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TITEL: Lang niet toegankelijk : Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke 
beperking als spiegel van de samenleving 
AUTEUR(S): Vermeij, L. 
Hamelink, W. 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek waarin de toegankelijkheid van het publieke leven voor mensen met een 
lichamelijke beperking wordt verkend. Welke barrières komen zij tegen, bijvoorbeeld in de openbare 
ruimte, winkels, cafés, theaters, verenigingen en op het internet? En hoe werken deze door in het 
gelijkwaardig kunnen participeren? Er wordt niet alleen naar de praktische obstakels gekeken die 
mensen tegenkomen, maar ook naar de sociale kanten van toegankelijkheid en het belang van eigen 
hulpbronnen. Om zicht te krĳgen op de barrières die de samenleving opwerpt voor mensen met een 
lichamelĳke beperking, zijn ten eerste interviews uit met 38 mensen met een lichamelĳke beperking 
of een chronische ziekte gevoerd. Aan de hand van een overzicht van de plekken die voor hen de 
voorgaande jaren belangrĳk waren, vertelden zĳ over hun ervaringen bĳ het bezoeken van deze 
plekken, maar ook over hun privéomstandigheden, hun motieven en de afwegingen die zĳ maken bĳ 
het inrichten van hun leven. Ten tweede maakten is gebruik gemaakt van kwantitatieve data, namelĳk 
van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (npcg) en het Onderzoek Zorggebruik 
(ozg). Geprobeerd werd zicht te krĳgen op de toegankelĳkheid van plekken aan de hand van verschillen 
tussen mensen in het bezoek aan plekken. De achterliggende gedachte was hierbĳ dat als de ernst van 
een lichamelĳke beperking een sterk verband vertoont met de kans dat iemand een type plek bezoekt 
– wanneer mensen met een ernstige beperking dus beduidend minder geneigd zĳn dit soort plekken 
te bezoeken dan mensen met een minder ernstige of geen beperking – dit een indicatie vormt dat dit 
type plek slecht toegankelĳk is. Geconcludeerd wordt dat mensen met een lichamelijke beperking 
participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Ze ervaren ook 
minder mogelijkheden om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Van een samenleving 
waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen, is dan ook nog geen sprake, terwijl 
Nederland zich hier met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 wel aan committeerde. De 
oorzaken liggen niet alleen in de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken, maar ook in 
vooroordelen en de manier waarop mensen behandeld worden. Verder spelen hulpmiddelen en 
financiële middelen een belangrijke rol. Hier ligt niet alleen een taak voor de (lokale) overheid en 
publieke organisaties, maar ook voor bedrijfsleven, verenigingen en de samenleving als geheel. Terwijl 
supermarkten, overheidsgebouwen en online plekken vaak praktisch goed toegankelijk zijn, zijn 
sportclubs, horecagelegenheden en kleinere winkels dat vaak niet, onder andere doordat ze te krap 
zijn en weinig gericht op toegankelijkheid. Ook de openbare ruimte is niet goed toegankelijk omdat 
wisselende obstakels zorgen voor onvoorspelbaarheid en (een gevoel van) onveiligheid. Vooral in 
binnensteden zijn stoepen en pleinen moeilijk begaanbaar door historische bestrating en drukte. Naast 
fysieke barrières, zijn ook mensen van cruciale betekenis voor toegankelijke plekken. Vooral in de 
openbare ruimte of horecagelegenheden worden mensen met een lichamelijke beperking regelmatig 
onprettig behandeld. Dit kan gaan om starende blikken, ongeduld, respectloze opmerkingen of vragen 
en zelfs schelden. Deze vormen van uitsluiting lijken vaak onbedoeld en voort te komen uit 
vooroordelen en ongemak. Ook van medewerkers, bijvoorbeeld van winkels, theaters en sportscholen, 
is de bejegening niet altijd plezierig of correct. Geïnterviewden geven aan dat ze genegeerd worden, 
neerbuigend worden toegesproken of weinig bereidheid ervaren tot het doen van aanpassingen. Hier 
speelt weinig bewustzijn van het recht op gelijkwaardige deelname een rol. Op het oog kleine 



hindernissen hebben vaak grote sociale gevolgen bij het bezoek aan plekken. Het beperkte aantal 
rolstoelplaatsen in theaters bijvoorbeeld, betekent niet alleen vroeg boeken, maar vaak ook dat 
bezoekers niet bij hun gezelschap kunnen zitten. Bovendien betekent slechte toegankelijkheid dat de 
beperking meer opvalt en dat mensen afhankelijk zijn van anderen voor hulp, wat de persoon met de 
beperking in een ongelijkwaardige positie brengt. Als gevolg van ontoegankelijkheid verrichten 
mensen met een lichamelijke beperking veel extra werk, om activiteiten voor te bereiden en te 
ondernemen. Ook verrichten ze veel emotioneel werk. Het wegnemen van vooroordelen, incasseren 
van uitsluiting en het opkomen voor jezelf kost energie en gaat gepaard met gevoelens van frustratie 
en ongelijkwaardigheid. Sinds het VN-verdrag Handicap van kracht werd, kwam er meer aandacht voor 
toegankelijkheid en werden ervaringsdeskundigen vaker betrokken. Of de toegankelijkheid van het 
publieke leven hierdoor verbeterde valt nog niet te zeggen. Daadwerkelijke verbeteringen in 
toegankelijkheid stranden echter nog vaak. Hierbij speelt mee dat het beleid vrijblijvend is en dat goed 
zicht op concrete aspecten van toegankelijkheid ontbreekt. Ook zijn er ontwikkelingen die negatief 
kunnen uitpakken, zoals het autoluw maken van binnensteden en de opkomst van deelscooters. 
Gelijkwaardige deelname is daarbij niet alleen afhankelijk bij de toegankelijkheid van publieke plekken. 
Veel deelnemers hebben weinig financiële middelen, omdat zij weinig inkomsten hebben en extra 
kosten maken. Ook het lang wachten op, of niet verkrijgen van passende hulp- en vervoersmiddelen 
vormen belemmeringen. Het contact met uitvoeringsorganisaties bij het aanvragen van hulpmiddelen, 
aanpassingen en uitkeringen, ervaren geïnterviewden als zeer moeizaam. 
LINK: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/06/08/lang-niet-
toegankelijk/Lang+niet+toegankelijk.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Gehandicapten 
Maatschappelijke positie 
Ruimtelijke ordening 
Dienstverlening 
Leefsituatie 
Cultuur 
Recreatie 
CODE: 920.21 
 
 
TITEL: Samenleven in de superdiverse stad 
UITGAVE: Utrecht : Labyrinth Onderzoek & Advies, 2021 
SAMENVATTING: Kwalitatief onderzoek naar hoe inwoners van Rotterdam de diversiteit in de stad 
ervaren en naar welke discriminatie-ervaringen zij hebben. Het onderzoek vond tussen juli en oktober 
2020 plaats in acht focusgroepen met Rotterdammers van uiteenlopende achtergronden in 
evenwichtige spreiding qua opleidingsniveau, leeftijd, etnische achtergrond en nieuwkomers in de 
stad. Belangrijkste uitkomsten van de gesprekken: De respondenten zeggen een enorme 
verbondenheid met Rotterdam te voelen. Rotterdammers zijn volgens de respondenten sociaal, 
hulpvaardig en recht door zee. Ze trekken hun mond open en zijn wat directer dan andere 
Nederlanders. Je weet daarom wel meteen wat je aan ze hebt. Daarnaast zijn Rotterdammers 
aanpakkers die bij problemen aan de slag gaan. Ook typeert het de Rotterdammer dat deze goed kan 
omgaan met diversiteit, zo zeggen de respondenten. Dat Rotterdam een superdiverse stad is vindt een 
ruime meerderheid van de respondenten een verrijking: als iedereen hetzelfde zou zijn zou dat saai 
zijn. De diversiteit is interessant, leerzaam, maakt je bewust van je eigen gewoonten en alle kleuren 
en geuren samen maken van Rotterdam een bruisend geheel. Menig Rotterdammer met een 
migratieachtergrond voelt zich juist vanwege de diversiteit meer thuis in Rotterdam, en de Syrische 
nieuwkomers ervaren hierdoor een zachte landing in de stad. Onder de respondenten zonder 
migratieachtergrond zijn er wat meer verschillende geluiden . Sommigen vinden de diversiteit 
‘superleuk’ en zoeken deze bewust op. Anderen krijgen er door hun werk of waar ze wonen gewoon 
mee te maken. Zij willen over het algemeen wel tolerant zijn, ook als hen dat wat eigen speelruimte 
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kost. Verreweg de meeste respondenten geven aan dat zij zichzelf kunnen zijn in Rotterdam en hun 
leven kunnen inrichten zoals zij willen. Ze voelen de vrijheid om hun identiteit uit te dragen en voelen 
zich over het geheel genomen veilig in de stad. Echter door LHBTIQA’s én door joodse of islamitische 
respondenten werd aangegeven dat zij rekening denken te moeten houden met anderen en niet 100% 
zichzelf te kunnen zijn. Zij voelen zich door wat zij of vrienden/kennissen meemaken in toenemende 
mate onveilig in de stad.Theoretisch opgeleide respondenten zonder en met migratieachtergrond 
ervaren zelf geen discriminatie. Zij zijn wel getuige van discriminatie van mensen met een 
migratieachtergrond, bijvoorbeeld op hun werk of zij wijzen op de ervaringen van jongeren met een 
migratieachtergrond die geen stageplaatsen kunnen vinden .Praktisch en middelbaar opgeleide 
respondenten met een migratieachtergrond benoemen overwegend discriminatie door witte 
Nederlanders, zowel in de openbare ruimte als op de werkvloer als bij instellingen waar ze klant van 
zijn. Van respondenten met dezelfde opleidingsachtergrond maar zonder migratieachtergrond komen 
voorbeelden als ‘fat shaming’(stereotypering en negatieve reacties ten aanzien van het 
lichaamsgewicht van een ander), reacties op tatoeages en hetsteeds duurder worden van de stad naar 
voren als ervaren discriminatie. Diverse respondenten geven ook blijk van eigen vooroordelen en 
stereotypen. Uit de voorbeelden die men geeft blijkt dat men vooral in stereotypen denkt. Toch is er 
geen enkele groep die een bepaalde andere groep als geheel wegzet als probleemgroep. Het gaat om 
individuen en niet om groepen, om het gedrag en niet om de afkomst. Het doel van Black Lives Matter 
om racisme tegen te gaan en gelijkwaardigheid te bevorderen, kan op sympathie rekenen. Het minste 
begrip van en voor deze beweging is er onder praktisch opgeleide respondenten zonder 
migratieachtergrond. Echter de hoofdlijn was ook dan nog: discriminatie wordt door iedereen 
afgekeurd. Het met elkaar samenleven in de superdiverse stad gaat volgens respondenten best goed. 
Zowel praktisch als theoretisch opgeleide respondenten met en zonder migratieachtergrond vinden 
overwegend dat ze hun leven goed kunnen leven in de stad. Het samenleven vraagt wel om aanpassen, 
en wrijving en spanning is er zeker. Vooral als het aankomt op afkeurende opmerkingen ten aanzien 
van de eigen leefwijze of het moeten inleveren van verworven vrijheden (al dan niet vermeend). Toch 
stellen de meeste mensen zich mild op. Volgens de respondenten zou de gemeente kansen voor 
positieve kennismaking met elkaars cultuur meer kunnen faciliteren of organiseren, en excessen 
actiever kunnen bestrijden. 
LINK: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10281030/1/s21bb008076_1_60172_tds 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Rotterdam 
Multiculturele samenleving 
Etnische minderheden 
Homoseksualiteit 
Antisemitisme 
Autochtonen 
CODE: 001.21 
 
