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TITEL: Richting gelijke kansen : Onderzoeksrapport bij de pilot Nudging in Werving en 
Selectie 
AUTEUR(S): Huijs, J. 
Klauw, M. van der 
Tooren, M. van den 
Maur, M. in der 
Steinhoff, M. 
UITGAVE: Leiden : TNO, 2021 
SAMENVATTING: Evaluatieonderzoek naar de Pilot "Nudging in Werving en Selectie" die is opgezet 
om inzicht te krijgen in of aanpassingen (‘nudges’) in het wervings- en selectieproces ervoor zorgen 
dat onbewuste vooroordelen minder bepalend zijn en de kansengelijkheid van kandidaten met een 
niet-westerse migratieachtergrond wordt vergroot. Pilot is onderdeel van het programma Verdere 
Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het Ministerie van SZW. De pilot bestaat uit drie nudges. De 
nudge Neutralere vacatureteksten richt zich direct op het vergroten van de diversiteit door met een 
meer inclusieve vacaturetekst een meer diverse groep sollicitanten aan te trekken. De nudges 
Objectievere eerste selectie en Gestructureerd interviewen, richten zich op het objectiever en 
gestructureerder inrichten van de werving en selectieprocedure om een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen van de relevante capaciteiten van een sollicitant.  
In het onderzoek, uitgevoerd door TNO en toegepast in 19 Nederlandse bedrijven en organisaties, 
evalueren de onderzoekers in een praktijkgerichte setting de drie nudges aan de hand van de 
volgende vragen: 1. Zijn de nudges in de praktijk toepasbaar en uitgevoerd zoals beoogd 
(procesevaluatie)? 2. Leiden de nudges tot meer kansengelijkheid (effectonderzoek)? 3. Wat is het 
onderliggende mechanisme van de nudges (mechanismeonderzoek)?  
In de voorbereiding werden de organisaties geëquipeerd om de nudges toe te passen en de voor het 
onderzoek gewenste data aan te leveren. Voor het toepassen van de nudges was een handleiding 
beschikbaar, waarin stap voor stap staat beschreven hoe de nudge kan worden toegepast in de 
praktijk. Gedurende de uitvoering van de nudges werd zowel van de experimentele groep als een 
controlegroep kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld ten aanzien van de uitvoering, het 
onderliggend mechanisme en (migratieachtergrond van) kandidaten.  De volgende conclusies 
worden getrokken: 
De nudges zijn toepasbaar in de praktijk, veranderen het proces van werving en selectie, maar 
worden niet altijd uitgevoerd zoals beoogd (onderzoeksvraag 1). De recruiters en kandidaten 
waarderen de nudges met een (ruime) voldoende. De nudges veranderen de werkwijze van werving 
en selectie ten opzichte van hoe men gewend was te werken. Tijdsinvestering en draagvlak bij 
vacaturehouders belemmeren soms het consequent en volledig toepassen van de nudge in de 
praktijk. De recruiters ervaren een toegenomen professionaliteit, een betere opbouw en structuur 
van het wervings- en selectieproces, een bewustere en beter beargumenteerde selectie van 
kandidaten en een algehele bewustwording binnen de organisatie. Het gros van de organisaties is 
voornemens de nudges (deels) blijvend toe te passen.  
In dit onderzoek is geen eenduidig bewijs gevonden voor het effect van de nudges op 
kansengelijkheid (onderzoeksvraag 2).In dit praktijkonderzoek vinden we geen eenduidige 
aanwijzingen dat de nudge Neutralere vacatureteksten leidt tot een toename in het aandeel mensen 
met een niet-westerse migratieachtergrond dat solliciteert op een vacature, noch dat de nudges 
Objectievere eerste selectie en Gestructureerd interviewen leiden tot een toename in het aandeel 



kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond dat doorstroomt in het selectieproces. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is de redelijke initiële mate van kansengelijkheid in de organisaties 
waardoor weinig verbetering mogelijk was. Andere verklaringen zijn het niet volledig en consequent 
toepassen van de nudges en de kwantiteit en kwaliteit van de data. Daarnaast is het mogelijk dat de 
nudges zelf (in bepaalde omstandigheden) niet effectief zijn. 
Het onderliggend mechanisme van de nudges wordt in dit onderzoek alleen voor gestructureerd 
interviewen bevestigd (onderzoeksvraag 3). Gestructureerd interviewen lijkt de focus op de 
competenties en de bekwaamheid van de kandidaat te versterken en minder nadruk te leggen op de 
klik en/of de eerste indruk, ten opzichte van de controlegroep. Voor Objectievere eerste selectie is 
geen eenduidig verschil gevonden met de controlegroep. Auteurs vinden daarnaast geen 
onderbouwing voor het veronderstelde mechanisme van de nudge Neutrale vacatureteksten. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat niet -westerse kandidaten ook in reguliere vacatureteksten van 
deze organisaties ruimte ervaren voor hun achtergrond, waardoor de nudge mogelijk geen extra 
effect sorteert. 
LINK: https://publications.tno.nl/publication/34637913/B5r368/TNO-2021-R10458.pdf 
TREFWOORDEN: Werving & selectie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 411.21 
 
 
TITEL: ‘Jezelf’ zijn op je werk. Samenvatting onderzoek onder voornamelijk FNV-leden 
UITGAVE: Amsterdam : Blue Field Agency, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar diversiteit en ‘jezelf’ zijn op de werkvloer. FNV wil met dit onderzoek 
inzicht krijgen in wat de huidige situatie is op de werkvloer, wat mensen verstaan onder ‘jezelf’ zijn op 
de werkvloer, wat mensen verhindert zichzelf te kunnen zijn en wat voor gevolgen dit kan hebben. 
Voor dit onderzoek zijn leden van het FNV-ledenpanel aangeschreven. Totaal aantal respondenten is 
1852 (waarvan 120 via bevriende bonden). Veldwerkperiode: 9 tot en met 20 september 2021. De 
meeste ondervraagde werknemers kunnen (bijna) altijd zichzelf zijn op hun werk, mannen en 45-
plussers iets vaker dan vrouwen en mensen onder de 45 jaar oud. Slechts een klein deel kan (bijna) 
nooit zichzelf zijn op het werk. Belangrijkste redenen dat deze mensen niet (bijna) altijd zichzelf kunnen 
zijn, is dat ze niet kunnen communiceren zoals ze willen, geen zeggenschap over eigen werk ervaren 
en/of emoties niet kunnen uiten zoals ze willen. De mensen die niet zichzelf kunnen zijn op hun werk, 
kunnen daardoor niet lekker in hun vel zitten, zich niet verbonden voelen met hun werk en/of collega’s 
en minder goed presteren. In ongeveer een kwart van de gevallen is het zelfs reden om op zoek te 
gaan naar ander werk. Het grootste gedeelte van de ondervraagde werknemers geeft aan dat er niet 
wordt gediscrimineerd op basis van gender, geaardheid, afkomst of geslacht. Zo zouden werkgevers 
hier geen onderscheid in maken bij het investeren in scholing (72%), wordt er niet gediscrimineerd op 
basis van kleur en afkomst (70%), seksuele gerichtheid (69%) en kunnen mensen openlijk vertellen 
over hun relatie meteen persoon van hetzelfde geslacht (70%). Ondanks dat er volgens zeven op de 
tien mensen niet wordt gediscrimineerd op geslacht(68%), geeft slechts de helft (54%) aan datmannen 
en vrouwen gelijk beloond worden voor hetzelfde werk. Hoewel er volgens het grootste gedeelte van 
de ondervraagde werknemers niet wordt gediscrimineerd op de werkvloer, heeft één op de vijf 
mensen zich in de afgelopen twee jaar weleens buitengesloten gevoeld. Ook hebben sommigen te 
maken gehad met nare grapjes en pesterijen, seksueel getinte opmerkingen en/of fysiek geweld en 
intimidatie. Mensen onder de 35 zijn relatief vaak het slachtoffer van racistische of seksueel getinte 
opmerkingen. Ook mensen die(bijna) nooit zichzelf kunnen zijn, zijn relatief vaak slachtoffer geweest 
van allerlei onprettige opmerking, grapjes, fysiek geweld, intimidatie en het gevoel buitengesloten te 
worden. 

