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TITEL: Over de (on)zin van anti-bias trainingsprogramma’s : 6 wetenschappelijke inzichten en 
praktische aanbevelingen 
AUTEUR(S): Vink, M. 
Toorn, J. van der 
Jansen, W. 
Ellemers, N. 
UITGAVE: Utrecht : Universiteit Utrecht, 2020 
SAMENVATTING: Dit document geeft een beeld van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de 
werking van anti-bias trainingsprogramma’s. Het is gebaseerd op een literatuuronderzoek uitgevoerd 
waarvoor 55 wetenschappelijke artikelen en studies verzameld. De empirische studies bestaan uit 
resultaten van onderzoek onder ruim 180.000 respondenten (medewerkers, bestuurders, managers, 
trainees en studenten) uit 68 verschillende landen. Dit document bespreekt de belangrijkste patronen 
die uit de literatuur naar voren komen in de vorm van een conclusie en een aanbeveling: 
. (1) Anti-bias trainingsprogramma’s zijn geen wondermiddelen. Creëer de juiste context. 
. (2) Op korte termijn kunnen trainingen effectief zijn, maar op lange termijn is dit onduidelijk. Bedenk 
in hoeverre een training op de lange termijn bijdraagt aan het bereiken van diversiteitsdoelen. 
. (3) Actieve trainingen werken beter dan passieve trainingen. 
. (4) Trainingsprogramma’s kunnen ook averechtse effecten hebben. Breng mogelijke averechtse 
effecten in kaart en monitor weerstand.  
. (5) Een training die zich richt op bias jegens één specifieke groep kan het verkeerde signaal afgeven.  
. (6) Er zijn tegenstrijdige effecten van het verplicht stellen van de training en de samenstelling van de 
deelnemers. Maak trainingen niet verplicht, maar wees duidelijk waarom deelname belangrijk is en 
creëer een veilige omgeving tijdens trainingen. 
LINK:https://nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/wp-
content/uploads/2020/10/UU_InstituutGak_Handreiking_AntiBiasTrainingsprogrammas.pdf 
TREFWOORDEN: Workshops & trainingen 
Discriminatiebestrijding 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Vooroordelen 
Diversiteitsbeleid 
CODE: 205.20 
 
 
TITEL: Verkleurde beelden : Hoe moet de overheid omgaan met klachten over etnisch 
profileren? Rapportnummer: 2021/030 
UITGAVE: Den Haag : Bureau Nationale Ombudsman, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman over etnisch profileren en over 
klachten over etnisch profileren. Het rapport vormt zowel een praktische handreiking voor 
klachtbehandelaars als een overzicht van wat burgers mogen verwachten en waar zij zich op kunnen 
beroepen. Gegevens zijn verzameld door middel van een literatuurstudie, interviews met experts, 
interviews met medewerkers van politie, gemeenten en grenspolitie, interviews met 19 burgers die 
ervaringen hadden met etnisch profileren, en aan analyse van 19 klachtdossiers van de politie en de 
Koninklijke Marechaussee uit de periode 2018 en 2019, waarin burgers klaagden etnisch te zijn 
geprofileerd. Voorts is in maart 2020 een meldpunt voor de duur van vijf weken geopend waar burgers 
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hun ervaringen met etnisch profileren in de afgelopen vijf jaar konden melden, Dat leverde 160 
reacties op. Per hoofdstuk wordt ingegaan op een vraag : 
Wat is etnisch profileren nu eigenlijk, en kun je dat ook onbewust doen? Hoe vaak komt het voor in 
Nederland en hoe erg is het eigenlijk? En waarom houdt de Nationale ombudsman zich hiermee bezig? 
Dit hoofdstuk laat zien dat het bij etnisch profileren gaat om het gebruik van criteria als ras, huidskleur, 
nationaliteit, taal, geloof of afkomst bij opsporing of rechtshandhaving. Dit kan zowel bewust als 
onbewust gebeuren. Het mechanisme van de feedbackloop kan het idee geven dat etnisch profileren 
een effectieve manier van rechtshandhaving en opsporing is. Maar dat is niet het geval. Bovenal is 
belangrijk dat etnisch profileren een vorm van discriminatie is en daarmee onwenselijk is. Hoe vaak er 
in Nederland etnisch geprofileerd wordt weten we niet. Dát er etnisch geprofileerd wordt weten we 
wel. Burgers mogen van de overheid verwachten dat zij niet etnisch profileert. Goede 
klachtbehandeling door de overheid draagt bij aan het tegengaan van etnisch profileren en is een kans 
voor de overheid om te leren.  
Welke rol heeft klachtbehandeling heeft bij het tegengaan van etnisch profileren? De Nationale 
ombudsman ziet iedere uiting van ongenoegen als een klacht. Het doel van klachtbehandeling door de 
overheid is tweeledig: de burger (op weg) helpen en de overheid laten leren. Klachtbehandeling kan 
een bijdrage leveren aan het tegengaan van etnisch profileren, maar klachtbehandeling alleen is niet 
dé oplossing. Het is juist het samenspel van klachtbehandeling én andere manieren waarop 
overheidsinstanties zich actief (moeten) inzetten tegen etnisch profileren, dat daadwerkelijk het 
verschil kan maken.  
Wat ervaren burgers? De Nationale ombudsman heeft een meldpunt geopend voor burgers met 
ervaringen van etnisch profileren en verdiepende interviews gehouden. Daaruit blijkt dat bijna twee 
derde van deze burgers meerdere ervaringen van etnisch profileren heeft. Burgers krijgen het idee dat 
zij er vanwege hun etniciteit uit gepikt worden als er geen of een algemene reden voor een controle 
wordt gegeven, of zij als enige worden gecontroleerd en anders worden aangepakt dan anderen. Het 
gedrag van de ambtenaar in het contact zelf heeft invloed op het beeld dat er etnisch geprofileerd 
wordt. Daarnaast spelen ook eerdere ervaringen, verhalen, berichten en beelden, van familie, 
vrienden en media een rol. Burgers die het gevoel hebben etnisch geprofileerd te worden, krijgen van 
de overheid de boodschap dat zij anders zijn dan anderen en er niet bij horen. Zij beschrijven gevoelens 
van schaamte, minderwaardigheid, oneerlijkheid, gekwetstheid, machteloosheid, frustratie, boosheid 
en verdriet. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat zij ander gedrag vertonen om de kans op etnisch 
profileren zo veel mogelijk te vermijden. Anderen komen juist actief op voor hun rechten.  
Wat houdt burgers tegen om te klagen over hun ervaringen met etnisch profileren? De overgrote 
meerderheid van de burgers met ervaringen met etnisch profileren dient daarover geen klacht in. De 
voornaamste reden daarvoor is dat zij denken dat klagen toch geen zin heeft. Sommige burgers hebben 
het idee dat de overheid en maatschappij het probleem van etnisch profileren niet erkennen en er 
niets aan willen doen. Andere belangrijke factoren zijn een gebrek aan vertrouwen in een onpartijdige 
klachtbehandeling en het idee een bewijsachterstand te hebben en het nooit te kunnen winnen van 
de overheid. Dat burgers geen succesverhalen van klachtbehandeling bij klachten over etnisch 
profileren kennen, motiveert ook niet om te klagen. Burgers vinden klachtbehandeling waardevol als 
zij en hun ervaringen daarin serieus worden genomen. Ze willen graag delen wat de impact op hen is 
geweest. Daarmee willen ze bereiken dat de overheid die ervaringen erkent en daarvan leert, om zo 
herhaling in de toekomst te voorkomen. Een open en empathische houding van de overheidsinstantie 
is daarbij cruciaal. Over het algemeen zijn burgers die klagen over etnisch profileren niet tevreden over 
de klachtbehandeling. Ook hier spelen vertrouwen en het gevoel (niet) serieus genomen te worden 
opnieuw een grote rol.  
Wat ervaren ambtenaren? De Nationale ombudsman ziet dat er binnen overheidsinstanties aandacht 
is voor het onderwerp etnisch profileren. Die aandacht heeft niet altijd de juiste uitwerking op de 
ambtenaren bij die instanties. Sommigen zijn niet bekend met wat hun organisatie aan dit onderwerp 
doet en hoe hun organisatie daartegenaan kijkt. Anderen zijn hier wel mee bekend, maar voelen zich 
daarin niet gehoord en niet gezien. Zij wijzen op de impact die de veelvoorkomende beschuldiging van 
etnisch profileren op hen heeft . Ze voelen zich ten onrechte uitgemaakt voor racist, beschuldigd en 



soms ook veroordeeld nog voordat ze hebben kunnen spreken, en zij voelen zich belemmerd bij de 
uitvoering van hun werk. Hoe gaan ambtenaren om met een klacht van een burger over etnisch 
profileren?  
Ambtenaren reageren op verschillende manieren op de beschuldiging van etnisch profileren en dat 
heeft een verschillend effect. Een beschuldiging van etnisch profileren is voor ambtenaren geen 
aanleiding om af te zien van een controle. Eerder het tegenovergestelde: de beschuldiging kan als een 
afleidingsmanoeuvre en daarmee als extra verdacht gedrag worden gezien. Leidinggevenden en 
klachtbehandelaars denken dat burgers vooral klagen omdat zij gehoord willen worden en een groter 
maatschappelijk probleem willen aankaarten. Dat laatste wordt als lastig ervaren, omdat 
klachtbehandelaars hun rol vaak beperkt zien tot het incident waarover geklaagd wordt. 
Klachtbehandelaars zijn trots op hun bijzondere en onpartijdige positie binnen de overheidsinstantie 
waar ze werken. Dat ze daar werken kan helpen bij de behandeling van klachten, maar is ook een 
valkuil. Ze hebben namelijk vaak al een beeld van waarom dingen op een bepaalde manier zijn gegaan 
of van de collega over wie de klacht gaat. Wat betreft de klachtbehandeling geven klachtbehandelaars 
aan dat persoonlijk contact met de burger hierin heel belangrijk is. Ook hebben klachtbehandelaars 
goede ervaringen met bemiddelingsgesprekken. Het is lastig voor klachtbehandelaars om na te gaan 
of etniciteit een rol heeft gespeeld bij de keuze om een burger eruit te pikken. Een grote groep 
klachtbehandelaars geeft aan dat het gelet op hun rol in de organisatie niet hun taak is om een oordeel 
te vormen over de klacht. Wel vinden zij het belangrijk dat de organisatie leert van klachten, en dat de 
burger dat ook meekrijgt en ervaart. 
Hoe behandel je een klacht over etnisch profileren? De kern van goede klachtbehandeling bij klachten 
over etnisch profileren verschilt uiteindelijk ook weer niet zoveel van de behandeling van andere 
klachten. Het gaat erom de burger serieus te nemen en het verhaal er achter daadwerkelijk te willen 
leren kennen. Open en nieuwsgierig te willen onderzoeken wat er gebeurd is en hoe dat heeft kunnen 
gebeuren. En daarvan te leren door hierover met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te durven 
bevragen en aanspreken op gedrag dat niet past binnen hetgeen je van een behoorlijke overheid mag 
verwachten. 
Hoe beoordeel je een klacht ? Voordat de overheidsinstantie een oordeel geeft, moet je als 
klachtbehandelaar en bestuurder eerst helder hebben waarover je gaat oordelen én of je voldoende 
informatie hebt verzameld om een oordeel te kunnen geven. Bij het verzamelen van informatie is 
belangrijk dat het aan de overheid is om aannemelijk te maken dat etniciteit géén rol heeft gespeeld 
bij de selectie van de burger. Dat vergt dat je als klachtbehandelaar kritisch doorvraagt op de 
verklaringen die een ambtenaar geeft. Burgers mogen van de overheid verwachten dat zij niet anders 
worden behandeld vanwege hun etniciteit, dat zij uitleg krijgen wanneer zij worden geselecteerd en 
dat er professioneel en de-escalerend wordt gereageerd op de beschuldiging dat sprake is van etnisch 
profileren. 
LINK: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Verkleurde%20Beelden-
%20klachtbehandeling%20etnisch%20profileren%20DEF_1.pdf 
TREFWOORDEN: Bestuurs- Administratiefrecht 
Etnisch profileren 
Klachtbehandeling 
Politie-optreden 
Etnische minderheden 
CODE: 365.21 
 