 
TITEL: Discriminatiecijfers in 2020 : Een rapport over registraties van meldingen van 
discriminatie-incidenten door de politie, en meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en 
andere organisaties in Nederland 
AUTEUR(S): Bon, S. van 
Fiere, B. 
Wit, N. de 
UITGAVE: Rotterdam / Den Haag : Art.1 / Nationale Politie, 2021 
SAMENVATTING: Zesde editie van het landelijke rapport over discriminatie, waarin de cijfers van de 
politie en de antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) samen worden gepresenteerd. Deze editie gaat 
over het jaar 2020. Daarnaast zijn in dit rapport ook de gegevens betrokken van andere organisaties 
die discriminatiemeldingen registreren, zoals het meldpunt voor discriminatie op het internet (MiND), 
het College voor de Rechten van de Mens dat verzoeken om een oordeel ontvangt over situaties die 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10281030/1/s21bb008076_1_60172_tds


als discriminatie zijn ervaren en de Nationale Ombudsman. De politie registreerde in 2020 in totaal 
6.141 discriminatieincidenten. Bij de ADV’s kwamen 9.575 discriminatiemeldingen binnen, waarvan er 
4.098 betrekking hadden op het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan chinezen’. Zowel bij de politie 
als bij de ADV’s zien we in 2020 een aanzienlijke stijging in het aantal registraties ten opzichte van 
2019, ook als de bulkmelding over het carnavalslied bij de ADV’s buiten beschouwing wordt gelaten. 
Bij het College nam het aantal verzoeken om een oordeel ook toe en hetzelfde geldt voor meldingen 
bij MiND. Het College ontving 638 verzoeken om een oordeel en daarnaast 2.723 vragen over gelijke 
behandeling. MiND ontving 843 meldingen van discriminatie op het internet. Bij de Nationale 
ombudsman kwamen 157 klachten binnen over discriminatie door overheidsinstanties, ook meer dan 
in 2019. De Kinderombudsman ontving 13 klachten over discriminatie, uitsluiting en pesten met een 
discriminatoir karakter, wat een vergelijkbaar aantal was als in 2019. Bij alle instanties zien we in 2020 
registraties die op de een of andere manier verband houden met corona. Het gaat enerzijds om 
incidenten die direct verband houden met de coronacrisis, te weten discriminatie van mensen met een 
Oost -Aziatische achtergrond (toegelicht in het volgende punt). Anderzijds gaat het om discriminatie-
ervaringen gerelateerd aan de genomen overheidsmaatregelen om de pandemie tegen te gaan. De 
ADV’s ontvingen veel meldingen van mensen die zich vanwege een beperking of hun leeftijd 
gediscrimineerd voelen door de maatregelen. Daaronder vallen onder meer meldingen over de 
mondkapjesplicht, waarover ook het College en de Nationale ombudsman verzoeken, vragen en 
klachten ontvingen. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen 
gaven aan zich gediscrimineerd te voelen in winkels, horecagelegenheden of andere voorzieningen. 
Daarnaast zien we in de registraties ook een geringer aantal meldingen van mensen met principiële 
bezwaren tegen de mondkapjesplicht. Wat uit de politieregistraties in relatie tot corona vooral naar 
voren komt, zijn meldingen en (soms) aangiften van mensen die zich benadeeld en/of gediscrimineerd 
voelen omdat zij menen door de (wijze van) toepassing van de maatregelen anders behandeld te 
worden. De coronacrisis leidde ook tot een toename van registraties van discriminatie op grond van 
een Oost-Aziatisch uiterlijk. Het al genoemde lied ‘Voorkomen is beter dan chinezen’ leverde niet 
alleen een bulkmelding (4.098) op bij ADV’s, maar ook de politie, MiND en het College ontvingen 
meldingen en vragen hierover (952 meldingen via politie.nl, 90 meldingen bij MiND, 18 vragen bij het 
College). Het lied werd als denigrerend, stigmatiserend en kwetsend ervaren. 43 procent van de 
politieregistraties (2.657 incidenten) en 52 procent van de ADV-meldingen (2.842) had betrekking op 
de herkomst van de gedupeerde. Ook in voorgaande jaren was herkomst de grond die het vaakst 
geregistreerd werd, maar in 2020 was sprake van een grote stijging, zowel in relatieve absolute zin. 
Mogelijk heeft het maatschappelijke debat over racisme, dat in 2020 een nieuwe impuls kreeg met de 
Black Lives Matter-demonstraties naar aanleiding van de dood van George Floyd, tot meer meldingen 
en geregistreerde incidenten geleid. Ook het College en MiND registreerden in 2020 meer verzoeken, 
vragen en meldingen met de grond herkomst dan in 2019. In 2020 registreerde de politie 3.924 
discriminerende uitlatingen. 48 procent daarvan had betrekking op de grond herkomst (1.879 
registraties) en 34 procent op seksuele gerichtheid (1.330 registraties). Dergelijke incidenten doen zich 
vaak voor in de openbare ruimte en de uitlatingen zijn dan doorgaans afkomstig van onbekenden. Ook 
uitlatingen gedaan in de context van conflicten tussen buren of buurtgenoten komen veel voor. De 
politie registreerde daarnaast 638 bedreigingen en 699geweldsincidenten met een mogelijk 
discriminatie-aspect. Ook zijn er 210  geregistreerde incidenten van bekladding en 392 incidenten van 
vernieling, waaronder hakenkruisen. ADV’s registreerden 2.421 meldingen van ‘vijandige bejegening’, 
een stijging van 43 procent. Het gaat in deze categorie niet alleen over uitlatingen maar ook over 
pesten, bekladding, vernieling en ander als vijandig ervaren gedrag. Bij ADV’s is ‘omstreden 
behandeling’ de meest geregistreerde discriminatiewijze, met 57 procent (3.127 meldingen). De 
gemelde ervaringen hebben vaak betrekking op ongelijke behandeling op de terreinen arbeidsmarkt, 
collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening. De arbeidsmarkt is nog altijd het terrein 
waarover ADV’s de meeste meldingen ontvangen, al nam zowel het aandeel als het absolute aantal 
meldingen op dit terrein af in 2020. In 2020 ging het om 1.083 meldingen (20 procent van het totaal). 
Meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie gaan bijvoorbeeld om ervaren discriminatie bij werving en 
selectie of door collega’s of klanten. Ook bij het College is de arbeidsmarkt het terrein waarover de 



meeste verzoeken binnenkomen. Het rapport werd op 24 Juni 2021 door de minister BZK met 
begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/discriminatiecijfers-in-2020.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/24/kamer
brief-voortgang-aanpak-discriminatie-en-racisme/kamerbrief-over-aanpak-discriminatie-en-
racisme.pdf 
TREFWOORDEN: Meldpunten 
Discriminatie 
Nederland 
Klachtbehandeling 
Etnische minderheden 
Politie-optreden 
Racisme 
Vrouwen 
CODE: 002.21 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2020, politie-eenheid Rotterdam 
UITGAVE: Rotterdam : RADAR / Politie-eenheid Rotterdam, 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2020 zijn verricht in de 
politie-eenheid Rotterdam door de regionale antidiscriminatievoorzieningen of 
adv's (RADAR, Meldpunt Goeree-Overflakkee), door de politie en door het College 
voor de Rechten van de Mens. Cijfers worden uitgesplitst naar 
discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en discriminatiewijze. Uitsplitsing 
vindt plaats op niveau van de politie-eenheid en van de gemeente. In 2020 
ontvingen de meldpunten in de politie-eenheid Rotterdam in totaal 1101 
meldingen van discriminatie waarvan 410 meldingen betrekking hadden op een 
incident dat fysiek plaatsvond in een gemeente binnen de politie-eenheid 
Rotterdam. In de Monitor Discriminatie wordt aandacht besteed aan de meldingen 
over incidenten in gemeenten in de politie-eenheid. De politie registreerde in 
2020 891 discriminatie-ncidenten. Bij zowel de politie als de meldpunten is een 
stijging zichtbaar ten opzichte van 2019. Bij het College kwamen 86 verzoeken 
om een oordeel binnen van inwoners uit de politie-eenheid Rotterdam. Ruim de 
helft van de meldingen (56%) en bijna de helft van de politieregistraties (47%) 
had in 2020 betrekking op de discriminatiegrond herkomst/huidskleur. Bij de 
meldpunten ging 14% van de meldingen over de discriminatiegrond handicap/ 
chronische ziekte. Ruim de helft van deze meldingen had te maken met de 
mondkapjesplicht in verband met het coronavirus. 8% van de meldingen betrof 
discriminatie op grond van geslacht. Bij de politie stond de discriminatiegrond 
seksuele gerichtheid met 30% op de tweede plaats en antisemitisme met 11% op de 
derde plaats. Veel van deze meldingen gaan over scheldpartijen met 
discriminerende termen. Wat betreft de discriminatiegrond godsdienst, gaan 
zowel de meldingen bij de meldpunten als de politieregistraties grotendeels 
over discriminatie tegen moslims. Bij de meldpunten was commerciële 
dienstverlening met 22% het maatschappelijke terrein waarover in 2020 de meeste 
discriminatiemeldingen binnenkwamen. Veel van deze meldingen hadden te maken 
met coronagerelateerde discriminatie-ervaringen. Ook over de terreinen 
arbeidsmarkt, buurt/wijk, openbare ruimte en collectieve voorzieningen kwamen 
in 2020 veel meldingen binnen. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-rotterdam.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 

https://discriminatie.nl/files/2021-06/discriminatiecijfers-in-2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/24/kamerbrief-voortgang-aanpak-discriminatie-en-racisme/kamerbrief-over-aanpak-discriminatie-en-racisme.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/24/kamerbrief-voortgang-aanpak-discriminatie-en-racisme/kamerbrief-over-aanpak-discriminatie-en-racisme.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/24/kamerbrief-voortgang-aanpak-discriminatie-en-racisme/kamerbrief-over-aanpak-discriminatie-en-racisme.pdf
https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-rotterdam.pdf


