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TITEL: Oververtegenwoordiging verder ontcijferd : Een kwantitatief onderzoek naar sociale 
verschillen in verdenkingskans en zelfgerapporteerd crimineel gedrag 
onder jongeren in Nederland 
AUTEUR(S): Bezemer, W. 
Leerkes, A. 
UITGAVE: Den Haag / Rotterdam : Politie & Wetenschap / Erasmus Universiteit Rotterdam, 2021 
SAMENVATTING: In dit rapport wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan de 
oververtegenwoordiging van jongeren met een niet-westerse herkomst in het justitiële systeem. 
Daarbij is voor het eerst onderzocht of jongeren die zelf een vergelijkbare mate van crimineel gedrag 
rapporteren vaker in beeld zijn bij de politie wanneer ze een migratieachtergrond hebben. De 
resultaten wijzen uit dat ongelijkheid in het aantal verdachtenregistraties te herleiden is tot vier 
factoren. Een beperkt aandeel (13%) van de oververtegenwoordiging wordt verklaard door gemeten 
verschillen in zelfgerapporteerd crimineel gedrag. Daarnaast hebben jongeren met een niet-westerse 
herkomst meer politieregistraties door een oververtegenwoordiging in andere categorieën die de kans 
op politiecontacten vergroten. Hierbij gaat het om het wonen in sterk verstedelijkte gebieden (19%) 
en het wonen in een huishouden met een zwakke sociaaleconomische positie (22%). De resterende 
mate van oververtegenwoordiging (46%) kan niet verklaard worden door verschillen in gedrag zoals 
zelfgerapporteerde criminaliteit, op straat hangen of agressiviteit, of door verschillen in sociale 
kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleiding of buurtkenmerken. De onderzoeksresultaten 
suggereren dat de verdenkingskans, de kans dat hetzelfde criminele gedrag leidt tot een 
verdachtenregistratie, twee tot drie keer zo groot is voor jongeren met een niet-westerse herkomst, 
zonder dat dit te herleiden is tot verschillen in crimineel gedrag of verschillen in demografische en 
sociaaleconomische kenmerken. Vooral jongeren met een Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond 
zijn vaker in beeld bij de politie dan verwacht zou worden op basis van de patronen in 
zelfgerapporteerd crimineel gedrag. De oververtegenwoordiging van jongeren met een niet-westerse 
migratieachtergrond in de strafrechtketen is al lange tijd veel onder de aandacht. Het aantal 
verdachtenregistraties onder jongeren met dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht is vier (Surinaamse 
en Turkse herkomst), zes (Marokkaanse herkomst) en zeven (Antilliaanse herkomst) keer zo groot in 
vergelijking met jongeren zonder migratieachtergrond. Door een gebrek aan cijfers over gepleegde 
criminaliteit, onafhankelijk van politiegegevens, is er veel discussie over de achtergronden van de 
oververtegenwoordiging in de politiecijfers; is dit het gevolg van verschillen in crimineel gedrag of 
hebben bepaalde groepen delinquente jongeren relatief veel kans om in beeld te komen bij de politie, 
bijvoorbeeld door vooroordelen van burgers die meldingen maken of door etnisch profileren? Daarom 
hebben de onderzoekers zelfgerapporteerde cijfers over crimineel gedrag van zesduizend willekeurig 
gekozen Nederlandse jongeren gekoppeld aan individuele politieregistraties. Dit maakte het mogelijk 
om te onderzoeken of er voor verschillende groepen jongeren een vergelijkbare relatie bestaat tussen 
zelfgerapporteerd crimineel gedrag en het aantal verdachtenregistraties.Het onderzoek toont grote 
verschillen aan in kans om in beeld te komen bij de politie wanneer gelijksoortige zelfgerapporteerde 
delicten vergeleken worden. De oorzaken van deze verschillen zijn echter niet vast te stellen op basis 
van dit onderzoek. Etnisch profileren is mogelijk een deel van de verklaring, maar andere factoren 
kunnen ook een rol spelen, zoals verschillen tussen herkomstgroepen in de zichtbaarheid van de onder 
hen gepleegde delicten, of verschillen in het aangiftegedrag van slachtoffers en getuigen van 
misdrijven. De onderzoekers achten het niet aannemelijk dat de verhoogde kans vooral het gevolg is 



van onderrapportage van delicten door jongeren met een migratieachtergrond, aangezien daarvoor in 
de analyses kon worden gecontroleerd. Ongelijkheid in verdenkingskansen uit zich niet alleen in 
verschillen tussen etnische groepen. Ook de sociaaleconomische status, 
stedelijkheid, leeftijd en het geslacht zijn sterk gerelateerd aan het aantal verdachtenregistraties van 
jongeren, onafhankelijk van verschillen in gerapporteerde delicten. Het onderzoek wijst bijvoorbeeld 
uit dat het aantal registraties onder VWO’ers gemiddeld tussen de vier en vijf keer lager ligt dan onder 
Vmb’ers, die een vergelijkbare mate en ernst van crimineel gedrag rapporteren. Jongens hebben 
daarnaast gemiddeld ongeveer drie keer zoveel verdachtenregistraties op hun naam staan als meisjes 
met een vergelijkbare ernst en frequentie van gerapporteerde misdrijven. Jongeren die in een sterk 
verstedelijkte omgeving wonen hebben gemiddeld tussen de 2,5 en 3,5 keer zo veel 
verdachtenregistraties op hun naam staan als jongeren in rurale omgevingen die vergelijkbare 
misdrijven rapporteren. Dergelijke verschillen worden ook gevonden onder jongeren met een 
Nederlandse achtergrond. Zelfgerapporteerd crimineel gedrag levert waardevolle informatie op over 
criminaliteit. Daarom voert het CBS in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met enige regelmaat een 
grootschalig onderzoek uit naar zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit. Voor het onderzoek hebben de 
onderzoekers toestemming gekregen om de gegevens uit deze Monitor Zelfgerapporteerde 
Jeugdcriminaliteit te koppelen aan politiegegevens over verdachten. Om de data over crimineel gedrag 
zo betrouwbaar mogelijk te maken, zodat vergelijkingen tussen sociale groepen gemaakt kunnen 
worden, is de mate van sociale wenselijkheid van elke respondent uitgebreid getest en vergeleken met 
de bereidheid om crimineel gedrag te rapporteren. Via deze methode zijn onbetrouwbare 
respondenten geïdentificeerd, zodat de uitkomsten van het onderzoek zo min mogelijk worden 
verstoord door meetfouten van crimineel gedrag. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/rapport-messenbezit-jongeren.pdf 
TREFWOORDEN: Etnisch profileren 
Etnische minderheden 
Criminaliteit 
CODE: 363.21 
 
 
TITEL: Gelijke kansen en non-discriminatie bij re-integratie. Bevindingen op basis van 
groepsgesprekken met medewerkers van gemeenten 
AUTEUR(S): Talman, J. 
Engelen, M. van 
Donker van Heel, P. 
UITGAVE: S.L. : De Beleidsonderzoekers, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar gelijke kansen en non-discriminatie bij de uitvoering van de 
subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF) in de periode 2014-2020.Het ESF Beoogt de kansen van 
mensen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Europa en Nederland ondersteunen projecten om mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Uitvoering van Beleid 
(UVB, voorheen Agentschap SZW) is in de rol van managementautoriteit in Nederland 
verantwoordelijk voor de uitvoering van ESF in de programmaperiode 2014-2020. In de 
programmaperiode 2014-2020 is door de Europese Commissie extra aandacht gevraagd voor de 
(horizontale) thema’s gelijke behandeling van mannen en vrouwen, gelijke behandeling en gelijke 
kansen voor iedereen en non-discriminatie op de gronden: geslacht, ras, godsdienst of 
levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap of chronische ziekte, leeftijd, seksuele gerichtheid, 
burgerlijke staat of nationaliteit. Dit onderzoek is uitgevoerd door groepsgesprekken met 
medewerkers van gemeenten. Het doel van de groepsgesprekken is te komen tot inzicht in de 
achtergronden van ongelijke kansen bij re-integratie van bijstandsgerechtigden. Bijzondere aandacht 
is tijdens de gesprekken gegeven aan selectiemechanismen binnen het re-integratieproces zelf. 
Vervolgens zijn behoeften en oplossingen van de deelnemers geïnventariseerd. De uitkomsten van de 
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groepsgesprekken zijn te gebruiken voor gemeentelijk en landelijk beleid en de invulling van het 
nieuwe ESF+-programma 2021-2027. Geconcludeerd wordt: 
 . Gelijke kansen bij de dienst Werk en Inkomen. De medewerkers van gemeenten vinden het belangrijk 
dat al hun kandidaten gelijke kansen hebben. Het principe van gelijke kansen en non-discriminatie 
wordt breed gedragen. Voor gemeenten is iedere persoon gelijk en dient dus hetzelfde behandeld te 
worden. Deze visie strookt met de Nederlandse grondwet. De consulenten zetten zich dan ook zo goed 
mogelijk voor hun kandidaten in. Maar in de praktijk is er toch niet altijd sprake van kansengelijkheid 
vanwege een combinatie van individuele keuzes en institutionele factoren. 
  . Organisatiecultuur en individuele keuzes. De deelnemers signaleren dat gelijke kansen en non-
discriminatie nauwelijks besproken worden binnen de gemeente en ook niet expliciet aan de orde 
komen bij de dienst Werk en Inkomen. Van bovenaf wordt er niet op aangestuurd in de vorm van 
supervisie, intervisie, enzovoorts. Individuele medewerkers met zorgen over het onderwerp gelijke 
kansen en non-discriminatie krijgen daarom geen voet aan de grond: zij staan er voor hun gevoel vaak 
alleen voor. Omdat expliciet discriminatoir gedrag in de organisatie niet of nauwelijks voorkomt, 
associeert het merendeel van de medewerkers discriminatie niet met de dienstverlening bij re-
integratie. Zij zien vooral een rol voor werkgevers, voor werkzoekenden of voor het Rijk om gelijke 
kansen verder te verbeteren, niet voor zichzelf. 
 . Behoeften. De deelnemers van de groepsgesprekken vinden het belangrijk dat gelijke kansen en non-
discriminatie bij re-integratie hoger op de agenda’s van gemeenten komen te staan. Daar zijn volgens 
hen enkele zaken voor nodig. Hun behoeften zijn uit te splitsen op verschillende niveaus: zowel op 
landelijk niveau, op het niveau van gemeenten als op het niveau van individuele medewerkers zouden 
zij enkele veranderingen willen zien. Het is volgens de deelnemers essentieel dat er op al deze niveaus 
tegelijkertijd actie ondernomen wordt. Volgens de deelnemers is het belangrijk dat het Rijk en andere 
landelijke partijen een scherpe, heldere visie of ambitie (stip op de horizon) over gelijke kansen en 
non-discriminatie opstellen en vervolgens uitdragen. Een landelijke visie die óók doordringt tot 
gemeentelijke beleidsmedewerkers en uitvoerders, bijvoorbeeld in de vorm van brede 
professionalisering van re-integratieconsulenten, biedt zowel richting voor beleidsmedewerkers als 
een logisch kader voor uitvoerders. Deelnemers van de groepsgesprekken vinden het belangrijk dat 
gelijke kansen en non-discriminatie bij re-integratie hoger op de agenda’s van gemeenten komen te 
staan. Een toegankelijke manier om het onderwerp aan de orde te stellen is, volgens de deelnemers, 
het in te bedden in brede professionalisering van de re-integratieconsulent. Dat kan bijvoorbeeld in de 
vorm van intervisiegesprekken tussen consulenten. Verder komt meer tijd voor gesprekken met 
klanten de gelijke kansen en non-discriminatie bij gemeenten ten goede, want dan kan een consulent 
elke werkzoekende echt goed leren kennen en dus beter maatwerk bieden. Ten slotte zou het volgens 
de deelnemers aan de groepsgesprekken goed zijn om een inclusiever personeelsbestand bij 
gemeenten na te streven, ook op managementniveau. 
LINK: 
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/evaluatierapporten/documenten/rapporten/2021/09/01/ge
lijke-kansen-en-non-discriminatie-bij-re-integratie 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Antidiscriminatiebeleid 
Arbeidsbemiddeling 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
CODE: 421.21 
 