 
TITEL: Wat werkt in de aanpak van institutioneel racisme : Een literatuuronderzoek 
AUTEUR(S): Felten, H. 
Asante, A. 
Donker, R. 
Andriessen, I. 
Noor, S. 
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UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) / Movisie, 2021 
SAMENVATTING: In deze literatuurstudie zijn aantal aanpakken van institutioneel racisme op een 
rij gezet met daarbij specifieke aandacht voor de domeinen arbeidsmarkt, veiligheid (politie), 
onderwijs en woningmarkt. Er zijn meer dan 200 wetenschappelijke studies bestudeerd vanuit (met 
name) peer reviewed journals. Institutioneel racisme betekent dat de processen, het beleid en de 
(geschreven en ongeschreven) regels van instituten ertoe leiden dat er ongelijkheid is tussen 
mensen van verschillende afkomst, huidskleur of religie. Belangrijk is dat het kan gaan om twee typen 
regels of processen: (1) processen (regels of beleid) die expliciet onderscheid maken en de bedoeling 
hebben om ongelijkheid te creëren, en (2) processen (regels of beleid) die niet expliciet onderscheid 
maken tussen groepen, maar in de praktijk wel ervoor zorgen dat de ene groep benadeeld wordt en 
de andere groep bevoordeeld. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de mechanismen die ingezet kunnen 
worden om institutioneel racisme in het algemeen te verminderen. In een aanpak van institutioneel 
racisme moet allereerst ingezet worden op een verandering van sociale normen. Sociale normen zijn 
van invloed binnen een bepaald bedrijf of organisatie, maar ook in heel institutioneel veld zoals de 
arbeidsmarkt als geheel. Duidelijke sociale normen tegen racisme een discriminatie zijn cruciaal omdat 
het sterk afhankelijk is van de waargenomen sociale norm of mensen in een bepaalde context wel of 
niet discrimineren. Die sociale norm wordt mede bepaald door wetten. Antidiscriminatiewetten, 
wetten die zorgen voor gelijkheid, maar ook wetten die bedrijven of organisaties of zelfs een geheel 
institutioneel veld aansporen om discriminatie te voorkomen, kunnen hierbij helpend zijn. Om te 
zorgen dat de sociale normen worden nageleefd en uitgewerkt in de praktijk, zullen in organisaties, 
bedrijven en instituten, eerlijke processen moeten worden ingericht. Het gaat om processen die niet 
alleen niet discrimineren (dus bijvoorbeeld géén etnische profilering toestaan)maar ook om processen 
die ervoor zorgen dat vooroordelen en stereotypen van individuele medewerkers geen kans krijgen of 
invloed hebben op de dienst die geleverd wordt. Daarnaast moet bij iedere nieuwe vorm van beleid of 
regels worden nagegaan of deze wel op gelijke wijze uitpakken voor mensen van verschillende 
achtergronden. Processen zijn alleen eerlijk wanneer zij leiden tot gelijke uitkomsten; dit structureel 
checken voordat nieuwe processen in een organisatie, bedrijf of gemeente worden ingevoerd, is dan 
ook cruciaal om institutioneel racisme te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de naleving van sociale 
normen en het volgen van eerlijke processen niet vrijblijvend is, kan gekozen worden voor een aanpak 
gericht op verantwoording afleggen. Want als het bij organisaties, bedrijven of zelfs een heel 
institutioneel veld (en de mensen die daar werken) bekend is dat zij een grote kans hebben om 
verantwoording te moeten afleggen over gemaakte keuzes en gehanteerde processen, vermindert dit 
de kans op discriminatie. Uiteraard gaat het dan niet om het afleggen van verantwoording aan een 
collega of bekende, maar aan een autoriteit van buitenaf. Idealiter zijn dit zwarte mensen of mensen 
met een migratieachtergrond, want in dat geval doen witte mensen vaak beter hun best om zich te 
houden aan een norm van non-discriminatie. Om het effect van verantwoording te vergroten, kan 
gekozen worden voor het belonen van organisaties en bedrijven die het goed doen(‘naming and 
faming’). In het geval van bedrijven met naamsbekendheid kan ook gekozen worden voor het straffen 
van deze bedrijven wanneer ze het niet goed doen (‘naming and shaming’).Een valkuil bij de aanpak 
van institutioneel racisme blijkt om te focussen op individuen, terwijl institutioneel racisme juist bij 
uitstek geen individueel probleem is. Trainingen gericht op bewustwording van eigen vooroordelen bij 
individuen of aanpakken gericht op ontmoeting en inleving om vooroordelen van individuen te 
verminderen, kunnen echter wel helpend zijn wanneer deze onder de juiste voorwaarden worden 
toegepast. Deze aanpakken kunnen namelijk individuen veranderen en individuen hebben 
weerinvloed op processen en op geschreven en ongeschreven regels binnen instituten. In hoofdstuk 2 
worden aanpakken beschreven voor de vier specifieke domeinen. Arbeidsmarkt. Het versterken van 
sociale normen binnen bedrijven of organisaties is cruciaal in het tegengaan van discriminatie in 
werving en selectie en op de werkvloer. In dat geval wordt eerder gewerkt aan het invoeren van 
eerlijke processen voor werving en selectie; doorobjectief werven en selecteren (selecteren op basis 
van competenties in plaats van op een ‘klik’), anoniem solliciteren, open hiring of quota en 
voorkeursbeleid. Ook moeten er binnen de branche sterke sociale normen tegen discriminatie zijn; 
wanneer dit gecombineerd wordt met het afleggen van verantwoording (aantonen dat je je als bedrijf 



ook houdt aan de normen) vergroot dit de kans dat bedrijven zich moreler gedragen. Aanvullend 
kunnen ook bewustwordingscursussen ingezet worden en kan er ingezet worden op ontmoeting 
tussen werknemers die van elkaar verschillen in achtergrond. Politie. Etnisch profileren door de politie 
kan aangepakt worden door het stellen van duidelijke sociale normen tegen etnisch profileren binnen 
het korps en het aanpassen van wetgevingen richtlijnen, zodat duidelijker wordt dat etnisch profileren 
niet acceptabel is. Een vorm van verantwoording hierover afleggen, bijvoorbeeld het werken met 
stopformulieren, kan ervoor zorgen dat deze richtlijnen en normen ook beter opgevolgd worden. 
Aanvullend kan een bewustwordingscursus ingezet worden of een cursus om te leren minder te 
stereotyperen. Ook kan aanvullend ingezet worden op ontmoeting met jongeren uit groepen die veel 
te maken krijgen met etnisch profileren, omdat dit bij de politie vooroordelen en stereotypen kan 
verminderen Onderwijs. In het onderwijs is tot nu toe met name onderzoek gedaan naar de individuele 
houding van docenten . Bewustwording van eigen vooroordelen wordt veel bepleit, maar nog 
Onduidelijk is wat het effect hiervan is. Methodes die erop gericht zijn dat docenten zich in leerlingen 
inleven, laten wel positieve effecten zien op de houding en vaardigheden van docenten. Onderzoek 
naar eerlijke processen binnen het onderwijs richt zich met name op het voorkomen van de invloed 
van vooroordelen ten aanzien van kinderen met laagopgeleide ouders; het combineren van het eigen 
oordeel als docent met de testresultaten van kinderen kan deze vooroordelen mogelijk voorkomen. 
Hoe sociale normen en verantwoording ingezet kunnen worden om institutioneel racisme in het 
onderwijs te voorkomen, is in Nederlandveen vrij onontgonnen terrein waarnaar nog weinig 
onderzoek is gedaan. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar op dit terrein al wel in de 
praktijk wordt geëxperimenteerd. Woningmarkt. Er is een integrale aanpak nodig tegen discriminatie 
op de woningmarkt. Het gaat onder meer om het invoeren van een vergunningenstelsel waarin criteria 
worden opgenomen die discriminerende praktijken zoveel mogelijk voorkomen. Voorbeelden hiervan 
zijn transparantie van het selectieproces, een objectieve selectiemethode en een motiveringsplicht bij 
beslissingen rond acceptatie en afwijzing. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/wat_werkt_in_de_aanpak_van_institutioneel_racisme-
def.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Racisme 
Politie-optreden 
CODE: 201.21 
 
 
TITEL: Institutioneel racisme in Nederland : Literatuuronderzoek naar de aanwijzingen 
voor institutioneel racisme op de domeinen arbeidsmarkt, woningmarkt, onderwijs 
en politie 
AUTEUR(S): Felten, H. 
Winter-Koçak, S. de 
Does, S. 
Asante, A. 
Donker, R. 
Brock, A. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Movisie, 2021 
SAMENVATTING: Literatuuronderzoek naar de prevalentie van institutioneel racisme in Nederland 
op de domeinen arbeidsmarkt, woningmarkt, onderwijs en politie. Het onderzoek 
begint met een hoofdstuk dat beschrijft wat er verstaan wordt onder 
‘discriminatie’, ‘racisme’, en ‘institutioneel racisme’. We geven algemeen 
gehanteerde definities, en lichten nader toe wat wij in dit rapport onder 
‘institutioneel racisme’ verstaan. De term ‘institutioneel racisme’ heeft 
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betrekking op racisme dat is ingebed in instituten: dat kunnen concrete 
organisaties zijn (zoals een bedrijf, een school, of een uitkeringsinstantie), 
maar ook een institutioneel veld, zoals de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg of 
het onderwijs. Institutioneel racisme betekent dat de processen, het beleid en 
de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten leiden tot structurele 
ongelijkheid tussen mensen met verschillende achtergrond, huidskleur of religie. Belangrijk is dat dit 
kan gaan om twee typen regels of processen: (1) regels 
of processen die expliciet onderscheid maken en de bedoeling hebben om 
ongelijkheid te creëren en (2) regels of processen (geschreven of ongeschreven) 
die niet expliciet onderscheid maken tussen groepen, maar er in de praktijk wel 
voor zorgen dat de ene groep benadeeld wordt en de andere groep bevoordeeld. 
Arbeidsmarkt. Er is duidelijk bewijs dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt 
structureel gediscrimineerd wordt bij de werving en selectie. Werkgevers kunnen 
veronderstellen dat het om een rationele afweging gaat, maar onderzoek toont 
aan dat dit niet aannemelijk is. Als het gaat om de doorstroom op de 
arbeidsmarkt, dan is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar structurele 
discriminatie of uitsluiting. Echter, het is aannemelijk dat er ook hier sprake 
is van institutioneel racisme: bekend is namelijk dat mensen met een 
migratieachtergrond minder vaak doorstromen naar hogere posities, en mensen 
zonder migratieachtergrond daarin oververtegenwoordigd zijn. Woningmarkt. 
Onderzoek wijst erop dat er ook op de woningmarkt sprake is van institutioneel 
racisme. Er wordt door verhuurders en bemiddelaars namelijk structureel gediscrimineerd op 
grond van afkomst. 
LINK: https://www.kis.nl/publicatie/institutioneel-racisme-nederland-de-aanwijzingen-uit-de-
wetenschappelijke-literatuur-op 
TREFWOORDEN: Racisme 
Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
Politie-optreden 
Etnische minderheden 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Etnisch profileren 
Huisvesting 
Woonruimteverdeling 
Werving & selectie 
Schoolloopbaan 
Schoolkeuze - Beroepskeuze 
CODE: 011.21 
 