Meldpunten 
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Rotterdam 
Zuid-Holland 
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Homoseksualiteit 
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TITEL: Monitor Discriminatie 2020 Zeeland - West-Brabant 
UITGAVE: Goes / Tilburg : Anti Discriminatie Bureau Zeeland / RADAR / Politie-eenheid 
Zeeland - West-Brabant , 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2020 zijn verricht in de 
politie-eenheid Zeeland-West-Brabant door de regionale 
antidiscriminatievoorzieningen of adv's (ADB Zeeland, RADAR, Meldpunt 
Discriminatie Waalwijk, ADV Rucphen, ADV Woensdrecht, ADV Zundert), door de 
politie en door het College voor de Rechten van de Mens. Cijfers worden 
uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. In 2020 ontvingen de meldpunten in Zeeland-West-Brabant 541 
discriminatiemeldingen van inwoners van gemeenten in de politie-eenheid. Bijna 
een kwart van de meldingen betrof het ‘coronalied’ van Radio 10. Deze monitor 
analyseert de 320 meldingen over incidenten die fysiek plaatsvonden in Zeeland 
-West-Brabant. De politie registreerde 468 discriminatie-incidenten. Het College 
ontving 52 verzoeken om een oordeel. Bij alle drie de instanties was sprake van 
een opvallende toename ten opzichte van 2019. Deze monitor besteedt extra 
aandacht aan meldingen en registraties die te relateren zijn aan de 
coronacrisis. Discriminatiegronden Herkomst/huidskleur was zowel bij de 
meldpunten (47%) als bij de politie (43%) de meest voorkomende 
discriminatiegrond. Meldingen en registraties over deze discriminatiegrond 
namen in aantal toe ten opzichte van 2019. Bij de meldpunten springt het hoge 
aantal meldingen over de grond handicap/chronische ziekte in het oog. Deze 
meldingen vormden 23% van het totaal. Bijna de helft ging over vervelende 
ervaringen vanwege het niet kunnen voldoen aan de mondkapjesplicht. Bij de 
politie was seksuele gerichtheid (35%) na herkomst de meest geregistreerde 
grond, met aanzienlijk meer registraties dan in 2019. Verzoeken om een oordeel 
bij het College gingen het vaakst over de gronden geslacht en handicap. 
Terreinen van discriminatie Arbeidsmarkt was met 22% het maatschappelijke 
terrein waarover de meeste discriminatiemeldingen binnenkwamen. De afstand tot 
de terreinen commerciële dienstverlening (17%) en collectieve voorzieningen 
(16%) was echter minder groot dan in 2019, vooral vanwege het flinke aantal 
coronagerelateerde meldingen op deze terreinen. Bij het College ging bijna de 
helft van de verzoeken over het terrein arbeid. De politie registreerde de 
locatie van incidenten niet. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-zwb.pdf 
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TITEL: Monitor Discriminatie 2020 Oost-Brabant 
UITGAVE: 's-Hertogenbosch : RADAR / Politie-eenheid Oost-Brabant, 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2020 zijn verricht in de 
politie-eenheid Oost-Brabant door de regionale antidiscriminatievoorzieningen 
of adv's door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. De 
adv’s in de politie-eenheid Oost-Brabant zijn RADAR, het Meldpunt Discriminatie 
van de LEV groep, het Adviespunt Discriminatie van Lumens, het Meldpunt 
Discriminatie van Sociom en het Meldpunt Discriminatie Heusden van Countour de 
Twern. Cijfers worden uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk 
terrein en discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de 
politie-eenheid en van de gemeente. In 2020 ontvingen de meldpunten in Oost 
-Brabant 555 discriminatiemeldingen van inwoners van gemeenten in de politie 
-eenheid, een stijging van 151% ten opzichte van 2019. Bijna de helft van de 
meldingen betrof het ‘coronalied’ van Radio 10. Ook elders in Nederland 
veroorzaakte dit voor Chinese mensen beledigende lied ophef. Deze monitor 
analyseert de 232 meldingen over incidenten die fysiek plaatsvonden in Oost 
-Brabant. De politie registreerde 321 discriminatievoorvallen, 13% meer dan in 
2019. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 38 verzoeken om een 
oordeel. Deze monitor besteedt extra aandacht aan de meldingen en registraties 
die verband hielden met de coronacrisis. Discriminatiegronden 
Herkomst/huidskleur was zowel bij de meldpunten (45%) als bij de politie (44%) 
de meest voorkomende discriminatiegrond. Specifiek uitgelicht in deze monitor 
worden de discriminatie-ervaringen van mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk. 
Bij de meldpunten kwamen meldingen over de grond handicap/chronische ziekte op 
de tweede plaats (22%). Een aanzienlijk deel hiervan kwam van melders die 
vanwege hun beperking geen mondkapje konden dragen en daarom de toegang werd 
geweigerd tot winkels en andere openbare plekken. Bij de politie gingen na 
herkomst de meeste registraties over seksuele gerichtheid (29%).Verzoeken om 
een oordeel bij het College gingen het vaakst over de grond handicap. Bij de 
meldpunten hadden meldingen het vaakst (25%) betrekking op de arbeidsmarkt. 
Hierna volgde de commerciële dienstverlening (20%). Op dit terrein vinden we 
een relatief groot aantal coronagerelateerde meldingen. Deze hadden vooral 
betrekking op de mondkapjesplicht. Het terrein collectieve voorzieningen (10%) 
kwam op de derde plaats. Bij het College ging bijna de helft van de verzoeken 
over het terrein arbeid 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-oost-brabant.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
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TITEL: Monitor discriminatie 2020 Limburg 
UITGAVE: Maastricht : ADV Limburg / Politie-eenheid Limburg, 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2019 zijn verricht in de 
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politie-eenheid Limburg door de regionale antidiscriminatievoorziening (ADV 
Limburg), door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. 
Cijfers worden uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. Dit jaar is in de Monitor Discriminatie speciale aan voor 
het thema islamofobie. In 2020 heeft ADV Limburg 512 discriminatiemeldingen 
ontvangen, 83% meer dan in 2019. De verspreiding van het coronavirus in 
Nederland is een van de verklaringen voorde toename van het aantal meldingen. 
Een door Radio-10 uitgezonden carnavalsnummer waarin het coronavirus gelinkt 
werd aan Chinese mensen zorgde voor veel meldingen. Maar Aziatische mensen 
werden ook uitgescholden, bespuugd en nagewezen op straat omdat anderen hen 
verantwoordelijk achtten voor het virus. Het betreft een groep in onze 
samenleving die zich voorheen niet zo liet horen, maar nu duidelijk vindt dat 
er grenzen worden overschreden en dat ook meldt. Daarnaast voelden ook mensen 
met een handicap of chronische ziekte zich beperkt en gediscrimineerd door de 
uitwerking van coronamaatregelen. Zij meldden dit en vroegen hulp hierbij. 
Verder heeft de Black Lives Matter-beweging die vanuit Amerika oversloeg naar 
de rest van de wereld, ook mensen in Nederland bewuster gemaakt van 
discriminatie en van de impacten negatieve gevolgen ervan. Een derde reden voor 
de stijging van het aantal meldingen was een slepend conflict tussen twee 
buurgezinnen in Heerlen dat eind 2020 escaleerde. Het leidde ook landelijk tot 
commotie door het verspreiden van filmpjes via social media. Mensen dienden 
klachten in bij de betrokken woningcorporatie, die vervolgensde klachten op 
haar facebookpagina op discriminerende wijze leek te beantwoorden. De 
woningcorporatie gaf aan deze berichten niet zelf geplaatst te hebben, nam er 
nadrukkelijk afstand van en heeft aangifte gedaan bij de politie. De berichten 
veroorzaakten echter veelonrust en waren voor veel mensen aanleiding om melding 
te doen bij ADV Limburg In 2020 registreerde de politie 301 discriminatie 
-incidenten in de bij ADV Limburg aangesloten gemeenten ten opzichte van 314 in 
2019, een lichte daling dus. Dit is inclusief incidenten gericht tegen 
werknemers met een publieke taak, zoals politiemensen,medewerkers van het 
openbaar vervoer en zorgpersoneel. De politieregistraties betreffen niet alleen 
meldingen en aangiften van discriminatiedelicten, maar ook andere incidentenmet 
een discriminatoir aspect. Denk aan het gebruik van discriminerende 
scheldwoorden bij een mishandeling of een discriminerende belediging. Deze 
worden geregistreerd, maarhet wil niet zeggen dat betrokkene het als 
discriminatie ervaren, herkend of benoemd heeft. De meest geregistreerde grond 
bij de incidenten was herkomst/huidskleur met 48%, een toename van 10% 
vergeleken met 2019. In ruim 30% van de gevallen gaat het omproblemen tussen 
buren die uit de hand lopen met bedreigingen, scheldpartijen en bekladdingen 
als gevolg. Maar er worden bijvoorbeeld ook langs de lijn discriminerende 
opmerkingen gemaakt tegen scheidsrechters of spelers en ook medewerkers in 
functiekrijgen discriminerende scheldwoorden naar hun hoofd geslingerd. Met 28% 
is seksuele gerichtheid de tweede meest geregistreerde grond 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-limburg.pdf 
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TITEL: Monitor Discriminatie 2020 Haaglanden & Hollands Midden 
AUTEUR(S): Zandvliet, A. 
UITGAVE: Den Haag : Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding, 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2020 zijn verricht in de 
politie-eenheid Den Haag of de regio Haaglanden & Hollands Midden door de 
regionale antidiscriminatievoorzieningen of adv's (Stichting voor Inclusie en 
discriminatiebestrijding en de antidiscriminatievoorziening Den Haag Meldt), 
door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. Cijfers worden 
uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. In 2020 vond een ruime verdubbeling van het aantal 
meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen Den Haag Meldt en Stichting iDb 
plaats: de meldingen zijn gestegen van 437 in 2019 naar 1.210 in 2020. Het 
aantal inwoners dat aangifte of melding van discriminatie deed bij de Politie 
nam met 4% toe: van 698 in 2019 naar 728 aangiften/meldingen in 2020. Ook bij 
de verzoeken aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM) was in 2020 
sprake van een sterke toename ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 hebben 
in totaal 75 inwoners uit Haaglanden en Hollands Midden een verzoek om een 
oordeel gedaan, een toename van 19%.Een groot deel van de klachten en meldingen 
, te weten 957 (79%), is sterk beïnvloed door incidenten en voorvallen die een 
aanjagende werking hadden op de brede maatschappelijke discussie over racisme 
en discriminatie. Denk hierbij aan het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan 
Chinezen’ door Radio 10, waarin op stigmatiserende en discriminerende wijze het 
verband werd gelegd tussen mensen van Chinese afkomst en COVID-19, en andere 
incidenten die gericht waren tegen personen met een Oost-Aziatische achtergrond 
. De forse stijging is ook beïnvloed door de Black Lives Matter-demonstraties 
en de groeiende maatschappelijke aandacht voor racisme. In 2020 zijn bij Den 
Haag Meldt en Stichting iDb ook veel incidenten en voorvallen gemeld door 
personen met een beperking en anderen die problemen hebben ervaren door 
maatregelen die in het kader van coronabestrijding werden genomen. Op deze 
grond is een toename van 57% geregistreerd. Net als voorgaande jaren spelen de 
meest gemelde incidenten van discriminatie zich af op de arbeidsmarkt. In de 
regio Haaglanden en Hollands Midden werden 106 discriminatievoorvallen gemeld 
die plaatsvonden op de arbeidsmarkt. Meldingen betreffen vaak discriminatie op 
basis van afkomst of huidskleur, geslacht, leeftijd, beperking of chronische 
ziekte en godsdienst. Exponentiele groei is te zien op de maatschappelijke 
terreinen openbare ruimte (276%), media en reclame (187%) en commerciële 
dienstverlening (84%). De negatieve effecten van leeftijdsdiscriminatie worden 
onvoldoende erkend. De verhalen achter meldingen over situaties waarbij 70 
-plussers worden buitengesloten of onheus worden bejegend vertellen veel over de 
negatieve associaties en stereotypen die aan leeftijd worden gekoppeld. Er is 
ook goed nieuws zoals initiatieven van burgers die niet aan de zijkant staan 
wanneer buren vanwege hun afkomst of seksuele gerichtheid en seksuele 
identiteit worden gediscrimineerd of buitengesloten. Ook de bereidheid van 
maatschappelijke organisaties en ondernemers om maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen voor non-discriminatie en inclusie geeft hoop. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-haaglanden-hollands-
midden.pdf 
TREFWOORDEN: Meldpunten 
Discriminatie 
Den Haag 

https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-haaglanden-hollands-midden.pdf
https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-haaglanden-hollands-midden.pdf