 
TITEL: Later selecteren, beter differentiëren 
UITGAVE: Den Haag : Onderwijsraad, 2021 
SAMENVATTING: Advies van de Onderwijsraad waarin de vraag centraal stelt: hoe kunnen 
differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel beter recht doen aan de capaciteiten van alle 
leerlingen? Het Nederlands onderwijssysteem faalt op een belangrijk punt: leerlingen krijgen 
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onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis 
versterkt dit. Nederland doet hiermee al jaren leerlingen tekort en de economie en samenleving lopen 
talent mis. De Onderwijsraad adviseert daarom in het advies Later selecteren, beter differentiëren: 
stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede 
brugperiode. En bied, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op 
maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Daarvoor is een ingreep in de structuur van het 
voortgezet onderwijs noodzakelijk. In het Nederlandse onderwijsstelsel worden leerlingen al op jonge 
leeftijd geselecteerd voor een schoolsoort van het voortgezet onderwijs. Deze vroege selectie leidt tot 
ongelijke onderwijskansen. Leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten, maar met verschillende 
achtergronden, komen niet op hetzelfde onderwijsniveau terecht. Hierdoor volgen veel leerlingen 
voortgezet onderwijs dat niet past bij wat zij in hun mars hebben. Het is ook steeds moeilijker 
geworden om wel op de goede plek te komen via brede brugklassen en door te ‘switchen’ of te 
‘stapelen’. Het vroege selectiemoment heeft daarmee grote gevolgen, wat veel druk geeft bij 
leerlingen en hun ouders. Bovendien ontmoeten jongeren met verschillende achtergronden elkaar niet 
meer op school: ze zitten van elkaar gescheiden in hun eigen bubbel. De Onderwijsraad adviseert 
daarom het moment van selectie uit te stellen tot na een brede driejarige brugperiode. Zodat alle 
leerlingen de kans, tijd en de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen en te ontdekken welk soort 
onderwijs zij het beste kunnen volgen na de brugperiode. Dat geldt voor zowel de meer begaafde, 
vroegrijpe en snel lerende kinderen, als de minder vlot of goed lerende jongeren en de laatbloeiers. 
Aan het einde van de brugperiode vindt selectie plaats naar een van de onderwijsvormen in de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat het huidige schooladvies en de eindtoets 
in groep 8 van het basisonderwijs komen te vervallen.Maar alleen later selecteren is niet voldoende. 
De Onderwijsraad adviseert ook om in het basis- en voortgezet onderwijs beter intern te 
differentiëren. Dat betekent dat leerlingen onderwijs kunnen volgen op verschillende niveaus in 
wisselende groepen, met de verrijking , verdieping en extra begeleiding die zij nodig hebben. De raad 
vraagt daarbij ook aandacht voor de cognitief sterke leerlingen, die nu vaak te weinig uitdaging krijgen. 
De Onderwijsraad adviseert om landelijk en gelijktijdig op alle scholen het moment van selectie uit te 
stellen. Dat vergt een aanpassing van de structuur van het voortgezet onderwijs. Daarbij vraagt het 
veel van leraren en schoolleiders om onderwijs te bieden op verschillende niveaus in wisselende 
groepen, en hun onderwijs af te stemmen op het potentieel van leerlingen. Zij moeten voldoende tijd, 
middelen en ruimte krijgen voor voorbereiding en ontwikkeling. Deze ingrepen zijn noodzakelijk om 
goed onderwijs voor iedereen te realiseren. 
LINK: https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2021/04/15/later-selecteren-beter-
differentieren 
TREFWOORDEN: VO - Voortgezet onderwijs 
Leerprestaties 
Schoolkeuze - Beroepskeuze 
Schoolloopbaan 
Basisonderwijs (Primair-) 
Onderwijsbeleid 
Schoolloopbaan 
CODE: 701.21 
 
 
 
 
 
TITEL: Op weg naar een inclusievere samenleving - Lerende Evaluatie programma onbeperkt 
meedoen 
AUTEUR(S): Jongerius, M. 
Drost, V. 
Scholten, N. 
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Huberts, S. 
UITGAVE: Utrecht : Significant Public, 2021 
SAMENVATTING: Lerende evaluatie van het beleidsprogramma "Onbeperkt meedoen!". In 2018 
publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen 
met vele partners het programma ‘VN-verdrag Onbeperkt meedoen!’. Het programma 
kent als basis het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. De 
ambitie van het programma is dat mensen met een beperking meer naar eigen wens 
en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, net als ieder ander. Het 
programma begon in 20218 en eindigde in 2021.De lerende evaluatie heeft als 
doel om te onderzoeken in welke mate de ingezette strategie van het programma 
Onbeperkt meedoen! een beweging op gang brengt die ertoe leidt dat mensen met 
een beperking naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. In 
de uitvoering van de lerende evaluatie is gebruik gemaakt van een 
documentenstudie, digitale (groeps)interviews, focusgroepen en een 
zelfevaluatie. Gedurende het onderzoek is afgestemd met een klankbordgroep over 
de vormgeving van het onderzoek en over de duiding van (tussen)resultaten. Het 
programma kent een aanpak op zeven inhoudelijke thema’s die zijn gevat in zeven 
actielijnen ( Vervoer, Werk, Bouwen en Wonen, Participatie en Toegankelijkheid, 
Zorg en Ondersteuning en Rijk als organisatie.). De afgelopen jaren zijn op 
ieder van deze inhoudelijke thema’s betekenisvolle stappen gezet gericht op 
meer toegankelijkheid. Een toename van toegankelijke stations, de 
verbeteraanpak passend onderwijs, aanpassingen van de Wajong en de 
bouwregelgeving zijn voorbeelden die respondenten tijdens deze evaluatie noemen 
. Ondanks de vele maatregelen die in gang gezet zijn, blijven er volgens 
respondenten ook uitdagingen. Zo wordt aangegeven dat er bijvoorbeeld nog 
ontwikkeling nodig is op het thema openbare ruimte, het toegankelijk maken van 
sportgebouwen en het bevorderen van integraliteit binnen het Rijk. Respondenten 
geven aan dat met het programma veel actie gericht is op het vergroten van 
bewustwording over de drempels waar mensen met een beperking in de praktijk 
tegenaan lopen. Een belangrijk aspect van deze bewustwording is volgens 
respondenten de verandering van het medisch naar het sociaal model. Waar het 
medisch model een beperking als een afwijking ziet in het lichaam of de geest 
van een individu, kijkt het sociaal model naar hoe de omgeving zo kan worden 
ingericht dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. Alle respondenten 
onderkennen dat de uiteindelijke maatschappelijke omslag die nodig is om dit 
waar te maken, veel tijd kost en verder rijkt dan het programma. De bestuurlijke 
partners (Alliantie VN-verdrag, VNG, MKB-Nederland en VNO-NCW)ervaren de 
bijdrage van het programma aan de beweging naar toegankelijkheid en inclusie 
als groot. 
LINK: https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003884.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/20/kamer
brief-over-evaluatie-programma-onbeperkt-meedoen-2018-2021/kamerbrief-over-evaluatie-
programma-onbeperkt-meedoen-2018-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Antidiscriminatiebeleid 
Maatschappelijke positie 
Overheidsbeleid 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: Beleidsmaatregelen in Nederland voor de gelijkheid, inclusie en participatie van 
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Roma en Sinti 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2021 
SAMENVATTING: Deze notitie beschrijft het overheidsbeleid dat van belang is voor de 
verbetering van de positie van de Roma en Sinti in Nederland. Deze notitie is 
opgesteld naar aanleiding van de vraag van de EU een nationale Roma strategie 
voor de periode 2020-2030 te ontwikkelen. Bestaat uit de volgende paragrafen:. 
Roma en Sinti en generiek/specifiek beleid in Nederland; 
. Horizontale doelstellingen: gelijkheid, inclusie en participatie; 
 . Sectoraal: onderwijs,werkgelegenheid, huisvesting, gezondheidszorg, 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/09/30/beleidsma
atregelen-in-nederland-voor-de-gelijkheid-inclusie-en-participatie-van-roma-en-
sinti/beleidsmaatregelen-in-nederland-voor-de-gelijkheid-inclusie-en-participatie-van-roma-en-
sinti.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/30/aanbie
dingsbrief-nederlandse-invulling-raamwerk-eu-van-beleidsmaatregelen-voor-de-gelijkheid-inclusie-
en-participatie-van-roma-en-sinti/aanbiedingsbrief-nederlandse-invulling-raamwerk-eu-van-
beleidsmaatregelen-voor-de-gelijkheid-inclusie-en-participatie-van-roma-en-sinti.pdf 
TREFWOORDEN: Zigeuners (Sinti - Roma) 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Huisvesting 
Minderhedenbeleid 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 162.21 
 
 
TITEL: Factsheet pesten op school. Voortgezet onderwijs 
AUTEUR(S): Broek, A. van den 
Ramakers, C. 
UITGAVE: Nijmegen : ResearchNed, 2021 
SAMENVATTING: Deze factsheet geeft de resultaten weer over pesten in het voortgezet onderwijs, 
afkomstig uit de Veiligheidsmonitor 2021.Waar mogelijk, worden resultaten 
vergeleken met de meting in 2018. In 2021 deden 8.206 leerlingen uit het 
voorgezet onderwijs mee aan de Veiligheidsmonitor, verdeeld over 36 
schoolvestigingen. In 2018 waren dat 10.493 leerlingen. In 2021 zegt 95 procent 
van de leerlingen dat ze (bijna) nooit gepest worden. Vijf procent geeft aan 
minstens één keer per week of vaker te zijn gepest. In vergelijking met 2018 is 
pesten op school niet meer, maar ook niet minder geworden. Kijken we naar de 
frequentie van pesten, dan wordt twee procent van de leerlingen soms gepest en 
bij drie procent gebeurt dat wekelijks of zelfs dagelijks. In 2021 worden 
leerlingen vaker gepest vanwege hun uiterlijk (45%) en minder vaak vanwege hun 
gedrag (35%) dan in 2018. Twintig procent van de leerlingen wordt gepest 
vanwege betere of slechtere schoolprestaties. In dertien à vijftien procent is 
het pesten gender of lhbt gerelateerd. Gepest worden vanwege huidskleur of land 
van herkomst treft veertien à vijftien procent van de gepeste leerlingen. 
Gepest worden gewoon vanwege de kick van de pester, zien we in bijna dertig 
procent van de gevallen. Een vijfde deel van de leerlingen die gepest zijn, 
heeft dit niet gemeld bij school, ouder of politie; een toename ten opzichte 
van 2018. Op 28 september 2021 werd deze factsheet door de minister voor Basis- 
en Voortgezet Onderwijs en Media gestuurd naar de Tweede Kamer. 
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LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f8201ea7-e23e-4e6b-baf7-
24d7120e53cb&title=Factsheet%20pesten%20op%20school%3A%20Voortgezet%20onderwijs.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7d27360f-3921-4bfa-a63e-
9c0a7dc448d1&title=Nieuwe%20cijfers%20over%20pesten%20in%20het%20funderend%20onderwij
s.doc 
TREFWOORDEN: Pesten 
VO - Voortgezet onderwijs 
Homoseksualiteit 
Discriminatie 
Autochtonen 
Etnische minderheden 
CODE: 745.21 
 