 
TITEL: Mijn-ID Training Seksuele Diversiteit voor Mbo-docenten 
AUTEUR(S): Dankmeijer, P. 
Polytarchi, E. 
UITGAVE: Amsterdam / Athene : EduTraining / Eurotraining, 2020 
SAMENVATTING: Handleiding voor een training van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs 
dat zich richt op het aanleren van diversiteitsvaardigheden aan mbo-studenten 
die sociale opleidingen doen, en meer specifiek op het omgaan met seksuele 
diversiteit. Focus ligt daarbij op de sociale integratie van zowel 
medestudenten als van toekomstige klanten. Dit is vooral belangrijk in een 
vergrijzend Europa waar lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en 
interseksuelen (LHBTI), die nu meer openlijk met hun identiteit omgaan, 
mogelijk worden geconfronteerd met minder tolerante professionals uit de 
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sociale sector. De sleutel om een betere behandeling van LHBTI cliënten te 
bereiken is het versterken van de diversiteitscompetenties van studenten. Dat 
houdt ook in dat docenten zulke competenties moeten kunnen trainen. Vaak zijn 
docenten zich niet bewust van problemen rond seksuele diversiteit, of ze weten 
niet hoe ze moeten omgaan met negatieve opmerkingen daarover van mbo-studenten. 
Deze docententraining duurt één dag (7 uur) en wordt idealiter gegeven aan 15 
-50 leraren. De training bevat een afspraak over omgangsvormen in de training, 
een trigger, het verkennen van lastige situaties, uitleg van de norm van 
heteroseksualiteit en een discussie over pedagogische, didactische en 
schoolbeleidsaspecten. De training wordt afgesloten met een verkenning van een 
mogelijke doorlopende leerlijn. Een belangrijk vernieuwend aspect van deze 
training is dat deze specifiek gericht is op concrete vragen van 
(vaak bevooroordeelde) opmerkingen van studenten en het trainen van docenten in 
zowel concrete reacties als hoe omgaan met de onderliggende emoties en 
attitudes. Het leren omgaan met onderliggende emoties en attitudes is een thema 
wat zelden wordt aangepakt in bestaande trainingen. Een ander vernieuwend 
aspect is dat de training suggesties biedt die zijn afgestemd op de specifieke 
behoeften van elk team. Hoewel we een algemeen sjabloon voor de training 
aanbieden, geeft deze handleiding verschillende opties voor bijvoorbeeld 
alternatieve manieren van implementatie, afhankelijk van het niveau van 
homofobie /transfobie of heteronormativiteit van de groep, de grootte van de 
groep of de verscheidenheid aan soortenstudenten waar de docenten aan lesgeven. Een derde 
vernieuwend aspect is dat deze training concreet focust op het 
starten van een adviestraject om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen. 
LINK:https://www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2020-Dankmeijer-MijnID-
Docententraining-seksuele-en-gender-diversiteit-mbo.pdf 
TREFWOORDEN: Beroepsonderwijs 
Homoseksualiteit 
Biseksualiteit 
Transseksualiteit 
Leerkrachten 
Diversiteitsbeleid 
CODE: 711.20 
 
 
TITEL: Changes in Self-Rated Health Right After Immigration: A Panel Study of Economic, 
Social, Cultural, and Emotional Explanations of Self-Rated Health Among Immigrants in the 
Netherlands 
UIT: Frontiers of Sociology, Vol. 4, Article 15, June 2019 
AUTEUR(S): Lubbers, M. 
Gijsbers, M. 
UITGAVE: 2019 
SAMENVATTING: Paper. Immigrants are often found to rate their health better than the native 
population does. Itis, however, suggested that this healthy immigrant effect 
declines with an enduring length of stay. With Dutch panel data, this study 
investigates which patterns in self-rated health can befound among immigrants 
shortly after their migration. They test to what extent economic, social, 
cultural and emotional explanations affect the changes that immigrants report 
in self-rated health. Based on a four-wave panel, the results support the 
immigrants’ health decline hypothesis, since the self-rated health decreases in 
the first years after immigration to the Netherlands. The major change occurs 
between immigrants rating their health no longer as “very good,” but as “good.” 
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Shortly after immigration, self-rated health is associated with being employed 
and a higher income. Hazardous work and physically heavy work decrease self 
-rated health. Notwithstanding these effects, social, cultural, and emotional 
explanations turn out to be stronger. A lack of Dutch friends, perceptions of 
discrimination, perceived cultural distance, and feelings of homesickness 
strongly affect self-rated health. Furthermore, in understanding changes in 
self-rated health, the effects of making contact with Dutch people and changes 
in the perception of discrimination are definitive. However, contact with Dutch 
people did not decrease and discrimination did not increase over time, making 
them ineligible as an explanation for overall health decrease. Only the small 
effect that first-borns have may count as a reason for decreased self-rated 
health, since many of the recent immigrants we followed started families in the 
first years after immigration. The findings of this study leave room for the 
coined “acculturation to an unhealthier lifestyle thesis,” and the authors see 
promise in a stronger focus on the role of unmet expectations in the first 
years after immigration. 
LINK: https://doi.org/10.3389/fsoc.2019.00045  
TREFWOORDEN: Gezondheid 
Etnische minderheden 
Immigratie 
Migratie-ervaringen 
Nederland 
Discriminatie 
CODE: 562.19 
 
 
TITEL: Met Kleur Door De Deur? De Invloed van Ambiguïteit op horecadiscriminatie 
AUTEUR(S): Bröcheler, L. 
UITGAVE: Rotterdam : RADAR, 2020 
SAMENVATTING: Adviesrapport gebaseerd op een Master scriptie Behaviour Change Faculteit, 
Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen. Horecadiscriminatie is 
een probleem in Nederland. Marokkaanse mannen worden hierbij het meeste 
geweigerd aan de deur van cafés. Deze exclusie heeft zowel maatschappelijke als 
psychologische gevolgen. Om deze reden is geprobeerd om horecadiscriminatie te 
verminderen en is een antwoord gezocht op de vraag: Wat is de invloed van de 
mate van ambiguïteit van de situatie op horecadiscriminatie? In dit onderzoek 
wordt getracht een antwoord te vinden op de volgende vraagstelling: Wat is de 
invloed van de mate van ambiguïteit van de situatie op horecadiscriminatie? Op 
basis van de eerdergenoemde literatuur dat het attributional-ambiguity effect 
demonstreert, wordt verwacht dat er gediscrimineerd wordt in een hoge ambigue 
situatie en dat dit minder of niet gebeurt als de situatie wordt gespecificeerd 
en verduidelijkt. Om deze vraag te beantwoorden is eerst een pilotstudie 
opgezet, waarin mate van ambiguïteit van de situatie van horecaportiers werd 
onderzocht en werd getest of het specificeren en verduidelijken hiervan de 
ambiguïteit verlaagde. Daarna is met een interventieonderzoek een selectie-taak 
ontworpen, waarin deelnemers virtueel als horecaportier zijnde licht- en 
donkergetinte personen (correct of incorrect gekleed) wel of niet moesten 
binnenlaten. Om te onderzoeken of de mate van ambiguïteit invloed had op het 
keuzegedrag van deelnemers, kregen zij van te voren beoordelingscriteria met 
een hoge of lage ambiguïteit gepresenteerd, Er is gekeken of het keuzegedrag van 
deelnemers op een selectie-taak met licht- en donkergetinte (incorrect en 
correct geklede) personen, door het verlagen van ambiguïteit van de 

https://doi.org/10.3389/fsoc.2019.00045


beoordelingscriteria, werd veranderd. Het blijkt dat in beide condities 
gediscrimineerd was op huidskleur bij correct geklede personen. Het verlagen 
van de ambiguïteit heeft geen invloed had op de keuzes van deelnemers. Hier 
zijn verschillende verklaringen voor, zoals een mogelijk plafond-effect, het 
ontbreken van geactiveerde vooroordelen. 
LINK: https://radar.nl/download/5423/  
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Horeca 
Marokkanen 
Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
Racisme 
CODE: 425.20 
 
 
TITEL: 'Moslima': Een onderzoek naar de representatie van moslima’s in de beeldbank van 
het ANP 
AUTEUR(S): Yuksel, C. 
Butter, E. 
UITGAVE: Amsterdam : Stichting Democratie en Media, 2020 
SAMENVATTING: Verkennend onderzoek naar hoe moslima's worden afgebeeld in de foto's van ANP 
Foto (anpfoto.nl), de grootste Nederlandse beeldbank. Gedrukte media (kranten 
en tijdschriften) en digitale media (waaronder ook de websites van kranten en 
tijdschriften) maken voor het illustreren van hun nieuwsberichten, verhalen en 
reportages meestal gebruik van de foto’s van beeldbanken. Het is opmerkelijk 
dat er nooit gekeken is naar de samenstelling van de foto’s in deze beeldbanken 
. Het ANP heeft met ongeveer 100 miljoen foto’s de grootste beeldbank van 
Nederland die door bijna alle Nederlandse media wordt gebruikt. Fotografen 
uploaden dagelijks foto’s naar de beeldbank van het ANP. Dit onderzoek is 
gedaan om inzicht te krijgen in welke beelden van moslima’s decennialang aan de 
Nederlandse media werden en worden aangeboden. Voor dit onderzoek zijn foto’s 
geanalyseerd die verschenen als zoekresultaat in de beeldbank van het ANP 
wanneer werd gezocht op de zoekterm ‘moslima’. In totaal zijn er 4.482 foto’s 
geanalyseerd verspreid over drie periodes (1995-2000, 2005-2010 en 2015-2020) 
waarbij is gekeken naar wat de veelvoorkomende beelden zijn. Ook is er gekeken 
naar de omschrijvingen en zoektermen die fotografen toevoegen en welke woorden 
daarin domineren. Tot slot zijn er zeven fotografen geïnterviewd die inzicht 
geven in de wijze waarop ze werken en toelichten hoe bepaalde foto’s en 
omschrijvingen tot stand komen. Uit de analyse van de foto’s blijkt onder andere dat de foto’s een 
eenzijdig beeld geven van moslima’s. Deze eenzijdigheid omvat verschillende aspecten: 
. Op de foto’s dragen bijna alle moslima’s (82%) een hoofddoek of dragen ze een niqaab (13%). 
Moslima’s zonder sluier worden zelden (5%) geportretteerd.  
. Een ander punt is dat moslima’s vrijwel altijd buitenshuis en grotendeels passief (voorbijlopend, 
staand, luisterend, zittend) gefotografeerd worden. Ze zijn zelden zichtbaar als burgers die actief 
bijdragen aan de samenleving (bijvoorbeeld werknemer, leidinggevende, vrijwilliger), maar ook niet 
als mensen in hun eigen sociale omgeving, zoals een moeder die haar kind helpt met huiswerk maken 
of ouders die hun pasgeboren baby knuffelen in het ziekenhuis. Moslima’s die gefotografeerd 
worden terwijl ze werken zijn opvallend vaak kassière. 
. De woorden die vaak worden gebruikt als omschrijving bij de foto’s en de tags komen deels niet 
overeen met wat er feitelijk is te zien op een foto, maar refereren aanpolitiek-maatschappelijke 
debatten (inburgering, integratie, allochtoon) of politieke frames (islamisering) waarmee moslima’s 
voornamelijk als ‘de ander’ worden neergezet. 
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LINK:https://ewoudbutter.files.wordpress.com/2020/10/onderzoek-moslimas-in-beeldbank-anp-
def.pdf 
TREFWOORDEN: Beeldvorming 
Etnische minderheden 
Islam 
Vrouwen 
Geschreven pers 
Berichtgeving 
CODE: 562.20 
 
 
TITEL: De ontwikkeling van diversiteit en inclusie in de gemeenteraad vanaf 1986 
AUTEUR(S): Fermin, A. 
Arslan, Z. 
Zwaga , P. 
UITGAVE: Utrecht / Amesterdam : Fermin Onderzoek & Advies / Platform Sociale Binding, 
2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de ontwikkeling van diversiteit en inclusie in de gemeenteraad 
vanaf 1986. In 1985 kregen ingezetenen met een niet-Nederlandse nationaliteit 
lokaal kiesrecht, als onderdeel van het overheidsbeleid om de emancipatie van 
mensen met een migratieachtergrond te bevorderen. Voor dit onderzoek zijn 19 
raadsleden met een migratieachtergrond geïnterviewd die tussen 1986 en 2018 
actief waren in gemeenteraden door heel Nederland. De ervaringen uit de 
interviews worden vergeleken met die uit eerder onderzoek. De analyse wordt in 
haar context geplaatst, met een overzicht van de kennis over de lokale 
politieke participatie van mensen met een migratieachtergrond sinds 1985. Het 
onderzoek laat een ontwikkeling zien van de pioniers in de jaren tachtig en 
begin jaren negentig, de hierop volgende ‘normalisering’ en toename van het 
aantal raadsleden met een migratieachtergrond vanaf midden jaren negentig, toen 
raadsleden met een migratieachtergrond steeds meer ‘gewone’ raadsleden werden. 
Na 2010 verslapte de aandacht van de politieke partijen voor het onderwerp en 
verschoof de aandacht naar de negatieve kanten van de multiculturele 
samenleving. Sinds kort staat het weer in de belangstelling, mede door de 
opkomst van partijen als DENK, Bij1 en Nida, maar ook door de Black Lives 
Matter-beweging. In tegenstelling tot eerder onderzoek laat dit onderzoek zien 
dat ervaringen met ongelijke behandeling, vooroordelen en discriminatie in de 
loop van de tijd niet afnamen. Kandidaten met een migratieachtergrond werden 
vaak op onverkiesbare plaatsen gezet, om stemmen te trekken onder kiezers uit 
multiculturele buurten. Als ze dan toch met voorkeursstemmen in de raad kwamen, 
werden ze met scheve ogen aangekeken. Ze kregen te maken met tegenwind als ze 
opkwamen voor belangen van inwoners met een migratieachtergrond. Velen hadden 
het gevoel zich dubbel te moeten bewijzen, of soms driedubbel, als ze ook nog 
vrouw waren. Migrantenorganisaties vervulden een belangrijke rol zowel bij de 
vorming van politici in spe als bij het bevorderen van deelname aan 
verkiezingen onder migrantengroepen. De best georganiseerde migrantengroepen – 
van Turkse en Marokkaanse herkomst – waren het best in de lokale politiek 
vertegenwoordigd en onder deze groepen was ook de opkomst bij verkiezingen het 
hoogst. Toch bestaat er een hardnekkig wantrouwen binnen politieke partijen 
tegen politici die banden onderhouden met migrantenorganisaties, hun achterban 
mobiliseren in verkiezingstijd en die opkomen voor de belangen van deze groepen.  
Hier is sprake van meten met twee maten. Bovendien moeten lokale politici 
feeling houden met wat er in de lokale samenleving speelt, door contacten en in 
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gesprek te gaan met lokale groeperingen en organisaties, ook die van 
migrantengroepen. 
LINK:https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257752/rapport-raadsleden-met-
migratieachtergrond.pdf 
TREFWOORDEN: Politieke partijen 
Etnische minderheden 
Migrantenorganisaties 
Gemeentelijke overheid 
Politiek 
Naoorlogse periode 
CODE: 332.21 
 