https://publications.tno.nl/publication/34637913/B5r368/TNO-2021-R10458.pdf


LINK: https://www.fnv.nl/getmedia/7c7996eb-2c1e-41d2-a416-eb323cd3fa6a/FNV-Onderzoek-
Jezelf-zijn-op-werk.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Homoseksualiteit 
Werkvloer 
Etnische minderheden 
Intimidatie 
CODE: 406.21 
 
 
TITEL: Monitor van gelijke kansen en evenredige posities op de arbeidsmarkt, ongeacht 
migratieachtergrond. Eerste editie 
AUTEUR(S): Gielen, M. 
Scholten, N. 
Bakker, L. 
Blom, M. 
UITGAVE: Utrecht : Significant Public, 2021 
SAMENVATTING: Eerste meting van de monitor gelijke kansen en evenredige arbeidsmarktpositie van 
personen met een niet-westerse migratieachtergrond die Significant Public heeft uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de monitor is om 
inzichtelijk te maken hoe de verschillen in kansen op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktpositie van 
personen met een niet-westerse migratieachtergrond zich ontwikkelen. Het doel van de eerste meting 
is niet om op elke onderzoeksvraag al een compleet antwoord te formuleren, maar (ook) om een, 
methodologisch gezien, stevig onderbouwde basis te leggen voor toekomstige edities van de monitor 
In deze eerste meting zijn er vijf algemene bevindingen die opvallen:  
1. Personen met een niet-westerse migratieachtergrond kiezen vaker opleidingen met minder gunstige 
arbeidsmarktkansen. Mbo-studenten moeten vaker solliciteren voor een stage of leerplek. Na het 
afstuderen vinden personen met een niet-westerse migratieachtergrond minder snel een baan en 
krijgen ze minder snel een vast contract;  
2. Het beeld van wat stakeholders doen is nog niet compleet. Wel zien we dat gemeenten en het UWV 
soms de beschikbare instrumenten anders inzetten voor personen met een niet-westerse 
migratieachtergrond dan voor personen zonder migratieachtergrond; 3. De arbeidsmarktpositie van 
personen met een niet -westerse  achtergrond is over de hele linie slechter dan de positie van personen 
zonder migratieachtergrond. Op een aantal punten is er verbetering, maar op andere punten is er 
verslechtering. Er zijn nog steeds verschillen zichtbaar; 
 4.De arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond is 
conjunctuurgevoelig;  
5. De arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen voor zowel personen met een (niet-westerse) 
migratieachtergrond als personen zonder migratieachtergrond. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/17/bijlage
-2-monitor-gelijke-kansen-eerste-rapportage/bijlage-2-monitor-gelijke-kansen-eerste-rapportage.pdf 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/11/17/onderzoe
k-pilots-programma-verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt-via/Monitor+gelijke+kansen+-
+technisch+rapport.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
Arbeidsmarktpositie 
Jongeren 
Etnische minderheden 
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CODE: 433.21 
 
 
TITEL: Kennis is macht : Hoe kan evidence based werken bijdragen aan een meer diverse, 
inclusieve en gelijkwaardige werkvloer? 
AUTEUR(S): Kona, E. 
Papaikonomou, Z. 
UITGAVE: Amsterdam : Diversity Media, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport heeft als doel inclusie op de arbeidsmarkt te vergoten door 
onderzoek te doen naar de manieren van evidence based werken van 
diversiteitsprofessionals. Zij werken aan meer diverse, inclusieve en 
gelijkwaardige werkvloeren binnen organisaties. Een inclusieve werkomgeving kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan de stimulering van gelijke kansen op de 
arbeidmarkt. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn in 
het kader van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) in de 
periode 2018 toten met 2021 pilots met en bij werkgevers uitgevoerd op het 
gebied van diversiteit, inclusie en kansengelijkheid van mensen met een 
migratieachtergrond. Dit onderzoek is bedoeld om bij te dragen aan het verder 
toepassen en delen van evidence based inzichten uit die pilots van VIA door 
inzichtelijk te maken wat diversiteitsprofessionals onder evidence based werken 
verstaan, op welke manieren zij evidence based werken en welke uitiagingen zij 
daarbij tegenkomen. Uiteindelijk doel is om hiermee in beeld te krijgen hoe 
deze voor inclusie op de arbeidsmarkt belangrijke groep professionals verder 
ondersteund kunnen worden bij hun werk. In dit rapport worden de volgende 
vragen beantwoord: 
 1. Hoe definiëren diversiteitsprofessionals evidence based werken?  
2. Hoe werken diversiteitsprofessionals al dan niet evidence based in 
hun dagelijkse praktijken? 3. Welke uitdagingen ervaren 
diversiteitsprofessionals met evidence based werken? 4. Welke mogelijkheden 
biedt evidence based werken binnen het vakgebied van diversiteit, inclusie en 
gelijkwaardigheid (DIG)?1 Voor de beantwoording van deze vragen is gesproken 
met negen diversiteitsprofessionals De geïnterviewde diversiteitsprofessionals 
definiëren evidence based werken als hun dagelijks werk uitvoeren op basis van 
gegevens die voortkomen uit kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek. De 
wetenschap dient als startpunt, maar het omgekeerde gebeurt ook: er wordt 
vanuit de praktijk gekeken naar wat wel of niet werkt in wetenschappelijk 
onderzoek. Diversiteitsprofessionals waarderen binnen wetenschappelijk 
onderzoek een intersectionele benadering. Daarnaast verbreden zij deze 
definitie van evidence based werken met het verzamelen en vergelijken van 
persoonlijke ervaringen en het gebruik maken van de kennis en ervaring van 
vakgenoten. 
LINK: 
https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/publicaties/2021/01/22/eindrappo
rtage-discriminatiemogelijkheden-online-
platforms/Eindrapportage+discriminatiemogelijkheden+online+platforms.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamer
brief-onderzoek-discriminatiemogelijkheden-online-platforms/kamerbrief-onderzoek-
discriminatiemogelijkheden-online-platforms.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Diversiteitsbeleid 
Personeelsbeleid 
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CODE: 413.21 
 
 
TITEL: Jaarrapport 2021. Landelijke Jeugdmonitor 
UITGAVE: Den Haag / Heerlen : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2021 
SAMENVATTING: Deze veertiende editie van het Jaarrapport (f editie 2021) van de Landelijke 
Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in 
Nederland. Aan de hand van een aantal maatschappelijke thema´s zoals 
bijstandsgezinnen, onderwijs, werk, leefstijl, veiligheid, huiselijk geweld en 
welzijn, wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. 
Ook de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland wordt beschreven. In 
dit Jaarrapport worden ontwikkelingen waar mogelijk tot en met 2020 beschreven 
waarmee ook gevolgen van de coronacrisis voor de jeugd aan bod komen. Het 
rapport laat zien dat het aantal jongeren met jeugdzorg in 2020 voor het eerst 
sinds 2015 is gedaald. Het aantal meldingen van kindermishandeling nam 
daarentegen toe. In het schooljaar 2019/´20 waren de schooladviezen in groep 8 
en het aandeel zittenblijvers in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
lager dan het jaar ervoor en naderden de slagingspercentages de 100 procent. De 
arbeidsparticipatie van jongeren daalde, en de jeugdwerkloosheid steeg.Het 
aantal kinderen in een bijstandsgezin is licht gedaald, wel waren er eind 2020 
40 duizend minderjarige kinderen extra in een gezin waarin minstens één ouder 
een Tozo-uitkering had. Ook het aandeel jonge geregistreerde verdachten nam af, 
met name zakkenrollerij, winkeldiefstal en woninginbraken kwamen minder vaak 
voor. Hoewel jongvolwassenen in 2020 net als in eerdere jaren en over het 
algemeen gelukkig en tevreden waren met hun leven, is dit percentage ten 
opzichte van 2019 wel wat gedaald. Het aandeel overmatige drinkers en rokers 
was onder jonge mannen van 18 tot 25 jaar lager dan een jaar eerder. Bij 
vrouwen van die leeftijd nam het aandeel dat cannabis gebruikte in deze periode 
toe. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de Landelijke Jeugdmonitor 
door gemeenten, en de gevolgen van de coronapandemie voor de jeugdzorg en 
jongeren, zijn voor dit rapport ook interviews met een aantal gemeenten 
gehouden. Nieuw in deze editie is daarnaast een verkenning van het 
Kinderrechtencollectief om na te gaan in hoeverre de huidige Landelijke Jeugdmonitor 
mogelijkheden biedt om de naleving van kinderrechten in Nederland 
te monitoren. 
LINK: https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2021/ 
TREFWOORDEN: Gezondheid 
Demografische gegevens 
Jongeren 
Kinderen 
Hulpverlening 
Huiselijk geweld 
Kinderbescherming 
Leerprestaties 
Arbeid - Werkgelegenheid 
CODE: 174.21 
 