 
TITEL: Factsheet pesten op school. Basisonderwijs 
AUTEUR(S): Broek, A. van den 
Ramakers, C. 
UITGAVE: Nijmegen : ResearchNed, 2021 
SAMENVATTING: Deze factsheet geeft de resultaten weer over pesten in het basisonderwijs, 
afkomstig uit de Veiligheidsmonitor 2021.In 2021 deden 9.012 leerlingen uit het 
basisonderwijs mee aan de Veiligheidsmonitor, verdeeld over 151 
schoolvestigingen. In 2018 waren dat 9.371 leerlingen. Bijna negentig procent 
van de leerlingen in het basisonderwijs wordt (bijna) nooit gepest. Dit 
percentage is in vergelijking met 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Elf procent 
van de kinderen wordt soms tot vaak gepest. In de afgelopen drie jaar is pesten 
in het basisonderwijs niet meer geworden. Bijna veertig procent van de gepeste 
kinderen ondervindt last van het pesten. Dat is beduidend minder dan in 2018 
toen zo’n zestig procent daarvan hinder ondervond. Twee derde van de gepeste 
kinderen wordt persoonlijk gepest. Dat houdt in dat deze kinderen ongewenst 
verbaal zijn bejegend (bijv. uitgescholden, uitgelachten) of ongewild zijn 
aangeraakt (bijv. geduwd, gestompt). Digitale pesterijen treft vijf procent van 
de kinderen. Het pesten gaat dan via berichten of plaatjes op internet of 
telefoon (bijv. WhatsApp, Instagram of e-mail). Het verschil met 2018 toen acht 
procent via sociale media werd gepest, is niet noemenswaardig. Melding maken van 
pesterijen is lastig, zo blijkt. Een op de vijf kinderen heeft het pestgedrag 
jegens hen met niemand besproken, met als belangrijkste reden dat ze het niet 
durfden (39%). 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f8201ea7-e23e-4e6b-baf7-
24d7120e53cb&title=Factsheet%20pesten%20op%20school%3A%20Voortgezet%20onderwijs.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7d27360f-3921-4bfa-a63e-
9c0a7dc448d1&title=Nieuwe%20cijfers%20over%20pesten%20in%20het%20funderend%20onderwij
s.doc 
TREFWOORDEN: Basisonderwijs (Primair-) 
Discriminatie 
Pesten 
CODE: 433.20 
 
 
TITEL: Harassment at the University of Groningen 
UITGAVE: Groningen : University of Groningen, 2021 
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SAMENVATTING: This report presents an analysis of experiences of harassment, bullying, and 
discrimination in the workplace that members of the working group on Diversity 
and Inclusion of the Young Academy of Groningen have collected over period 2019 
-2021. Together, these experiences demonstrate that even at the University of 
Groningen, which has so far not had high-profile cases such as the universities 
mentioned above, serious cases of harassment occur, and remain under the radar. 
This report presents the results from interviews with 26 current and past staff 
members at the university of Groningen who have experienced harassment, power 
abuse, scientific sabotage, and/or discrimination on the basis of sex, 
nationality, religious affiliation and race. The authors cannot quantify the 
relative prevalence of these experiences at UG, but the interviews do display 
certain patterns: all but one perpetrator were male, and all but one 
perpetrator were Dutch. All victims were dependent on their perpetrator. Thus, 
perpetrators were overwhelmingly male Dutch superiors. Complaints are typically 
managed in a way that protects the perpetrators and re-victimizes the reporters 
of misconduct. Often, victims are silenced, blamed, and bullied. Retaliation 
against victims is common, with perpetrators typically being supported by HR 
and higher management. Those who enable perpetrators’ silencing, blaming, and 
retaliation were all Dutch, and women and men were involved.Organizational and 
cultural factors that contribute to discrimination and harassment as well as to 
the ineffectiveness of complaint management, include a lack of accountability 
with line managers, nepotism (internal hiring, ‘crown princes’), conflict 
avoidance, and managers’ negative attitudes towards diversity and inclusion. 
The impact of harassment and discrimination on victims’ mental andphysical 
health is tremendous. Arguably, the whole organisation ultimately suffers: 
Witnessingperpetrators being protected and victims punished, instils a fear 
culture, leaving victims andbystanders increasingly intimidated and hopeless. 
LINK: https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/news/archief2021/bijlagen/1007-yag-report-
harassment-at-the-ug.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Hoger Onderwijs 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werkvloer 
Intimidatie 
CODE: 406.21 
 
 
TITEL: Onbeperkt wonen? Wonen voor mensen met een fysieke beperking 
AUTEUR(S): Jansen Lorkeers, L. 
Hooft, S. 't 
Klaveren, S. van 
UITGAVE: Den Haag : Platform31, 2021 
SAMENVATTING: In dit praktijkonderzoek wordt ingegaan op de manieren waarop gemeenten, 
woningcorporaties en andere (cliënten)organisaties zorgen voor passende 
huisvesting voor mensen met een fysieke beperking – niet zijnde senioren – 
onder de loep.In dit onderzoek zijn vijf gemeenten betrokken, waar beleid voor 
mensen met een fysieke beperking is ontwikkeld of nog in ontwikkeling is, als 
casestudy: Putten, Utrecht, Dordrecht, Breda en Nijmegen. Bij de selectie van 
gemeenten is, naast het (bestaande) beleid, ook gekeken naar de grootte en 
geografische ligging, om zo voor voldoende variëteit te zorgen. Voor iedere 
gemeente zijn beleidsstukken onder de loep genomen en is gesproken met 
medewerkers van de gemeenten, woningcorporaties, uitvoeringsorganisaties, 
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cliëntorganisaties en met mensen die zelf een beperking hebben.De publicatie 
gaat achtereenvolgens in op:. De opgave en verschillende routes naar ‘onbeperkt 
wonen’. Verschillen in doelgroep en behoeften. Woningaanpassingen: praktijk en 
verantwoordelijkheden. Verhuizen: afweging, aanbod en toewijzing. Sturen op 
aanbod Constatering: Anno 2021 is er in Nederland sprake van een enorme krapte 
op de woningmarkt, met name voor mensen die afhankelijk zijn van sociale 
huurwoningen. Hierdoor wordt het nóg moeilijker voor mensen met een fysieke 
beperking om een betaalbare en geschikte woning te vinden. Een positieve 
ontwikkeling is dat partijen steeds vaker inzetten op flexibel vastgoed en op 
oplevering van nieuwbouwwoningen die aanpasbaar zijn of nultreden hebben. 
Desondanks voldoet dit vaak nog niet aan de vraag die er in veel gemeenten is 
naar passende woningen. Ook is niet genoeg aandacht voor inclusief wonen en het 
realiseren van inclusieve woningen en woonvormen waardoor participatie van 
mensen met een fysieke beperking gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld door 
hier op landelijk niveau aandacht aan te besteden of hier een specifiek 
programma voor in te richten – gericht op het realiseren van inclusieve 
woningen en woonvormen. Er is teveel bureaucratie bij het aanvragen van 
woningaanpassingen. Woningen worden gelabeld (o.b.v. kenmerken of doelgroep). 
Echter, gemeenten hanteren lang niet altijd dezelfde labels. Hierdoor is het 
moeilijk om – ook landelijk – zicht te krijgen en houden op passend aanbod en 
het bemoeilijkt de matching tussen vraag en aanbod voor woningzoekenden en 
corporaties die in meerdere gemeenten actief zijn. 
LINK: https://www.platform31.nl/publicaties/onbeperkt-wonen 
TREFWOORDEN: Huisvestingsbeleid 
Huisvesting 
Gehandicapten 
Woonruimteverdeling 
Woningcorporaties 
CODE: 521.21 
 
 
TITEL: Clusteren op basis van cultuur: etno-linguïstische indelingen van herkomstlanden 
als alternatieven voor westers/niet-westers in integratieonderzoek. Working Paper nummer 48 
AUTEUR(S): Jenissen, R. 
Bovens, R. 
Engbersen, G. 
UITGAVE: Den Haag : Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 2021 
SAMENVATTING: Paper. Voor het integratieonderzoek is de tweedeling westers/niet-westers 
ongeschikt. Het is beter om een meervoudige indeling van herkomstlanden te 
gebruiken op basis van taal en religie. Hiervoor pleiten auteurs van dit paper. 
In dit paper wordt een indeling in zeven clusters van herkomstlanden uitgewerkt 
.In Nederland wonen migranten uit meer dan 200 herkomstlanden. Het is ondoenlijk 
om in het integratieonderzoek al die herkomstlanden afzonderlijk op te nemen in 
de analyses. Daarom worden groepen van herkomstlanden vaak samengevoegd tot 
clusters op basis van gedeelde kenmerken die relevant kunnen zijn voor het 
verklaren van participatie en integratie. De WRR heeft in de Verkenning 
Migratie en Classificatie en in de WRR-Policy Brief Afscheid van westers en 
niet-westers voorgesteld om in onderzoek en beleid afscheid te nemen van de 
veelgebruikte standaardtweedeling ‘westers/niet-westers’. In de eerdere 
publicaties heeft de WRR echter geen standaardalternatief voorgesteld. Zij 
meent namelijk dat de clustering altijd moet afhangen van de onderzoeksvraag.In 
dit paper is gekeken naar vraagstukken op het gebied van integratie en sociale 
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samenhang waarbij culturele factoren relevant zijn. Voor het 
integratieonderzoek en voor beleidsstatistieken zijn alternatieve indelingen 
ontwikkeld om de veelheid aan herkomstlanden op een onderbouwde en werkbare te 
clusteren. De belangrijkste uitgangspunten zijn:Een clustering van 
herkomstlanden op basis van welvaart is niet nodig omdat er veel relevante 
economische achtergrondvariabelen beschikbaar zijn.Een clustering op basis van 
culturele afstand tot de Nederlandse samenleving kan wel relevant zijn voor 
integratieonderzoek en kan niet goed worden vervangen door andere variabelen. 
Daarbij dient de clustering meervoudig te zijn en moeten tweedelingen zoveel 
mogelijk worden vermeden. Deze uitgangspunten leiden tot een clustering in 
zeven verschillende groepen die zich leent voor integratieonderzoek dat zich 
uitstrekt over meerdere terreinen, bijvoorbeeld demografie, onderwijs, arbeid, 
inkomen en uitkeringen, criminaliteit, gezondheid, en sociale en 
maatschappelijke participatie. Ook voor publicatie in tabellen op CBS-Statline 
is deze clustering geschikt. Deze groepen zijn: Anglo-Germaanstalige landen, 
Midden- en Oost-Europese landen, Latijnstalige en andere mediterrane landen, 
Arabische landen en Centraal-Azië, Overig Azië en de Pacific, Sub-Sahara-Afrika 
, Cariben. 
LINK: https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/working-papers/2021/10/07/clusteren-op-
basis-van-cultuur/V04_WP+Clusteren+op+basis+van+cultuur.pdf 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Nederland 
Wetenschappen 
Etnische registratie 
Immigratie 
CODE: 322.21 
 
 
TITEL: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs 
UITGAVE: Den Haag : Onderwijsraad, 2020 
SAMENVATTING: Rapport van de Onderwijsraad dat een verkenning biedt van van sekseverschillen 
in het Nederlands onderwijs. De raad constateert drie grote verschillen in 
school- en beroepsloopbanen van jongens en meiden: 
.Jongens hebben minder 
gunstige schoolloopbanen dan meiden. Dat begint in het voortgezet onderwijs en 
is ook zichtbaar in het vervolgonderwijs: ze vallen vaker uit, blijven vaker 
zitten en stromen door naar lagere niveaus. 
. Vrouwen hebben minder gunstige 
beroepsloopbanen dan mannen: ze werken vaker in deeltijd, verdienen minder en 
stromen minder vaak door naar management- en topposities. In vergelijking met 
andere landen binnen de Europese Unie kent Nederland een sterke sekse 
specifieke opleidings- en beroepskeuze. Jongens en meiden kiezen volgens 
traditionele patronen, wat leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen. 
Deze verkenning laat zien dat verschillen tussen jongens en meiden niet zozeer komen 
door verschil in vaardigheden en hersenen, en dat jongens niet slechter 
presteren door een oververtegenwoordiging van vrouwen in het basisonderwijs 
.Verschillen in de school- en beroepsloopbanen ontstaan thuis, onder 
leeftijdsgenoten, op school en in de samenleving. Ze hangen vooral samen met 
bewuste of onbewuste denkbeelden over gender. Leraren, leerlingen en studenten 
nemen deze denkbeelden mee het onderwijs in. Het gaat om denkbeelden over waar 
jongens en meiden goed in zijn en over beroepen die bij hen passen. Dat kan 
ertoe leiden dat jongens en meiden ongelijke kansen krijgen worden beperkt in 
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hun keuzevrijheid.Het onderwijs heeft, naast ouders, de samenleving, werkgevers 
en de overheid, ook een taak om de verschillen in school- en beroepsloopbanen 
van jongens en meiden te verkleinen. De Onderwijsraad adviseert de ministers 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 
.Vergroot het bewustzijn van culturele normen rondom gender in het onderwijs. Want als leraren 
genderstereotiepe verwachtingen hebben zullen die ook uitkomen. 
.Voorkom genderstereotypen in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zet in op een brede, 
genderneutrale oriëntatie en stimuleer jongens en meiden om minder stereotiepe keuzes te maken 
.Voorkom stereotypen in lesmateriaal. 
.Kijk naar de individuele leerling en niet 
naar geslacht. 
. Zorg voor aanvullende instrumenten om de verschillen op de 
arbeidsmarkt te verkleinen, zoals een sluitende dagopvang. 
LINK: 
https://www.onderwijsraad.nl/binaries/onderwijsraad/documenten/adviezen/2020/10/07/verkenni
ng-sekseverschillen-onderwijs/Verkenning+van+sekseverschillen+in+het+onderwijs.pdf 
TREFWOORDEN: Sekseverschillen 
Leerprestaties 
VO - Voortgezet onderwijs 
Basisonderwijs (Primair-) 
Onderwijsbeleid 
Onderwijs-systeem NL 
CODE: 701.20 
 