 
TITEL: Open armen en dichte deuren : Percepties van Syrische en Eritrese statushouders over hun 
sociaal-culturele positie in Nederland 
AUTEUR(S): Vermeulen, F. 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de sociaalculturele positie van Syrische en Eritrese 
statushouders (erkende vluchtelingen). Voor dit onderzoek zijn bij 15 
statushouders diepte-interviews afgenomen. Hun is voorafgaand aan het interview 
gevraagd om aan de hand van dagelijkse opdrachten elementen van hun leven in 
Nederland vast te leggen. Daarnaast zijn er vier focusgroepen samengesteld. De 
groepen zijn ingedeeld op basis van herkomstland en geslacht, wat resulteerde 
in een mannen- en een vrouwengroep bij zowel de Syrische als de Eritrese groep 
.Dit rapport maakt onderdeel uit van een meerjarige studie naar de positie en 
leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen. De 
studie heeft als doel te onderzoeken welke factoren relevant zijn voor de 
leefsituatie en integratie van statushouders en wat aandachtspunten en 
mogelijkheden voor het beleid zijn. Geconcludeerd wordt dat na een positieve 
start waarbij Syrische en Eritrese statushouders zich welkom en geaccepteerd 
voelen, op de lange termijn meer nodig is om volwaardig mee te doen en zich 
verbonden te voelen met Nederland(ers). Naast goede toegang tot werk en het 
beheersen van de taal vinden statushouders het lastig om echte relaties op te 
bouwen met Nederlanders. Voor een succesvolle sociaal-culturele integratie is 
het van belang dat de Nederlandse samenleving openingen en mogelijkheden biedt 
om volwaardig mee te doen. Gunstige ervaringen ten aanzien van contacten met 
Nederlanders en Nederlandse instanties dragen bij aan de identificatie met 
Nederland en Nederlanders. Dit geldt met name voor de beleidsterreinen 
participatie- en discriminatiebeleid (gemeenten, Rijk, werkgevers).Syrische en 
Eritrese statushouders zien Nederland (net als veel andere migrantengroepen) 
als een veilig, vrij, goed georganiseerd, welvarend en tolerant land. Ze zijn 
positief over het maatschappelijk klimaat in Nederland en voelen zich hier 
welkom. Ook kun je hier volgens hen, in tegenstelling tot het land van herkomst 
, zeggen en zijn wat en wie je wil. De ervaren vrijheid in Nederland wordt door 
statushouders sterk gewaardeerd. Syrische en Eritrese statushouders voelen zich 
meer verbonden met Nederland als ze de taal spreken, Nederlandse vrienden 
hebben, de Nederlandse nationaliteit krijgen en betaald werk hebben 
.Statushouders vinden het lastig om naast oppervlakkig contact ook echte 
relaties op te bouwen met Nederlanders. Zo ervaren ze Nederlanders als gesloten 
en afstandelijk. Het beeld van de dichte deur van de Nederlandse buren is voor 
sommige respondenten typerend voor Nederlanders. Verbondenheid met en je thuis 
voelen in Nederland is een proces dat veel meer tijd kost dan men aanvankelijk 
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dacht. Door het achterblijven hiervan raken sommigen ontmoedigd, voelen ze zich 
minder welkom en geaccepteerd en wordt hun verbondenheid met Nederland(ers) 
kleiner. Dat geeft sommige statushouders minder vertrouwen dat zij, evenals hun 
kinderen, ooit echt geaccepteerd worden in Nederland. Dit kan er voor zorgen 
dat men zich meer afsluit van de Nederlandse samenleving en men zich, bewust en 
onbewust, meer op de vertrouwde Syrische of Eritrese gemeenschap zal richten 
.Statushouders bekijken de Nederlandse cultuur vanuit de cultuur en samenleving 
die ze kennen en waaruit zij zelf afkomstig zijn. De kennismaking met de 
zogenaamde ik-cultuur in Nederland zorgt voor positieve reacties als het gaat 
om de persoonlijke vrijheid die ze hier in Nederland genieten en de mate waarin 
ze hier de mogelijkheid krijgen om zich individueel te ontwikkelen. Ze 
constateren dat ze in sommige gevallen beter voor zichzelf moet opkomen 
(zichzelf moeten verkopen als dat nodig is) of beter in staat moeten zijn 
persoonlijke wensen en ambities expliciet te formuleren. Of bereid moeten zijn 
om over zichzelf te vertellen (Wat heb je dit weekend gedaan?). Het verschil in 
omgangsvormen kan onbeduidend lijken, maar kan op den duur belangrijke gevolgen 
hebben. In contacten met hulpverleners of toekomstige werkgevers kan een 
afwachtende houding overkomen als desinteresse en er voor zorgen dat de 
statushouders niet goed geholpen of geselecteerd worden. 
LINK: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/02/04/samen-of-gescheiden-
naar-school/Samen+of+gescheiden+naar+school.pdf 
TREFWOORDEN: Maatschappelijke positie 
Migratie-ervaringen 
Etnische minderheden 
Vluchtelingen 
Inburgering 
CODE: 143.21 
 
 
TITEL: Hebben recente Bulgaarse, Poolse, Spaanse en Turkse migranten hun draai gevonden 
in Nederland? Working Paper no. 2020/03 
AUTEUR(S): Rijk, M. 
Lubbers, M. 
UITGAVE: Den Haag : Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) , 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de sociaal-culturele integratie van recente Bulgaarse, Poolse, 
Spaanse en Turkse migranten in Nederland. Dit rapport is gebaseerd op een 
onderzoek onder migranten die in 2012/2013 naar Nederlandkwamen en die vier 
keer een enquête hebben ingevuld over hun leefsituatie en welbevinden in de 
periode 2013-2018. Het is uniek dat immigranten over zo’n lange periode gevolgd 
worden in een onderzoek, zoals gedaan in dit Nieuwe Migranten Survey Nederland 
(NIS2NLdataverzameling). Uit dit rapport komt naar voren dat in de eerste jaren 
na migratie naar Nederland, migranten in het algemeen tevreden zijn met hun 
leven in Nederland. Zij beoordelen veelal hun situatie in Nederland als 
rooskleuriger dan zoals die was in het land van herkomst. Veel migranten noemen 
dat ze een betere arbeidsmarktpositie hebben dan in het land van herkomst en 
vaak benoemen ze dat het inkomen beter is. Ook zijn veel migranten positief over 
de mate waarin de Nederlandse samenleving is georganiseerd. Het stereotiepe 
beeld van Nederland als tolerant land, wordt door veel migranten nog altijd als 
een positief punt van Nederland genoemd. De positieve evaluatie van het leven 
in Nederland wordt door de jaren heen licht getemperd. Dat wordt wel de 
migratie-wittebroodsperiode genoemd; de hoge verwachtingen die men heeft over 
het nieuwe herkomstland worden lang niet allemaal waargemaakt. Het is dan ook 
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van belang om te bezien waar de migranten zich kritisch over uitlaten. Onlosmakelijk verbonden aan 
migratie is de uitdrukking die de recente migranten 
blijven geven, ook na vijf jaar, aan gevoelens van heimwee naar familie, 
vrienden en het land van herkomst. Veel migranten benoemen ook de eenzaamheid en 
de moeite die het hen kost om in contact te komen met Nederlanders. Dat komt 
volgens hen niet louter doordat zij het lastig vinden om de Nederlandse taal te 
leren, het komt ook doordat Nederlanders migranten wat op afstand houden en 
nogal voorzichtig zijn om met hen in contact te komen. Daarnaast ervaren vooral 
Bulgaarse en Poolse migranten discriminatie van hun herkomstgroep in Nederland. 
Dat geldt voor bijna één op de drie migranten uit Bulgarije en Polen. 
Onder Spanjaarden geldt dit voor slechts één op de twintig, maar dat betekent 
dat nog altijd 5% van de Spaanse migranten groepsdiscriminatie ervaart. Met de 
komst van 5000 Spanjaarden per jaar, zijn dat elk jaar weer 250 nieuwe Spaanse 
migranten die dit ervaren. Een substantieel deel van alle migrantengroepen 
geeft aan Nederland als gastvrij te ervaren. Deze ervaring wordt het minst 
gedeeld door de Turkse migranten en is voor alle groepen stabiel. 
Desalniettemin ervaren vooral de Bulgaarse en Poolse migranten in behoorlijk 
sterke mate groepsdiscriminatie (zo’n één op de drie), waar dit onder 
Spanjaarden nauwelijks voorkomt (één op de twintig). Daarnaast hebben nieuwe 
migranten uiteraard ervaringen op de arbeidsmarkt, woningmarkt en instanties om 
hun leven te organiseren in Nederland. Afwijzingen of negatieve ervaringen 
worden direct na migratie vaker aan etniciteit en nationaliteit verbonden dan 
na langer verblijf in Nederland. Verder rapporteert iedere groep in enige mate 
dat hun cultuur niet verenigbaar is met de Nederlandse. Dit gevoel wordt met 
name ervaren onder Turkse migranten, maar is voor iedere groep stabiel. Alle 
migrantengroepen geven aan dat de hoeveelheid frequent contact met de eigen 
etnisch groep even als het contact met Nederlanders afneemt door de jaren heen. 
Daarnaast daalt ook het belang dat men hecht aan contact met Nederlanders. Het 
belang van contact met de eigen etnische groep blijft voor alle groepen 
relatief stabiel, maar stijgt voor de Spaanse immigranten. 
LINK: https://publ.nidi.nl/output/papers/nidi-wp-2020-03.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeidsmigratie 
Immigratie 
Etnische minderheden 
Maatschappelijke positie 
Discriminatie 
Inburgering 
CODE: 143.20 
 
 
TITEL: The Potential of Immigrant Parties: insights from the Dutch case 
UIT: Acta Politica,  Vol. 55, No. 3, 432–453, 2020 
AUTEUR(S): Vermeulen, F. 
Harteveld, E. 
Heelsum, A. van 
Veen, A. van der 
UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: Paper. A new party led by politicians of immigrant background entered Dutch 
parliament with three seats after the March 2017 national elections. This 
article investigates the success of DENK—an immigrant party in the Netherlands 
promoting a clear prodiversity agenda—and shows how this success is largely 
thanks to Dutch voters of Turkish and Moroccan background, using polling data 
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by Ipsos and ScoRE. It also illustrates how these votes disproportionally 
increased with the number of residents of Turkish and Moroccan background in a 
neighborhood, using aggregate voting data from the statistical bureaus of 
Amsterdam and Rotterdam and the Dutch pressagency ANP. That said, immigrant 
background does not fully explain the party’s success; DENK voters’ distinct 
ideological profile melds progressive and conservative attitudes in a 
combination thus far underrepresented among other parties’ followers, which is 
illustrated by additional analyses of the polling data. Similar immigrant 
electorates exist elsewhere in Western Europe. Meanwhile, mainstream parties 
have turned sharply to the right on immigration, integration, and Islam, 
alienating substantial segments of this electorate. Whether these circumstances 
lead to the rise of more successful immigrant parties depends on how open 
political institutions are and how mainstream parties behave. 
LINK: 
https://pure.uva.nl/ws/files/37116227/Vermeulen2018_Article_ThePotentialOfImmigrantParties.pdf 
TREFWOORDEN: Nederland 
Migratie 
Politieke partijen 
Etnische minderheden 
Participatie 
CODE: 332.20 
 