Zuid-Holland 
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TITEL: Jaarverslag 2020. Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) 
UITGAVE: Amsterdam : Amsterdam : Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) , 2021 
SAMENVATTING: Jaarverslag over 2020 van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). 
Bevat een overzichtt over de meldingen over discriminatie die in 2020 in de 
politie-eenheid Amsterdam (gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, 
Aalsmeer en Ouder-Amstel) zijn behandeld door de regionale 
antidiscriminatievoorziening (Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam of MDRA). 
In 2020 vond er een verdubbeling van het aantal meldingen plaats: de meldingen 
zijn gestegen van 595 in 2019 naar 1309 meldingen in 2020.Herkomst en 
huidskleur is de discriminatiegrond waar het Meldpunt Discriminatie jaarlijks 
de meeste meldingen over binnenkrijgt. Dit aantal steeg fors in 2020, met 318 
meldingen in 2019 en 944 meldingen in 2020. Een deel van deze stijging betreft 
de bulkmelding over het stigmatiserende radio 10-lied Voorkomen is beter dan 
Chinezen, met 406 meldingen. Zonder deze bulkmelding mee te rekenen is er in 
2020 nog steeds sprake van een flinke toename van meldingen op grond van 
herkomst en huidskleur. Het gaat hierbij om een stijging met bijna 70% ten 
opzichte van 2019. Ongeveer een kwart van deze meldingen gaat specifiek over 
antizwart-racisme (141 meldingen). Naar aanleiding van de coronacrisis was er 
een forse toename in het aantal meldingen van anti-Aziatisch racisme, met acht 
meldingen in 2018, tien meldingen in 2019 en maar liefst 523 meldingen in 2020 
(117 meldingen zonder de bulkmelding over het radio 10-lied). Het gaat hierbij 
vaak om racistische belediging en uitschelden, al dan niet gecombineerd met 
corona-gerelateerde opmerkingen. Net als voorgaande jaren spelen de meest gemelde 
incidenten van discriminatie zich af op de arbeidsmarkt. In de regio Amsterdam 
werden 161 discriminatievoorvallen gemeld die plaatsvonden op de arbeidsmarkt. 
Meldingen betreffen vaak discriminatie op basis van afkomst of huidskleur, 
geslacht, leeftijd, beperking of chronische ziekte en godsdienst. De meeste 
meldingen vinden plaats op de werkvloer, gevolgd door discriminatie tijdens het 
werving- en selectieproces en discriminatie bij uitstroom (bijvoorbeeld een 
ontslagprocedure). Meldingen van geweld en bedreiging namen voor het tweede 
jaar op rij toe. In 2019 werden 53 meldingen van bedreiging ontvangen, wat 
verdubbelde naar 107 meldingen in 2020. Hierbij ging het vooral (meer dan 70%) 
om bedreiging vanwege afkomst en huidskleur. In iets meer dan 15% van de 
gevallen betreft het bedreiging op grond van seksuele geaardheid. In 2019 
kwamen 20 meldingen binnen over geweldsincidenten. Dit aantal groeide naar 45 
meldingen in 2020. Bij bijna 60% van de gewelddadige incidenten werd herkomst 
of huidskleur als discriminatiegrond genoemd. Bij 30% van de meldingen werd 
seksuele geaardheid genoemd en bij drie meldingen was er sprake van geweld 
tegen transgender personen. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-amsterdam.pdf 
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CODE: 001.21 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2020 Noord-Holland 
UITGAVE: Haarlem / Zaandstad/ Alkmaar : Politie-eenheid Noord-Holland / Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland / Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek 
-Waterland / Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord, 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2020 zijn behandeld in de 
politie-eenheid Noord-Holland door de regionale antidiscriminatievoorzieningen 
of adv's (Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland / Bureau 
Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord / Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland), door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. 
Cijfers uit 2020 worden vergeleken met die van 2019. Cijfers worden 
uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. In 2020 registreerde de politie in de eenheid Noord-Holland 
523 discriminatie-incidenten, dat is 14% meer dan in 2019 (458 incidenten). 
Landelijk laat de politie een stijging zien van 12%. Bij de drie Anti 
-discriminatievoorzieningen (adv’s) in de eenheid Noord-Holland werden 512 
discriminatieklachten in behandeling genomen (op basis van woonplaats melder). 
In 2019 ging het om 290 klachten. Het verschil tussen de jaren komt voort uit 
de grote hoeveelheid klachten over een discriminerend coronalied jegens 
Aziatische Nederlanders in 2020. Als we de coronalied-klachten buiten 
beschouwing laten, zien we bij de drie adv’s een groei van het aantal 
discriminatieklachten van 17%. Landelijk laten de ADV’s een toename van 25% 
zien, exclusief klachten over het coronalied. Discriminatie kan iedereen treffen, 
maar wie worden er vooral door geraakt? Discriminatie van mensen met een 
migratieachtergrond of een donkere huidskleur wordt het meest gemeld. Meer dan 
de helft van de klachten gaat hierover, bij zowel de adv's s als de politie. 
Discriminatie op grond van herkomst en huidskleur is veelomvattend en lastig 
aan te pakken. Bij de politie staan klachten op grond van (homo)seksuele 
gerichtheid op de tweede plaats: de politie registreerde hierover 138 
incidenten in 2020. Dit is ruim een kwart van alle discriminatie-incidenten, 
landelijk ligt dit op 32%. Het merendeel van de gemelde incidenten heeft 
betrekking op homoseksuele mannen. Het betreft ook een deel ongericht schelden 
met het woord ‘homo’ erin tegen werknemers met een publieke taak, veelal 
politieagenten. Bij adv's in Noord-Holland komen in 2020 12 klachten binnen op 
grond van (homo)seksuele gerichtheid. LHBT’s worden uitgescholden door hun 
buren of homo- of transjongeren worden op straat lastiggevallen en 
uitgescholden door andere jongeren. Mensen met een beperking of chronische 
ziekte hebben in 2020 vooral te maken met uitsluiting in winkels, dit blijkt 
uit de meldingen bij de adv’s. Zij hebben last van de coronaregels waardoor hen 
de toegang werd geweigerd. Bijvoorbeeld omdat ze geen mondkapje konden dragen 
of een mandje konden pakken. Het aantal klachten bij de adv’s hierover is 
gestegen van met 64%, van 33 naar 54 klachten in 2020. Bij de politie wordt 
bijna geen aangifte gedaan van discriminatie op grond van handicap of 
chronische ziekte, terwijl dit wel in het Wetboek van Strafrecht staat. Over 
moslimdiscriminatie kwamen in 2020 bij de ADV’s 18 klachten binnen: een 
verdubbeling. Bij de ADV’s fluctueert het aantal klachten hieromtrent elk jaar. 
De meeste moslims melden over incidenten in de eigen woonbuurt, de openbare 
ruimte, publieke of politieke opinie of de arbeidsmarkt. Bij de politie is 
sinds 2019 de specificatie naar moslimdiscriminatie in de cijfers niet mogelijk. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-noord-holland.pdf 
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TITEL: Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland 
UITGAVE: Groningen / Leeuwarden / Assen : Discriminatie Meldpunt Groningen / 
Discriminatie Meldpunt Tûmba / Meldpunt Discriminatie Drenthe / Politie-eenheid 
Noord-Nederland, 2021 
SAMENVATTING: Overzicht van de klachten en meldingen die in het jaar 2019 door de drie 
antidiscriminatievoorzieningen (adv's) , de politie en het College voor de 
Rechten van de Mens in de politie-eenheid Noord-Nederland zijn geregistreerd. 
Het gaat om de antidiscriminatievoorzieningen : Discriminatie Meldpunt Tûmba 
(provincie Friesland), Discriminatie Meldpunt Groningen (provincie Groningen), 
en Meldpunt Discriminatie Drenthe (provincie Drenthe). Cijfers worden 
uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein, aard van 
discriminatie en gemeente. In 2020 werden er bij de adv's in totaal 492 
meldingen van discriminatie geregistreerd. In 2019 registreerden de adv's nog 
507 meldingen. Het aantal meldingen is daardoor ongeveer gelijk gebleven. Wel 
is er een grote stijging in het aantal meldingen zichtbaar van inwoners uit 
Noord-Nederland waarbij het voorval buiten de eigen regio heeft plaatsgevonden. 
Dit type meldingen steeg met maar liefst 33% naar 720 meldingen. Dit is te 
verklaren door het grote aantal meldingen dat de Meldpunten in 2020 kregen over 
met name zaken gerelateerd aan het coronavirus. Ook de politie registreerde 
ongeveer evenveel meldingen vergeleken met een jaar eerder: van 481 meldingen in 
2019 naar 512 in 2020. Al jaren is er een duidelijke, dalende trend zichtbaar 
van meldingen van mensen die aangeven dat ze ongelijk behandeld zijn op basis van 
hun seksualiteit. In 2020 kwamen er bij de adv's slechts 19 meldingen binnen. In 
2019 waren dit er nog 39. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-noord-nederland.pdf 
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TITEL: Monitor Discriminatie 2020 Provincie Utrecht 
UITGAVE: Utrecht : Art.1 Midden-Nederland / Politie-eenheid Midden-Nederland , 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2020 zijn verricht in de 
provincie Utrecht door de regionale antidiscriminatievoorziening Art.1 Midden 
-Nederland, door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. 
Cijfers worden uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. In 2020 heeft Art.1 MN 714 meldingen ontvangen van inwoners 
uit de provincie Utrecht. Er zijn 460 voorvallen geregistreerd die in de 
provincie plaatsvonden. De politie registreerde 697 aangiften en meldingen in 
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2020, dit gaat echter om de politie-eenheid Midden-Nederland (provincie Utrecht, 
Flevoland en Gooi- en Vechtstreek). Bij het College voor de Rechten van de Mens 
kwamen dit jaar 73 verzoeken om een oordeel binnen van mensen woonachtig in 
deze politie-eenheid. Het is aannemelijk dat er overlap bestaat tussen deze 
aantallen; iemand kan hetzelfde voorval hebben gemeld bij zowel Art.1 MN als 
bij de politie of het College. Er is een grote stijging van het aantal 
meldingen in 2020 in vergelijking met 2019. In 2019 ontving Art.1 MN 368 
meldingen van inwoners van de provincie Utrecht. Er is dus bijna sprake van een 
verdubbeling. Een hoog aantal meldingen ging over het carnavalslied van Radio 10 
dat beledigend was voor mensen van Chinese afkomst. Dit verklaart ook de 
toename bij het terrein ‘Media/reclame’. De Black Lives Matterdemonstraties 
vorig jaar lijken er ook voor te hebben gezorgd dat mensen meergeneigd waren 
melding te doen van hundiscriminatie-ervaringen. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-utrecht.pdf 
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TITEL: Monitor Discriminatie 2020 Oost-Nederland 
UITGAVE: Enschede / Nijmegen / Arnhem / Apeldoorn : Vizier / Artikel 1 Noord-Oost 
Gelderland / Politie Oost-Nederland , 2021 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2020 zijn verricht in de 
politie-eenheid Oost Nederland door de regionale antidiscriminatievoorzieningen 
of adv's, door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens.In 
deze monitor is zowel een overzicht opgenomen van de meldingen in de politie 
-eenheid Oost-Nederland over ervaren discriminatie als die van de ADV’s Vizier 
en Art.1 Noord Oost Gelderland, in Oost-Nederland. De cijfers van ADV Meldpunt 
Discriminatie Deventer (MDD) zijn niet in deze Monitoropgenomen. Daarnaast zijn 
de cijfers van het College voor de Rechten van de Mens voor Oost-Nederland 
toegevoegd. Cijfers worden uitgesplitst naar discriminatiegrond, 
maatschappelijk terrein en discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op 
niveau van de politie-eenheid en van de gemeente. In totaal kregen de 
discriminatiebureaus Vizier Oost en Art.1 Noord Oost Gelderland 937 meldingen 
binnen in 2020. De politie Oost-Nederland noteerde ongeveer evenveel (906) 
discriminatie-incidenten. Slechts een deel daarvan is dubbel, in totaal gaat 
het om ruim 1500 unieke meldingen. Verreweg de meeste meldingen (306 in totaal, 
waaronder meer dan 50 uit Twente) werden gedaan over iets heel anders: een 
coronalied over Chinezen. Begin 2020 liet dj Lex Gaarthuis in zijn programma op 
Radio10 een zelfgemaakt carnavalslied horen, waarin wordt bezongen dat het 
virus de schuld is van ‘die stink-Chinezen’. ‘Vreet geen Chinees, dan heb je 
niets te vrezen, want voorkomen is beter dan Chinezen’. Tot woede van - met 
name - Nederlandse Chinezen. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-noord-nederland.pdf 
TREFWOORDEN: Klachtbehandeling 
Discriminatie 
Meldpunten 
Etnische minderheden 
Overijssel 
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Gelderland 
CODE: 001.21 
 
 
TITEL: Ervaren discriminatie van moslima’s op de Rotterdamse arbeidsmarkt 
AUTEUR(S): Vijlbrief, A. 
Wit, N. de 
Fiere, B. 
UITGAVE: Rotterdam : IDEM, 2021 
SAMENVATTING: Dit verkennende onderzoek brengt ervaringen van moslima’s op de Rotterdamse 
arbeidsmarkt in kaart. Voor dit onderzoek is een gevarieerde groep van twintig 
moslima’s geïnterviewd. Deze groep vrouwen ervaart discriminatie op de 
arbeidsmarkt op meerdere discriminatiegronden. Zo krijgen zij te maken met 
discriminatie vanwege hun religie, maar ook met racisme en seksisme. Daarom 
hanteert dit onderzoek een intersectioneel perspectief, wat wil zeggen dat we 
naar verschillende deelidentiteiten hebben gekeken zoals afkomst, huidskleur, 
gender, opleidingsniveau en sociaaleconomische status. Hiervoor is gekozen 
omdat de kruispunten van deze identiteitsassen elkaar beïnvloeden en zorgen 
voor verschillende geleefde ervaringen. Uit de gesprekken met vrouwen blijkt 
dat zij zich bewuster zijn geworden van discriminatie-ervaringen dan voorheen. 
Zij vertellen dat zij retrospectief discriminatie beter herkennen en dit ook 
durven te benoemen. Uit de analyse blijkt dat dit grotendeels te verklaren is 
door het huidige discours en bewegingen rondom gestigmatiseerde groepen en 
doordat zij zelf beter inzien welke maatschappelijke positie hen wordt 
toebedeeld. Tevens blijkt dat alle geïnterviewde vrouwen in meer of mindere 
mate te maken krijgen met vooroordelen en stereotypen op de werkvloer. Er lijkt 
door de jaren heen een verschuiving plaats te vinden van meer expliciete vormen 
van discriminatie naar meer impliciete. Mogelijk is dit ook deels te verklaren 
door een maatschappelijk klimaat waarin expliciete uitlatingen in vele 
contexten not done zijn. Desondanks sluimeren vooroordelen en stereotiepe 
beelden voort in meer subtiele vormen, denk aan microagressies. De 
geïnterviewde vrouwen hanteren diverse copingstrategieën, zowel bewust als 
onbewust. Deze strategieën worden soms door elkaar ingezet, of er worden 
verschillende strategieën gehanteerd op verschillende momenten. Met name 
verzetsstrategieën worden door jongere vrouwen vaker ingezet. Deze vrouwen 
verzetten zich door bijvoorbeeld in te gaan op een opmerking en de dialoog aan 
te gaan, gebruik van humor, educatie bieden over achtergrond, etniciteit, islam 
, moslima’s, maar ook verzet gericht op beleid en bestuur. Ten slotte vertelden 
de geïnterviewde moslima’s vaak dat hoe diverser hun team of afdeling is, hoe 
meer gevoel van herkenning zij ervaren en hoe sterker het gevoel is dat ze 
zichzelf kunnen zijn. Dat hoeven overigens niet per se andere moslima’s te zijn. Het kunnen ook 
personen zijn met bijvoorbeeld een niet-witte achtergrond, 
verschillende religieuze achtergronden, seksuele identiteiten, etnische 
identiteiten, sociaaleconomische statussen enzovoort. Diversiteit lijkt dus 
goed gewaardeerd te worden, maar leidt niet direct tot inclusie. Moslima’s zien 
twee lijnen van structurele aanpak in het verminderen van moslimdiscriminatie. 
Eén lijn zit op het niveau van wetgeving en beleid. Hierin hebben met name 
instanties en organisaties zelf een grote verantwoordelijkheid. Een tweede lijn 
zou moeten inzetten op interventies. Daarbij moet gedacht worden aan educatie 
en (het faciliteren van) ontmoeting en dialoog. Zowel bewustwording als het 
verminderen van vooroordelen en stereotypen moeten daarin centraal staan. Ten 
slotte bestaat er eveneens vanuit de geïnterviewde vrouwen de wens om hun stem 