 
TITEL: Raadpleging Rotterdammers over het maken van excuus voor het slavernij- en 
koloniaal verleden. Eindrapportage 
UITGAVE: Rotterdam : Lqkaal, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport doe verslag van gesprekken die in Rotterdam met bewoners zijn 

https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2021/


gevoerd over het slavernij- en koloniaalverleden van Rotterdam. Belangrijkste 
doel van de gesprekken was het ophalen van informatie/input met betrekking tot 
het slavernij- en koloniaalverleden van Rotterdam en de mogelijke vervolgacties 
die hieraan verbonden worden. Onderzoekers spraken met ruim 200 Rotterdammers 
in wisselende samenstellingen om inzicht te krijgen in de grote diversiteit aan 
opvattingen en inzichten over het onderwerp. Dat deden we in eerste instantie 
digitaal. Naarmate de coronamaatregelen meer versoepeld werden, zijn er ook 
verdiepingssessies gehouden op locatie in de stad. Er is gesproken door en met 
een breed scala Rotterdammers qua afkomst, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, 
religie en (politieke) opvattingen. De gesprekken waren niet gericht op het 
verkrijgen van consensus, maar op luisteren en begrijpen, op perspectief en 
wijsheid. Drie conclusies die getrokken worden:  
(1.) Er kan pas sprake zijn van bonding en bridging als er ook ruimte is voor bending. De dialoog over 
het slavernij- en koloniaalverleden van Rotterdam schuurt en dat moet. Er is nog 
heel veel ongemak omdat de grootstedelijke dialoog niet als wederkerig wordt 
beleefd.  
(2.) Van een postkoloniale stad kan nog geen sprake zijn. Er is nu pas 
een proces op gang gekomen waarin Rotterdammers voor het eerst kennisnemen van 
het slavernijverleden van Rotterdam en waarin nazaten van tot slaafgemaakten 
zich organiseren en van zich laten horen. Nu al de verschillen willen 
gladstrijken, zonder dat de mentale erfenis van het slavernijverleden erkent 
wordt, staat een wederkerige dialoog in de weg.  
(3.) Er is geen consensus als het gaat om de vraag hoe de herdenking van het slavernij en koloniale 
verleden een plek te geven in Rotterdam. Uit de gesprekken blijkt dat met name jongeren 
de behoefte uitspreken voor een volwaardige plek voor de slavernij in het 
onderwijs en in de collectieve geschiedenis van een land. Daarnaast is er een 
kritische hoogopgeleide groep nazaten van tot slaafgemaakten die ruimte en tijd 
vragen voor hun eigen proces van helen en betaald willen worden voor wat ze 
‘emotional labour’ noemen. ‘Emotional labour’ is het bevragen van ervaringen, 
trauma’s en kennis van iemand, zonder het inschatten van waarde en pijn van de 
bevraagden. De vragende partij is hierin vaak onbelezen en heeft zich niet 
voortijdig ingelezen in de materie, terminologie en omgangsvormen. 
LINK: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10659063/1/s21bb012551_1_42761_tds 
TREFWOORDEN: Slavernij 
Rotterdam 
Racisme 
Etnische minderheden 
Kolonialisme 
Gemeentelijke overheid 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 328.21 
 
 
TITEL: Open armen en dichte deuren : Percepties van Syrische en Eritrese statushouders 
over hun sociaal-culturele positie in Nederland 
AUTEUR(S): Vermeulen, F. 
Nederland, T. 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de sociaal0culturele positie van Syrische en Eritrese 
statushouders (erkende vluchtelingen). Voor dit onderzoek zijn bij 15 
statushouders diepte-interviews afgenomen. Hun is voorafgaand aan het interview 
gevraagd om aan de hand van dagelijkse opdrachten elementen van hun leven in 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10659063/1/s21bb012551_1_42761_tds