 
TITEL: Resultaten Inwonerspanel Onderzoek Discriminatie : Gemeente Zuidplas 
UITGAVE: Utrecht : DUO Market Research, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar discriminatie in de gemeente Zuidplas dat is uitgevoerd onder het 
Inwonerpanel van de gemeente. Deze rapportage bevat de resultaten van het 
onderzoek dat in januari 2020 is uitgevoerd onder de leden van het 
Inwonerspanel. Het centrale thema van dit onderzoek is discriminatie. De 
gemeente Zuidplas wil in opdracht van de gemeenteraad te weten komen hoe 
inwoners de omgang met elkaar in de gemeente ervaren. Gemeente Zuidplas ligt in 
de provincie Zuid-Holland en is op 1 januari 2010 ontstaan door een fusie van 
de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. 
Het onderzoek is begin 2020 uitgevoerd, waar 412 inwoners uit het panel aan 
hebben deel genomen (59% respons). De helft (50%) van de inwoners denkt dat er 
veel discriminatie is in Nederland, ongeveer twee vijfde (41%) denkt dat er nu 
meer discriminatie is in Nederland dan 5 jaar geleden. Ongeveer een vijfde (21%) van de inwoners 
denkt dat er veel discriminatie is in de gemeente Zuidplas, 
16% denkt dat er nu meer discriminatie is in de gemeente dan 5 jaar geleden. De 
belangrijkste resultaten zijn: 83% vindt de openbare ruimte in Zuidplas (heel) 
toegankelijk is; 90% voelt zich (heel) veilig in de openbare ruimte in Zuidplas 
; 8% heeft zich in de afgelopen 12 maanden in Zuidplas weleens gekwetst of 
beledigd gevoeld vanwege zijn/haar achtergrond; 5% is in de afgelopen 12 
maanden in Zuidplas weleens nageroepen of uitgescholden vanwege zijn/haar 
achtergrond; 2% heeft in de afgelopen 12 maanden in Zuidplas geweld ondervonden 
of is zelf bedreigd met geweld vanwege zijn/haar achtergrond. 14% van de 
inwoners is gedurende de afgelopen 12 maanden op straat of in het verkeer 
uitgescholden of nageroepen. Per saldo heeft 29% van de inwoners weleens iets 
vervelends in hun vrije tijd meegemaakt. Iets meer dan een vijfde (21%) van de 
situaties had volgens de inwoners te maken met discriminatie. De gemeente heeft 
ook een rol om discriminatie tegen te gaan en een inclusief Zuidplas te 
bevorderen. 46% van de inwoners in het panel heeft ideeën over hoe dit kan 
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worden gerealiseerd. Vaker genoemde antwoorden zijn: Alle inwoners gelijk 
behandelen; multiculturele activiteiten/ evenementen organiseren; voorlichting 
geven over discriminatie, bijvoorbeeld op scholen; zelf het goede voorbeeld 
geven, bijvoorbeeld geen discriminatie bij het toekennen van woningen; zorgen 
dat het aannamebeleid voor werkgevers geen discriminatie mogelijk maakt. Ook in 
de omgang met elkaar is er vrijwel geen sprake van discriminatie. Een tiende 
van de inwoners heeft in de omgang met andere een vervelende situatie 
meegemaakt. Bij een klein gedeelte van de vervelende situatie (14%) is er 
volgens de inwoners sprake geweest van discriminatie. De inwoners in het panel 
zijn gevraagd wat inwoners zelf kunnen doen om discriminatie tegen te gaan en 
een inclusief Zuidplas te bevorderen. Vaker genoemde antwoorden zijn: contact 
leggen, elkaar ontmoeten; niet te snel iets bestempelen als discriminatie; open 
staan voor andere culturen, elkaar accepteren; respectvol met elkaar omgaan; 
sociale initiatieven, zoals gezamenlijke activiteiten organiseren. 
LINK: https://www.zuidplas.nl/_flysystem/media/digitaal_inwonerspanel_rapport_-
_discriminatie.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Zuid-Holland 
Gemeentelijke overheid 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
Publieke opinie 
CODE: 001.20 
 
 
TITEL: Met andere ogen : Onderzoekers over 5 jaar Participatiewet 
REDACTIE: Bosselaar, H. 
UITGAVE: Den Haag : Boom Bestuurskunde, 2020 
SAMENVATTING: Bundel artikelen over de participatiewet. De participatiewet is op 1 januari 2015 
in werking is getreden. Deze wet verving de Wet werk en bijstand, de Wet 
sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet beoogt een 
inclusieve arbeidsmarkt te creëren voor mensen met arbeidsvermogen die, 
bijvoorbeeld vanwege een arbeidsbeperking, ondersteuning nodig hebben bij het 
vinden van werk. Met de Participatiewet zou er één regeling moeten komen voor 
mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting 
was dat dit voor werkgevers overzichtelijker is en het makkelijker maakt om 
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook werd verwacht dat meer 
integraliteit leidt tot een betere uitvoering. Voor de uitvoering van de wet 
zijn gemeenten verantwoordelijk. Eind 2019 publiceerde het SCP de eindevaluatie 
van de Participatiewet. Het rapport geeft een weinig verheffend beeld van de 
resultaten van het beleid om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 
aan werk te helpen. De politieke en publieke kritiek naar aanleiding van het 
rapport was niet mals. In dit boek wordt met andere ogen naar vijf jaar 
Participatiewet gekeken. Dit nuanceert de negatieve teneur van de reacties op de 
SCP-bevindingen. Onderzoekers van verschillende instituten laten zien welke 
praktijken er achter de harde cijfers schuilen. Met de invoering van de 
Participatiewet werd een heel stelsel van regels en instanties op de schop 
genomen. Organisaties kregen andere rollen, uitkeringsgerechtigden andere 
voorzieningen en prikkels en professionals andere doelen en taken. Dit boek 
geeft inzicht in de vraag hoe lokale overheden en hun maatschappelijke partners 
zijn omgegaan met deze immense veranderingen en welke eerste vruchten hun 
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inspanningen afwerpen. Bundel bestaat uit de volgende artikelen: 
. Hans Bosselaar & Willem Trommel : Participatiewet: van overspannen ambitie naar praktische 
veerkracht; 
. Judith Jansen: De ‘verantwoordelijke beperkte’: de beeldvorming van jonggehandicapten in de 
Participatiewet; 
. Patricia van Echtelt: Iedereen aan het werk? De beleidstheorie achter de Participatiewet; 
. Morena Oostburg: Hoogopgeleid én chronisch ziek; 
. Lucy Kok : De balans opmaken: gevolgen van de Participatiewet voor de arbeidsmarktpositie van 
jongeren met een beperking; 
. Hans Koemans: Beschut werk: Maatwerk? Beleidsvrijheid? Verplichting? ; 
. Samir Achbab & Hans Bosselaar : Narratieven over veranderingen rond sociale werkvoorziening en 
beschut werk ; 
. Wilfred Boele : Integraal activeren: moeilijk, maar mogelijk.; 
. Hans Bosselaar & Duco Bannink : De moderne activeringsprofessional blijkt een Dinges, maar wat is 
dat?; 
. Pierre Koning: Is het glas halfvol of halfleeg? Het gebruik van kennis over effectiviteit in de 
gemeentelijke re-integratiepraktijk; 
. Milou Haggenburg-Mohammed : Wat werkt als interventie. Realistische lessen uit de literatuur ; 
. Duco Bannink & Hans Bosselaar: Hoogerwerf ‘revisited’. Over de beleidstheorie 2.0 en de 
Participatiewet 
LINK: https://www.instituutgak.nl/wp-content/uploads/2020/12/Met-andere-ogen-def.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werkgelegenheidsbevordering 
Sociale zekerheid 
Gemeentelijke overheid 
Arbeidsbemiddeling 
CODE: 401.20 
 
 
TITEL: Arbeidsgehandicapten. Hoe benutten we hun potentieel 
AUTEUR(S): Beer, P. de 
Zwan, R. van der 
Westerveld, M. 
UITGAVE: Hilversum : Instituut Gak, 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar hoe het potentieel van arbeidsgehandicapten. Mensen met een 
beperking zijn sinds jaar en dag de meest achtergestelde groep op de arbeidsmarkt, in Nederland maar 
ook elders in de EU. Dit rapport doet verslag van een zoektocht naar succesvolle strategieën om in hun 
positie verbetering te brengen. Onderzoek is uitgevoerd door middel van een literatuurstudie, 
expertmeetings, kwantitatieve analyse en case studies. Hoofdstuk 2 van het rapport geeft een 
overzicht van de stand van zaken wat betreft de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking 
in Nederland. Hieruit blijkt dat de doelgroep van het Nederlandse beleid een stuk smaller is dan die in 
het VN-verdrag handicap. Het overheidsbeleid richt zich met name op personen die 
aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of de personen die in 
het doelgroepregister van de banenafspraak zijn opgenomen. Over de bredere 
doelgroep zijn nauwelijks cijfers te vinden. Uit CBS-cijfers blijkt wel dat het 
aantal werkenden met een beperking het afgelopen decennium is afgenomen. De 
netto arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is per saldo gedaald van 
50% rond 2000 naar iets meer dan 30% in 2017. Daarnaast laten de schaarse 
gegevens over de kwaliteit van werk zien dat werkenden met een beperking vaker 
zzp’er zijn, vaker een vast dienstverband hebben, vaker in deeltijd werken en 
vaker op een lager beroepsniveau. Het derde hoofdstuk richt zich ons op het 
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Nederlandse overheidsbeleid en wat dit beleid heeft opgeleverd. Sinds het jaar 
2000 zijn er verschillende belangrijke beleidswijzigingen geweest, al is het 
niet altijd mogelijk de effecten hiervan te achterhalen. Op grond van 
verschillende studies wordt geconcludeerd dat de beleidswijzigingen een 
bescheiden positieve bijdrage hebben geleverd aan de arbeidsdeelname van mensen 
met een beperking. De effecten verschillen wel tussen groepen. Zo zijn meer 
langdurig zieke werknemers aan het werk gebleven en zijn meer ex-Wajongers aan 
het werk gegaan, maar zijn minder ex-Wsw’ers aan het werk gekomen. Er is weinig 
informatie over de effecten van beleidswijzigingen op de kwaliteit en behoud 
van werk, maar er zijn aanwijzingen dat de duurzaamheid en de beloning van het 
werk van arbeidsgehandicapten zijn afgenomen. Geconcludeerd wordt dat de vele 
inspanningen die in Nederland in de afgelopen decennia zijn verricht, niet 
voldoende zijn geweest om de kloof in arbeidsparticipatie merkbaar te 
verkleinen. Een volgende stap in dit onderzoek is om de positie van Nederland 
in internationaal perspectief te bekijken. In hoofdstuk 4 wordt daarom 
onderzocht met behulp van grootschalige enquêtegegevens (EU-SILC) de kloof in 
arbeidsdeelname tussen mensen met en zonder beperking in Nederland en 22 andere 
Europese landen. In al deze landen is de kans op werk voor mensen met een 
beperking substantieel kleiner dan voor mensen zonder beperking. Ook in 
Nederland bestaat er nog steeds een kloof van 25 procentpunten. Italië en 
Finland behoren tot de landen waar de kloof in arbeidsdeelname het kleinst is. 
Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre overheidsbeleid gericht op mensen met 
een beperking de kloof beïnvloedt. Het belangrijkste resultaat is dat een meer 
strikte regulering van zowel vaste contracten (in de vorm van 
ontslagbescherming) als van flexibele contracten (zoals het maximale aantal en 
de maximale duur van tijdelijke contracten) het verschil in arbeidsdeelname 
tussen mensen met en zonder een beperking lijkt te verminderen. Dit wordt 
gezien als een positief effect van meer strikte regulering op de kans om aan 
het werk te blijven als een werknemer een beperking krijgt. 
LINK: https://www.instituutgak.nl/onderzoek/onderzoeken/arbeidsgehandicapten-hoe-benutten-we-
hun-potentieel/ 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Gehandicapten 
Werkgelegenheidsbevordering 
Zuid-Europa 
Noord-Europa 
Nederland 
CODE: 401.20 
 
