aanpak. Deze factsheet is bedoeld om gemeenten een handvat te geven bij 
het vormgeven van de lokale aanpak. Het biedt een helder overzicht van: welke 
beschikbare bronnen inzicht geven in cijfers; waar deze bronnen te vinden zijn; 
wetenswaardige punten over de bronnen voor agendering, monitoring en sturing; 
hoe gemeenten deze cijfers zelf kunnen aanvullen met informatie op lokaal 
niveau. Van de verschillende bronnen die in deze factsheet worden benoemd, 
worden ook de inhoud, vindplaats, opdrachtgever, type onderzoek, geografische 
scope en de sterke en zwakke kanten belicht. 
LINK: https://www.programmaveiligesteden.nl/wp-content/uploads/2021/02/Veilige-Steden-
factsheet-1-1.pdf 
TREFWOORDEN: Huiselijk geweld 
Intimidatie 
Vrouwen 
Geweldpreventie 
Geweld 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant? 
UIT: Statistische trends, Jaargang 2020, 16 december 2020 
AUTEUR(S): Coumans, M. 
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Schmeets, H. 
UITGAVE: Den Haag : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2020 
SAMENVATTING: Artikel over sociale uitsluiting. Dit artikel richt zich met name op de 
vraag wie in 2018 vooral sociaal is uitgesloten. In 2010 werd vastgesteld dat 
mannen, jongeren van 16 tot 24 jaar, gescheiden personen, mensen met een niet 
-westerse migratieachtergrond en lager opgeleiden relatief het vaakst sociaal 
uitgesloten waren. Geldt dit nog steeds? En in hoeverre hangt sociale 
uitsluiting samen met de ervaren gezondheid, de psychische gezondheid en de 
tevredenheid met het leven? Voor de analyses is gebruik gemaakt van unieke data 
die in het Europese onderzoek EU-SILC in 2018 zijn verzameld. Conclusies: 
Hoewel de Nederlandse samenleving zich kenmerkt door een relatief hoge sociale 
cohesie, staan ook hier mensen sociaal aan de kant. Van de 16-plussers heeft 4 
,0 procent te kampen met sociale uitsluiting. Het komt bovendien voor in vrijwel 
alle bevolkingslagen. Het besteedbare inkomen van het huishouden waartoe een 
persoon behoort, is daarbij sterk onderscheidend. Indien er voldoende geld in 
het huishouden is om uit te geven, is de kans om sociaal uitgesloten te raken 
gering. Is het inkomen minder dan gemiddeld dan neemt het aandeel dat sociaal 
uitgesloten is toe tot bijna 9 procent. Daarnaast blijkt sociale uitsluiting, 
na correctie voor verschillen in inkomen en andere achtergrondkenmerken, 
relatief vaak voor te komen onder mannen, 45- tot 55-jarigen en middelbaar 
opgeleiden. Als het inkomen constant wordt gehouden zijn er voor de 
onderscheiden groepen van burgerlijke staat en migratieachtergrond geen 
verschillen in sociale uitsluiting zichtbaar. Sociale uitsluiting gaat gepaard 
met minder kwaliteit van leven. Zo is er een sterke samenhang met een als 
minder goed ervaren algemene gezondheid en met psychische gezondheidsklachten. 
Ook is onder uitgesloten mensen het aandeel dat tevreden is met het eigen leven 
lager. Minder sterk en eenduidig is de relatie tussen sociale uitsluiting en 
zich maatschappelijk buitengesloten voelen. Blijkbaar betekent sociale 
uitsluiting lang niet altijd dat er geen binding is met de samenleving. En 
andersom: het gevoel hebben dat je niet behoort bij de maatschappij is geen 
voorbode om ook sociaal uitgesloten te raken. Bij sociale uitsluiting gaat het 
om een multidimensioneel verschijnsel. Om uit de sociale uitsluiting te geraken 
, is het daarom niet afdoende om meer te participeren door bijvoorbeeld meer 
contacten te onderhouden of vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook andere aspecten 
van sociale uitsluiting zijn van belang, zoals materiële deprivatie, de toegang 
tot grondrechten en normatieve integratie. 