Nederland vast te leggen. Daarnaast zijn er vier focusgroepen samengesteld. De 
groepen zijn ingedeeld op basis van herkomstland en geslacht, wat resulteerde 
in een mannen- en een vrouwengroep bij zowel de Syrische als de Eritrese groep 
.Dit rapport maakt onderdeel uit van een meerjarige studie naar de positie en 
leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen. De 
studie heeft als doel te onderzoeken welke factoren relevant zijn voor de 
leefsituatie en integratie van statushouders en wat aandachtspunten en 
mogelijkheden voor het beleid zijn. Geconcludeerd wordt dat na een positieve 
start waarbij Syrische en Eritrese statushouders zich welkom en geaccepteerd 
voelen, op de lange termijn meer nodig is om volwaardig mee te doen en zich 
verbonden te voelen met Nederland(ers). Naast goede toegang tot werk en het 
beheersen van de taal vinden statushouders het lastig om volle sociaal 
-culturele integratie is het van belang dat de Nederlandse samenleving openingen 
en mogelijkheden biedt om volwaardig mee te doen. Gunstige ervaringen ten 
aanzien van contacten met Nederlanders en Nederlandse instanties dragen bij aan 
de identificatie met Nederland en Nederlanders. Dit geldt met name voor de 
beleidsterreinen participatie- en discriminatiebeleid (gemeenten, Rijk, 
werkgevers).Syrische en Eritrese statushouders zien Nederland (net als veel 
andere migrantengroepen) als een veilig, vrij, goed georganiseerd, welvarend en 
tolerant land. Ze zijn positief over het maatschappelijk klimaat in Nederland 
en voelen zich hier welkom. Ook kun je hier volgens hen, in tegenstelling tot 
het land van herkomst, zeggen en zijn wat en wie je wil. De ervaren vrijheid in 
Nederland wordt door statushouders sterk gewaardeerd. Syrische en Eritrese 
statushouders voelen zich meer verbonden met Nederland als ze de taal spreken, 
Nederlandse vrienden hebben, de Nederlandse nationaliteit krijgen en betaald 
werk hebben.Statushouders vinden het lastig om naast oppervlakkig contact ook 
echte relaties op te bouwen met Nederlanders. Zo ervaren ze Nederlanders als 
gesloten en afstandelijk. Het beeld van de dichte deur van de Nederlandse buren 
is voor sommige respondenten typerend voor Nederlanders. Verbondenheid met en 
je thuis voelen in Nederland is een proces dat veel meer tijd kost dan men 
aanvankelijk dacht. Door het achterblijven hiervan raken sommigen ontmoedigd, 
voelen ze zich minder welkom en geaccepteerd en wordt hun verbondenheid met 
Nederland(ers) kleiner. Dat geeft sommige statushouders minder vertrouwen dat 
zij, evenals hun kinderen, ooit echt geaccepteerd worden in Nederland. Dit kan 
er voor zorgen dat men zich meer afsluit van de Nederlandse samenleving en men 
zich, bewust en onbewust, meer op de vertrouwde Syrische of Eritrese 
gemeenschap zal richten.Statushouders bekijken de Nederlandse cultuur vanuit de 
cultuur en samenleving die ze kennen en waaruit zij zelf afkomstig zijn. De 
kennismaking met de zogenaamde ik-cultuur in Nederland zorgt voor positieve 
reacties als het gaat om de persoonlijke vrijheid die ze hier in Nederland 
genieten en de mate waarin ze hier de mogelijkheid krijgen om zich individueel 
te ontwikkelen. Ze constateren dat ze in sommige gevallen beter voor zichzelf 
moet opkomen (zichzelf moeten verkopen als dat nodig is) of beter in staat 
moeten zijn persoonlijke wensen en ambities expliciet te formuleren. Of bereid 
moeten zijn om over zichzelf te vertellen (Wat heb je dit weekend gedaan?). Het 
verschil in omgangsvormen kan onbeduidend lijken, maar kan op den duur 
belangrijke gevolgen hebben. In contacten met hulpverleners of toekomstige 
werkgevers kan een afwachtende houding overkomen als desinteresse en er voor 
zorgen dat de statushouders niet goed geholpen of geselecteerd worden. 
LINK: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/02/04/samen-of-gescheiden-
naar-school/Samen+of+gescheiden+naar+school.pdf 
TREFWOORDEN: Maatschappelijke positie 
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TITEL: In uitvoering : Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er 
nodig is om dit beleid te verbeteren 
AUTEUR(S): Dagevos, J. 
Schans, D. 
Uiters, E. 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2021 
SAMENVATTING: Deze policy geeft een analyse van het op statushouders (erkende vluchtelingen) 
gerichte beleid sinds 2015 en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren. 
Auteurs brengen de beleidsanalyse in verband met empirisch onderzoek naar de 
ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van statushouders. Zo kunnen zij de 
vraag beantwoorden of het beleid aansluit op belangrijke knelpunten in het 
integratieproces van statushouders. De policy brief laat zien: De periode die 
statushouders in een opvang doorbrengen is de laatste jaren sterk toegenomen. 
Een korte periode in de opvang is van groot belang voor het integratieproces 
van statushouders: hoe korter de opvangperiode en hoe zinvoller de 
tijdsbesteding in de opvang, des te beter de beheersing van het Nederlands en 
des te gunstiger de arbeidsmarktpositie van statushouders na de opvang. De 
policy brief wijst daarom op het belang om opvangbeleid als eerste stap in 
integratiebeleid te zien. Een structureel aanbod van activiteiten als 
taallessen en vrijwilligerswerk zullen bijdragen aan een betere start van 
statushouders. Ook zouden de mogelijkheden verruimd kunnen worden om tijdens de 
opvangperiode betaald werk te verrichten, bijvoorbeeld in sectoren en beroepen 
met schaarste aan personeel. Hoewel de fysieke gezondheid van statushouders 
relatief goed is, is dit veel minder het geval met betrekking tot de psychische 
gezondheid. Een belangrijk aandachtspunt bij dit laatste is het tekort aan 
gespecialiseerd en cultuursensitief zorgaanbod, bijvoorbeeld rondom PTSS of 
traumaverwerking. Ook het tijdig signaleren en preventie van psychische 
gezondheidsproblemen krijgen weinig aandacht. Gemeenten zouden de brede intake, 
die zij met iedere inburgeringsplichtige nieuwkomer afnemen, kunnen benutten 
door hier meer op in te zetten. Ook mondzorg, overgewicht, roken en 
middelengebruik verdienen vanuit preventie oogpunt aandacht. Zo ontstaan voor 
statushouders met fysieke of psychische gezondheidsproblemen meer mogelijkheden 
voor leren, werken en succesvol inburgeren. De toegankelijkheid van het 
onderwijs voor statushouders kan worden verbeterd. De onderwijsroute in het 
nieuwe inburgeringsbeleid is een belangrijke stap vooruit, maar de 
toegankelijkheid kan verder worden vergroot. Een uitbreiding van 
taalschakeltrajecten, waarin het volgen van een opleiding en het leren van de 
Nederlandse taal worden gecombineerd, kan daaraan bijdragen. Het aantal mbo-, 
hbo- en wo-opleidingen met taalschakeltrajecten is nog gering en bestrijkt lang 
niet het volledige onderwijsaanbod. Het ministerie van OCW zou een 
voortrekkersrol kunnen nemen bij het vergroten van het aanbod van 
taalschakeltrajecten. Statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen 
nemen een precaire arbeidsmarktpositie in. Van degenen die in 2014 een 
vergunning kregen, heeft vijf jaar later 45% betaald werk. Voor de overgrote 



meerderheid (tegen de 90%) is dit een tijdelijke baan. Hierdoor is voor maar 
een kwart van de statushouders na 5 jaar verblijf in Nederland betaald werk de 
belangrijkste inkomensbron. Vanwege corona is de toename in de 
arbeidsparticipatie van de afgelopen jaren omgebogen in een daling. Het belang 
van beleid blijft groot. Ook degenen die al wat langer in Nederland zijn nemen 
een onzekere arbeidsmarktpositie i.n.De nieuwe inburgeringswet gaat per januari 
2022 in en moet veel van de knelpunten in het huidige inburgeringsbeleid 
wegnemen. Of de hoge verwachtingen van de nieuwe wet ingelost kunnen worden, 
hangt af van een voortvarende uitvoering van het nieuwe beleid. Omdat gemeenten 
een regierol krijgen in de uitvoering van de nieuwe wet, wijst het SCP er op 
basis van eerder onderzoek op dat decentralisaties zoals de WMO, Jeugdwet en 
Participatiewet niet altijd opleverden wat werd beoogd. Naast een effectieve 
uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid dient ingezet te worden op een 
kort en actief opvangbeleid, tijdige signalering van gezondheidsproblemen en 
toegankelijk onderwijs voor een goede integratie van statushouders. 
LINK: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/09/09/in-
uitvoering/Policy+brief+-+In+uitvoering.pdf 
TREFWOORDEN: Minderhedenbeleid 
Vluchtelingenbeleid 
Gemeentelijke overheid 
Vluchtelingen 
Inburgering 
CODE: 162.21 
 