(meer) te kunnen laten horen. Onderzoeken als deze kunnen bijdragen aan de 
agendering van discriminatie van moslima’s. In het verlengde van wat hen zelf 
meer zou helpen, bestaat er behoefte aan meer bondgenootschap. Anderen, zoals 
niet=moslima’s, zouden zich kunnen uitspreken tegen (moslim)discriminatie én 
zouden steun kunnen bieden. 
LINK: https://idemrotterdam.nl/wp-content/uploads/2021/05/Ervaren-discriminatie-onder-
moslima_april2021-DEF-RAPPORT.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Rotterdam 
Moslimdiscriminatie 
Vrouwen 
Werving & selectie 
CODE: 433.21 
 
 
TITEL: The role of geography in school segregation in the free parental choice context 
of Dutch cities 
UIT: Urban Studies, Vol. 56, No. 15, 3074-3094, 2020 
AUTEUR(S): Boterman, W. 
UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: Paper. School segregation and residential segregation are generally highly 
correlated. Cities in the Netherlands are considered to be moderately 
segregated residentially, while the educational landscape is choice-based but 
publicly funded. This article analyses how school and residential segregation 
are interrelated in the educational landscape of Dutch cities. Drawing on 
individual register data about all primary school pupils in the 10 largest 
cities, it demonstrates that segregation by ethnicity and social class is 
generally high, but that the patterns differ strongly between cities. By 
hypothetically allocating children to the nearest schools, this article 
demonstrates that even in a highly choice-based school context school 
segregation is to a large extent the effect of residential patterns. The role 
of residential trends, notably gentrification, is therefore crucial for 
understanding the differences in current trends of school segregation across 
Dutch urban contexts. 
LINK: https://doi.org/10.1177/0042098019832201 
TREFWOORDEN: Huisvesting 
Segregatie 
Basisonderwijs (Primair-) 
Etnische minderheden 
Schoolkeuze - Beroepskeuze 
CODE: 705.20 
 
 
TITEL: De Marokkanenpaniek : Een geïntegreerde morele paniekbenadering van het stigma 
‘Marokkaan’ in Nederland 
AUTEUR(S): Bouabid, A. 
UITGAVE: Den Haag : Boom , 2018 
SAMENVATTING: Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam. Nederlanders met een Marokkaanse 
migratieachtergrond zijn steeds vaker succesvol op domeinen als onderwijs, 
arbeidsmarkt en huisvesting. Tegelijkertijd ervaren zij een negatief 
groepsimago, gebaseerd op een kleine groep die uitblinkt in sociale problemen 
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en criminaliteit. Dit onderzoek bestudeert de negatieve maatschappelijke 
reacties op ‘Marokkanen’ vanuit de labelingtheorieën en de impact van deze 
sociale reacties op verschillende Marokkaans-Nederlandse jongeren in Nederland 
.Vanuit de ‘klassieke morele paniektheorie’ van Stanley Cohen en Jock Young 
onderzoekt de auteur enerzijds drie maatschappelijke reacties op ‘Marokkanen’ 
in Nederland aan de hand van een kwalitatieve documentenanalyse van het 
mediadiscours. Daarbij staan drie gebeurtenissen geseselecteerd waarbij 
Marokkaans-Nederlandse jongeren een prominente rol spelen: 'de rellen van 
Slotervaart' (2007), 'het Goudse bus-incident' (2008) en 'de Culemborgse 
rellen' (2010). De maatschappelijke reacties op Marokkaans-Nederlandse 
jonCentraal staan vragen als hoe worden ‘Marokkanen’ besproken in het 
mediadiscours, hoe wordt op hen gereageerd en welke actoren spelen in de 
maatschappelijke reacties een belangrijke rol? Anderzijds onderzoekt de auteur 
door middel van open interviews en (participerende) observaties hoe Marokkaans 
-Nederlandse jongemannen in het dagelijks leven omgaan met deze negatieve 
maatschappelijke reacties op ‘Marokkanen’. Hoe werken deze negatieve 
maatschappelijke reacties door in hun dagelijks leven? Wat doen deze reacties 
met hen en hoe reageren zij hierop? Tot slot leidt een theoretische en 
empirische herwaardering van de morele paniektheorie door de auteur tot de 
ontwikkeling van de meer holistische ‘geïntegreerde morele paniektheorie’ 
waarmee ook andere hedendaagse morele paniek begrepen en verklaard kunnen 
worden. 
LINK: https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/gelijke-behandeling-in-arbeid-1 
TREFWOORDEN: Marokkanen 
Discriminatie 
Beeldvorming 
Geschreven pers 
Criminaliteit 
Berichtgeving 
Vooroordelen 
CODE: 612.18 
 
TITEL: Homo-acceptatie in het betaald mannenvoetbal. Een onderzoek in opdracht van de 
Alliantie Gelijkspelen 4.0 
AUTEUR(S): Cremers, R. 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Deze deelstudierapportage onderzoekt de acceptatie van homoseksualiteit in het 
betaald mannenvoetbal. Van alle 1.044 betaald voetbalspelers in Nederland heeft 
11 procent de vragenlijst ingevuld (n=118; Nederlandstalig n=105; Engelstalig 
n=13). Onderzoek is verricht in kader van de Alliantie Gelijkspelen - een 
netwerkorganisatie van verschillende partijen, waaronder NOC*NSF en de John 
Blankenstein Foundation (JBF) - voert sinds 2008 beleidsprogramma’s uit in 
opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en 
Volksgezondheid, Welzijnen Sport (VWS). Deze programma’s zijn gericht op LHBT 
-acceptatie in de sportwereld en in de georganiseerde wedstrijdsport in het 
bijzonder. Vanuit het lopende beleidsprogramma Alliantie Gelijkspelen 4.0 (2018 
-2021) heeft de JBF als penvoerder samen met de Vereniging van Contractspelers 
(VVCS) het Mulier Instituut gevraagd ondersteunend onderzoek te verrichten. De 
belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn:. Onvoldoende voor algemene 
homo-acceptatie: profvoetballers geven de algemene acceptatie van 
homoseksualiteit in het betaald voetbal een forse onvoldoende (4,6), vooral wat 
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acceptatie door supporters betreft.. Zelf geen probleem met homoseksualiteit: 
een overgrote meerderheid van de mannelijke profvoetballers heeft zelf geen 
enkel probleem met homoseksualiteit en zou een homoseksuele medespeler openlijk 
steunen. Twee derde vindt het geen probleem om met homoseksuele mannen te 
douchen.. Draagvlak voor maatregelen, maar vooral buiten de eigen club: onder 
spelers bestaat veel draagvlak voor het bespreekbaar maken van homonegativiteit 
en maatrelen ter vergroting van de homo-acceptatie. Voor hun eigen rol en die 
van hun club daarbij hebben spelers maar beperkt oog.. Homoseksualiteit: 
volgens drie op de tien spelers worden in hun team regelmatig grappen of 
negatieve opmerkingen gemaakt over homoseksualiteit. Spelers zien dit soort 
homogerelateerde uitingen over het algemeen als onschuldige omgangsvormen die 
niet kwetsend bedoeld zijn. 
. Sancties: onder spelers is weinig draagvlak voor het bestraffen van homonegatieve uitingen van 
spelers zelf: de helft vindt dat scheidrechters niet in hoeven te grijpen.. Sociale omgeving: meer dan 
de helft van de profvoetballers kent een of meer homomannen in hun sociale omgeving, 
maar niemand kent een speler of stafleden in het betaald voetbal.. Geloof: 
gelovige spelers (veelal met migratieachtergrond) staan negatiever tegenover 
homoseksuele medespelers en maatregelen ter bevordering van de homo-acceptatie 
in het betaald mannenvoetbal.Deze bevindingen zijn vergelijkbaar met die over 
homo-acceptatie in het mannentophockey. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10192&m=1611317841&action=file.download 
TREFWOORDEN: Homoseksualiteit 
Sport 
Discriminatie 
Transseksualiteit 
CODE: 551.20 
551.21 
 
TITEL: Wanneer ga je te ver en is het seksueel overschrijdend gedrag? Jonge mannen en 
vrouwen denken er vaak anders over : 1V Opiniepanel Rapport 
AUTEUR(S): Kamphuis, L. 
UITGAVE: Hilversum : AVROTROS, 2021 
SAMENVATTING: Opinie-onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag. Jonge mannen en vrouwen 
denken er vaak anders over, zo blijkt uit onderzoek van 3Vraagt. 3Vraagt, 
onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, stuurt circa eens per maand een 
vragenlijst aan leden tussen de 16 en 34 jaar. Aan dit onderzoek, gehouden van 
26 april tot en met 9 mei 2021, deden 2.540 deelnemers mee. De resultaten zijn 
na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleiding, stemgedrag en spreiding over het land. Jonge vrouwen zijn veel meer 
uitgesproken dan jonge mannen over dit onderwerp. In hoeverre zij ongewenst 
gedrag te ver vinden gaan, verschilt onderling soms enorm. Wat meespeelt is dat 
jonge vrouwen veel vaker dan jonge mannen te maken krijgen met gedrag dat ze 
als intimiderend ervaren. Welk gedrag de grens over gaat, daar denken jonge 
mannen losser over dan jonge vrouwen. Zo vindt 62 procent van de vrouwelijke 
deelnemers dat nafluiten niet kan. Dit tegenover 46 procent van de mannen. 
Iemand op een seksuele manier aanstaren, dat vinden zeven op de tien jonge 
vrouwen (70 procent) en vier op de tien jonge mannen (39 procent) 
aanstootgevend. Een seksueel getinte opmerking naar iemand maken, gaat volgens 
89 procent van de vrouwen te ver. 64 procent van de mannelijke deelnemers vindt 
dat ook. En ongevraagd dicht tegen iemand aan gaan staan, zitten of dansen? Dat 
rekenen bijna alle vrouwen (90 procent) tot seksuele intimidatie, 65 procent 
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van de mannen denkt daar ook zo over. Driekwart van de vrouwelijke deelnemers 
(76 procent) kreeg in de afgelopen drie jaar in meer of mindere mate te maken 
met seksueel gedrag dat ze zelf de grens over vinden gaan. Het vaakst ging het 
om nafluiten (59 procent), aanstaren (49 procent), naroepen over hun uiterlijk 
(49 procent) en het maken van seksueel getinte opmerkingen (44 procent). Maar 
ook om ongewenste aanrakingen zoals dat iemand dicht tegen ze aan kwam staan of 
dansen (36 procent) of betast worden aan hun billen of borsten (26 procent). 
Mannelijke deelnemers kregen vele malen minder te maken met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte (32 procent). Het vaakst ging 
het om opmerkingen over hun uiterlijk (11 procent) of iemand die ongevraagd 
dicht bij ze kwam staan, zitten of dansen (11 procent). Welk gedrag de grens 
over gaat, daar denken jonge mannen losser over dan jonge vrouwen. Zo vindt 62 
procent van de vrouwelijke deelnemers dat nafluiten niet kan. Dit tegenover 46 
procent van de mannen. Iemand op een seksuele manier aanstaren, dat vinden 
zeven op de tien jonge vrouwen (70 procent) en vier op de tien jonge mannen (39 
procent) aanstootgevend. Een seksueel getinte opmerking naar iemand maken, gaat 
volgens 89 procent van de vrouwen te ver. 64 procent van de mannelijke 
deelnemers vindt dat ook. En ongevraagd dicht tegen iemand aan gaan staan, 
zitten of dansen? Dat rekenen bijna alle vrouwen (90 procent) tot seksuele 
intimidatie, 65 procent van de mannen denkt daar ook zo over. 
LINK: https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/wanneer-ga-je-te-ver-
jonge-mannen-en-vrouwen-denken-vaak-anders-over-wat-seksueel-overschrijdend-gedrag-is/ 
LINK: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/sleutelbos-in-de-hand-en-
telefoon-dichtbij-meerderheid-jonge-vrouwen-gaat-liever-niet-alleen-in-het-donker-over-straat/ 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Mannen 
Publieke opinie 
Intimidatie 
Verbaal geweld 
Sekseverschillen 
CODE: 175.21 
 