LINK: https://www.cbs.nl/-
/media/_pdf/2019/13/2019st10%20belemmerd%20bij%20het%20verkrijgen%20van%20werk_web.p
df 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Armoede 
Maatschappelijke positie 
Inkomen 
CODE: 433.20 
 
 
TITEL: Onderzoek: Debat slavernijverleden en racisme. 1V Opiniepanel Rapport, 12 juli 
2020 
UITGAVE: Hilversum : Avrotros, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag over racisme in 
Nederland. 
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Onderzoek werd gehouden naar aanleiding van het maatschappelijk debat over 
racisme dat in Nederland wordt gevoerd naar aanleiding van de 
antiracismeprotesten in Nederland na de dood van de zwarte Amerikaan George 
Floyd die op 25 mei 2020 stierf in de stad Minneapolis door toedoen van 
buitensporig politiegeweld. Aan het onderzoek deden 28.352 deelnemers van het 
EenVandaag Opiniepanel mee. De resultaten van de totale steekproef zijn na 
weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur 
gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het onderzoek werd gehouden 
tussen 8 en 11 juli 2020. Die discussie leidt vooralsnog meer tot verdeeldheid 
dan tot verbinding, vindt een flinke meerderheid (80%) van de ruim 28.000 
ondervraagden. Slechts 12% ziet nu dat mensen juist wel dichter bij elkaar 
komen in deze discussie. Met de racismediscussie is er ook hernieuwde aandacht 
voor standbeelden van historische figuren die een grote rol hebben gespeeld in 
de Nederlandse geschiedenis maar daarbij ook wandaden hebben gepleegd. Het 
liefst worden die beelden niet aangepast en blijft het zoals het is, zeggen de 
meeste mensen (66 procent). Velen (59%) vinden het ook onterecht dat hier 
discussie over is. Maar wanneer er een aantal concrete voorstellen wordt 
voorgelegd die in de discussie zijn geopperd, vinden grote groepen mensen 
elkaar toch. Zo vindt bijna driekwart (74%) het acceptabel als er uitlegbordjes 
worden geplaatst bij de huidige standbeelden. Daarop vallen de successen maar 
ook de schaduwzijde van de historische figuur te lezen. Ook is er brede steun 
voor het plaatsen van extra standbeelden van personen die zichhebben verzet 
tegen de slavernij en de koloniale overheersing van Nederland. De huidige 
standbeelden blijven dan wel staan zoals ze staan. 6% kan zich daar goed in 
vinden; een kwart niet.Op de vraag vind je dat de Nederlandse regering wel of 
geen excuses moet aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden, geeft 20% 
aan dat dar wel moet gebeuren en 72% niet. 
LINK: 
https://eenvandaag.assets.avrotros.nl/user_upload/PDF/Slavernijverleden%20en%20de%20racisme
discussie_2.pdf 
 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/racismedebat-drijft-
nederland-uiteen-maar-niet-alles-is-onbespreekbaar/ 
TREFWOORDEN: Racisme 
Discriminatie 
Publieke opinie 
Etnische minderheden 
Slavernij 
CODE: 011.20 
 
 
TITEL: Een hardnekkig probleem : Onderzoek n.a.v. de relatief hoge caseload van Veilig 
Thuis Flevoland 
AUTEUR(S): Buimer, L. 
Kuin, M. 
Verbeek, E. 