 
TITEL: Jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht : Een juridisch-empirische 
analyse 
AUTEUR(S): Nissen, E. 
Sportel, I. 
UITGAVE: Nijmegen : Politie & Wetenschap / Erasmus Universiteit Rotterdam, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar spanningen en knelpunten tussen het jeugd(beschermings)recht 
en het vreemdelingenrecht ten aanzien van minderjarigen. Aanleiding voor dit 
onderzoek vormden spanningen die kunnen bestaan tussen het (jeugd 
)beschermingsrecht en het vreemdelingenrecht, zoals deze bijvoorbeeld naar voren 
zijn gekomen in de gebeurtenissen omtrent de casus van de Armeense kinderen 
Lili en Howick die in 2018 dreigden te worden uitgezet. Het onderzoek bestond 
uit twee delen: (1) de algemene wettelijke kaders en beleidskaders; (2) de 
knelpunten in de praktijk, met een nadere uitwerking van wettelijke en 
beleidsnormen in (een selectie van) deze knelpunten. Het onderzoek had als doel 
inzicht te bieden in (de combinatie van) het jeugd(beschermings)recht en het 
vreemdelingenrecht ten aanzien van minderjarigen. Er is onderzocht waar 
spanningen of knelpunten tussen beide rechtsgebieden optreden, zowel op het 
niveau van wet- en regelgeving als in de uitvoeringspraktijk. Daarbij is onder 
meer bekeken of, en zo ja in hoeverre, rechtsnormen uit het ene rechtsgebied 
prevaleren over rechtsnormen uit het andere rechtsgebied. Waar het prevaleren 
van rechtsnormen niet op heldere wijze uit de wet- en regelgeving voortvloeit, 
zijn andere (praktijkgerichte) oplossingsrichtingen verkend. Als een 
minderjarige zonder verblijfsrecht door een Nederlandse kinderrechter onder 
toezicht wordt gesteld, kan dit betekenen dat het kind een verblijfsvergunning 
krijgt. Of een kind onder toezicht wordt gesteld, hangt echter niet alleen van 
de ernst van de situatie af. Ook andere factoren, zoals of de ouders meewerken 
aan vrijwillige hulpverlening en de individuele inschattingen van hulpverleners 
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, wegen mee. Bij kinderen van wie de ouders buiten beeld zijn, wordt nooit een 
OTS uitgesproken bij een ontwikkelingsbedreiging. Bij kinderen met 
vergelijkbare problematiek krijgt het ene kind dus wel een OTS – en daarmee een 
kans op een verblijfsvergunning – en het andere kind geen OTS. Daarnaast worden 
medewerkers van gecertificeerde instellingen en de Raad voor de 
Kinderbescherming voor een dilemma geplaatst. Aan de ene kant willen zij het 
realiseren van een verblijfsstatus niet laten meewegen bij het aanvragen van 
een OTS, maar aan de andere kant is het ontbreken van een verblijfsstatus vaak 
van directe invloed op de ontwikkelingsbedreigingen van de betrokken 
minderjarigen. Sinds het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid (ruimte 
van de staatssecretaris om af te wijken van de regels), zijn de mogelijkheden 
voor uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) beperkt. 
Veel van hen verdwijnen na hun 18e verjaardag in de illegaliteit. Er bestaan 
verschillen tussen vreemdelingrechtelijke en jeugdrechtelijke opvattingen over 
‘adequate opvang’ in het land van herkomst of elders buiten Nederland. In het 
vreemdelingenrecht worden deze begrippen beperkter en algemener uitgelegd dan 
in het jeugd(beschermings)recht, waar meer naar het belang van het individuele 
kind wordt gekeken. Deze verschillen komen naar voren bij het begeleiden van 
minderjarigen tijdens een vertrekproces en zorgen voor spanningen tussen de 
verschillende betrokken organisaties. Bij alle betrokken partijen heerst 
onvrede over de huidige invulling van de bevoegdheden van medewerkers in de 
vreemdelingenketen en voogdijinstellingen bij vrijwillige terugkeer en het 
buitenschuldbeleid. De spanningen en conflicten die hieruit voortkomen, worden 
op dit moment niet opgelost. In het rapport worden een aantal 
oplossingsrichtingen voorgesteld, zoals meer ruimte creëren in 
vreemdelingrechtelijke wet- en regelgeving om een belang van het kind 
-beoordeling te maken, het uitbreiden van het OTS beleidskader, meer onderzoek 
door de IND en DT&V naar de situatie waarin een kind bij vrijwillig vertrek of 
uitzetting terecht komt en het versterken van de onafhankelijke positie van 
Nidos. 
LINK: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3109/3165-
jeugdbeschermingrecht-en-vreemdelingenrecht-volledige%20tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/01/tk-
beleidsreactie-wodc-rapport-jeugd-beschermings-recht-en-vreemdelingenrecht-een-juridisch-
empirische-analyse/tk-beleidsreactie-wodc-rapport-jeugd-beschermings-recht-en-
vreemdelingenrecht-een-juridisch-empirische-analyse.pdf 
TREFWOORDEN: AMA's 
Vluchtelingen 
Vreemdelingenbeleid 
Vreemdelingenrecht 
Privaatrecht 
Kinderbescherming 
CODE: 162.21 
 
 
TITEL: Online ontspoord : Een verkenning van schadelijk en immoreel gedrag op het 
internet in Nederland 
AUTEUR(S): Huijstee, M. van 
Nieuwenhuizen, W. 
Sanders, M. 
Masson, E. 
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Boheemen, P. van 
UITGAVE: Amsterdam : Rathenau Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek online schadelijk en immoreel gedrag in Nederland. Ingegaan wordt op 
de aard en omvang, de onderliggendemechanismen en oorzaken, en de 
handelingsperspectieven die er zijn er voor de overheid als geheel voor het 
beperken van schadelijk en immoreelgedrag op internet. Gegevens voor dit 
onderzoek zijn verzameld door een combinatie van methoden, bestaande uit 
literatuuronderzoek, interviews, workshops en bijeenkomsten met deskundigen uit 
beleid, praktijk en wetenschap. In totaal hebben 56 deskundigen uit wetenschap, 
beleid en praktijk aan hetonderzoek bijgedragen. In het kader van dit onderzoek 
is een taxonomie ontwikkeld met zes categorieën van schadelijk en immoreel 
gedrag online met daaronder 22 verschillende fenomenen waar alle 
internetgebruikers in Nederland vroeg of laat mee te maken kunnen krijgen. 
Daaronder vallen onder meer haatzaaien, discriminatie, online haat, intimidatie 
. Geconcludeerd wordt dat burgers op het internet onvoldoende beschermd zijn, 
waardoor hun grondrechten in het geding komen. Vroeg of laat kunnen alle 
internetgebruikers in Nederland te maken krijgen met schadelijk en immoreel 
gedrag online. Lange tijd leken het internet en zijn gebruikers zichzelf te 
reguleren. De onderzoekers concluderen echter dat een actieve overheid nodig is 
om schadelijk en immoreel gedrag online tegen te gaan. Een overheid die niet 
alleen reageert wanneer gedrag al is ontspoord, maar die ook proactief ingrijpt 
in de online omgeving om schade te voorkomen en grondrechten van burgers te 
beschermen. Internetgebruikers blijken niet altijd helder voor ogen te hebben 
waar de sociale en morele grenzen liggen van hun gedrag. Dat kan resulteren in 
schadelijk en immoreel gedrag online. Het kan schadelijk zijn voor individuen, 
maar ook voor grotere groepen of de samenleving als geheel. De onderzoekers 
onderscheiden zes hoofdcategorieën van online ontsporing: online 
informatiemanipulatie, digitaal vigilantisme (voor eigen rechter spelen), 
online haat, online pesten en geweld, cyberbedrog en online zelfbeschadiging. 
Binnen elk van deze hoofdcategorieën worden concretere fenomenen geplaatst, 
zoals phishing, cyberverslaving of desinformatie. Mechanismen die verbonden 
zijn aan internet als omgeving maken dat mensen online minder de gevolgen 
kunnen overzien van hun daden, lastiger een ethisch oordeel kunnen vellen of 
minder geneigd zijn om ethisch te handelen dan offline. Zo is het internet voor 
iedereen en altijd beschikbaar, informatie wordt onmiddellijk verspreid en is 
vrijwel niet meer te verwijderen. Verder is iedereen met iedereen verbonden, al 
blijken mensen wel vooral in aanraking te komen met gelijkgestemden. Dat kan 
leiden tot vernauwing en verstarring in het denken. Zoekmachines en 
aanbevelingsalgoritmes dragen bij aan selectie en amplificatie, omdat dit in 
belangrijke mate hun financiële succes bepaalt. Deze dynamiek, ook wel 
aandachtseconomie genoemd, kan ertoe leiden dat immorele en schadelijke inhoud 
en gedragingen op zo’n manier worden gepresenteerd dat zij veel aandacht 
trekken. Mensen kunnen door de online mechanismen anders met normen en regels 
omgaan. Daarmee kan het internet een facilitator en katalysator zijn voor 
schadelijke uitingen en gedragingen online. De onderzoekers komen tot een 
strategische agenda voor overheid, markt en maatschappij, die vier thema’s 
omvat. In de eerste plaats gaat het om een herinrichting van de online omgeving 
. Daarmee kunnen de mechanismen worden tegengegaan die schadelijk en immoreel 
online gedrag mede veroorzaken. Ten tweede is het van belang om online normen 
te verhelderen en om duidelijk te maken welk gedrag wel kan en welk gedrag niet 
. Ten derde dienen de overheid en organisaties in de uitvoering en de handhaving 
beter te reageren op schadelijk en immoreel gedrag online. Slachtoffers moeten 



kunnen rekenen op hulp. Tot slot is het belangrijk om als overheid grip te 
krijgen en te houden op schadelijk en immoreel gedrag online dat continu in 
beweging is. 
LINK: 
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Cybercrime/Rapport_online_ontspoord.pdf 
TREFWOORDEN: Internet 
Intimidatie 
Verbaal geweld 
Discriminatie 
Racisme 
CODE: 351.21 
 