 
TITEL: Grenzen stellen, ruimte laten : artikel 23 Grondwet in het licht van de 
democratische rechtsstaat 
UITGAVE: Den Haag : Onderwijsraad, 2021 
SAMENVATTING: Dit advies van de Onderwijsraad is het vervolg op de informerende notitie 
Onderwijsvrijheid én overheidszorg over artikel 23 van de Grondwet, die 
deOnderwijsraad in 2019 uitbracht. In die notitie lichtte de raad het 
grondwetsartikel over onderwijs toe en beschreef de geschiedenis ervan. Ter 
voorbereiding op dit advies heeft de Onderwijsraad literatuuronderzoek en een 
mediaanalyse uitgevoerd. Verder is gesproken met een groot aantal deskundigen 
en mensen van organisaties in en rondom het onderwijs. Ook heeft een Vlaams 
-Nederlands seminar plaatsgevonden. De Onderwijsraad bekijkt in dit advies het 
grondwetsartikel in het licht van de democratische rechtsstaat. Bij discussies 
en controverses rondom de vrijheid van onderwijs is lange tijd vooral aandacht 
geweest voor de ruimte voor de eigen visie en identiteit van de school. Die 
eenzijdige nadruk vindt de raad niet meer passen bij deze tijd. Het is nodig om 
de ‘common ground’ in het onderwijs meer te benadrukken: wat is zo belangrijk 
en gemeenschappelijk in onze samenleving dat alle kinderen er op alle scholen 
kennis van moeten nemen? Centrale boodschap van dit advies is : Baken helder af 
wat in het onderwijs moet, wat mag en wat niet mag als het gaat om de vrijheid 
van onderwijs. En neem daarbij de democratische rechtsstaat als normatief kader. Scholen hebben 
zich aan het kader van de democratische rechtsstaat te houden, 
leveren er een bijdrage aan en mogen het niet ondermijnen. Dit geldt ook voor 
de overheid. Die moet de grenzen duidelijker aangeven en scherper handhaven. 
Die begrenzing is nodig zodat de vrijheid van onderwijs, de ruimte in het 
onderwijs voor een bepaalde (levens)overtuiging, religie of pedagogische 
opvatting, toekomstbestendig is binnen de democratische rechtsstaat en de 
samenleving.Bij discussies en controverses rondom de vrijheid van onderwijs is 
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lange tijd eenzijdig aandacht geweest voor de ruimte voor de eigen visie en 
identiteit van de school. De Onderwijsraad benadrukt dat de vrijheid van 
onderwijs niet vrijblijvend is en dat er grenzen aan zijn vanuit het kader van 
de democratische rechtsstaat. In dit advies uit eigen beweging geeft de raad 
een richtsnoer voor wat de rijksoverheid van scholen hoort te eisen en welke 
grenzen aan de vrijheid van onderwijs de overheid dient te bewaken en hoe. En 
ook welke grenzen de overheid zelf te respecteren heeft.De ruimte waarin 
scholen vrij zijn eigen keuzes te maken wordt begrensd door de verplichte 
gemeenschappelijke kern van onderwijsinhoud en -doelen die iedere school moet 
aanbieden aan alle leerlingen. Met dit advies geeft de Onderwijsraad aan welke 
onderwijsinhoud en -doelen op het gebied van ‘democratisch burgerschap’ deel 
uit horen te maken van die verplichte gemeenschappelijke kern. Want het is de 
plicht van iedere school, openbaar en bijzonder, om alle leerlingen te leren 
hoe vanuit hun eigen overtuiging, waarden en normen te functioneren in een open 
en vrije samenleving en daaraan bij te dragen. Het verhaal over de eigen 
overtuiging en visie van de school is voor de raad nadrukkelijk iets wat een 
school kan toevoegen aan deze verplichte gemeenschappelijke kern. En niet 
andersom.Het Nederlandse onderwijs in democratisch burgerschap kan en moet 
beter, doordachter en systematischer. Het is zeer verontrustend dat onderzoek 
aantoont dat de kennis van Nederlandse jongeren over democratie en rechtsstaat 
beperkt is en er grote verschillen zijn in het onderwijs. De nieuwe wettelijke 
burgerschapsopdracht voldoet als basis, maar de opdracht vergt volgens de raad 
nadere uitwerking. Waar scholen aandacht aan horen te besteden, moet preciezer 
worden aangegeven in bijvoorbeeld kerndoelen, eindtermen en kwalificatie-eisen. 
Zo hoort de overheid wettelijk te waarborgen dat democratisch burgerschap een 
volwaardige plek heeft in het curriculum van elke school.De vrijheid van 
onderwijs wordt ook begrensd door wat niet mag binnen een school. Vanuit de 
uitgangspunten van de democratische rechtsstaat bezien zijn sommige situaties, 
praktijken en uitlatingen van scholen verboden. Belangrijke normen daarvoor 
zijn bijvoorbeeld respect voor verscheidenheid, non-discriminatie, gelijke 
behandeling, verdraagzaamheid en de afwezigheid van dwang.De overheid moet er 
scherper op toezien dat scholen zich houden aan wetgeving en beter handhaven, 
bijvoorbeeld als scholen discrimineren of antidemocratisch gedachtegoed 
overdragen. De raad adviseert hierbij vaker buiten de onderwijswetgeving te 
kijken en beter gebruik te maken van gelijkebehandelingswetgeving, het 
rechtspersonenrecht, het strafrecht en het civiele aansprakelijkheidsrecht. 
LINK: 
https://www.onderwijsraad.nl/binaries/onderwijsraad/documenten/adviezen/2021/10/05/grenzen-
stellen-ruimte-laten/OWR+Grenzen+stellen%2C+ruimte+laten.pdf 
TREFWOORDEN: Bijzonder onderwijs 
VO - Voortgezet onderwijs 
Basisonderwijs (Primair-) 
Onderwijs-systeem NL 
Onderwijsbeleid 
CODE: 701.21 
 
 
TITEL: Bouwen aan draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten : Hoe creëer je 
draagvlak op beleidsniveau en bij de lokale gemeenschap? 
AUTEUR(S): Bouman, D. 
Heeger, A. 
Velden, J. van der 
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UITGAVE: Den Haag : Platform31, 2021 
SAMENVATTING: Factsheet. Goede huisvesting voor arbeidsmigranten komt niet makkelijk van de 
grond. Ambtenaren worstelen met een gebrek aan draagvlak binnen de eigen 
gemeente en in de lokale gemeenschap. Daarnaast roept huisvesting van 
arbeidsmigranten regelmatig reacties op onder bewoners, met name uit angst voor 
overlast. De arbeidsmigrant is dus vaak negatief in beeld. Dit maakt het voor 
gemeenten lastig om de realisatie van huisvesting te faciliteren. Door onze 
economische afhankelijkheid van buitenlandse arbeidskrachten en vanuit humaan 
oogpunt is afwachten echter geen optie meer. Werkgevers zijn officieel 
verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak, maar deze opgave aan de markt 
alleen overlaten, is onverstandig. In een reeks factsheets deelt Platform31 de 
belangrijkste lessen, geven we tips en vindt u goede voorbeelden, op basis van 
de leerkring huisvesting arbeidsmigranten die we in opdracht van de provincie 
Zuid-Holland organiseerden (2020-2021). Deze eerste factsheet biedt handvaten 
bij het bouwen aan draagvlak bij de lokale gemeenschap en bij de gemeentelijke 
organisatie om zo goede huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. 
LINK: https://www.platform31.nl/publicaties/bouwen-aan-draagvlak-voor-huisvesting-van-
arbeidsmigranten 
TREFWOORDEN: Huisvestingsbeleid 
Huisvesting 
Oost-Europeanen 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 521.21 
 
 
TITEL: Conceptwetsvoorstel : Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021 
SAMENVATTING: Tekst en Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel "Tijdelijke 
experimentenwet assistentie bij het stemmen". Dit wetsvoorstelmaakt het 
mogelijk om gedurende 5 jaar bij verkiezingen te experimenten met het geven van 
assistentie in het stemhokje aan alle kiezers die hierom verzoeken. Volgens de 
huidige Kieswet mogen alleen kiezers die vanwege hun lichamelijke gesteldheid 
niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen in het stemhokje worden 
geassisteerd bij het uitbrengen van hun stem. 
LINK: https://www.internetconsultatie.nl/assistentie_in_stemhokje/document/7120 
MVT: 
https://www.internetconsultatie.nl/assistentie_in_stemhokje/document/7121 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Wet- en regelgeving 
Stemgedrag 
CODE: 351.21 
 