 
 
TITEL: Monitor : Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en 
gezinslocaties 
UITGAVE: S.L. : Werkgroep Kind in Azc, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de situatie van kinderen, die in gezinsverband in een 
asielzoekerscentrum of gezinslocatie leven. Aan het onderzoek deden mee: 22 
kinderen (6-11 jaar), 29 jongeren (12-17 jaar) en 22 ouders in drie 
asielzoekerscentra en een gezinslocatie in Nederland. Ook zijn 29 COA 
-contactpersonen kind gevraagd om inzicht te bieden in de signalen die zij 
krijgen vanuit de locaties. Het eerste onderdeel van dit rapport omvat een 
verkennende analyse op basis van de 9 leefgebieden (gezin en opvoeding, wonen, 
recreatie, spel en vrije tijd, onderwijs, gezondheid, veiligheid, procedure, 
financiën en participatie) die volgen uit het VN-Kinderrechtenverdrag en toont 
zowel positieve ontwikkelingen als actuele problemen op en rondom de vier 
locaties. Het tweede onderdeel van dit monitorrapport gaat dieper in op de rol 
van COA-contactpersonen kind en hoe die verankerd is binnen de asielopvang. 
Deze monitor (2021) is het een vervolg op ‘Kind in het Centrum’ uit 2009 en het 
onderzoek ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra 
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engezinslocaties’ uit 2018. Veel gezinnen in asielopvanglocaties ervaren stress 
vanwege onzekere toekomstperspectieven. Sinds de coronapandemie trekken zij 
zich verder terug in sociaal isolement. Op het azc blijven ouders 
verantwoordelijk voor de zorg van hun eigen kinderen, maar het is voor COA 
-contactpersonen kind soms lastig te bepalen wanneer ouders niet meer in staat 
zijn om zorg te dragen voor hun kinderen en extra ondersteuning vanuit 
bijvoorbeeld COA nodig hebben.Wonen Kinderen verhuizen gemiddeld één keer 
tijdens de asielprocedure, maar uit data over 2019 en 2020 blijkt ook dat 
honderddertig kinderen drie, vier of vijf keer zijn verhuisd. In 2019 zijn er 
minder dan tien kinderen zes of acht keer verhuisd en in 2020 minder dan vijf 
kinderen zes keer. Over het algemeen hebben kinderen binnen twee weken nadat 
zij met hun asielprocedure zijn gestart toegang tot onderwijs, maar incidenteel 
is de wachttijd langer dan de officiële richtlijn van maximaal drie maanden 
.Toegang tot de juiste zorg is beperkt door taalbarrières, verhuizingen en lange 
wachtlijsten. Vanuit het COA wordt veel gedaan om de continuïteit van 
gezondheidszorg te waarborgen. Desalniettemin zijn er signalen dat dit niet 
altijd het gewenste effect heeft en dat de zorg soms onderbroken wordt. Toegang 
tot een jeugdhulptraject is beperkt voor kinderen zonder een BSN-nummer Wanneer 
het COA signalen opvangt van kindermishandeling en huiselijk geweld wordt een 
melding gedaan bijVeilig Thuis. In het onderzoek gaven tien COA-contactpersonen 
kind aan te signaleren dat bewoners zich onveiligvoelen. Ook gaven zeven 
bewoners (twee kinderen, twee jongeren en drie ouders) aan dat zij gevoelens 
vanonveiligheid ervaren, maar dat zij hun zorgen vaak niet durven te uiten bij 
het COA. In gezinslocaties ervaren kinderen en jongeren angst en spanning 
rondom mogelijke detentie en uitzetting van zichzelf en vriendjes.Alhoewel er 
veel informatiemateriaal beschikbaar is, geven jongeren en ouders aan dat 
onduidelijkheid over delengte van de asielprocedure voor veel stress zorgt die 
ook voelbaar is voor kinderen. Een ouder maakt zich zorgenover de betrokkenheid 
van kinderen bij de asielprocedure van hun ouders, met name wanneer zij door 
hun ouders worden gevraagd om traumatische ervaringen te vertalen.Kinderen 
hebben geen duidelijke route voor inspraak op de locaties. Ondanks dat alle COA 
-medewerkers aanspreekpunt zijn voor kinderen, lijkt de drempel om zorgen te 
bespreken met COA-medewerkers erg hoog te liggen; slechtseen beperkt aantal 
kinderen en jongeren geeft aan hun ideeën en zorgen te delen met COA 
-medewerkers. Onder dekinderen en jongeren die hun ideeën wel hebben gedeeld, 
voelt een aanzienlijk deel zich niet serieus genomen.COA-contactpersonen kind 
(CPK) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het activiteitenaanbod op 
deopvanglocatie en hebben een ‘overall view’ op het welzijn en de veiligheid 
van kinderen. Uit deze monitor blijkt dathet voor CPK’s en andere COA 
-medewerkers niet altijd duidelijk is wat de rol van CPK precies inhoudt en of 
dezewel of niet een vast onderdeel is van het COA-aanbod in de asielopvang 
LINK: https://defenceforchildren.nl/media/5439/kind-in-azc8-online-5mb.pdf 
TREFWOORDEN: Vluchtelingen 
Kinderen 
Opvoeding 
Opvangcentra 
CODE: 162.21 
 
 
TITEL: Studenten over verkrachting : Onderzoek naar verkrachting onder studenten, hoe 
ze ermee omgaan en hoe ze erover denken. 
AUTEUR(S): Driessen, M. 

https://defenceforchildren.nl/media/5439/kind-in-azc8-online-5mb.pdf


Polijt, J. 
UITGAVE: Amsterdam : I&O Research, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de houding van studenten ten aanzien van verkrachting, hoeveel 
studenten een verkrachting hebben meegemaakt en hoe zijzelf en ook hun 
onderwijsinstellingen daarmee omgaan. Het gaat om een landelijk representatief 
onderzoek onder 1.059 studenten in het hoger onderwijs dat I&O Research 
uitvoerde in opdracht van Amnesty International. Het onderzoek vond plaats van 
maandag 10 tot maandag 17 mei 2021.Elf procent van alle studenten maakte ooit 
seksuele penetratie mee waar ze niet mee instemden – dit overkwam met name 
vrouwelijke studenten (18%; mannen, 3%). Bij 11 procent van de vrouwelijke 
studenten gebeurde dit tijdens hun studententijd. Een op de vijf studenten 
heeft tijdens de studententijd seksuele handelingen meegemaakt, zonder dat 
diegene daarmee had ingestemd (vrouwen, 31%; mannen, 11%).Vier op tien (38%) 
studenten die tijdens hun studententijd slachtoffer waren van seksuele 
penetratie zonder instemming, deelden dit met niemand. Zes op de tien (61%) 
spraken er met iemand anders over. Meer dan de helft van de slachtoffers 
vertelde het aan een goede vriend of vriendin (59%), maar soms ook aan een 
partner (15%) of aan een hulpverlener van buiten de onderwijsinstelling (17%) 
.Een enkeling vertelde dit ook aan een vertrouwenspersoon op de hogeschool of 
universiteit (2%) of aan een docent (2%). 
LINK: https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/06/AMNESTY_IO_Rapport-verkrachting 
-studenten-def.pdf?x82206 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Seksualiteit 
Sekseverschillen 
Studenten / stagiaires 
Geweld 
CODE: 173.21 
 
TITEL: Statushouders in het mbo : Onderwijsroutes, struikelblokken en goede voorbeelden 
van ondersteuning 
AUTEUR(S): Winter-Koçak, S. de 
Yohannes, R. 
Razenberg, I. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verwey-Jonker Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de onderwijscarrière van 
jonge statushouders of erkende vluchtelingen (16 tot 30 jaar) in het mbo. 
Hierbij richten de auteurs zich op statushouders die vanaf 2014 in Nederland 
zijn gevestigd. Ook brengen we in beeld wat er nodig is (op het gebied van 
begeleiding en ondersteuning) om ervoor te zorgen dat het statushouders lukt om 
een startkwalificatie te behalen. Het onderzoek bestaat uit deskresearch en 
analyse van cijfers (van het CBS en het SCP) met betrekking tot de 
onderwijscarrière in het mbo van statushouders. Daarnaast hebben we diepte 
-interviews gevoerdmet statushouders die momenteel een mbo-opleiding volgen, 
onderwijsprofessionals die werkzaam zijn bij een mbo-instelling en experts op 
gebied van onderwijs en/of statushouders. Hen hebben is voornamelijk gevraagd 
naar belemmerende en stimulerende factoren bij het succesvol doorlopen van een 
mbo-opleiding (op niveau 2 en hoger). Cijfers van het CBS en het SCP laten zien 
dat onderwijsvolgende statushouders tussen de zestien en de dertig jaar het 
vaakst een mbo-opleiding volgen. Het overgrote deel van hen start op de 
entreeopleiding. Naarmate statushouders langer in Nederland gevestigd zijn, 
volgen steeds meer statushouders een mbo-opleiding op niveau 2. Voor een groot 



deel heeft dat te maken met doorstroom vanuit de entreeopleiding. Op dit moment 
zijn er nog geen gegevens beschikbaar over in welke mate het statushouders is 
gelukt om een mbo-opleiding op niveau 2 af te ronden. Op basis van de diepte 
-interviews met experts, statushouders en onderwijsprofessionals zijn er 
verschillende knelpunten te benoemen voor statushouders bij het succesvol 
kunnen doorlopen van een mbo-opleiding op niveau 2. Deze belemmeringen hebben 
enerzijds te maken met de voorbereiding op de opleiding, maar ook met 
omstandigheden en gevraagde vaardigheden die specifiek gelden voor een mbo 
-opleiding vanniveau 2 en hoger. Dit maakt het voor statushouders extra lastig 
om de opleiding met succes af te ronden; het risico op uitval is reëel. De 
respondenten noemen de volgende belangrijke obstakels:  
• Statushouders blijken in de praktijk onvoldoende voorbereid op een mbo-opleiding op niveau 2 en 
hoger. Statushouders hebben bij het volgen van de opleiding last van een 
taalachterstand, weten te weinig van het Nederlandse onderwijssysteem en 
beschikken (nog) niet over de benodigde studievaardigheden. Tot slot hebben 
statushouders vaak een slecht of onvolledig beeld van wat de opleiding(en het 
daarna te beoefenen beroep) in de praktijk zal inhouden.  
• Op niveau 2 is er voor studenten alleen generieke begeleiding beschikbaar. Voor de hogere 
niveaus(twee tot en met vier) zijn er vaak ook onvoldoende middelen beschikbaar 
om statushouders adequaat te kunnen ondersteunen. Voor statushouders valt het 
wegvallen van intensieve begeleidingen het grote beroep op hun zelfstandigheid 
zwaar, vooral omdat zij in de vooropleiding (ISK of entree)veel (extra) 
begeleiding en maatwerk aangeboden hebben gekregen. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/statushouders-in-het-mbo.pdf 
TREFWOORDEN: Schoolloopbaan 
Doorstroming 
Etnische minderheden 
Studenten / stagiaires 
Vluchtelingen 
AMA's 
Beroepsonderwijs 
CODE: 741.21 
 