 
TITEL: Grenstoezicht en opsporing : De aanpak van mensensmokkel nader bekeken 
UITGAVE: Den Haag : Inspectie Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en 
Veiligheid, 2021 
SAMENVATTING: In dit onderzoek heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid zich gericht op het 
grenstoezicht en de opsporing zoals uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee 
(KMar). Om deze processen inzichtelijk te maken is gekozen om de aanpak van 
mensensmokkel als centraal thema te nemen. De Inspectie heeft documenten 
bestudeerd, interviews gehouden en observaties gedaan. De Inspectie heeft 49 
interviews gehouden met in totaal 105 respondenten werkzaam binnenzowel de KMar 
als bij netwerkpartners betrokken bij de aanpak van mensensmokkel. Het 
veldonderzoek voor dit project is in de periode van juli tot en met november 
2020 uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat de aanpak van criminele bendes die 
mensen over de Nederlandse grens smokkelen niet goed van de grond komt. De 
Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft slechts een beperkt beeld over aard en 
omvang van deze mensensmokkel. Zij richt zich bij de bestrijding hiervan vooral 
op incidenten en niet op een structurele aanpak via langer durende onderzoeken. 
Daarnaast zorgt het personeelsbeleid voor een snel verloop van medewerkers met 
kennis en ervaring. Terwijl die juist nodig zijn voor de aanpak van 
mensensmokkel. 
LINK: https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/08/31/rapport-grenstoezicht-en-
opsporing 
TREFWOORDEN: Mensensmokkel 
Vreemdelingen 
Vreemdelingenbeleid 
CODE: 321.21 
 
 
TITEL: Het stille midden voorbij : Het weerbare midden. Analyse en advies tegen 
polarisatie van ouders en jongeren 
AUTEUR(S): Derix, G. 
Day, M. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Artikel. Alle ouders hebben bij de opvoeding van hun kinderen vragen en lopen 
soms tegen kleinere of grotere opvoedproblemen aan. In de context van 
polarisatie geldt specifiek voor ouders met een migratieachtergrond dat het 
niet altijd even gemakkelijk is om hun kinderen zo op te voeden dat zij zich op 
een positieve manier geworteld voelen in Nederland. Hoe om te gaan met 
ervaringen van discriminatie van hun kinderen of met situaties waarin normen en 
waarden met elkaar botsen? Wat moet je je kind bijbrengen gezien de verharde 
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verhoudingen tussen ‘wij en zij’ in de samenleving?Door weerbaar opvoeden 
kunnen ouders in de opvoeding van hun kinderen adequaat omgaan met situaties 
die samenhangen met polarisatie. In Maastricht is de afgelopen jaren op basis 
van het concept ‘Weerbaar midden’ een veelbelovende methodiek ontwikkeld. Het 
Verwey-Jonker Instituut volgde dit traject van dichtbij in de vorm van een 
actieonderzoek. In dit artikel wordt beschreven hoe het concept van het 
weerbare midden sinds de start zich heeft ontwikkeld en analyseren we hoe in de 
context van polarisatie weerbaar opvoeden invulling kan krijgen. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/09/219270_Stille_midden_voorbij-
WEB.pdf 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Geweldpreventie 
Jongeren 
Radicalisering 
Opvoeding 
CODE: 172.21 
 
 
TITEL: Evaluatie programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt, Derde rapport: 
uitvoering, opbrengsten en impact van het programma 
AUTEUR(S): Walz, G. 
Witkamp, A. 
Hippert, N. 
Ruig, L. de 
UITGAVE: S.L. : De Beleidsonderzoekers, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport doet verslag van de uitvoering van het programma Verdere Integratie 
op de Arbeidsmarkt (VIA) en de opbrengsten van het programma. Het rapport is de 
derde en laatste in een reeks van rapporten binnen het kader van de evaluatie 
van VIA. Dit eindrapport combineert de bevindingen uit de eerdere rapporten met 
nieuwe inzichten uit de eindevaluatie. Op 30 maart 2018 heeft de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer geïnformeerd over het 
programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’. Dit programma is bedoeld om 
de achterblijvende arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond te verbeteren. Hiervoor zijn onder meer een aantal pilots 
gestart waarin vernieuwende aanpakken worden getest. Dit moet kennis opleveren 
over doeltreffende en doelmatige interventies die na afloop van het programma 
VIA op grotere schaal kunnen worden geïmplementeerd en daarmee zouden moeten 
bijdragen aan een verbetering van de arbeidsmarktpositie van de doelgroep. Deze 
programma-evaluatie laat een variëteit aan pilot-aanpakken, -uitdagingen en  
-opbrengsten zien, waarbij zeker niet alles verliep zoals beoogd aan de start. 
Dat neemt niet weg dat de meeste VIA-pilots zijn afgerond met bruikbare 
inzichten. De evaluatie levert enkele in het oog springende inzichten over wat 
in de praktijk bewezen bijdraagt aan een betere positie van burgers met een 
niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Uitkomsten die direct 
toepasbaar zijn door eenieder die vacatures te vervullen heeft (werkgevers): 
 (1) Het selectieproces objectiever inrichten (zodat niet de ‘klik’, maar 
competenties de doorslag geven), is een goed toepasbare manier voor werkgevers 
om gelijke kansen te bevorderen. 
(2) Leer-werktrajecten zijn een duurzame manier om statushouders (en anderen met een relatieve 
taalbarrière) te latenintegreren op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
(3) Intensieve begeleiding kan een effectieve manier zijn om meer burgers met een niet-westerse 
migratieachtergrond succesvoller te beg eleiden naar een baan. 
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 (4) Het UWV kan gelijke kansen op uitstroom uit de WW van uitkeringsgerechtigden met en zonder 
migratieachtergrond bevorderen. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/17/bijlage
-3-eindrapport-evaluatie-via/bijlage-3-eindrapport-evaluatie-via.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/17/kamer
brief-uitkomsten-afronding-en-vervolg-van-het-programma-verdere-integratie-op-de-
arbeidsmarkt/kamerbrief-uitkomsten-afronding-en-vervolg-van-het-programma-verdere-integratie-
op-de-arbeidsmarkt.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
Werkgelegenheidsbevordering 
Etnische minderheden 
CODE: 421.21 
 
 
TITEL: Effectiviteit re-integratiedienstverlening naar niet-westerse 
migratieachtergrond 
AUTEUR(S): Heyma, A. 
UITGAVE: Amsterdam : SEO Economisch Onderzoek, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de effectiviteit van re-integratiedienstverlening naar niet 
-westerse migratieachtergrond. In hoeverre worden dankzij re 
-integratiedienstverlening de baankansen van WW-klanten met een niet-westerse 
migratieachtergrond vergroot, in hoeverre hangt dit af van het soort 
dienstverlening en het moment van inzet, en wegen de opbrengsten op tegen de 
kosten ervan? Het antwoord is: Re-integratiedienstverlening aan WW-klanten met 
een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen effectief in het 
bevorderen van werkhervatting in loondienst. Net zoals bij WW-klanten zonder 
niet-westerse migratieachtergrond zijn jobhunting, kortdurende training, 
workshops en gesprekken met de Adviseur werk de meeste effectieve manieren om 
werkhervatting te bevorderen, terwijl reguliere trajecten en scholing in ieder 
geval op de korte termijn geen voordelen bieden. Een (te) snelle inzet van re 
-integratiedienstverlening zorgt ervoor dat WW-klanten minder snel het werk 
hervatten (lock-in effect) en dit fenomeen is sterker bij mensen met een 
grotere kans op de arbeidsmarkt en bij instrumenten die pas op langere termijn 
effect hebben op het zoekgedragvan werkzoekenden, zoals scholing. Over het 
algemeen lijken de effecten van re-integratiedienstverlening iets kleiner voor 
de groep met een niet-westerse migratieachtergrond dan voor de groep met een 
andere achtergrond, met uitzondering van gesprekken met de Adviseur werk, 
waarvan de effecten juist groter lijken voor WW-klanten met een niet-westerse 
migratieachtergrond. De verschillen zijn echter beperkt en de effecten liggen 
grofweg in dezelfde orde van grootte. Voor ingekochte dienstverlening zijn die 
effecten te klein om te zorgen voor voldoende besparing op uitkeringslasten om 
de relatief hoge kosten van de dienstverlening te kunnen compenseren. Bij de 
eigen dienstverlening door UWV ligt dat anders, vanwege de lagere kosten. 
Vooral gesprekken met de Adviseur werk lijken met een beperkte effectiviteit al 
snel kosteneffectief te kunnen worden, ook of juist voor WW-klanten met een 
niet-westerse migratieachtergrond. Benadrukt moet worden dat het onderzoek 
primair een statistische en econometrische analyse van effecten betreft en 
daarom vooral laat zien wat het verschil in effectiviteit van re 
-integratiedienstverlening is tussen verschillende groepen WW-klanten. Het 
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onderzoek is niet gericht op verklaringen voor (de verschillen in) de gevonden 
effectiviteit. Daarvoor ontbreekt wezenlijke informatie over de werkzame 
mechanismen in het proces van re-integratie, zoals de invloed van re 
-integratiedienstverlening op de kennis en vaardigheden, werkzoekintentie en 
werkzoekhouding van WW-klanten, en hoe die verschillen tussen de groep met en 
zonder niet-westerse migratieachtergrond. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/11/17/onderzoe
k-pilots-programma-verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt-via/Onderzoekrapport+SEO+-
+onderzoek+effectiviteit+re-integratiedienstverlening+naar+niet-westerse+migratieachtergrond.pdf 
TREFWOORDEN: Werkgelegenheidsbevordering 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Etnische minderheden 
Arbeidsbemiddeling 
CODE: 421.21 
 