 
TITEL: Feiten en cijfers op een rij : Handreiking lhbti-emancipatie 
AUTEUR(S): Boss, E.M. 
Felten, H. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2021 
SAMENVATTING: Update 2021. Handreiking met feiten en cijfers over LHBTI's in Nederland. 
Hoeveel lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en intersekse 
personen (LHBTI's) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse 
bevolking ten opzichte van lesbische vrouwen en homomannen? Wat is de mening 
van Nederlanders over biseksualiteit en transgenders? Wat is het effect van 
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negatieve reacties op de gezondheid van LHBT's? Deze handreiking geeft antwoord 
op deze en meer vragen. Alle feiten en cijfers over LHBTI's worden op een rij 
gezet. Het biedt een duidelijk overzicht van en inzicht in de belangrijkste 
vraagstukken rondom LHBT in Nederland. Deze publicatie kan onder meer gebruikt 
worden door ambtenaren en beleidsmedewerkers bij het ontwikkelen van LHBT 
-beleid en door docenten op agogische-, zorg- en pedagogische beroepsopleidingen 
bij het lesgeven over LHBT. Een aantal feiten en cijfers zijn in een 
infographic verwerkt.De publicatie leert dat de positie van LHBTI-personen nog 
altijd reden is tot zorg. Een op de tien van de Nederlandse LHB-respondenten 
meldde in Europees onderzoek (EU Fundamental Rights Agency, 2020) fysiek 
aangevallen te zijn. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 22% van de LHBTI 
-personen in Nederland ooit bij de politie aangifte heeft gedaan van een fysieke 
of seksuele aanval. Een op de vijf Nederlandse transgender personen werd 
slachtoffer van een fysieke of seksueel gemotiveerde aanval. Dat is twee keer 
zo veel als het gemiddelde voor alle LHBTI-groepen. Uit Nederlands onderzoek 
(Pijpers, 2020) over LHBTI-ouderen van 65 jaar en ouder blijkt dat 41% ooit 
last heeft gehad van vooroordelen of discriminatie door buren en 36% door 
zorgverleners. Ook geeft een op de vijf (21%) respondenten in dit onderzoek aan 
vanwege hun seksuele of genderidentiteit het contact met een of meerdere 
familieleden verloren te hebben. Verontrustend zijn ook de cijfers 
(Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld, CBS 2020) over 
seksueel geweld. 44% van de biseksuele of bi+ vrouwen en bijna een kwart van de 
biseksuele of bi+ en homoseksuele mannen en lesbische vrouwen heeft in het jaar 
voorafgaand aan het onderzoek seksueel geweld meegemaakt. Open zijn over je 
seksuele oriëntatie en genderidentiteit is lang nog niet voor alle LHBTI 
-personen vanzelfsprekend. Uit Europees onderzoek (EU Fundamental Rights Agency, 
2020) blijkt wel dat ruim twee op de drie (67%) Nederlandse LHBTI- respondenten 
meestal of altijd open over hun LHBTI-zijn. Het gemiddelde voor de 28 lidstaten 
van de Europese Unie is 47%. Tegelijkertijd blijkt dat ruim de helft (57%) van 
de Nederlandse LHBTI-personen bijna nooit of nooit hand in hand loopt met hun 
partner. Bijna de helft (45%) van de Nederlandse transgender respondenten geeft 
aan nooit of zelden open te zijn over hun genderidentiteit.Uit hetzelfde 
Europese onderzoek blijkt dat onder jongeren tussen 18 en 24 jaar ruim twee op 
de vijf (41%) hun LHBTI-zijn verbergen op school. In de groep tussen 15 en 17 
jaar oud zegt 16% hetzelfde te doen. Iets meer dan de helft (52%) van de jonge 
Nederlandse transgender respondenten, tussen de 15 en 17 jaar, geeft aan nooit 
of zelden open te zijn over hun genderidentiteit.In de publicatie zijn ook 
recente cijfers opgenomen uit een verkenning die Movisie deed naar de situatie 
van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland. Naar schatting zijn tussen 
de 1.000 en 2.000 LHBTI-jongeren dak- of thuisloos. Dit is een driedubbel 
kwetsbare groep door lage zelfacceptatie, afwijzing door familie of omgeving en 
weinig veilige plekken in de opvang. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-
2021.pdf 
TREFWOORDEN: Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
Discriminatie 
Biseksualiteit 
Nederland 
CODE: 001.21 
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TITEL: 5 jaar VN-verdrag handicap (lustrumboek) 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: Lustrumboek. Op 14 juli 2021 was het precies 5 jaar geleden dat het VN-verdrag 
handicap voor Nederland ging gelden. In dit lustrumboekje komen vier 
ervaringsdeskundigen aan het woord over dit belangrijke mensenrechtenverdrag. 
Zij delen hun verhaal over een aantal belangrijke onderdelen van het leven waar 
het verdrag over gaat: wonen, onderwijs, werken en vrije tijd. Welke invloed 
heeft het verdrag? Wat mist er? En wat moet er nog gebeuren? Daarnaast 
vertellen voorzitter Adriana van Dooijeweert, ondervoorzitter Jan-Peter Loof en 
collegeleden Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen en Yvonne Donders in een 
groepsinterview meer over wat er al is bereikt en waar nog hard aan gewerkt 
moet worden. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/901d3926-9c29-402f-9e12-3d3c38631c4f.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Discriminatiebestrijding 
Mensenrechten 
Wet- en regelgeving 
CODE: 920.21 
 
 
TITEL: Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een literatuuroverzicht 
UITGAVE: Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut (NJi), 2021 
SAMENVATTING: Overzichtsstudie naar de effecten van Coronacrises op jongeren. Om overzicht te 
krijgen, zijn publicaties van Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, 
enquêtes en analyse van bestaande registraties uit de periode maart 2020 tot en 
met maart 2021 bekeken; een verzameling van 128 bronnen. Geconcludeerd wordt:. 
Het is duidelijk dat de jeugd negatieve gevolgen ervaart van de coronacrisis. 
De fysieke leefstijl, het mentaal welbevinden en de schoolresultaten zijn 
duidelijk negatief beïnvloed. Sociale contacten zijn minder intensief en meer 
online, en gevoelens van eenzaamheid nemen toe. Wat betreft werk en inkomen 
worden jongeren en jongvolwassenen hard geraakt. Dat lijkt ook het geval voor 
de kwetsbare groepen: jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen 
lijken extra mentaal te lijden. Jeugdigen uit gezinnen in een 
achterstandssituatie lijken meer negatieve effecten op hun schoolresultaten te 
ondervinden.. Wat betreft de effecten op de opvoeding en het functioneren van 
gezinnen zien we dat gezinsleden meer op elkaars lip zitten en ouders hun 
kinderen de nodige extra regels opleggen. Maar meestal gaat het goed. Jeugdigen 
begrijpen de noodzaak van de meeste regels, maar fijn is anders, zeker als het 
de omgang met vrienden betreft. Over de veiligheid van kinderen in het gezin 
spreken de studies elkaar tegen. . Corona heeft ook positieve effecten. Veel 
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding vielen weg. Maar dat leidde ook tot rust 
, meer ruimte om zelf tijd in te delen, meer doorgebrachte tijd met ouders of 
het leren van nieuwe dingen. Het onderwijs signaleert dat de zelfstandigheid 
van leerlingen gestimuleerd is, dat ouders een grotere betrokkenheid bij school 
hebben gekregen en dat de mogelijkheden van online onderwijs zijn verkend en 
benut.. Een deel van de kinderen en jongeren spreekt zorgen uit over hun 
toekomstperspectief, maar de meesten zien voor zichzelf op langere termijn geen 
grote gevolgen van corona. Veel kinderen en jongeren geven hun leven nog steeds 
een ruime voldoende. . Ten aanzien van jongerenparticipatie zijn er signalen 
dat een groot deel van de jongeren het gevoel heeft onvoldoende betrokken te 
worden bij het coronabeleid. . Jeugdhulporganisaties en professionals tonen 
veerkracht en creativiteit om zo de ondersteuning en hulp aan kinderen, 
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jongeren en ouders te continueren. Maar de werkdruk die dat meebrengt valt hen 
zwaar. De zorgen over de financiële situatie van jeugdhulpaanbieders zijn door 
de crisis verder toegenomen. . Vanwege de plotselinge overstap naar online 
onderwijs moesten leerkrachten in korte tijd nieuwe competenties ontwikkelen. 
Dat lukte meestal wel, maar ook hen valt de werkdruk zwaar. 
LINK: https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Effect-van-corona-op-jeugd%2C-gezin-en-
jeugdveld.pdf 
TREFWOORDEN: Maatschappelijke positie 
Jongeren 
Leefsituatie 
Leerprestaties 
Schoolloopbaan 
CODE: 174.21 
 
 
TITEL: Experiences of older LGBT people ageing in place with care and support: A window 
on ordinary ageing environments, home-making practices and meeting activities 
UIT: Sexualities, First Published June 29, 2020, 
AUTEUR(S): Pijpers, R. 
UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: Paper. SPaper. In the (near) future, a growing number of older LGBT people will 
‘age in place’, receiving health and social care in their homes and wider 
ageing environments until a very advanced age. This article discusses the 
results of a survey research among 115 LGBT people aged 65 years and over who 
are ageing in place and who are weekly and monthly receivers of health and 
social care services, and follow-up interviews with 10 people. The research was 
situated in the Netherlands. The results show that older LGBT people’s 
experiences with ageing in place are related to differences in how ageing 
environments are able to accommodate LGBT lifestyles. The results further shed 
light on the meaning of receiving health and social care at home as an older 
LGBT person, and the ways in which LGBT life histories and identities are 
expressed in care relationships, both in verbal and in home-making practices. 
Finally, the results suggest that the links between older LGBT people and the 
wider LGBT community are vulnerable, and neighbourhood-based activities may not 
be sufficiently responsive to older LGBT people. 
LINK: https://doi.org/10.1177/1363460720936471 
TREFWOORDEN: Ouderen 
Homoseksualiteit 
Zorgverlening 
Gezondheidszorg 
CODE: 176.20 
 
TITEL: Origins: A History of Race-ethnic Categorisation in the Dutch Governmental Data 
Ontology (1899–2018) 
UIT: Tijdschrift voor Geschiedenis, Jaargang 21, No. 2, pp 67-87, 2018 
AUTEUR(S): Schie, G. van 
UITGAVE: 2018 
SAMENVATTING: In this article, categorisation based on origins is investigated in the Dutch 
census reports produced between 1899 and 2018. Through this analysis, I will 
argue that the conceptual pair of autochthon and allochthon (until 2017 used to 
describe ‘native’ and ‘non-native’ Dutch people) is not a social construct, but 
rather a sociotechnical construct. Through this analysis, it becomes clear that 
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where the category of the ‘foreigner’ at the beginning of the twentieth century 
was mainly related to a passport and place of birth, later national origins 
became a racially tainted concept. Pre-1980, counting machines at CBS only 
counted people’s information as self-described; since 1980, computers have 
determined the identity of Dutch citizens. Today, governmental statistics based 
on the origins of Dutch people are available online for free and can be used by 
third parties for a variety of applications. Through this historical analysis, 
it becomes clear that the current practices are not the ‘standard’ way of 
categorisation, but rather one of the possibilities that are historically, 
socially and technologically situated 
LINK: https://www.tmgonline.nl/articles/10.18146/2213-7653.2018.367/ 
TREFWOORDEN: Demografische gegevens 
Etnische minderheden 
Minderhedenbeleid 
Etnische registratie 
Nederland 
CODE: 142.18 
 
 
TITEL: UWV Monitor arbeidsparticipatie 2020. Aan het werk zijn, komen en blijven van 
mensen met een arbeidsbeperking 
UITGAVE: Amsterdam : UWV - Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum, 2021 
SAMENVATTING: De 2020 editie van de UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten brengt 
de 
ontwikkelingen in kaart in de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 
35-minners en Participatiewetters die in het doelgroepregister banenafspraak 
staan. Normaal gesproken zou de monitor 2020 zich richten op de ontwikkelingen 
tot en met 2019, maar gezien de coronacrisis geeft deze monitor ook een beeld 
van de eerste helft van 2020. De monitor laat zien dat tot 2019 de 
arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35-minners en 
Participatiewetters in het doelgroepregister steeg. In 2019 is het beeld 
wisselend. Bij de Participatiewetters in het doelgroepregister neemt het 
aandeel werkenden verder toe, bij de WGA’ers stabiliseert de 
arbeidsparticipatie en bij de Wajongers neemt het licht af. In de eerste helft 
2020 daalde de arbeidsparticipatie bij alle groepen. Het aandeel Wajongers met 
arbeidsvermogen dat werkt nam af van 50,4% eind 2019 naar 49,1% eind juni 2020. 
Bij gedeeltelijke WGA’ers daalde het in deze periode van 47,2% naar 46,0% en 
bij volledig WGA’ers van 8,8% naar 7,8%. Bij de Participatiewetters uit het 
doelgroepregister was de daling het grootst (van 46,4% naar 44,1%).De afname 
van het aandeel werkenden komt niet zo zeer doordat mensen door de crisis hun 
baan verloren, maar vooral doordat minder mensen aan het werk kwamen. De afname 
is geconcentreerd bij mensen met een tijdelijk dienstverband, iets wat we ook 
op de totale arbeidsmarkt zien. De bedrijfstakken, waar we een terugval in 
participatie zien, zijn ook dezelfde als op de totale arbeidsmarkt, zoals de 
horeca & catering, de detailhandel, en de overige commerciële dienstverlening 
.De daling van de arbeidsparticipatie van de vier groepen is in eerste helft van 
2020 groter dan bij de totale Nederlandse bevolking. Voor de totale Nederlandse 
bevolking daalde de participatie met 1,1%. Bij de mensen met een 
arbeidsbeperking (tussen -2,5 en -5,0%) was de daling groter. Dit komt doordat 
zij in verhouding vaker werken op basis van tijdelijke dienstverbanden. 
LINK: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-monitor-arbeidsparticipatie-arbeidsbeperkten-
2020.pdf 
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TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Arbeidsmarktpositie 
Sociale zekerheid 
Gehandicapten 
Jongeren 
CODE: 433.21 
 