TITEL: Structural position and relative deprivation among recent migrants: a 
longitudinal take on the integration paradox 
UIT: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 46, No. 9, pp. 1828-1848, 2020 
AUTEUR(S): Geurts, N. 
Lubbers, M. 
Spierings, N. 
UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: Paper. The relevance of recent migrants’ broader structural position for their 
destination country identification is studied in this paper. Inthree ways, the 
auhors build upon previous work referring to anintegration paradox, concluding 
that more structurally integratedmigrants turn away from the destination 
country. First, they extendexisting research that mainly tests this for 
migrants’ educationallevel, by acknowledging that structural integration also 
includesmigrants’ economic position. Second, they elaborate on the relative 
deprivation framework by testing how a mismatch between educational and 
economic position affects destination country identification. Third, they not 
only study how migrants feel about the native population, used as outcome in 
most integration paradox studies, but also for a sense of belonging to the 
destination country. They test these hypotheses cross-sectionally and 
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dynamically using the New Immigrants to the Netherlands Survey. Results 
indicate that migrants’ educational and economic position hardly affects the 
way they feel about the native population, whilst a higher structural position 
does hamper a sense of belonging to the destination country. This latter 
finding is not explained by a mismatch between educational and economic 
position, as a mismatch does not systematically affect new immigrants’ feelings 
about the native population or their sense of belonging. 
LINK: https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1675499 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Nederland 
Inburgering 
Etnische identiteit 
CODE: 144.20 
 
TITEL: The lived experience of an integration paradox. Why high-skilled migrants from 
Turkey experiencelittle national belonging in the Netherlands 
UIT: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 47, No. 1, pp. 69–87, 2021 
AUTEUR(S): Geurts, N. 
Davids, T. 
Spierings, N. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Paper. How do migrants become part of a national community and feel a sense of 
belonging to that country? Whilst migrants’ educational level is considered key 
in doing so, survey studies conclude thathigher-educated migrants experience a 
low sense of belonging tothe residence country. This has been dubbed the 
integrationparadox. The authors draw from in-depth qualitative biographical 
interviews with highly-skilled Turkish migrants in the Netherlands to 
contribute to understanding how this so-called paradox can come about 
.Purposeful sampling from the New Immigrants Survey allows forrich data that 
reflect those who, according to the survey,experience a paradox (N = 15) and 
those who do not (N = 17). First,its was found that some migrants interpret 
national belonging in morecomplex ways than was intended by often-used survey 
items measuring this concept. Many highly-skilled migrants experience little 
belonging to a single nation, but instead identify with a supranational entity. 
Some self-identified world citizens are therefore categorised as ‘paradoxical’ 
because they experiencebelonging nowhere in specific. Second, it was found that 
multiple conditions that structure (non-)belonging, such as experiencing non 
-belongingdue to exclusion from both Dutch and Dutch-Turkish communities,and 
might explain the paradox. These insights shed new light onthe mechanisms 
underpinning the integration paradox. 
LINK: https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1770062 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Etnische identiteit 
Turken 
Nederland 
Inburgering 
CODE: 144.21 
 
TITEL: Guide on Strategic Litigation to Combat Ethnic Profiling in the European Union 
AUTEUR(S): Klaas, J. 
Beets, R. 
Hendrickx, M. 

https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1675499
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UITGAVE: Amsterdam : PILP-NJCM, 2020 
SAMENVATTING: This guide aims to provide practical guidance to legal practitioners, legal 
scholars, antidiscrimination experts and NGOs that work in the field of anti 
-racism, anti-discrimination, and ethnic profiling and that are not (efficiently) using strategic litigation 
(yet). This guide was written by lawyers of the 
Public Interest Litigation Project (PILP-NJCM), the strategic human rights 
litigation branch of the Dutch Section of the International Commission of 
Jurists. Litigation Director of PILP-NJCM and in-house lawyer, Jelle Klaas and 
legal officer Rosa Beets have co-authored this guide, which was reviewed by 
PILP-NJCM’s in-house lawyer Merel Hendrickx. The guide is inspired by, and written on 
the basis of, the author's experiences with strategic litigation on this topic. 
In February 2020, PILP-NJCM has, together with a coalition of civil society 
organisations and two individual claimants, started legal proceedings against 
the Dutch Royal Marechaussee (See chapter 5 of this guide for more information 
on these). The guide consists of five chapters: 
. Chapter 1. This chapter discusses what ethnic profiling is, and why it is harmful, as well as 
ineffective. In doing so, the chapter does not pretend to be complete nor 
comprehensive. 
. Chapter 2. This chapter discusses what strategic litigation is. 
. Chapter 3. This chapter provide the reader with an overview of the European 
and international legal framework that applies to ethnic profiling practices 
and situations. 
. Chapter 4. This chapter provides an overview of the European and 
international legal framework that applies to ethnic profiling practices and 
situations. This chapter ntroduce a number of European and international cases 
on the topic of ethnic profiling. It looks at theinterpretations from the 
European Court of Human Rights (ECtHR) as well as jurisprudence from the Court 
of Justice of the European Union (CJEU). 
. Chapter 5. This chapter discusses the background, preparation and contents of the legal 
proceedings against the Dutch Royal Marechaussee, which were initiated in February 2020 by PILP-
NJCM together with a coalition of civil society organisations and two individual claimants 
LINK: https://pilpnjcm.nl/wp-content/uploads/2020/11/Guide-strategic-litigation-combat-ethnic-
profiling-EU-web-4.pdf 
TREFWOORDEN: Etnisch profileren 
Discriminatie 
Rechtspraak 
Etnische minderheden 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 351.20 
 
TITEL: Debat over etnisch profileren vraagt om meer juridische duidelijkheid. Position 
paper 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: Position paper over etnisch profileren. Etnisch profileren is een onderwerp dat 
al langer in de aandacht staat. Ook in het kader van de Toeslagenaffaire wordt 
regelmatig gesproken over etnisch profileren. Het is echter niet altijd 
duidelijk wanneer het gebruik van risicoprofielen door overheidsinstanties 
leidt tot etnisch profileren. Om etnisch profileren uit te kunnen bannen, is 
het nodig om te weten waar de wettelijke grenzen liggen van het gebruik van 
etnische kenmerken in risicoprofielen. Het College voor de Rechten van de Mens 
vindt het belangrijk dat hierover meer juridische duidelijkheid komt.In dit 
position paper stelt het College voor de Rechten van de Mens dat het juridische 

https://pilpnjcm.nl/wp-content/uploads/2020/11/Guide-strategic-litigation-combat-ethnic-profiling-EU-web-4.pdf
https://pilpnjcm.nl/wp-content/uploads/2020/11/Guide-strategic-litigation-combat-ethnic-profiling-EU-web-4.pdf


debat over het gebruik van etniciteit als selectiecriterium bij controles en 
toezicht niet moeten blijven steken in algemeenheden. Het risico daarop dreigt, 
omdat uit nationale en internationale rechterlijke uitspraken afgeleid zou 
kunnen worden dat het gebruik van etniciteit in een risicoprofiel geen probleem 
is zolang binnen dat profiel ook andere factoren een rol spelen. Dat is volgens 
het College echter een misvatting. Het College meent dat het juridische debat 
rekening moet houden met situaties waarin etnische kenmerken in de praktijk 
toch de boventoon voeren in de selectie voor controles (ook als ze niet het 
enige selectiecriterium vormen). Ook onderstreept het College het belang van 
transparantie over en uitlegbaarheid van de criteria die een rol spelen binnen 
door overheidsinstanties gehanteerde risicoprofielen. Een risicoprofiel mag 
voor de burger geen ‘black box’ zijn. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/a261a614-6d6e-4d1d-be8c-0c88fd43b954.pdf 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Etnisch profileren 
Discriminatie 
Wet- en regelgeving 
Racisme 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 011.21 
 
TITEL: Grensoverschrijdend gedrag aanpakken. Wat werkt bij het activeren van 
omstanders? 
AUTEUR(S): Kovács, S. 
Noor, S. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek waarin ingegaan wordt op de vraag hoe je omstanders toerust om te 
kunnen ingrijpen bij situaties van discriminatie en seksueel geweld? In deze 
rapportage is relevante wetenschappelijke kennis verzameld en omgezet 
inpraktische aanbevelingen over hoe omstanders bij discriminatie en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag kunnen ingrijpen. In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet 
wat werkt om ervoor te zorgen dat omstanders effectief ingrijpen bij 
grensoverschrijdend gedrag. Paragrafen 2.1 tot en met 2.4 gaan over 
omstandergedrag in het algemeen, in paragraaf 2.5 wordt ingegaan op werkzame 
elementen van prosociaal omstandergedrag bij discriminatie en seksueel geweld 
in het bijzonder. In hoofdstuk3 wordt ingegaan op de effectiviteit van concrete 
omstanderinterventies gericht op het optreden bij grensoverschrijdend gedrag. 
Onderzoek waarin ingegaan wordt op de vraag hoe je omstanders toerust om te 
kunnen ingrijpen bij situaties van discriminatie en seksueel geweld? Conclusie: 
zet in op de houding van de deelnemers ten opzichte van de specifieke 
grensoverschrijdende situatie. Het advies daarbij: bied informatie aan over de 
specifieke vorm van grensoverschrijdend gedrag waar de interventie op gericht 
is. Kennis over dit onderwerp helpt de deelnemers bij het herkennen van 
grensoverschrijdend gedrag en het nemen van verantwoordelijkheid. De volgende 
vragen kunnen daarbij als richtlijn fungeren: wat houdt specifiek 
grensoverschrijdend gedrag in, bijvoorbeeld discriminatie of verkrachting? Wat 
zijn de misvattingen en ‘mythes’ over (de ernst van) dat grensoverschrijdende 
gedrag?Een tweede advies van de onderzoekers: zet in op het empathisch vermogen 
en een positieve houding van de deelnemers ten opzichte van de groep 
slachtoffers. Houd rekening met de kenmerken van de doelgroep. Maak mensen met 
een geprivilegieerde positie (zoals mannen, witte mensen, heteroseksuele mensen 
, niet-moslims of mensen zonder een beperking) zich bewust van hun 
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geprivilegieerde positie en reflecteer hierop tijdens de interventie. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/Grensoverschrijdend-gedrag-
aanpakken-rapport.pdf 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/Omstanders-activeren-stappenplan.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Argumentatie (reageren op) 
Intimidatie 
Geweldpreventie 
CODE: 202.21 
 
 
TITEL: How to talk about ethnic profiling : A guide for campaigners 
UITGAVE: Berlin : Civil Liberties Union for Europe, 2021 
SAMENVATTING: This guide is for campaigners who wish to mobilise public support in favour of a 
ban on ethnic profiling. Among other tools, the guide sets out two candidate 
narratives that activists can use for inspiration in their communications when 
campaigning. This guide uses the term narrative to refer to a line of reasoning 
that follows a particular structure and contains specific elements, which are 
designed to persuade the audience to support your position. A narrative will 
give the adience a particular frame through which to understand your issue. Put 
otherwise, a narrative frames the values, problems and solutions in a way that 
draws your audience to adopt your understanding of the phenomenon you’re 
dealing with. This is why terms like ‘narrative change’ and ‘framing’ or 
‘narratives’ and ‘frames’ are used by communicators to describe similar things. 
This guide begins by explaining how values and ‘common sense’ determine the way 
your audience understands your issue. It then sets out some of the problematic 
ways of thinking about ethnic profiling that are likely to exist in society. It 
is important to understand prevailing thinking among your target audience to 
know what kinds of arguments they are likely to reject and what kinds of 
concepts you may need to introduce to your audience. The guide then outlines 
the general structure of a narrative and explains how campaigners can use the 
different elements of the narrative to overcome these problematic ways of 
thinking. Campaigners are then offered two alternative narratives: the 
community narrative and the freedom and respect narrative The community 
narrative. Most of us want to live in strong communities with people from all 
walks of life, where we feel at ease and at home. To enjoy this kind of 
community, we need to know and trust our local police.Unfortunately, this is 
not the case for many of us from minority backgrounds. Ethnic profiling tears 
at the fabric of society. It happens because the system maintained by our 
governments trains and monitors the police in a way that rewards racist 
behaviour. There are a number of things we can do to improve the service the 
police provide to our communities, like adjusting the way we train and recruit 
officers and how we keep track of stops. The freedom & respect narrative. Most 
of us want to be free to go about our business. We need to know that the police 
are there for us and that they will treat us with dignity when we need to 
approach them. Unfortunately, those of us from minority backgrounds don’t feel 
free to move around our towns and cities in their daily lives. Ethnic profiling 
makes it harder for people to choose their own path in life. It happens because 
our police follow stereotypes perpetuated by politicians and the media, instead 
of following the evidence. There are a number of things we can do to improve 
the service the police provide to our communities, like adjusting the way we 
train and recruit officers and how we keep track of stop. 
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LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/a261a614-6d6e-4d1d-be8c-0c88fd43b954.pdf 
TREFWOORDEN: Etnisch profileren 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
Discriminatiebestrijding 
Strategieën 
CODE: 202.21 
 