 
TITEL: Stagediscriminatie van mbo-leerlingen: een onderzoek naar de melding van ervaren 
discriminatie in het mbo 
AUTEUR(S): Talhaoui, I. 
UITGAVE: eigen uitgave, 2020 
SAMENVATTING: Master scriptie sociologie, Vrije Universiteit Amsterdam. In dit onderzoek staat 
de onderzoeksvraag “Welke factoren vormen een belemmering voor mbo-leerlingen 
om stagediscriminatie te melden?” centraal. Eerder onderzoek heeft reeds 
aangetoond dat nagenoeg geen enkele mbo-leerling een melding maakt van 
stagediscriminatie. Mbo-leerlingen zijn erg terughoudend in melden ondanks dat 
zij wel bekend zijn met meldingsmogelijkheden. Eén van de voornaamste reden 
waarom de mbo-leerlingen terughoudend zijn in het melden van stagediscriminatie 
is omdat zij weinig vertrouwen hebben in het nut van melden. Door het 
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uitblijven van meldingen bij het College voor de Rechten van de Mens kunnen er 
geen gevolgen worden verbonden aan discriminatie en blijft dit probleem binnen 
het mbo bestaan. Het doel van dit onderzoek was dan ook de lage 
meldingsbereidheid van mbo-leerlingen met een discriminatie-ervaring te 
verklaren. Om deze lage meldingsbereidheid te verklaren zijn er vijftien 
interviews afgenomen onder mbo-leerlingen met een migratieachtergrond. Uit dit 
onderzoek is gebleven dat mbo-leerlingen nog regelmatig te maken krijgen met 
stagediscriminatie tijdens het sollicitatieproces, maar ook op de stageplek 
zelf. In dit onderzoek lag de focus hoofdzakelijk in het achterhalen welke 
factoren voor een belemmering zorgen om stagediscriminatie te melden. Uit de 
onderzoeksresultaten is een aantal factoren naar voren gekomen die de lage 
meldingsbereidheid van mbo-leerlingen verklaren. Zo blijkt dat de mbo 
-leerlingen vinden dat het melden van stagediscriminatie geen nut heeft, omdat de 
aanpak van discriminatie al jaren onderwerp van discussie is maar discriminatie 
thans nog steeds voorkomt. Ten tweede vinden speelt de rationele keuzetheorie 
een rol. De mbo-leerlingen maken een afweging tussen de tijd en moeite en het 
beoogd resultaat. Zij verwachten bij het maken van een melding weinig positief 
resultaat waardoor zij geen tijd en moeite willen steken in het maken van 
een melding. Ten derde speelt informatie een rol bij de keuze al dan niet een 
melding te maken. Het gebrek aan informatie over stagediscriminatie en 
discriminatiemeldpunten vormt voor mbo-leerlingen een struikelblok om melding te 
maken. Omdat zij zelf niet weten waar een melding van stagediscriminatie kan 
worden gedaan, laten zij een melding achterwege. Het gebrek aan 
informatievoorziening wijten zij vooral aan de school gebrekkig is in 
deinformatievoorziening hieromtrent. Als vierde factor is het gevoel van gebrek 
aan steun van de school die de mbo-leerlingen wel verwachten. Mbo-leerlingen 
hebben het gevoel dat zij geen steun van de school kunnen verwachten en daarom 
bang zijn er alleen voor komen te staan als zij een melding van 
stagediscriminatie gaan maken. Dit onderzoek laat vooral zien dat mbo 
-leerlingen nog altijd terughoudend zijn in het melden van stagediscriminatie. 
Een verrassend nieuw inzicht is dat de mbo-leerlingen aangaven in de toekomst 
wel bereid te zijn melding te maken, indien zij daarbij hulp van school krijgen 
geboden bij het proces. Tevens gaven zij aan dat de meldingsbereidheid kan 
worden vergroot door de informatievoorziening over stagediscriminatie en 
melding hiervan onder de aandacht van mbo-leerlingen te brengen. Ook draagt de 
verbetering van de meldingsmogelijkheden bij aan het vergroten van de 
meldingsbereidheid. Hierbij dient te worden gedacht aan meldingsmogelijkheden 
die zijn afgestemd op de doelgroep. 
LINK: https://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2539780_1.pdf 
TREFWOORDEN: Studenten / stagiaires 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
Meldpunten 
Werving & selectie 
Beroepsonderwijs 
Klachtbehandeling 
CODE: 741.20 
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TITEL: De klachtenconsulent als street-level bureaucrat : Onderzoek naar de 
onafhankelijke klachtbehandeling van discriminatiemeldingen bij regionale 
antidiscriminatievoorzieningen in Nederland 
AUTEUR(S): Jong, Maartje de 
UITGAVE: 2019 
SAMENVATTING: Master scriptie, opsporingscriminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije 
Universiteit Amsterdam. Onafhankelijke klachtbehandeling van 
discriminatiemeldingen is één van de randvoorwaarden voor effectiviteit van de 
antidiscriminatievoorzieningen. Deze randvoorwaarde is niet alleen van belang 
omdat het wettelijk is vastgelegd in de Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorzieningen, maar ook omdat klachtbehandelaars in direct 
contact staan met slachtoffers van discriminatie. Zij bieden toegang tot de 
overheidsdiensten die antidiscriminatievoorzieningen leveren en hebben zo 
mogelijk impact op het leven van het slachtoffer. Om een positieve impact te 
kunnen hebben op het leven van slachtoffers van discriminatie is het van belang 
om te onderzoeken op welke wijze klachtbehandelaars invulling geven aan de 
klachtbehandeling en waar verbetering gewenstis. In dit onderzoek wordt de 
volgende onderzoeksvraag beantwoord: "In hoeverre is er sprake van 
discretionaire bevoegdheid bij klachtbehandelaars en welke rol speelt deze 
bevoegdheid bij de tenuitvoerlegging van het huidig beleid ten aanzien van 
klachtafhandeling van discriminatiezaken bij regionale 
antidiscriminatievoorzieningen inNederland?" De politieke wetenschapper Michael 
Lipsky benoemt in zijn werk op welke wijze bepaalde indicatoren van invloed 
zijn op de tenuitvoerlegging van beleid, ofwel het leveren van diensten door 
street-level bureaucracies. Deze indicatoren zijn gebruikt om te onderzoeken of 
er mogelijke overeenkomsten te vinden zijn met het werk van de 
klachtbehandelaars. Voor het onderzoek zijn naast literatuuronderzoek, 
documentanalyse en participerende observatie 20 semigestructureerde interviews 
afgenomen bij 11 regionale antidiscriminatievoorzieningen in Nederland. 
Onderzocht is op welke wijze klachtbehandelaars invulling geven aan het huidig 
beleid ten aanzien van klachtafhandeling van discriminatiezaken en welke 
problemen tijdens dit proces ontstaan. Geconstateerd kan worden dat het werk 
van klachtbehandelaars complex is en diverse uitdagingen met zich meebrengt. 
Het werk van klachtbehandelaars komt in de uitvoering in grote mate overeen met 
de werkzaamheden van de street-level bureaucrat zoals Lipsky deze omschrijft in 
zijn werk. Ondanks beperkte middelen en tijd worden zij geacht met een 
aanzienlijke mate van discretionaire bevoegdheid responsief te reageren op 
discriminatiemeldingen. Hierbij dienen zij rekening te houden met speciale 
omstandigheden zoals complexiteit, menselijke factoren en structurele 
werkomstandigheden. Om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, 
wordt er door klachtbehandelaars gebruik gemaakt van copingmechanismen. Deze 
mechanismen bevatten in hun toepassing diverse valkuilen. Zo kunnen routines, 
vaste patronen en eenvoudige handelswijzen in deze sector leiden tot een gebrek 
aan creativiteit en tunnelvisie en kunnen zij de legitimiteit, rechtsgelijkheid 
en rechtszekerheid in het gedrang brengen. 
LINK: https://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/14_2539760_0.pdf  
TREFWOORDEN: Discriminatiebestrijding 
Klachtbehandeling 
Meldpunten 
Discriminatie 
Bestrijdingsorganisaties 
CODE: 222.19 
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TITEL: Melden of terugschelden? : Een onderzoek naar moslimdiscriminatie en de factoren 
die van invloed zijn op demeldingsbereidheid van moslims 
AUTEUR(S): Jansen, L.R. 
UITGAVE: eigen uitgave, 2020 
SAMENVATTING: Master scriptie, opsporingscriminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije 
Universiteit Amsterdam. Onderzoek over moslimdiscriminatie en de 
Meldingsbereidheid van moslims in Amsterdam. In dit onderzoek is onderzocht wat 
de aard en omvang is van geregistreerde moslimdiscriminatie in Amsterdam in de 
periode 2017-2019, en welke factoren voor gedupeerden van moslimdiscriminatie 
van invloed zijn op de beslissing om dit te melden. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden, zijn een literatuurstudie en een data-analyse uitgevoerd, en zijn 
melders van moslimdiscriminatie geïnterviewd. Het onderzoek is uitgevoerd als 
onderdeel van een onderzoeksstage bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 
(MDRA). Uit de literatuurstudie blijkt dat moslimdiscriminatie een complex 
fenomeen is. Discriminatie van moslims is vaak gericht op meerdere aspecten dan 
alleen religie, zoals etniciteit, cultuur en fysiek voorkomen. De 
literatuurstudie toont verder aan dat meldingsbereidheid vanuit drie 
theoretische modellen te verklaren is. Het economische model spreekt van een 
kosten-baten afweging, met als belangrijkste factoren: morele verplichting, 
rechtvaardigheid, vergelding, ernst van het delict en tijd. Het psychologische 
model voor meldingsbereidheid spreekt van aanvullende factoren als: bescherming, 
herhaald slachtofferschap, sociale omgeving en emotie. Tenslotte spreekt het 
sociologische model van sociale cohesie en vertrouwen in de politie. De data 
-analyse toont aan dat het MDRA 272 meldingen van moslimdiscriminatie heeft 
geregistreerd in de periode 2017-2019. Het grootste gedeelte betreft meldingen 
op grond van herkomst, kleur of ras. Zowel directe slachtoffers, als getuigen en 
belangenbehartigers melden moslimdiscriminatie. Indien geregistreerd, zijn het 
vooral mannen die discriminatie melden. De meeste melders hebben een 
Marokkaanse etniciteit en wonen in stadsdeel Nieuw-West. Incidenten omtrent 
moslimdiscriminatie lijken vooral plaats te vinden in stadsdeel Centrum. De 
meldingen betreffen voornamelijk een vorm van omstreden behandeling of vijandige 
bejegening. De incidenten vinden meestal plaats op de arbeidsmarkt, de openbare 
ruimte en in het onderwijs. Het belang van de factoren uit het economische- en 
psychologische model is getoetst in interviews met dertien melders. Uit de 
interviews blijkt dat de belangrijkste factoren uit zowel het economische- als 
het psychologische model voor meldingsbereidheid, overeenkomen met 
de belangrijkste redenen voor moslims om discriminatie te melden. Daarnaast 
blijken melders verschillende redenen te hebben om moslimdiscriminatie niet te 
melden. Deze redenen worden in dit onderzoek aangeduid als socio-culturele 
factoren. De beslissing om te melden verschilt voor de meeste moslims per 
incident. Dit onderzoek toont aan dat moslimdiscriminatie een actueel en 
veelzijdig probleem is. Zowel discriminatie als de beslissing om dit te melden 
zijn complexe fenomenen met wisselende invloeden. Het feit dat melders aangeven 
dat deze beslissing per incident kan verschillen, insinueert dat er sprake is 
van onderrapportage. Dit onderwerp verdient dan ook vervolgonderzoek op grotere 
schaal 
LINK: https://radar.nl/download/5423/ 
TREFWOORDEN: Meldpunten 
Moslimdiscriminatie 
Klachtbehandeling 
Discriminatiebestrijding 
Etnische minderheden 
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TITEL: Kwesties voor het kiezen 2021 : Analyse van vijf urgente maatschappelijke 
vraagstukken voor de komende kabinetsperiode 
REDACTIE: Noije, L. van 
Verbeek-Oudijk, D. 
Haan, J. de 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport geeft een analyse van vijf urgente maatschappelijke vraagstukken 
voor de komende kabinetsperiode (2021-2025). De vijf kwesties gaan over 
belangrijke maatschappelijke problemen voor zowel burgers als beleidsmakers, 
die een groot stempel drukken op het maatschappelijke en politieke debat en 
waarvoor goede beleidskeuzes de komendejaren nodig zijn. Elk van de kwesties 
wordt in het het betreffende uitgewerkt aan de hand van de volgende vaste set 
onderzoeksvragen:. (1) Wat is het maatschappelijke vraagstuk? Welke 
onzekerheden spelen er? Uit welkemaatschappelijke ontwikkelingen komt het voort 
en wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven en de samenleving? Welke 
groepen in de bevolking hebben er in hetbijzonder mee te maken? 
. (2) Hoe kijken de burgers tegen de maatschappelijke kwestie aan? Wat is voor hen urgent?. (3) 
Hoe gaat het recente beleid met de kwestie om? Waar zijen knelpunten?. (4) Wat 
weten we op basis van de wetenschappelijke literatuur over de oorzaken en 
aanpak van de maatschappelijke kwestie?.  
(5) Hoe verhouden politieke verkiezingsprogramma’s zich tot de handelingsperspectievenPer kwestie 
wordt 
gekeken naar de aard en omvang van het probleem en welke oplossingsrichtingen 
er bekend zijn voor beleid. Vanuit deze blik is er gereflecteerd op de 
verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen: in hoeverre adresseren 
partijen de kwesties en welke oplossingsrichtingen stellen ze voor. Politieke 
partijen kiezen hun eigen positie in deze kwesties en het SCP brengt deze met 
een beschouwende aanpak in beeld. De vijf kwesties zijn: 
. (1) Ongelijke kansen in het onderwijs. Ongelijke onderwijskansen voor kinderen van lager opgeleide 
ouders of ouders met een migratieachtergrond zijn het resultaat van een 
cumulatief proces dat al begint op jonge leeftijd. Gedurende de schoolloopbaan 
is deze ongelijkheid lastig weg te werken. Uiteindelijk leidt dit tot 
aanzienlijke verschillen in opleidingsniveau voor leerlingen uit meer en minder 
kansrijke milieus. De coronacrisis heeft deze verschillen tussen leerlingen 
waarschijnlijk verder vergroot.. 
. (2). Armoede en onzeker werk. Ongeveer één miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Het 
inkomen van hun huishouden is ontoereikend voor het minimaal noodzakelijke. Ruim de helft van hen 
heeft werk en is dus een ‘werkende arme’. Los van een te krap budget heeft een leven in 
armoede tal van negatieve welzijnseffecten. Zoals sociaal isolement, slechtere 
gezondheid en een negatief effect op de mentale vermogens en de gemoedstoestand. Armoede gaat 
vaak gepaard met schulden en andersom veroorzaken schulden vaak 
armoede. 
. (3) Arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond. 
Nieuwkomers zijn na aankomst relatief vaak afhankelijk van een 
bijstandsuitkering. Zonder betaald werk bestaat voor deze groep niet alleen een 
aanzienlijk risico op armoede, maar wordt het ook steeds moeilijker om actief 
deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. De arbeidsmigranten hebben vaak 
wel een baan, maar werken vaak onder slechte omstandigheden met veel 