 
TITEL: Eindresultaten meldpunt toegankelijke verkiezingen 2021 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: Brief (d.d. 28 april 2021) van het College voor de Rechte van de mens die de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert over de 
eindresultaten van het meldpunt Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Als toezichthouder 
voor het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (het VN 
-verdrag handicap) dat sinds 14 juli 2016 voor Nederland bindend is, stelt het 
College voor de Rechten van de Mens sinds 2017 een Meldpunt Onbeperkt Stemmen 
open om te volgen hoe toegankelijk het stemmen is voor mensen met een beperking 
. Het meldpunt is in 2021t jaar opengesteld voor de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer (maart 2021). Volgens het VN-verdrag moet Nederland waarborgen dat mensen 
met een handicap effectief en ten volle kunnen deelnemen aan het politieke en 
openbare leven. Dat betekent: het recht van mensen met een handicap beschermen 
om in het geheim hun stem uit te brengen bij verkiezingen, dus ook dat je kunt 
stemmen zonder belemmeringen. In totaal zijn er 139 meldingen binnengekomen. 
Ruim één op de tien meldingen is uitsluitend positief. Melders laten zich 
bijvoorbeeld positief uit over de omgang met de stembureaumedewerkers, de 
getroffen maatregelen om het stembureau toegankelijk te maken en de beschikbare 
hulpmiddelen.70 meldingen gaan over algemene problemen, vooral over de fysieke 
toegankelijkheid van stemlokalen. De overige meldingen zijn corona-gerelateerd 
en gaan onder meer over de (on)mogelijkheid om per brief te stemmen en 
stemlokalen die niet ‘coronaproof’ waren. Door corona zijn nieuwe problemen met 
betrekking tot toegankelijkheid ontstaan, maar er is ook lering te trekken uit 
zaken die juist door de coronamaatregelen beter verliepen en die het College 
daarom ook graag onder uw aandacht brengt. Brief bevat aanbevelingen. 
LINK: https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/60c8bac5275ec84bc2c13fb2 
TREFWOORDEN: Stemgedrag 
Meldpunten 
Politicologie 
Discriminatie 
Verkiezingen 
CODE: 331.21 
 
 
TITEL: Onderzoek Koloniale geschiedenis: slavernijverleden. EenVandaag Opiniepanel 
Rapport, 4 september 2021 
AUTEUR(S): Klapwijk, P.P. 
UITGAVE: Hilversum : Avrotros, 2021 
SAMENVATTING: Eerste deel van onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag over de de 
koloniale geschiedenis van Nederland. Dit is het eerste deel, over slavernij, 
Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. De vragen in dit onderzoek zijn 
opgesteld in samenwerking met wetenschappers van de universiteit Leiden. Het 
tweede deel gaat over Nederlands-Indië. Het onderzoek is gehouden van 20 juli 
tot en met 20 augustus 2021. Aan het onderzoek deden 30.352 deelnemers mee 

https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/60c8bac5275ec84bc2c13fb2


waarvan groortste deel afkomstig van het EenVandaag Opiniepanel (1VOpiniepanel) 
. Onder de deelnemers zijn 862 mensen met een Surinaamse of Antilliaanse 
migratieachtergrondTwee derde van alle ondervraagden (67 procent) is voor de 
oprichting van zo'n slavernijmuseum. Onder de ruim 800 deelnemers met een 
Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond ligt dat nog hoger: 91 procent. 
In het onderzoek werden ook andere mogelijkheden voorgelegd om aandacht te 
geven aan het slavernijverleden. De meerderheid (68 procent) vindt het een 
goede zaak om op scholen meer lessen over slavernij te geven. Ook hier 
benadrukken veel mensen dat het geen eenzijdig verhaal moet worden. Over een 
speciaal herdenkingsjaar voor het slavernijverleden, zoals in 2023 het plan is, 
zijn de ondervraagden verdeeld. 45 procent vindt dit een goed idee, maar van 
een derde (34 procent) hoeft dit niet.Ondanks het gestegen draagvlak blijkt uit 
het onderzoek ook duidelijk dat de meerderheid tegen excuses voor het 
slavernijverleden is. Zes van de tien van alle ondervraagden (60 procent) 
vinden dat de regering geen excuses hoeft te maken voor het Nederlandse 
slavernijverleden. 
LINK: 
https://eenvandaag.assets.avrotros.nl/user_upload/PDF/Rapportage%20onderzoek%20koloniale%20
geschiedenis_slavernijverleden.pdf 
 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/tweederde-is-voorstander-
van-de-komst-van-een-nationaal-museum-over-slavernijverleden/ 
TREFWOORDEN: Slavernij 
Surinamers 
Antillianen 
Nederland 
Kolonialisme 
Herdenkingen 
CODE: 014.21 
 
 
TITEL: Onderzoek koloniaal verleden Nederlands-Indië : EenVandaag Opiniepanel Rapport, 
17 oktober 2021 
AUTEUR(S): Klapwijk, P.P. 
UITGAVE: Hilversum : Avrotros, 2021 
SAMENVATTING: Tweede deel van het onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag over 
de de koloniale geschiedenis van Nederland. Dit is het eerste deel, over slavernij 
, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. De vragen in dit onderzoek 
zijn opgesteld in samenwerking met wetenschappers van de universiteit Leiden. 
Het tweede deel gaat over Nederlands-Indië. Deze resultaten worden binnenkort 
gepubliceerd. Het onderzoek is gehouden van 20 juli tot en met 20 augustus 2021 
. Aan het onderzoek deden 30.352 deelnemers mee waarvan groortste deel afkomstig 
van het EenVandaag Opiniepanel (1VOpiniepanel). De grootste groep van alle 
deelnemers (46 procent) heeft vooral een positief beeld. Zij denken in de 
eerste plaats aan hun dappere voorouders die de gevaren van de wereldzeeën 
trotseerden om handel te drijven met de verre Oost. Bij een derde van de 
ondervraagden (33 procent) overheerst de negatieve kant van het koloniale 
verleden. Een op de vijf (21 procent) weet niet goed hoe hij of zij het 
verleden moet beoordelen. Zij worden heen en weer geslingerd tussen waardering 
voor het ondernemerschap en de VOC-mentaliteit aan de ene kant en afkeuring van 
de onderdrukking en het militair ingrijpen aan de andere kant. Aan het 
onderzoek deden ook ruim 1000 Indische en Molukse Nederlanders mee. Zij zijn 
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erg verdeeld in de manier waarop ze naar het verleden kijken. De grootste groep 
(49 procent) oordeelt negatief. Voor hen staat de koloniale tijd vooral voor 
bezetting, onderdrukking en uitbuiting van de inheemse bevolking. Vooral onder 
jonge mensen in deze groep (onder 35 jaar) is het beeld negatief gekleurd. Niet 
alleen de Indische deelnemers, maar ook de jongeren in het onderzoek zijn 
verdeeld. Ook zij zijn kritischer dan gemiddeld over de koloniale tijd. Van de 
deelnemers onder de 35 jaar heeft 43 procent een overwegend negatief beeld, 
tegenover 40 procent positief. 
LINK: 
https://eenvandaag.assets.avrotros.nl/user_upload/PDF/Rapportage%20onderzoek%20koloniale%20
geschiedenis_Nederlands_Indie.pdf 
WEBSITE: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/we-kijken-vaker-positief-
dan-negatief-naar-ons-verleden-met-nederlands-indie-maar-bij-veel-indische-nederlanders-is-dat-
precies-andersom/ 
TREFWOORDEN: Herdenkingen 
Kolonialisme 
Indische Nederlanders 
Publieke opinie 
Nederland 
CODE: 013.21 
 
 
TITEL: Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen : Knelpunten aanpak arbeidsuitbuiting 
UITGAVE: Den Haag : Algemene Rekenkamer, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft onderzoek naar de 
doeltreffendheid 
van de aanpak van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling.Arbeidsuitbuiting 
heeft de wetgever sinds 2005 strafbaar gesteld in het wetsartikel mensenhandel 
(artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht). Het komt ook voor dat werkgevers 
de arbeidsmarktwetten, zoals de Wet minimumloon en de Arbeidstijdenwet, ernstig 
en meervoudig overtreden en daardoor werknemers ernstig benadelen, zonder dat 
er bijvoorbeeld sprake is van (aantoonbare) dwang. Er is dan geen sprake van 
arbeidsuitbuiting in de strafrechtelijke zin. Deze situaties betreffen ernstige 
benadelingDe Inspectie SZW is het instrument van de minister van SZW om onder 
meer toezicht te houden op de arbeidsmarktwetten en om arbeidsuitbuiting op te 
sporen. De opsporing van arbeidsuitbuiting door de Inspectie SZW vindt plaats 
onder het gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM-FP). 
Het OM is daarmee eindverantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek dat 
de Inspectie SZW uitvoert. In 2017 heeft de Inspectie SZW het programma 
Arbeidsuitbuiting ingericht om de aanpak van arbeidsuitbuiting te intensiveren 
en de effectiviteit te vergroten. Er was volgens de Inspectie SZW meer nodig 
dan een strafrechtelijke aanpak. De Inspectie SZW kon meldingen met signalen 
van arbeidsuitbuiting niet altijd oppakken, omdat geregeld niet alle elementen 
van het wetsartikel mensenhandel aanwezig waren, of dit niet bewijsbaar werd 
geacht. Bij deze zaken was wel sprake van ernstige delicten, ernstiger dan 
alleen het overtreden van een arbeidswet. In het programma Arbeidsuitbuiting 
richt de Inspectie SZW zich daarom zowel op de strafrechtelijke aanpak van 
arbeidsuitbuiting als op de bestuursrechtelijke aanpak van ernstige 
overtredingen van arbeidsmarktwetten, ook wel ernstige benadeling genoemd.De 
Inspectie SZW heeft zichzelf met het programma Arbeidsuitbuiting als doel 
gesteld om daders te stoppen en slachtoffers van (mogelijke) arbeidsuitbuiting 
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uit hun benarde situatie te halen, passende hulp aan te bieden en door te 
verwijzen waar nodig. Op basis van ons onderzoek concluderen we dat de huidige 
instrumenten om arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling aan te pakken niet 
effectief zijn. De Inspectie SZW helpt slechts een beperkt deel van de naar 
schatting duizenden slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Ondanks extra 
inspanningen van de Inspectie SZW om de aanpak van arbeidsuitbuiting en 
ernstige benadeling te intensiveren, leidt dit niet tot het stoppen van meer 
daders en het helpen van meer slachtoffers overeenkomstig de doelstellingen. 
Dat komt omdat: • de geldende wet- en regelgeving een effectieve aanpak van 
arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling in de weg staan; • slachtoffers nog 
teveel buiten beeld blijven bij de Inspectie SZW; • een goede 
informatievoorziening bij de Inspectie SZW ontbreekt Bevat aanbevelingen. 
LINK: 
https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2021/09/28/daders-
vrijuit-slachtoffers-niet-geholpen/Rapport+Daders+vrijuit,+slachtoffers+niet+geholpen.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsinstellingen 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Beroepsonderwijs 
Illegale arbeid 
Vrouwenhandel 
CODE: 407.21 
 
 
TITEL: Xenophobic machines: Discrimination through unregulated use of algorithms in the 
Dutch childcare benefits scandal 
UITGAVE: London : Amnesty International , 2021 
SAMENVATTING: Report on the use of algorithms in the Dutch childcare benefits scandal.The 
childcare benefits scheme was introduced in 2005. This scheme is enforced by 
the Dutch tax authorities, who subjected it to these harsh social security law 
enforcement policies and the administrative sanction system. Social security 
enforcement agencies worldwide are increasingly automating their processes in 
the hope of detecting fraud. The Netherlands is at the forefront of this 
development. The Dutch tax authorities adopted an algorithmic decision-making 
system to create risk profiles of individuals applying for childcare benefits 
in order to detect inaccurate and potentially fraudulent applications at an 
early stage. Nationality was one of the risk factors used by the tax 
authorities to assess the risk of inaccuracy and/or fraud in the applications 
submitted. This report illustrates how the use of individuals’ nationality 
resulted in discrimination as well as racial profiling. 
LINK: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/10/EUR3546862021DUTCH.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Etnische minderheden 
Etnisch profileren 
Sociale zekerheid 
Overheidsbeleid 
CODE: 001.21 
 