TITEL: Gelijke kansen in het onderwijs : Structureel investeren in kansengelijkheid 
voor iedereen. Advies 21/09 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal Economische Raad (SER), 2021 
SAMENVATTING: Deze publicatie betreft de ‘ministersversie’ van het advies, vooruitlopend op de 
officiële SER-uitgave. Advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de het 
bevorderen van de kansengelijkheid in het onderwijs. Hoofdstuk 2 van dit advies 
behandelt de mate van kansen(on)gelijkheid in Nederland en gaat onder meer in 
op de definitiebepaling en afbakening van kansengelijkheid en de 
maatschappelijke en individuele waarde van kansengelijkheid. Hoofdstuk 3 omvat 
een analyse van de oorzaken van kansenongelijkheid, kansen gedurende de 
levensloop (van zwangerschap en geboorte tot en met iemands start en 
ontwikkeling op de arbeidsmarkt). Ten slotte wordt kansenongelijkheid in 
relatie tot de coronacrisis behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
beleidsaanbevelingen die volgen uit voorgaande analyse. In dit hoofdstuk wordt 
de visie van de Raad geschetst op het bevorderen van gelijke kansen in het 
onderwijs, in brede context beziet. De SER analyseert de oorzaken en gevolgen 
van kansenongelijkheid en signaleert dat de kwaliteit van het basis- en 
voortgezet onderwijs onvoldoende is. De onderwijsprestaties van leerlingen op 
het gebied van taal en rekenen zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Ook 
bestaan er grote knelpunten, zoals lerarentekorten, een te grote werkdruk, te 
volle klassen, te grote verschillen in kwaliteit tussen scholen en van 
schoolleiders. Daarom is het van belang om de investeringen in het onderwijs te 
koppelen aan de kwaliteit. Bovendien kan het systeem van vroege selectie van 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor kansenongelijkheid zorgen.De 
coronacrisis heeft de bestaande kansenongelijkheid tussen kinderen en jongeren 
vergroot. Kinderen en jongeren uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische 
achtergrond ervaren in grotere mate de negatieve effecten van de maatregelen 
die vanwege corona zijn genomen in het onderwijs. Zo is de kloof vergroot 
tussen kinderen met een stimulerende en faciliterende thuisomgeving en kinderen 
die dat ontberen.De SER komt met een samenhangend pakket aan aanbevelingen om 
kansengelijkheid te bevorderen. Daarbij is een hogere kwaliteit van het basis- 
en voortgezet onderwijs cruciaal. Investeer in ontwikkeling en kwaliteit van 
leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en pak het 
lerarentekort aan. Zorg voor betere randvoorwaarden voor leraren, zoals 
kleinere klassen, meer salaris, minder werkdruk, meer tijd. Zorg ervoor dat het 
moment van selecteren in basis- en voortgezet onderwijs voor de jongeren die 
dat nodig hebben wordt verlaat. Combineer een brede brugklas met voldoende 
differentiatiemogelijkheden tussen leerlingen. Zorg voor diversiteit en 
inclusie in de klas, passende ondersteuning voor alle leerlingen, een breed 
aanbod van ontwikkelmogelijkheden en een breed netwerk voor alle leerlingen. 
Benut digitale middelen in de klas optimaal, stimuleer een gezonde leefstijl, 
heb meer aandacht voor barrières bij in- en doorstroom in het middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs en zorg voor betere studie- en arbeidsmarktinformatie 
voor jongeren en hun ouders zodat zij kiezen voor kansrijke studierichtingen 
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waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt. En zorg er tenslotte voor dat jongeren 
die met minder kansen de arbeidsmarkt betreden, de mogelijkheid krijgen 
opgelopen achterstand in te halen en toegang kunnen krijgen tot een baan met 
ontwikkelperspectief. 
LINK: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/gelijke-kansen-in-inderwijs.pdf 
TREFWOORDEN: VO - Voortgezet onderwijs 
Onderwijsbeleid 
Basisonderwijs (Primair-) 
Etnische minderheden 
CODE: 702.21 
 
TITEL: Een kansrijke start voor alle kinderen : Naar inclusieve en toegankelijke 
voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Advies 21/07 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal-Economische Raad (SER), 2021 
SAMENVATTING: Advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de kinderopvang, waaronder 
de 
buitenschoolse opvang (BSO). De kinderopvang, waaronder de buitenschoolse 
opvang (BSO), is van groot belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het 
combineren van arbeid en zorg. Ook levert kinderopvang een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het 
bevorderen van gelijke kansen. Kinderopvang moet dus van goede kwaliteit zijn, 
toegankelijk voor alle kinderen, betaalbaar voor alle ouders en eenvoudig van 
opzet. De SER adviseert om een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen 
kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren. In de 
kinderopvangtoeslag komt de eis dat ouders moeten werken te vervallen, 
allereerst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarna moet ook voor 
kinderen van 4 tot 13 jaar een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen 
kinderopvang per week worden gerealiseerd. De buitenschoolse opvang kan 
bijdragen aan de brede talentontwikkeling van kinderen. Ook daarvoor is 
verbetering van kwaliteit nodig, met continuroosters en sluitende 
dagarrangementen die aantrekkelijke activiteiten bieden voor kinderen en goede 
arbeidscontracten voor personeel. De BSO moet ook aandacht hebben voor kinderen 
met een achterstand of vertraging door corona. De SER stelt voor kinderopvang 
beter betaalbaar te maken vooral voor de lage en de middeninkomens en de 
financiering van kinderopvang te vereenvoudigen. Het ontzorgen van ouders staat 
daarbij voorop. Door deze verandering in maatschappelijke functie is volgens de 
raad een relatief hogere bijdrage van de overheid noodzakelijk. In een nieuw 
financieringsstelsel kan bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag rechtstreeks 
worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. 
LINK: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/kansrijke-start-alle-kinderen.pdf 
TREFWOORDEN: Kinderopvang 
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Fiere, B. 
UITGAVE: Rotterdam : IDEM, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar ervaringen van antisemitisme onder Joodse inwoners in Rotterdam 
.Dit onderzoek heeft drie doelen: (1) inzicht krijgen in de ervaringen van 
antisemitisme onder Joodse Rotterdammers; (2) de invloed van antisemitisme op 
de veiligheidsbeleving van Joodse Rotterdammers inzichtelijk maken; (3) de 
meldingsbereidheid van antisemitisme onder Joodse Rotterdammers onderzoeken.Om 
deze vragen te beantwoorden zijn er tussen juli 2020 en mei 2021 in totaal 
dertien sleutelfiguren geïnterviewd die een uitgebreid netwerk hebben onder 
Joodse mensen in Rotterdam. Ervaringen dichtbij - en de daarbij horende risico 
-inschattingen – lijken de meeste invloed te hebben op de onveiligheid die 
Joodse Rotterdammers kunnen ervaren. Alle respondenten geven aan zelf lastig 
gevallen te zijn óf andere Joodse mensen te kennen die antisemitisme in 
Rotterdam hebben ervaren als zij zichtbaar Joods over straat gingen. 
Respondenten die vaker zichtbaar Joods over straat gaan, geven aan de afgelopen 
jaren meerdere keren te maken te hebben gehad met antisemitische uitingen op 
straat in Rotterdam. Ook noemt een deel van de respondenten de antisemitische 
spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden van Feyenoord. Hoewel zij dit niet 
beschouwen als direct antisemitisme, maken zij zich wel zorgen over de bijdrage 
die dit levert aan de al aanwezige normalisering van antisemitisme. Deze 
normalisering zou tevens veroorzaakt worden door antisemitisme in de politiek 
en complottheorieën, waar diverse sleutelfigurenhun zorgen over uitspreken 
.Veiligheid is door meerdere respondenten benoemd als vrij over straat kunnen 
lopen, jezelf kunnen zijn zonder na te denken of dat wel kan en je etnische of 
religieuze identiteit kunnen uiten. In dit rapport wordt dan ook duidelijk dat 
een aanzienlijk deel van de Joodse inwoners van Rotterdam zich niet altijd 
veilig voelt. Zij passen bewust hun gedrag aan om bepaalde gevoelens of 
dreigingen niet te hoeven ervaren. Dit kan door het niet dragen van een 
keppeltje of davidsster, het bewust achterhouden van de Joodse identiteit of 
door bepaalde plekken in Rotterdam te vermijden. De meldingsbereidheid is laag 
na het ervaren van antisemitisme. De meeste sleutelfiguren geven aan dat er 
weinig vertrouwen is in de opvolging van meldingen en in de aanpak vanuit de 
gemeente en politie. Sommigen missen betrokkenheid van gemeente en politie en 
zouden meer steun willen bij het tegengaan van antisemitisme. Aanbevelingen 
hierin zijn structurele aandacht voor antisemitisme binnen het onderwijs en 
verbinding en dialoog tussen groepen. Als laatste geven respondenten het belang 
aan vanhet goed blijven beveiligen van de synagoge. 
LINK: https://idemrotterdam.nl/wp-content/uploads/2021/05/Ervaren-discriminatie-onder-
moslima_april2021-DEF-RAPPORT.pdf 
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TITEL: "Alles is bespreekbaar": Discriminatie bij woningverhuur: resultaten 
correspondentietesten en mystery calls in Rotterdam 
AUTEUR(S): Hoogenbosch, A. 
Fiere, B. 
Koene, M. 
UITGAVE: Rotterdam : RADAR, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport is een opvolging van de landelijke monitor discriminatie bij 
woningverhuur "Gelijke kansen op een huurwoning in Nederland? Monitor 
discriminatie bij woningverhuur".De gemeente Rotterdam wil door middel van 
onderzoek een beter beeld krijgen van de mate waarin discriminatie bij 
woningverhuur voorkomt in Rotterdam. Ter aanvulling op de landelijke monitor 
zijn extra correspondentietesten en mystery calls uitgevoerd om discriminatie 
bij woningverhuur in Rotterdam in beeld te brengen. Twee quasi-identieke 
kandidaat-huurders hebben gereageerd op advertenties van huurwoningen in 
Rotterdam. Deze twee profielen verschillen alleen op de te onderzoeken 
discriminatiegrond vanelkaar. Op basis van de reacties van de aanbieders meten 
we of er sprake is van (on)gelijke behandeling tussen de twee profielen. In dit 
onderzoek wordt discriminatie getest op grond vanetniciteit met profielen van 
Marokkaans en Chinees klinkende mannennamen versus profielen van Nederlands 
klinkende mannennamen. In totaal zijn er 526 geslaagde testen uitgevoerd op 
huuradvertenties in Rotterdam. De resultaten van de correspondentietesten tonen 
geen discriminatie op grond van etnische achtergrond aan. Mannen met een 
Chinees of een Marokkaans klinkende naam worden niet significant minder vaak 
(of vaker)uitgenodigd voor de bezichtiging van een huurwoning dan mannen met 
een Nederlands klinkende naam. Deze uitkomsten zijn in lijn met het landelijke 
onderzoek, waar in de G4 samen ook geen significant verschil werd gevonden 
tussen reacties aan personen met een Marokkaans en een Nederlands klinkende 
mannennaam. Een acteur belde eenmalig naar makelaars die in Rotterdam woningen 
te huur aanbieden. Deze deed zich daarbij voor als verhuurder en stelde de 
vraag: “Ik wil dat mijn appartement goed onderhouden wordt. Vrienden van mij 
hebben slechte ervaringen gehad met allochtonen. Zou het daarom mogelijk zijnom 
niet te verhuren aan allochtonen?” De twee belrondes hebben geresulteerd in 41 
geslaagde gesprekken, waarvan: 8 makelaars (gelijk aan 19%) niet wilden 
meewerken aan het discriminerende verzoek van de fictieve verhuurder (code 1); 
11 makelaars (gelijk aan 27%) bereid waren om mee te werken en om mensen met 
een migratieachtergrond te ontmoedigen of uit te sluiten (code 2); 16 makelaars 
(gelijk aan 39%) de uiteindelijkebeslissing bij de fictieve verhuurder 
neerlegden(code 5); 6 makelaars (gelijk aan 15%) aangaven te selecteren aan de 
hand van andere criteria die mensen direct of indirect kunnen uitsluiten (code 
4). Rapport is op 17 juni 2021 gestuurd naar de gemeenteraad van Rotterdam door 
de verantwoordelijke wethouder. 
LINK: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10288438/1/s21bb008107_1_35664_tds 
BRIEF: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10288436/1/s21bb008105_2_51847_tds 
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