TITEL: Tussenrapport pilot behoud & doorstroom 
AUTEUR(S): Huijs, J. 
Verhoef, H. 
Hummel, L. 
Emmert, S. 
Schoone-Harmsen, H. 
Wortelboer, H.M. 
UITGAVE: Leiden : TNO, 2021 
SAMENVATTING: Tussenrapport van een evaluatieonderzoek naar het pilotprogramma Verdere 
Integratie op de Arbeidsmarkt van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De doorgroeimogelijkheden van medewerkers met een 
migratieachtergrond zijn kleiner en de uitstroom is hoger in vergelijking met 
mensen zonder een migratieachtergrond. Daarom onderzoekt TNO, binnen deze pilot 
welke (set van) maatregelen bijdragen aan een inclusief werkklimaat om er zo 
voor te zorgen dat werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond 
behouden blijven in het arbeidsproces of doorstromen naar een hogere positie. 
De pilot richt zich tevens op de vraag hoe goede implementatie, monitoring en 
evaluatie van het effect van deze maatregelen er uitziet. De pilot wordt 
uitgevoerd bij vijf organisaties die koplopers zijn op het gebied van 
diversiteiten inclusie. Een groot deel van deze evaluatie moet nog plaatsvinden 
aangezien de interventies nog geïmplementeerd moeten worden. Toch kunnen we nu 
al een aantal lessen trekken. Te eerste zijn er verschillende contextvariabelen 
van invloed geweest op deze pilot die hebben geleid tot vertraging. De 
coronacrisis bracht veel onzekerheid voor de organisaties en leidde tot 
werkdruk. Hierdoor heeft de pilot tijdelijk stil gelegen en is er vertraging 
opgetreden. Ook waren er veel personele wisselingen en nam de onderlinge 
afstemming voor het tekenen van samenwerkingsovereenkomsten veel tijd in beslag 
. Ten tweede bleken er grote verschillen te zijn in het functioneren van de 
projectgroepen bij de organisaties. Soms ligt de verantwoordelijkheid en 
uitvoering vooral bij de projectleider zelf en krijgt deze weinig 
ondersteuningen, terwijl bij andere organisaties het een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de gehele projectgroep is en taken en rollen onderling 
verdeeld worden. Het is belangrijk dat er voldoende mandaat is bij de 
projectgroep zodat er ook daadwerkelijk beslissingen genomenkunnen worden en 
acties uitgezet kunnen worden. Ten derde hadden organisaties soms moeite met 
het opstellen van een plan van aanpak en het implementeren van de maatregelen. 
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Mede hierom is door het ministerie van SZW een adviesbureau ingeschakeld om 
organisaties hierbij extra ondersteuning te bieden. Bij het opstellen van het 
plan van aanpak is het belangrijk dat er tijd genomen wordt om echt verandering 
teweeg te brengen en niet alleen te focussen op oppervlakkige maatregelen of 
laaghangend fruit. Maar echte verandering vraagt wel tijd en is complex. Dit 
vraagt ook om een houding en cultuur waarin fouten maken mag,acties gemonitord 
worden en waar nodig op tijd wordt bijgestuurd. Daarom is het ten vierde ook 
van belang dat de direct betrokkenen enthousiast zijn. Diversiteit en inclusie 
is vaak een gevoelig thema, waardoor allerlei drempels in de organisatie kunnen 
ontstaan en de bureaucratie kan toenemen. De directe trekkers en betrokkenen 
moeten aandacht hebben voor de gevoeligheden en de oorzaken hiervan kunnen 
achterhalen om op die manier de drempels te verminderen. Ten vijfde zijn de 
soort oplossingen van belang. Vaak neigen organisaties er naar om nieuwe 
interventies op te zetten of nieuwe processen te implementeren. Maar vaak is 
het belangrijker om eerst goed te kijken in welke mate de bestaande procedures 
en afspraken worden nageleefd. Daar is vaak nog een grote slag te slaan. Ten 
slotte is het belangrijk om de doelgroep te betrekken en hun ervaringen mee te 
nemen. Dit betekent echter niet dat de verantwoordelijkheid alleen bij hen ligt 
. Diversiteit en inclusie moet breed gedragen zijn en iedereen moet hier een 
verantwoordelijkheid in hebben. Een goede communicatie is hierbij essentieel. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/11/17/onderzoe
k-pilots-programma-verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt-
via/Tussenrapportage+TNO+Pilot+Behoud+en+Doorstroom.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
Etnische minderheden 
Doorstroming 
Personeelsbeleid 
Diversiteitsbeleid 
CODE: 414.21 
 
 
TITEL: Ouderinitiatieven. Verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden, succes- en 
faalfactoren voor ouderinitiatieven die zich inzetten om scholen gemengder te 
maken 
AUTEUR(S): Mesic, A. 
Day, M. 
Distelbrink, M. 
Pels, T. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verweij-Jonker 
Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar ouderinitiatieven om scholen gemengder te maken, In Nederland 
is er sprake van segregatie in het onderwijs. Dit is op basis van sociaal 
economische status van de ouders, maar ook segregatie op basis van kleur speelt 
een rol. Met een ‘ouderinitiatief’ komen ouders in actie om de school van hun 
kind gemengder te maken. Dit onderzoek zet randvoorwaarden, succesfactoren en 
valkuilen voor deze initiatieven op een rij. In het rapport wordt beschreven 
wat wel en niet werkt, en waarom. Voor ouders, scholen en gemeenten maakten we 
daarnaast een handreiking met praktische tips. Het onderzoek was kwalitatief 
van aard. Door verkenning van een aantal ouderinitiatieven kregen de 
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onderzoekers zicht op slagen faalfactoren en ondersteuningsbehoeften (inhoud en 
vorm) bij ouders en betrokken professionals die zich bezighouden met het mengen 
van een of meerdere scholen. Het onderzoek startte met deskresearch: een 
zoektocht naar bestaande initiatieven en een beknopte literatuurstudie. Via de 
gevonden initiatieven zijn respondenten gevonden voor interviews. Geconstateerd 
wordt dat ouders vaak beginnen vanuit idealisme aan een ouderinitiatief, maar 
ze realiseren zich niet altijd wat erbij komt kijken; zowel in de fase van de 
opstart als daarna. De school maakt als gevolg van een initiatief vaak ook een 
verandering door; er komt een ander type ouders binnen met ander soort wensen, 
die kritische vragen stellen. Bij zittende ouders of docenten kunnen vragen of 
weerstanden ontstaan als zij niet goed worden betrokken. De school dient bij 
succes van het ouderinitiatief op een gegeven moment op te letten dat de school 
niet te ‘wit’ wordt of onherkenbaar (bezien vanuit de wijk)wordt voor de 
zittende ouders. De komst van een ouderinitiatief vraagt dus iets, maar kan ook 
een proces van kwaliteitsverbetering op scholen in gang zetten, die 
uiteindelijk alle kinderen helpt. De resultaten van deze studie zijn verwerkt 
in een handreiking voor ouders, scholen en gemeenten die een ouderinitiatief 
willen ondersteunen. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/ouderinitiatieven.pdf 
HANDREIKING: 
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/ouderinitiatieven-handreiking.pdf 
TREFWOORDEN: VO - Voortgezet onderwijs 
Basisonderwijs (Primair-) 
Ouderparticipatie 
Segregatie 
Spreidingsbeleid 
Etnische minderheden 
CODE: 705.21 
 