 
TITEL: Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND : Evaluatie van de 
wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een 
bekerings- of lhbti-motief 
AUTEUR(S): Boekhoorn, P. 
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Severijns, R. 
UITGAVE: Nijmegen : BBSO, 2021 
SAMENVATTING: Evaluatieonderzoek naar de wijze waarop door de IND wordt beslist over 
asielaanvragen van asielzoekers die een bekering of lhbti-zijn als motief 
aandragen. Deze werkwijze is al langere tijd onderwerp van discussie tussen 
overheid, maatschappelijke organisaties en wetenschappers. De aandacht richt 
zich vooral op de manier waarop de IND de geloofwaardigheid van verklaringen 
over deze motieven beoordeelt. Daarbij zou te veel worden uitgegaan van 
stereotype gedachten over hoe een bekering verloopt en hoe mensen zich bewust 
raken van hun seksuele gerichtheid.In deze evaluatie is onderzocht hoe de 
aanpassingen van de werkinstructies en de deskundigheidsbevorderende 
maatregelen zijn opgezet (planevaluatie) en uitgevoerd (procesevaluatie). Voor 
de planevaluatie zijn gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren, wetenschappers 
en deskundigen van externe organisaties. In de procesevaluatie staan de 
ervaringen van uitvoerende ambtenaren van de IND centraal. Daarnaast zijn 
interviews afgenomen met advocaten,en maatschappelijke organisaties en is een 
analyse van dossiers uitgevoerd, om zo door middel van triangulatie de 
ervaringen van IND-medewerkers in perspectief te plaatsen. Geconcludeerd wordt 
dat:• De IND-werkinstructies lhbti en bekeringen zijn door de IND aangepast in 
lijn met de door de staatssecretaris aangekondigde maatregelen. • De 
aangekondigde workshops als een van de flankerende maatregelen voor de 
verbetering van de geloofwaardigheidsbeoordeling bij lhbti- en 
bekeringsaanvragen zijn eenmalig uitgevoerd.• Er is bij het opstellen van de 
wijzigingen van de werkinstructies geen expliciete beleidslogica geformuleerd. 
Wel kan worden geconcludeerd dat de wijzigingen aansluiten op theoretische 
inzichten en op papier als een verbetering kunnen worden beschouwd. • De tekst 
van de werkinstructies geeft IND-medewerkers handvatten voor het vermijden van 
stereotypering en het hanteren van een open benadering, maar in de praktijk 
komen volgens zowel IND-medewerkers als respondenten buiten de IND 
stereotypering en een gesloten benadering nog steeds voor. • Het wegvallen van 
een standaard vragenlijst wordt door IND-medewerkers positief gewaardeerd 
aangezien het meer ruimte geeft om op zoek te gaan naar het authentieke verhaal 
. De keerzijde is dat het minder houvast geeft aan IND-medewerkers met weinig 
ervaring. • Het is op papier duidelijk hoe de IND verklaringen van derden 
meeweegt, maar in de praktijk blijft het voor organisaties buiten de IND 
onduidelijk welk gewicht aan een verklaring wordt toegekend en waarom.• 
Coördinatoren zijn op alle locaties beschikbaar. De wijze waarop raadpleging 
wordt vormgegeven kan sterk uiteenlopen.• Er is weinig aandacht voor 
structurele deskundigheidsbevordering van hoor- en beslismedewerkers op het 
gebied van lhbti’s en bekeringen binnen de IND.• Op papier zien externe 
organisaties verbeteringen, maar zij betwijfelen of objectieve beoordeling van 
de geloofwaardigheid van de asielaanvragen mogelijk is.De vraag of de kwaliteit 
van besluitvorming door de wijzigingen is verhoogd, kan niet objectief worden 
beantwoord. Het is in de context van deze asielaanvragen niet mogelijk vast te 
stellen of de verklaringen van de asielzoeker overeenkomen met de werkelijkheid 
. Om deze redenen is het begrip kwaliteit in dit onderzoek ingevuld aan de hand 
van subjectieve percepties en persoonlijke ervaringen van een groot aantal 
sleutelpersonen. Geconcludeerd wordt dat aanvullende condities zijn gecreëerd 
die een meer geobjectiveerde onderbouwing van de geloofwaardigheidsbeoordeling 
mogelijk maken, waarbij in principe beter aangesloten kan worden op het 
authentieke verhaal van de asielzoeker. Deze wijzigingen worden door zowel 
actoren binnen als buiten de IND positief gewaardeerd. In de uitvoering is 



echter verbetering mogelijk. Die verbetering zien wij vooral in het creëren van 
meer ruimte vooruitvoerende ambtenaren om op structurele wijze aandacht te 
besteden aan het bevorderen van hun deskundigheid over - in het bijzonder - 
lhbti en bekeringen. IND-medewerkers zouden hierin door de organisatie meer in 
kunnen worden gefaciliteerd. Om ingesleten aannames en vooroordelen zoveel 
mogelijk te voorkomen, zou hier ook kennis van buiten de organisatie bij 
betrokken kunnen worden. 
LINK: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3101/3101-geloof-en-liefde-onder-
het-vergrootglas-van-de-IND-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
TREFWOORDEN: Vreemdelingenbeleid 
Vluchtelingen 
Asielprocedure 
Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
Levensbeschouwingen 
Christendom 
CODE: 161.21 
 
 
TITEL: Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , 2021 
SAMENVATTING: Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan. De Europese 
Commissie stelt institutionele gendergelijkheidsplannen verplicht voor 
financiering vanuit Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie. De voorwaarde is onderdeel van de plannen die Europese Commissie 
heeft opgesteld om gendergelijkheid actief te bevorderen (Gender Equality 
Strategy 2020-2025; Gender Equality in the European Research Area). Met ingang 
van 2022 moet elke juridische entiteit (overheidsinstantie, onderzoeks- of 
hogeronderwijsinstelling) beschikken over een gendergelijkheidsplan om in 
aanmerking te komen voor financiering vanuit Horizon Europe. Deze handreiking 
is opgesteld in het licht van de nieuwe subsidievoorwaarde en biedt praktische 
informatie, aanknopingspunten, voorbeelden en best practices voor het opstellen 
van een gendergelijkheidsplan. Het formuleren van genderbeleid kan een opstap 
zijn naar breder diversiteitsbeleid. Ook daarvoor biedt deze handreiking 
aanknopingspunten en inspiratie Op 9 juli 2021 is deze handreiking gestuurd 
door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de Tweede Kamer. In 
de begeleidende kamerbrief wordt ingegaan op de voortgang van het nationale 
actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/15/handr
eiking-voor-het-opstellen-van-een-gendergelijkheidsplan/handreiking-voor-het-opstellen-van-een-
gendergelijkheidsplan.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/07/09/voortg
ang-nationaal-actieplan-voor-meer-diversiteit-en-inclusie-in-het-hoger-onderwijs-en-
onderzoek/voortgang-nationaal-actieplan-voor-meer-diversiteit-en-inclusie-in-het-hoger-onderwijs-
en-onderzoek.pdf 
TREFWOORDEN: Hoger Onderwijs 
Onderwijsbeleid 
Positieve actie 
Diversiteitsbeleid 
Etnische minderheden 
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Vrouwen 
CODE: 702.21 
 
 
TITEL: Inventarisatie educatie geschiedenis voormalig Nederlands-Indië 
AUTEUR(S): Faun, H. 
Schippers, G. 
Jacobs, W. 
UITGAVE: Zoetermeer : Panteia, 2021 
SAMENVATTING: Inventariserend onderzoek verricht opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het huidige educatieve aanbod over de 
geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Specifiek ging het daarbij over de 
periode vanaf de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd, de 
dekolonisatie ende migratie van mensen vanuit voormalig Nederlands-Indië naar 
Nederland. De inventarisatie ad zowel betrekking op aanbod binnen als buiten 
het reguliere onderwijs. Gegevens zijn verzameld middels deskresearch, 30 
interviews met stakeholders die betrokken zijn bij educatie over voormalig 
Nederlands-Indië, zowel binnen als buiten het onderwijs, een online enquête 
gehouden onder 309 docenten die geschiedenisles geven. Aanleiding voor deze 
inventarisatie was de uitkomst uit een raadpleging door Panteia onder de brede 
Indisch-Molukse gemeenschap in Nederlandom ideeën te verzamelen hoe de middelen 
in het kader van de Collectieve Erkenning te besteden. Hieruit kwam ‘educatie’ 
als eenbelangrijke bestemming naar voren. Op basis van de inventarisatie worden 
de volgende conclusies getrokken: .Binnen het regulier onderwijs wordt er in 
alle geschiedenismethoden aandacht besteed aan voormalig Nederlands-Indië. 
Doordat het geschiedeniscurriculum veelal in tien tijdvakken wordt aangeboden, 
komt de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië versnipperd aan bod en 
wordt deze gekoppeld aan verschillende thema’s. Bovendien is er binnen het 
geschiedenisonderwijs te beperkt de tijd om diepgaand in te gaan op de alle 
perspectieven van verschillende actoren en bevolkingsgroepen rondom de 
gebeurtenissen invoormalig Nederlands-Indië.. Buiten het reguliere onderwijs is 
veel materiaal beschikbaar dat kan bijdragen aan kennisvergroting over de 
geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Over alle denkbare gebeurtenissen 
perspectieven zijn bronnen te vinden. Een deel van dit aanbod is speciaal voor 
het onderwijs ontwikkeld.. Gelet op het grote beschikbare aanbod zijn er 
beperkte suggesties te formuleren voor mogelijke c.q. wenselijke toevoegingen. 
Eventueel kan worden dacht aan het nader belichten van hetgebeurtenissen rondom 
Papoea/Nederlands-Nieuw-Guinea. Dit aspect is relatief onderbelicht, maar wordt 
veelal wel als interessante materie gezien. Daarnaast wekken 
ervaringsverhalenveel interesse. Het is belangrijk om zo veel mogelijk verhalen 
en perspectieven op te tekenen en verspreiden. Aangezien er al veel materiaal 
beschikbaar is, zou de benutting van dit materiaal bevorderd kunnen worden door 
hiervoor meer interesse te wekken en de vraag hiernaar te stimuleren. Dit kan 
door de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië beter te laten aansluiten 
bij actuele thema’s en/of door de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië 
beter in te bedden in ons collectievegeheugen. Dit rapport is op 25 oktober met 
kamerbrief verzonden naar d Tweede Kamer. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1e094521-25b6-48d2-810b-
ebb0a3580511&title=Inventarisatie%20educatie%20geschiedenis%20voormalig%20Nederlands-
Indi%C3%AB.pdf 
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https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c7ea015a-c5cc-4852-aea8-
94e46499070a&title=Projectplan%20%E2%80%98Collectieve%20erkenning%20Indische%20Gemeen
schap%20in%20Nederland%20%E2%80%93%20een%20extra%20impuls%202021-
2024%E2%80%99.docx 
TREFWOORDEN: VO - Voortgezet onderwijs 
Leerprogramma NL 
Indische Nederlanders 
Geschiedenis 
Dekolonisatie 
CODE: 734.21 
 
 
TITEL: Collectieve Erkenning Indische gemeenschap in Nederland. een extra impuls 2021 
-2024 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , 2021 
SAMENVATTING: Projectplan. Sinds 2017 voert de overheid een beleid van collectieve erkenning 
van de Indische gemeenschap in Nederland. In 2020 is er door dit Kabinet een 
extra impuls aan dit belangrijke onderwerp gegeven door € 20,4 miljoen 
beschikbaar te stellen4. Deze impuls heeft als doel de waardering voor de 
Indische identiteit en het erfgoed verder zichtbaar te maken en de kennis over 
de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië te vergroten. Ook voor en door 
de derde en vierde generatie. Het projectplan gaat over de invulling van deze 
extra impuls. Het projectplan kent vier speerpunten die aansluiten bij 
activiteiten die al eerder vanuit de collectieve erkenning in gang zijn gezet. 
Deze speerpunten zijn: kennis, erfgoed, zorg en initiatieven. Op 25 oktober 
2021 is dit project met kamerbrief door staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, gestuurd naar de Tweede Kamer. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e260b7bf-7cb5-4133-9695-
b881df5e803c&title=Collectieve%20Erkenning%20Indische%20gemeenschap%20in%20Nederland.pd
f 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/12/21/voortg
angsrapportage-geweld-hoort-nergens-thuis/voortgangsrapportage-geweld-hoort-nergens-thuis.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Indische Nederlanders 
Geschiedenis 
Minderhedenbeleid 
CODE: 322.21 
 