arbeidsuren, lage lonen en uitzendwerk zonder uitzicht op een vast 
dienstverband. Bij de groep mensen met een migratieachtergrond die zelf in 
Nederland geboren is, is het opleidingsniveau gestegen. is hun positie 
kwetsbaarder dan Nederlanders zonder migratieachtergrond, onder andere vanwege 
discriminatie op de arbeidsmarkt. Zorgen over discriminatie, over het gebruik 
van sociale voorzieningen en over sociaal-culturele integratie kunnen leiden 
tot ongenoegen en spanningen tussen groepen in de samenleving. 
. (4) Langer thuis wonen van ouderen met een zorgbehoefte. Ouderen met complexe zorgvragen 
wonen langer zelfstandig, ook als ze erg kwetsbaar zijn. Er bestaan zorgen of 
deze groep, van wie een belangrijk deel lijdt aan dementie en/of ernstige 
lichamelijke beperkingen, wel de zorg en ondersteuning krijgt die ze nodig 
heeft. Een deel van deze ouderen mist passende huisvesting en passende zorg. Er 
zijn weinig voorzieningen die het ‘gat’ tussen thuis en verpleeghuis opvullen. 
Met name voor senioren met een lager inkomen ontbreken betaalbare woon(zorg 
)opties. Alhoewel ouderen in Nederland hechten aan hun vrijheid en privacy, 
hebben ze tegelijkertijd ook behoefte aan sociale en fysieke veiligheid en 
zekerheid over de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning. 
. (5) Meedoen aan woningverduurzaming. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen aardgasvrij 
worden verwarmd. Van eigenaar-bewoners wordt concreet verwacht dat zij de 
isolatie van de woning verbeteren om energie te besparen en dat zij investeren 
in hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen. Een klein deel heeft dit 
serieus opgepakt, de meerderheid zet kleine stapjes of doet niets. Ondanks dat 
er al decennialang beleid bestaat om bestaande woningen meer energie-efficiënt 
te maken, lukt het niet om de beweging echt op gang te krijgen. 
LINK:https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/03/10/kwesties-voor-het-
kiezen/Kwesties+voor+het+kiezen+2021.pdf     
METHODE: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/03/10/kwesties-voor-
het-kiezen/Bijlage+A+Methode.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Etnische minderheden 
Armoede 
Discriminatie 
Ouderen 
Onderwijsbeleid 
CODE: 322.21 
 
 
TITEL: Preventie van radicalisering en extremisme : Een kennisbestand voor het hoger 
onderwijs 
AUTEUR(S): Beelmann, A. 
Jonkman, H. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verwey-Jonker 
Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Kennisbestand over radicalisering en extremisme bestemd voor studenten in het 
hoger onderwijs. Op hogescholen kan veel gewonnen worden in het voorkomen van 
radicalisering en extremisme, zowel in het opleiden van toekomstige sociaal 
professionals als in het voorkomen van radicalisering bij leerlingen zelf. 
Hogeschool Inholland vroeg aan KIS welke kennis er bestaat rond radicalisering 
en extremisme vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief om dit te kunnen 
gebruiken in sociale en educatieve opleidingen. In dit kennisbestand wordt 
uiteengezet hoe radicalisering en extremisme moe worden begrepen en welke 
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factoren daarin meespelen, om het zo beter te kunnen voorkomen. Dit rapport is 
geen strikt curriculum voor het hoger onderwijs, maar een kennisbestand dat 
professionals en toekomstige professionals basisinformatie geeft over preventie 
van radicalisering en extremisme. Het rust professionals in opleiding toe voor 
wanneer ze in de toekomst in hun sociale of educatieve werk hiermee te maken 
krijgen. Dit  kennisbestand biedt een ontwikkelingsgericht perspectief op 
het probleem van radicalisering en extremisme dat het probleem definieert, dat 
kijkt naar de onderliggende factoren die in deze processen meespelen en naar 
werkzame elementen in de aanpak van het probleem. Auteurs geven aanbevelingen 
voor de praktijk, en hopen ook een dialoog te starten tussen wetenschap en 
praktijk. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/preventie-van-radicalisering-en-extremisme_0.pdf 
TREFWOORDEN: Hoger Onderwijs 
Leerprogramma NL 
Radicalisering 
Rechts-extremisme 
Terrorisme 
CODE: 054.21 
 
 
TITEL: The fundamental rights challenges of algorithms 
UIT: Netherlands Quarterly of Human Rights 
AUTEUR(S): Gerards, J.H. 
UITGAVE: 2019 
SAMENVATTING: Column. Algorithms form an increasingly important part of our daily lives, even 
if we are often unaware of it. They are enormously useful in many different 
ways. They facilitate the sharing economy, help detect diseases, assist 
government agencies in crime control, and help us choose what series or film to 
watch. Yet, there is also a darker side to algorithms, and that is that they 
(and their applications) can easily interfere with our fundamental rights. This 
column explores some of the main fundamental rights challenges set by the 
pervasiveness of algorithms, and it presents a brief outlook for the future. 
LINK: https://doi.org/10.1177/0924051919861773 
TREFWOORDEN: Internet 
Mensenrechten 
Discriminatie 
CODE: 354.19 
 
 
TITEL: De staat van het onderwijs 2021 
UITGAVE: Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2021 
SAMENVATTING: In dit verslag biedt de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de staat van 
het Nederlandse onderwijs voor het haar 2020 en het schooljaar 2019/2020. Voor 
dit verslag maakte de inspectie gebruik van interne en externe informatie. 
Bestaat uit de volgende hoofdstukken/deelrapporten: primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs hoger onderwijs Volgens de Inspectie van het Onderwijs 
ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel 
te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door 
de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de 
Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden 
in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie. Een te grote 
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groep leerlingen beheerste al voor 2020 onvoldoende taalvaardigheid, 
rekenvaardigheid en ook maatschappelijke competenties. Deze leerlingen lopen 
daarmee het risico om uiteindelijk laaggeletterd of -gecijferd het onderwijs te 
verlaten. Al voor de coronacrisis kon ruim een kwart (27%) van de leerlingen in 
het basisonderwijs niet schrijven op het afgesproken minimale basisniveau. Uit 
internationaal onderzoek bleek ook al dat 24% van de 15-jarige leerlingen niet 
– of niet meer – kan lezen op basisniveau. Ook bij rekenen kan het veel beter: 
jaarlijks halen ongeveer 50.000 groep 8-leerlingen niet het streefniveau dat ze 
wel moeten kunnen halen. De gevolgen van de coronacrisis komen daar nog eens 
bovenop. Zo bleek dat basisschoolleerlingen minder progressie hebben geboekt 
dan de jaren ervoor. Dit geldt voor zowel rekenen/wiskunde, spelling als voor 
begrijpend lezen. En hierin is een tweedeling te zien. De kansenongelijkheid 
die de inspectie de afgelopen jaren vaststelde kan leiden tot een tweedeling. 
Bijvoorbeeld tussen de grote groep leerlingen die goed toegerust ons onderwijs 
verlaat, en de leerlingen die zonder goede beheersing van de basisvaardigheden 
en zonder goede kansen de maatschappij in gaan. Voor de pandemie nam die 
ongelijkheid niet af, door allerlei oorzaken en ondanks alle goede intenties. 
De opgave om aan alle leerlingen de basisvaardigheden te leren die ze nodig 
hebben in de maatschappij staat onder druk, zo concludeert de inspectie al 
enkele jaren. Er zijn verschillende oorzaken waardoor de ene leerling meer kans 
op succes heeft dan de andere. Al eerder stelde de inspectie vast dat er grote 
verschillen zijn tussen scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, 
waardoor er ongelijke kansen ontstaan. Al dan niet omdat hun ouders in staat 
zijn om doelbewust een betere school uit te kiezen. Of doordat leerlingen in 
het basisonderwijs een lager schooladvies krijgen dan mocht worden verwacht op 
basis van hun prestaties. In het afgelopen jaar liepen naar schatting 14.000 
leerlingen een hoger schooladvies mis, onder meer omdat de eindtoets niet 
doorging. Dat gaat relatief vaak om leerlingen met een migratieachtergrond, 
kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. 
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook 
vertrouwenspersonen, kunnen vertrouwensinspecteurs raadplegen wanneer zich in 
of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van seksuele 
intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld of discriminatie 
en radicalisering. In het schooljaar 2019/2020 kwamen 790 meldingen over het 
primair onderwijs binnen. In het schooljaar 2019/2020 kwamen 405 meldingen over 
het voortgezet onderwijs binnen. . In het schooljaar 2019/2020 kwamen 92 
meldingen over het (v)so binnen bij de vertrouwensinspecteurs. In verband met 
de periode van scholensluiting zijn beide aantallen niet goed te vergelijken 
met eerdere jaren. 
LINK: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2021/04/14
/de-staat-van-het-onderwijs-2021/Staat-van-het-Onderwijs-2021.pdf 
TREFWOORDEN: VO - Voortgezet onderwijs 
Basisonderwijs (Primair-) 
Onderwijs-systeem NL 
Discriminatie 
Hoger Onderwijs 
Leerprestaties 
CODE: 702.21 
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TITEL: Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren PO, VO, SO, MBO en 
HBO over schooljaar 2019/2020 
UITGAVE: Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2021 
SAMENVATTING: Factsheet over de meldingen die vertrouwensinspecteurs binnenkregen gedurende 
het schooljaar 2019-2020. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, 
maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur (VI) van de 
Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school 
problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
(zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en 
radicalisering. Meldingen hierover kunnen (en daar waar het seksueel misbruik 
betreft: moeten) conform de overlegplicht, worden voorgelegd aan de 
vertrouwensinspecteur. In het schooljaar 2019/2020 hebben de 
vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1351 meldingen 
ontvangen over het onderwijs. Doordat de scholen in het voorjaar van 2020 
langere tijd gesloten waren, is een kwantitatieve vergelijking met eerdere 
jaren niet goed mogelijk.595 meldingen gingen over psychisch geweld, 362 over 
fysiek geweld, 180 over seksuele intimidatie en 92 meldingen over seksueel 
misbruik. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is relatief 
klein, respectievelijk 51 en 5 meldingen. Ook zijn er 66 meldingen binnen 
gekomen die geen directe relatie met de aandachtgebieden van de 
vertrouwensinspectie hebben. De inspectie vindt het zorgelijk dat een steeds 
groter deel van de meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan 
over met taken belaste personen (leraren, ondersteunend personeel et cetera) 
richting minderjarige leerlingen en studenten. In circa 69 procent van het 
aantal meldingen seksueel misbruik (63 van de 92 meldingen) is de betrokkenen 
een met taken belast persoon. In 2018/2019 betrof dit de helft van het aantal 
meldingen en in 2017/2018 was dit circa 48 procent. In de categorie seksuele 
intimidatie zien we een soortgelijk beeld: in circa 64 procent van het aantal 
meldingen (113 van de 180 meldingen) is de beklaagde een met taken belast 
persoon, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. 
In schooljaar 2018/2019 was dit 54 procent en in 2017/2018 was dit circa 49 
procent. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering blijft 
vergelijkbaar ten opzichte van het schooljaar 2018/2019. In meer dan driekwart 
van de meldingen discriminatie gaat het over discriminatie op grond van afkomst.  
Een kwart van de meldingen betreft het discriminatie op grond van geloof, 
sekse of geaardheid. 
LINK: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/documenten/publicaties/
2021/03/09/factsheet-meldingen-vertrouwensinspecteurs-2019-2020 
TREFWOORDEN: Basisonderwijs (Primair-) 
VO - Voortgezet onderwijs 
Discriminatie 
Intimidatie 
Etnische minderheden 
CODE: 745.21 
 