Vaan , K. de 
UITGAVE: Amsterdam : Regioplan, 2020 
SAMENVATTING: Dit onderzoek biedt inzicht in de oorzaken voor de hoge caseload bij Veilig Thuis 
Flevoland. Daarbij is het onderzoek gericht op de situatie in 2018 en (mogelijk 
) relevante ontwikkelingen ten aanzien van de caseload in 2019. Het onderzoek 
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richt zich nadrukkelijk ook op VTF als spil in een effectieve aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel is een goed functionerende 
signaleringsstructuur, een sluitende keten en effectieve interventies. Dit 
onderzoek beoogt daar aanknopingspunten voor te bieden aan de hand van 
mogelijke verklaringen voor het relatief hoge aantal meldingen bij Veilig Thuis 
Flevoland. In het onderzoek is een representatieve steekproef van 100 meldingen 
bij Veilig Thuis Flevoland (VTF) onderzocht. In bijna twee derde van die 
casussen was minstens één keer eerder al sprake van melding bij Veilig Thuis 
Flevoland; bij een kwart betrof het 3 tot 7 eerdere meldingen. Melding bij 
Veilig Thuis en het daarop volgende (hulpverlenings-)traject leiden in een 
groot deel van de gevallen dus niet tot duurzame veiligheid. In het onderzoek 
zelf is voor een periode van 12-15 maanden onderzocht of er sprake was van 
nieuw geweld; dat bleek in bijna een derde van de casussen het geval en in nog 
eens 11 procent van de casussen was sprake van nieuwe zorgen over de veiligheid 
. Daarmee vormt het gebrek aan effectiviteit van de aanpak die volgt op een 
melding een belangrijke oorzaak voor de hoge caseload bij Veilig Thuis, naast 
het bestaan van risicofactoren in de populatie. Dat gebrek aan effectiviteit is 
echter niet zozeer Veilig Thuis aan te rekenen, maar betreft het resultaat van 
het handelen in het hele netwerk van partijen die zich met de opvolging van 
Veilig Thuismeldingen bezig houden. Het onderzoek laat zien dat het beter moet: 
de uitval uit hulp is onacceptabel hoog en partijen werken in de aanpak 
onvoldoende samen. Met elke nieuwe Veilig Thuismelding wordt de kans op 
succesvol ingrijpen kleiner en de volwassenen en kinderen die het betreft 
krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. De aanpak van huiselijk geweld kan 
ook echt beter. Het onderzoek biedt daar een aantal duidelijke 
aanknopingspunten voor. Ten eerste bevordert voldoende capaciteit en expertise 
bij het lokaal veld vroegtijdig handelen op signalen en voorkomt een opwaartse 
druk naar Veilig Thuis. Ten tweede zien we dat de aanwezigheid van één 
integrale plek waaraan Veilig Thuis casussen kan overdragen de samenwerking 
tussen Veilig Thuis en het lokaal veld ten goede komt. Met een beter 
geïnformeerde beslissing over het vervolgtraject als gevolg. En tot slot valt 
er nog veel winst te behalen met duidelijke regie en een systeemgerichte aanpak 
in casuïstiek, zowel in het verminderen van uitval, als in het realiseren van 
duurzame veiligheid. In een tijd waarin sprake is van hoge druk op de 
capaciteit van het lokaal veld en van specialistische hulp is dat mogelijk een 
lastige boodschap. Maar het is er ook één die hoop biedt: lukt het om 
effectiever te handelen, dan is de winst op de caseload bij alle betrokken 
partijen namelijk aanzienlijk. 