 
TITEL: Transcript from the margins : Looking into the way circumstances and experiences 
of transgender persons coming from the Latin America and the Caribbean region 
are represented and considered in Dutch asylum procedures. 
AUTEUR(S): Kempen, W. van 
Ortiz, A. 
UITGAVE: Amsterdam /Maastricht : Transgender Network Netherlands (TNN) / Maastricht 
University / Bureau Clara Wichmann, 2021 
SAMENVATTING: This study focuses on the circumstances and experiences of transgender persons, 
which contribute to the danger and impossibility of living in countries of 
origin in the Latin America and the Caribbean region that lead to an asylum 
application. The research question is whether and how these experiences and 
circumstances are seen, questioned and considered in Dutch asylum procedures? 
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To answer it, an exploratory case study was designed and conducted. It analysed 
the Dutch asylum procedures of eight transgender (hereafter, trans) women from 
the LAC region whose countries of origin do not directly criminalise LGBTI 
identities.The study identifies three major areas of concern. The first major 
area of concern is the profound lack of differentiation of the research group 
from the wider LGBTI group and the lack of specificity in Dutch asylum 
procedures for important themes relating to participants’ trans identity and/or 
expression. Even without other observations yet to come, this lack of trans 
specificity in itself invalidated the adjudication of participants’ asylum 
applications. The second major area of concern is the highly inadequate 
interpretations of circumstances in countries of origin during the assessment 
of trans participants’ asylum applications. The third area of major concern 
coming forward from the research results is the substantial number of relevant 
experiences, circumstances and interactions thereof which were not represented 
or considered in their asylum procedures. This concerns elements that are 
directly related to their trans identity and/or expression that are not 
observed or taken into consideration in their asylum procedures. There is also 
no acknowledgement of the presence and aggravating effects of individual 
disparities and circumstances that interact with the hardships of a trans 
identity and/or expression. Each research participant faced at least three, and 
often more, intersecting disparities, e.g. being poor, coming from a rural 
background, a mixed racial background, or having contracted HIV. Furthermore, 
the whole picture, i.e. how all these elements in the lives of trans Latinas 
interact, accumulate, and result in additional hardships was not established or 
considered in the asylum procedures. 
LINK: https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Transcrift-from-the-Margins-
Opmaak-V6.2.pdf 
TREFWOORDEN: Transseksualiteit 
Homoseksualiteit 
Asielprocedure 
Vluchtelingen 
Vluchtelingenbeleid 
CODE: 161.21 
 
 
TITEL: Excuses voor het Nederlandse slavernijverleden? 
AUTEUR(S): Engeland, W. van 
Kanne, P. 
Driessen, M. 
UITGAVE: Amsterdam : I&O Research, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek in opdracht van dagblad Trouw naar hoe Nederlanders denken over 
excuses voor het slavernijverleden. Dit onderzoek vond plaats van 22 tot 25 
januari 2021 onder een representatieve steekproef van 1.241 Nederlanders van 18 
jaar en ouder. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (56%) vindt de rol van 
Nederland en Nederlandse steden in het slavernijverleden ernstig tot heel 
ernstig. Vooral Nederlanders met een niet-westerse achtergrond noemen dit dit 
ernstig (68 procent), onder autochtone Nederlanders is dat 53 procent. Echter, 
slechts een minderheid van de Nederlanders, 28 procent, vindt historische 
onderzoeken naar het slavernijverleden van Nederland – zoals Amsterdam en 
Rotterdam deden – ‘belangrijk’. Bijna de helft (47%) noemt het onbelangrijk. We 
zien hier een groot verschil tussen autochtone Nederlanders en Nederlanders met 
een migratieachtergrond. Van de Nederlanders met een migratieachtergrond vindt 
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maar liefst 60 procent dit soort onderzoek belangrijk, van de autochtone 
Nederlanders is dat slechts 22 procent. Vooral Nederlanders met een Marokkaanse 
(65%) en Surinaamse/Antilliaanse achtergrond (64%) hechten hier belang aan 
.Linkse kiezers (met name GroenLinks-en PvdA-kiezers) vinden een slavernij 
-onderzoek duidelijk belangrijker dan rechtse kiezers (PVV, FvD, SGP, VVD en CDA 
). Minderheid autochtone Nederlanders: steden en/of Nederland moeten excuses 
maken Grofweg een op vijf Nederlanders vindt dat steden die betrokken waren bij 
slavenhandel hun excuses moeten maken. Het maakt dan niet veel uit of het gaat 
om Amsterdam (22%), Rotterdam (23%), Utrecht (20%) of ‘steden in het algemeen’ 
(23%). Van de inwoners van de drie grote steden vindt een derde dat Amsterdam 
en Rotterdam excuses voor hun rol moeten maken. Een op drie (31%) Nederlanders 
vindt dat Nederland als land excuses moet maken. Van de Nederlanders met een 
migratieachtergrond vindt een veel groter deel – de helft – dat de steden 
excuses moeten aanbieden. En maar liefst twee op drie migranten vinden dat 
Nederland als land excuses moet maken. Vooral Surinaams/Antilliaanse 
Nederlanders willen een excuus van premier Rutte, maar ook een ruime 
meerderheid van de Marokkaanse en Turkse Nederlanders zouden excuses door de 
Nederlandse regering waarderen. Ongeveer de helft van de Nederlanders met een 
Indonesische achtergrond is daarentegen tegen het maken van excuses door 
Nederland 
LINK: https://www.ioresearch.nl/actueel/nederlanders-voelen-weinig-voor-excuses-
slavernijverleden/ 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Geschiedenis 
Slavernij 
Herdenkingen 
Kolonialisme 
CODE: 014.21 
 
 
TITEL: De inzet van slimme technologie in voetbalstadions voor de aanpak van 
discriminatie en racisme : Een verkenning van het juridisch speelveld 
AUTEUR(S): Heukelom-Verhage, S. van 
Zwenne, G.-J. 
Bontje, N. 
Gilhaus, T. 
UITGAVE: Den Haag : Pels Rijcken, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport is een verkenning naar de privacy rechtelijke kaders voor de inzet 
van slimme technologieën voor de aanpak van racisme in voetbalstadions/ 
Onderzoek is verricht door de Landsadvocaat. Dit rapport komt voort uit het 
plan “Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie 
buitenspel”. Dit plan zet onder meer in op het beschikbaar maken en inzetten 
van slimme technologie in voetbalstadions. Dit om bij racistische of 
discriminerende uitingen in stadions beter vast kunnen leggen wie zich binnen 
een stadion schuldig hieraan maakt.Dit rapport onderzoekt of en zo ja, hoe 
slimme technologie kan worden ingezet in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), de Uitvoeringswet AVG (‘UAVG’) en 
eventuele bijzondere gegevensbeschermingswet- en regelgeving die van toepassing 
is. Conclusies inzake signaleringsfase - Tijdens een voetbalwedstrijd kunnen 
slimme camera’s worden ingezet die discriminatoir of racistisch gedrag 
signaleren en vastleggen. Als de noodzaak voor de inzet van deze slimme 
camera’s met slimme microfoons kan worden onderbouwd en ook overigens kan 
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worden voldaan aan de eisen die in de (U)AVG worden gesteld, achten wij dit een 
rechtmatig gebruik van slimme technologie in voetbalstadions. De inzet van deze 
slimme technologie – de zgn. slimme camera’s – in de signaleringsfase is dan 
toelaatbaar. Een belangrijke kanttekening is dat niet valt uit te sluiten dat 
met de inzet van slimme technologie strafrechtelijke persoonsgegevens worden 
verwerkt. Daarvan is sprake als de opnames een zwaardere verdenking dan een 
redelijk vermoeden van schuld opleveren. Het verdient aanbeveling om met de 
Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) in gesprek te gaan of het noodzakelijk is om 
voor deze verwerking een vergunning aan te vragen. Conclusies inzake de 
identificatiefase. Deze slimme technologie of slimme camera’s zouden ook de 
functionaliteit kunnen hebben dat tijdens een wedstrijd verkregen beelden 
kunnen worden vergeleken met bestaand beeldmateriaal van personen, op basis 
waarvan de op de verzamelde beelden zichtbare personen kunnen worden 
geïdentificeerd. Men spreekt dan van de inzet van 
gezichtsherkenningstechnologie. Daarbij is dan sprake van de verwerking van 
biometrische gegevens als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 14, AVG. De 
verwerking van biometrische gegevens betreft de verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG. Dat is verboden, tenzij de 
betrokken verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld de BVO) zich op een 
doorbrekingsgrond kan beroepen. Vooralsnog zien wij niet een dergelijke 
doorbrekingsgrond. Om deze reden concluderen de auteurs dat de inzet van deze 
slimme technologie – de zgn. gezichtsherkenningstechnologie – in de 
identificatiefase niet toelaatbaar is. Ook de inzet van andere slimme 
technologie die werkt met biometrische gegevens, zoals 
stemherkenningstechnologie, achten auteurs niet toelaatbaar vanwege het 
ontbreken van een doorbrekingsgrondslag. 
 Conclusies inzake sanctiefase. Het uiteindelijke doel van het in de signalerings- en identificatiefase 
verkregen materiaal is dat er een sanctie kan worden opgelegd aan degenen die zich 
schuldig hebben gemaakt aan discriminatoir of racistisch gedrag. Wij 
concluderen in dit rapport dat de in de signaleringsfase verkregen opnames 
kunnen worden doorgegeven aan de desbetreffende instanties voor zover dat 
noodzakelijk is voor civielrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving. Voor 
verstrekking van biometrische gegevens zien wij geen ruimte, omdat voor het 
aanvankelijk verzamelen van die gegevens al geen grondslag bestaat. De auteurs 
zien daarentegen wel enige ruimte voor de daarbij betrokken partijen (waaronder 
de voetbalclub en de KNVB) om in het kader van de (rechts)procedure analyses in 
te zetten (zoals gezichts- of stemherkenningstechnologie) om de bewijswaarde 
van de beelden of geluidsopnamen te verhogen en daarbij bijzondere 
persoonsgegevens te verwerken, mits kan worden aangetoond dat de verwerking 
noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering. De betreffende instanties moeten daarvoor zelf beschikken over 
referentiemateriaal. Eindconclusie - De conclusie dat er geen ruimte is voor de 
inzet van gezichtsherkenningstechnologie in voetbalstadions, laat onverlet dat 
de auteurs wel ruimte zien voor de inzet van slimme camera’s. Daarmee kan 
discriminatoir en racistisch gedrag mogelijk in ieder geval beter worden 
gesignaleerd en vastgelegd. Bovendien kunnen de opnames die worden vastgelegd 
met slimme camera’s het identificatieproces mogelijk vergemakkelijken, doordat 
de opnames gerichter zijn en van betere kwaliteit zijn. Voor zover de inzet van 
slimme camera’s in de signaleringsfase tot onvoldoende verbetering leidt van de 
identificatiemogelijkheden in de identificatiefase, en daardoor ook tot 
onvoldoende verbetering van de sanctiemogelijkheden, kan worden overwogen om 
met een vorm van preregistratie te gaan werken om identificatiemogelijkheden 



van betrokkenen te verbeteren. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=38d3e850-00da-4c60-806d-
8919ed782a51&title=S1012273%20B%20%20De%20inzet%20van%20slimme%20technologie%20in%
20voetbalstadions%20voor%20de%20aanpak%20van%20discriminatie%20en%20racisme.pdf 
 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/07/02/kamer
brief-over-rapport-landsadvocaat-privacy-in-stadions/kamerbrief-over-rapport-landsadvocaat-
privacy-in-stadions.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
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