 
TITEL: Gekleurde technologie : Verkenning ethisch gebruik algoritmes 
UITGAVE: Rotterdam : Rekenkamer Rotterdam, 2021 
SAMENVATTING: Rapport de Rekenkamer Rotterdam over het gebruik van algoritmes door de 
gemeente Rotterdam. Rapport is gebaseerd op een documentenanalyse en interviews met 
betrokkenen. Geconcludeerd wordt dat de gemeente Rotterdam er ondersteuning van 
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haar besluitvorming gebruik maakt van algoritmes. Hoewel er binnen de gemeente 
aandacht bestaat voor het ethisch gebruik van algoritmes, is het besef van de 
noodzaak hiervan nog niet heel wijdverbreid. Dit kan leiden tot weinig 
transparantie van algoritmes en vooringenomen uitkomsten, zoals bij een 
algoritme gericht op de bestrijding van uitkeringsfraude. Algoritmes kunnen 
worden toegepast om besluitvorming sneller, doelmatiger en effectiever te laten 
plaatsvinden. Een voorbeeld van een algoritme dat de gemeente Rotterdam 
gebruikt, is het project ‘analytics uitkeringsfraude’. Dit algoritme brengt 
mogelijk onrechtmatige uitkeringen in kaart, op basis waarvan 
uitkeringsgerechtigden voor een heronderzoek kunnen worden uitgenodigd. De 
verantwoordelijkheid voor dit algoritme is niet goed georganiseerd, waardoor er 
te weinig aandacht is voor de transparantie en de eerlijkheid van het algoritme 
. Zo is niet navolgbaar welke keuzes rondom ethische vraagstukken zijn gemaakt 
en is het voor de betrokken burger onmogelijk goed zicht te krijgen hoe het 
algoritme een rol speelt bij de uitnodiging voor een heronderzoek. Daarnaast is 
er een kans dat het algoritme, bijvoorbeeld door het gebruik van een zogeheten 
proxyvariabele laaggeletterdheid, tot vooringenomen uitkomsten leidt. Hiertegen 
zijn onvoldoende maatregelen genomen. In bredere zin bestaat in het 
gemeentelijke programma Datagedreven Werken terechte aandacht voor de 
noodzakelijke borging van de kwaliteit en ethiek van algoritmes en is de 
gemeente bezig met het ontwikkelen van de juiste instrumenten. Het ontbreekt op 
dit moment echter nog aan een volledig overzicht van het gebruik en de aard van 
algoritmes (een algoritmeregister), waardoor ook niet duidelijk is welke 
maatregelen genomen zouden moeten worden om de ethische risico’s te beheersen. 
Ook ontbreekt nog een centrale regisseur en integraal eindverantwoordelijke 
voor algoritmes. Er vindt onvoldoende afstemming plaats tussen bijvoorbeeld 
ontwikkelaars en gebruikers van algoritmes, met het risico dat de ethische 
principes van algoritmes worden verwaarloosd. Binnen het gehele concern bestaan 
nog te weinig instrumenten om de transparantie en eerlijkheid van algoritmes te 
waarborgen. Ten slotte zijn er geen richtlijnen voor de evaluatie van 
algoritmes. Of een algoritme daadwerkelijk beter presteert dan ‘oudere en meer 
traditionele’ werkwijzen, wordt niet geëvalueerd. Dat geldt dus ook voor het 
algoritme ‘analytics uitkeringsfraude’, terwijl die juist risico’s op 
vooringenomen uitkomsten bevat. De rekenkamer heeft aan het college van B en W 
zes aanbevelingen gedaan om de verantwoordelijkheid, transparantie en 
eerlijkheid van bestaande en toekomstige algoritmes te waarborgen. Het college 
heeft al deze aanbevelingen overgenomen. 
LINK: https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/11/R.P.20.06-gekleurde-
technologie.pdf 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Gemeentelijke overheid 
Overheidsinstellingen 
Etnische registratie 
Discriminatie 
CODE: 329.21 
 
 
TITEL: De aanpak van moslimdiscriminatie in drie Europese landen : Wat is er bekend 
over de (effectiviteit van de) aanpak van moslimdiscriminatie in andere Europese landen? 
AUTEUR(S): Kovács, S. 
Felten, H. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), 2020 
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SAMENVATTING: In dit onderzoek is verkend hoe in andere Europese landen moslimdiscriminatie 
wordt aangepakt. Auteurs hebben daarvoor een aantal landen en kansrijke 
aanpakken (Zweden, Oostenrijk en Duitsland) onder de loep genomen. Onderzoek is 
uitgevoerd door het bestuderen van beleidsstukken en het interviewen van 
vijftien experts uit verschillende landen. Tevens hebben is in dit rapport 
relevante wetenschappelijke literatuur betrokken. De hoofdonderzoeksvraag is de 
volgende: Wat is er bekend over de (effectiviteit van de) aanpak van 
moslimdiscriminatie in andere Europese landen. Onderzoek concludeert op basis 
van drie deelvragen: Is er in Europese landen specifieke wetgeving en/of beleid 
dat vanuit de (landelijke of lokale) overheid wordt ingezet om discriminatie – 
in het bijzonder de discriminatie van moslims – te verminderen en wat kan 
Nederland hiervan leren? Alle drie de landen hebben landelijke wetgeving tegen 
discriminatie. Maar in alle landen hebben experts daar kritiek op. In Zweden is 
er een landelijke antidiscriminatiewet opgesteld, maar wordt er in de praktijk 
weinig uitvoering aan deze wet gegeven, omdat (1) werkgevers niet voldoende 
kennis hebben om in hun organisatie de actieve maatregelen tegen discriminatie 
in te voeren, (2)de wet geen indirecte of impliciete discriminatie aanpakt, en 
(3) er geen sancties verbonden zijn aan het niet uitvoeren van de wet. In 
Duitsland is de kritiek onder meer dat het uitvoeringsorgaan te weinig 
onafhankelijk is, geen slachtoffers bijstaat in rechtszaken en dat de 
woningmarkt niet meegenomen is in de wetgeving. In Oostenrijk is die 
onafhankelijkheid bij de uitvoerders er juist wel; de uitvoering is daar met 
name lokaal. Echter, door de verschillende bestuursniveaus die betrokken zijn 
bij de wetgeving is het soms niet duidelijk voor slachtoffers van discriminatie 
waar zij terechtkunnen. In Zweden en Oostenrijk is er geen nationaal beleid. 
Maar in dat geval van het ontbreken van landelijk beleid is het een alternatief 
om lokaal te ontwikkelen. Een uitzondering is Duitsland met ‘Demokratie leben!’ 
: een landelijk beleidsprogramma dat radicalisering en (moslim)discriminatie op 
verschillende gronden aanpakt. De aanpak van moslimdiscriminatie is hierbij 
integraal verbonden met de thema’s democratie en diversiteit en met de aanpak 
van extremisme, waaronder rechts- en moslimextremisme. Welke kansrijke 
aanpakken zijn er in de praktijk? Wat is er bekend over de effectiviteit 
daarvan? Geïdentificeerd en beschreven worden de volgende aanpakken: het 
integraal gemeentelijk beleid uit Zweden, genaamd ‘Interculturele Strategie 
Gemeente Botkyrka’, waarbij culturele diversiteit gezien wordt als een 
potentieel voordeel en niet als een probleem. Een andere aanpak is de 
Verkiezingscampagnemonitoring om hatespeech te bestrijden in het Oostenrijkse 
Graz. Er is een onafhankelijke Gemeentelijke Mensenrechtenraad (MHRC) ingesteld 
die toezicht houdt op de lokale naleving van mensenrechten. Een andere npak is 
het onderdeel over het tegengaan van moslimdiscriminatie van het landelijke 
Duitse programma ‘Demokratie leben!’ Dit onderdeel zet onder meer in op 
empowerment van jonge moslims zodat hun inspraak wordt vergroot in politieke 
besluitvorming. Welke kenmerken en elementen van de aanpakken zijn dermate 
effectief en/of vernieuwend dat deze mogelijk interessant zijn om in Nederland 
in te zetten? Op basis van de resultaten van dit onderzoek ze worden aantal 
kenmerken en elementen van de bestudeerde aanpakken op een rij gezet. Deze 
kenmerken en elementen kunnen gebruikt worden om het thema moslimdiscriminatie 
verder te verkennen en uit te werken in de Nederlandse context.  
Het gaat om: (1) Moslimdiscriminatie onderdeel maken van een bredere strategie ter bevordering van 
diversiteit.; (2 )Het creëren van een breed draagvlak. Een breed draagvlak met ondersteuning door 
meerdere partijen is belangrijk omdat moslimdiscriminatie een controversieel onderwerp is en de 
bewustwording ten opzichte van het probleem vaak gebrekkig is.; (3) Onafhankelijkheid. Wanneer er 



onafhankelijke organen zijn die de antidiscriminatiewettenwaarborgen (zoals in 
Zweden en Oostenrijk) blijkt dit effectiever te werken dan wanneer dat niet 
gebeurt (zoals in Duitsland).; (4) Bevoegdheden. Het blijkt goed te werken 
wanneer de betrokken instanties van de verschillende bestuurlijke niveaus 
elkaar aanvullen in de daadwerkelijke bevoegdheden die zij hebben om de wet 
uitte voeren.; (5) Sancties. Het blijkt goed te werken wanneer sancties worden 
gekoppeld aan de uitvoering: sancties zijn belangrijk voor het waarborgen van 
antidiscriminatiewetten. Een goed voorbeeld is de gemeentelijke wet over het 
verbieden van hate speech in Graz, Oostenrijk. In Zweden ontbrekende sancties 
bij de landelijke discriminatiewet. ; (6) Vanuit meerdere bestuursniveaus. Er 
moet goed nagedacht worden hoe voor de lange termijn deuitvoering van het 
beleid het best gewaarborgd kan worden en door welk bestuursniveau dit het best 
uitgevoerd kan worden.; (7) Samenwerking met migranten- en moslimorganisaties: 
het betrekken van migrantenorganisaties en moslimorganisaties heeft een 
toegevoegde waarde bij de uitvoering.; (8) Samenwerking met experts.; (9)Het 
borgen van aanpakken. Het blijkt uit dit onderzoek dat de evaluatie van 
aanpakken noodzakelijk is om de succesvolle aanpakken te waarborgen en te 
zorgen voor doorontwikkeling.; (10) Lokaal beleid als alternatief. Wanneer er 
geen landelijk beleid is, kan lokaal beleid wel e en verschil maken.  
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/de_aanpak_van_moslimdiscriminatie-v3_0.pdf 
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