LINK: https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/2019/01/18122-Eindrapport-Een-hardnekkig-
probleem-Regioplan-20jan20.pdf 
INFOGRAPHIC: 
https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/2019/01/18122-Infograhpic-Regioplan.pdf 
TREFWOORDEN: Flevoland 
Huiselijk geweld 
Mishandeling 
Kinderbescherming 
Kinderen 
Hulpverlening 
Meldpunten 
Geweldpreventie 
CODE: 171.20 
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TITEL: Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport : Een inventarisatie van 
bondsbeleid en ervaren aandachtspunten. Factsheet 2020/2 
AUTEUR(S): Voorthuizen, M. van 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Deze factsheet is een rapportage van gesprekken over seksueel grensoverchrijdend 
gedrag met beleidsmatig verantwoordelijken en/of uitvoerend betrokkenen van 
dertien olympische sportbonden. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste grote 
sportbonden inmiddels actief beleid voeren op het gebied van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (SGG). Ze hebben ook diverse stappen gezet, zowel op 
het vlak van preventie als meldingsprocedures. Het blijft voor vrijwel alle 
bonden wel lastig om SGG-beleid bij verenigingen te agenderen en hen aan te 
zetten tot actie. De bevindingen leiden tot de volgende aanbevelingen: 
. verbeter de rolverdeling tussen de diverse betrokken organisaties bij de melding en 
afhandeling van SGG-incidenten; 
.verbeter de begeleiding van en communicatie naar slachtoffers van SGG bij melding en afhandeling 
van incidenten; 
. evalueer in hoeverre bestaande instrumenten gebruikt worden bij sportverenigingen en in 
hoeverre verenigingen behoefte hebben aan aangepaste dan wel aanvullende 
sportspecifieke materialen om SGG-beleid (zowel preventief als sanctionerend) 
beter te borgen. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9900&m=1582118026&action=file.download 
TREFWOORDEN: Sport 
Vrouwen 
Discriminatie 
Intimidatie 
CODE: 551.20 
 
 
TITEL: In gesprek over seksualiteit : Ondersteuning van gezinnen met een Eritrese en 
Ethiopische migratieachtergrond bij seksuele opvoeding 
AUTEUR(S): Wildt, R. de 
Laan, E.T.M. 
Meulenbeld, S.S.M. 
Yohannes, R. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verwey-Jonker 
Instituut, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar hoe ouders met een Eritrese en Ethiopische achtergrond 
ondersteund kunnen worden bij de seksuele opvoeding van hun kinderen. Er zijn 
17 diepte-interviews gehouden met ervaringsdeskundigen, trainers, coaches en 
begeleiders van statushouders, adviseurs op het gebied van gezondheid en 
seksuele oriëntatie voor statushouders, onderzoekers en een orthodoxe priester. 
De meeste respondenten hadden zelf een Eritrese dan wel Ethiopische migratie 
achtergrond. Een klein deel van de respondenten had een andere achtergrond maar 
was al lange tijd werkzaam met mensen met een Eritrese of Ethiopische 
migratieachtergrond in Nederland. Onderzoek beschrijft de denkbeelden van 
jongeren en ouders met een Eritrese en Ethiopische migratieachtergrond over 
seksualiteit die uit interviews naar voren kwamen, en gaat in op de drempels die 
een gesprek hierover in de weg kunnen staan. Vervolgens worden uitgangspunten 
voorde ontwikkeling van een interventie beschreven. Dit betreft een beknopte 
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beschrijving van voorbeeldpraktijken waarin ouders en jongeren worden begeleid 
in onderling praten en leren van elkaar, evenals een overzicht van een aantal 
inhoudelijke thema’s waar dergelijke gesprekken zich op zouden kunnen toespitsen 
om de seksuele opvoeding binnen gezinnen met een Eritrese en Ethiopische 
migratieachtergrond te ondersteunen. Geconcludeerd wordt dat gesprekken voeren 
met jongeren over seksualiteit draagt bij aan seksuele gezondheid, gezonde 
relaties en het kennen van de eigen grenzen. In gesprek gaan over seksualiteit 
kan echter moeilijk zijn. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/doc/2020/319290_inzet_van_sleutelpersonen_WEB.pdf 
TREFWOORDEN: Opvoeding 
Etnische minderheden 
Jongeren 
Afrikanen 
CODE: 173.21 
 
 
TITEL: Rapport arbeidsmigranten 
UITGAVE: Den Haag : Inspectie SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2021 
SAMENVATTING: Verkennend onderzoek van de Inspectie SZW bedoeld om een bijdrage te leveren 
aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in 
relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s voor hun 
gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie. Met deze verkenning 
wil de Inspectie SZW meer inzicht krijgen in de risico’s voor hun gezondheid en 
veiligheid, de positie van de arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt en de (sub 
)sectoren met een verhoogd risico. Deze verkenning is uitgevoerd met 
gebruikmaking van diverse onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek en analyse 
van mediaberichten, een enquête onder 380 arbeidsmigranten, een risicoanalyse 
naar mogelijk risicovolle sectoren in relatie tot SARS-Cov-2 voor 
arbeidsmigranten, een analyse van de coronagerelateerde meldingen binnengekomen 
bij de Inspectie SZW en diverse interviews met deskundigen. Er zijn zes 
risicofactoren in kaart gebracht waar arbeidsmigranten mogelijk aan bloot 
gesteld kunnen worden op de werkplek. Dit zijn achtereenvolgens.  
. Onvoldoende afstand houden.  
. Het niet naleven van hygiënevoorschriften en beschermingsmaatregelen. 
. Speciale risicoverhogende omstandigheden tijdens het productieproces. Er zijn aanwijzingen voor 
een verhoogd besmettingsrisico bij werken in een lage temperatuur. Dit doet zich voor in onder 
andere slachterijen en in gekoelde productieruimten van groothandels. Er is verder mogelijk een 
verband tussen (recirculerende) luchtventilatie en het ontstaan van SARS-Cov-2. 
Echter, de rol hiervan is nog onduidelijk. In elk geval raadt het RIVM aan 
voldoende verse buitenlucht binnen te laten tijdens het productieproces; 
. Onvoldoende voorlichting en instructie.  
. Hoge werkdruk en het schenden van RIVM- en/of Arborichtlijnen.  
. Afwezigheid van toezicht op RIVM-richtlijnen 
Uit de interviews met de 380 arbeidsmigranten komt naar voren dat zij wel 
voorzien worden van beschermingsmiddelen, maar dat ongeveer een op de vijf van 
hen niet voldoende afstand kan houden. Voor de sector vervoer en opslag gaat 
het om de helft van de respondenten. Meer nog duiden de antwoorden op de vragen 
over de feitelijke huisvestingssituatie op verhoogde besmettingsrisico’s in 
relatie tot SARS-Cov-2. Veelal delen zij een doorgaans kleine woonruimte met 
één of meerdere medebewoners. Ook keuken en sanitair worden in grote mate 
gedeeld. Verder schuilt in het gegeven dat veel arbeidsmigranten aangeven niet 
doorbetaald te worden bij ziekte, of hiervan niet op de hoogte zijn, het risico 
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op het doorwerken bij klachten. Hier kwamen wel meldingen over, maar of er 
daadwerkelijk zieke mensen aan het werk waren, kan de Inspectie binnen het 
bestaande kader niet zelf verifiëren. Hiervoor is inmiddels meer mogelijk door 
de bundeling van krachten door de partijen van het samenwerkingsplatform. Het 
bestaande wettelijk kader biedt de Inspectie wel de mogelijkheid om het beleid 
van de werkgever ten aanzien van zieke werknemers te toetsen. De meerderheid 
van de 380 arbeidsmigranten geeft aan dat de werkgever voldoende maatregelen 
heeft getroffen. Volgens de migranten zijn er dus veel werkgevers die voor 
gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor hun werknemers zorgen. Het is 
mogelijk dat daarbij sociaal wenselijke beantwoording een rol speelt. Dit kan 
te maken hebben met de afhankelijkheidsrelatie die arbeidsmigranten hebben ten 
opzichte van de werkgever, de setting waarin interviews soms hebben 
plaatsgevonden7 en de mededeling van inspecteurs voorafgaand aan het interview 
dat hun antwoorden eventueel tot een inspectie bij hun werkgever zouden kunnen 
leiden. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-1-
rapport-arbeidsmigranten/bijlage-1-rapport-arbeidsmigranten.pdf 
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