TITEL: Cijferoverzicht 2021. Programma Onbeperkt meedoen! Indicatoren voor de 
actielijnen en overkoepelende doelen van het programma 
AUTEUR(S): Gijsen, R. 
Verweij, A. 
Brink, C. van den 
UITGAVE: Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2021 
SAMENVATTING: Derde meting van de overkoepelende indicatoren ven het beleidsprogramma 
"Onbeperkt meedoen!". Dit document presenteert de cijfers voor een set indicatoren waarmee het 
programma 'Onbeperkt meedoen!' gemonitord kan worden. 
Het ministerie van VWS gebruikt deze indicatorenset voor de jaarlijkse 
voortgangsrapportage van het programma. In 2019 verscheen het eerste 
cijferoverzicht en in 2020 het tweede. In dit nieuwe cijferoverzicht van 2021 
zijn voor zover beschikbaar nieuwe cijfers toegevoegd. Op 14 juni 2018 is het 
programma 'Onbeperkt meedoen!' van start gegaan, gebaseerd op 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 deelnemen 
aan de samenleving, net als ieder ander. Het hoofddoel is dat mensen met een 
beperking merkbaar minder drempels gaan tegenkomen die het meedoen in de weg 
staan. Het programma bestaat onder andere uit zeven actielijnen. Voor iedere 
actielijn zijn maatregelen uitgewerkt om concrete doelen te bereiken en 
merkbare verbeteringen te realiseren voor mensen met een beperking, Naast de 
cijfers voor de actielijnen worden ook cijfers gepresenteerd over de voortgang 
van activiteiten rondom de implementatie van het VN-verdrag Handicap bij 
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gemeenten en bedrijfssectoren. De indicatoren zijn in dit overzicht ingedeeld 
naar actelijn: bouwen en wonen, werk, onderwijs, vervoer, participatie en 
toegankelijkheid, rijk als organisatie, gemeenten. bedrijfsleven. Om in één 
oogopslag een compleet beeld van alle indicatoren te krijgen, begint dit 
document met een ‘Samenvatting cijferoverzicht’ waarin een selectie van de 
cijfers bij de indicatoren kernachtig staat weergegeven. Op de daaropvolgende 
pagina’s worden de indicatoren per actielijn gepresenteerd :bouwen en wonen, 
werk, onderwijs, vervoer, participatie en toegankelijkheid, rijk als 
organisatie, gemeenten, bedrijfsleven. Het document is aanklikbaar om eenvoudig 
van de ene naar de andere actielijn te kunnen gaan. Per indicator wordt het 
meest actuele cijfer gepresenteerd. Als het cijfer nieuw is ten opzichte van 
het overzicht in 2019, wordt dit aangegeven met een icoontje (vinkje). Om 
inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de tijd, worden ook cijfers van eerdere 
jaren gepresenteerd, voor zover beschikbaar. Waar mogelijk gaat het eerste 
cijfer over 2015 of 2016, vlak voordat het programma Onbeperkt meedoen! van 
start ging. Het overzicht is door de minister van minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport op 19 november 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd met 
begeleidende brief. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/11/19/cijferoverz
icht-rivm-onbeperkt-meedoen-2021/cijferoverzicht-rivm-onbeperkt-meedoen-2021.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/19/kamer
brief-over-eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2018-2021/kamerbrief-over-eindrapportage-
onbeperkt-meedoen-2018-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Participatie 
Maatschappelijke positie 
Antidiscriminatiebeleid 
Overheidsbeleid 
Gehandicapten 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: Werken aan weerbaarheid van Haagse leerlingen. Een evaluatie van de projecten 
VIP, MIJ en MIJ jr. 
AUTEUR(S): Gielen, A. J. 
Peeters, M. 
Wouterse, L. 
Wonderen, R. van 
UITGAVE: Amsterdam : A.G. Advies, RadarAdvies en het Verwey-Jonker Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Evaluatieonderzoek naar de interventies ‘VIP’ en ‘Mij en Mij(jr.)’ waarin 
jongeren en kinderen in het Haagse onderwijs weerbaarder worden gemaakt tegen 
invloeden met een mogelijke radicaliserende of polariserende werking. De 
jongeren gaan tijdens het project aan de slag met belangrijke thema’s als 
identiteit, grondrechtenGeconcludeerd dat VIP en Mij en Mij jr. een belangrijke 
bijdrage leveren aan het versterken van de weerbaarheid van Haagse jongeren. De 
projecten hebben een positief effect op de kennis en de houding van deelnemers 
op fundamentele thema’s als identiteit, diversiteit en de Nederlandse Grondwet. 
Tegelijkertijd is er winst te behalen op het gebied van onder andere structuur 
en gedragsverandering. In het rapport doen we aanbevelingen voor de verdere 
doorontwikkeling van de interventies.Voor de evaluaties is gebruik gemaakt van 
de ‘Toolkit evidence based werken ter preventie van radicalisering’ van de 
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Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW en de NCTV. We 
hebben o.a. onder 616 Haagse jongeren een vragenlijst afgenomen, met 41 
leerlingen gesproken en bij 14 lessen geobserveerd. De toepassing van de 
‘Toolkit evidence based werken’ geeft hele concrete handvatten voor het 
vergroten van de effectiviteit van de interventies. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-
content/uploads/2021/11/120020_Werken_aan_weerbaarheid_van_Haagse_leerlingen.pdf 
TREFWOORDEN: Jongeren 
VO - Voortgezet onderwijs 
Radicalisering 
Geweldpreventie 
Workshops & trainingen 
Den Haag 
CODE: 747.21 
 
 
TITEL: Wat werkt bij preventie van radicalisering? Inventarisatie en analyse van 
evaluaties van aanpakken en interventies ter preventie van radicalisering 
AUTEUR(S): Fermin, A. 
Omlo, J. 
UITGAVE: Den Haag : Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) - Ministerie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid , 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar evaluaties van aanpakken en interventies ter preventie van 
radicalisering. De rijksoverheid ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van 
effectief beleid ter preventie van radicalisering. Met het oog daarop bracht de 
Expertise Unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie vanS ZW en de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in 2019 een 
online Toolkit Evidence-Based Werken bij preventie van radicalisering voor 
gemeenten uit. Sinds de lancering van deze Toolkit zijn nieuwe evaluaties van 
interventies en lokale aanpakken verschenen. Bureau Omlo heeft in opdracht van 
de ESS evaluaties die sinds 2019 zijn verschenen verzameld en geanalyseerd. In 
dit rapport staan inzichten uit deze evaluaties. Gemeenten kunnen deze kennis 
gebruiken bij hun keuze en doorontwikkeling van interventies. Op die manier 
kunnen gemeenten beleid ontwikkelen dat empirisch is onderbouwd. In totaal 
heeft dit rapport betrekking op 22 interventies. Het gaat om de volgende typen 
interventies: (1) Interventies gericht op het versterken van de weerbaarheid 
van jongeren; (2) 2. Interventies gericht op begeleiding van geradicaliseerde 
en risicojongeren; (3) Interventies gericht op opvoedondersteuning; (4) 
Interventies gericht op lotgenotencontact; (5) Interventies gericht op 
deskundigheidsbevordering van professionals en sleutelfiguren; (6) Lokale 
aanpak voor preventie radicalisering. 
Uit het onderzoek blijkt dat evaluaties 
vooral zinvolle kennis voor beleid opleveren als ze aan bepaalde eisen voldoen 
:• als het evaluatieonderzoek is meegenomen in het plan van aanpak; 
• als er tijdig een opdracht komt voor een evaluatieonderzoek, waardoor een voormeting 
mogelijk is; 
• als er een combinatie is van plan-, proces en effectevaluatie, en 
een samenvoeging van kwalitatieve en kwantitatieve methoden 
LINK: https://www.socialestabiliteit.nl/binaries/sociale-
stabiliteit/documenten/rapporten/2021/11/16/rapport-wat-werkt-bij-preventie-van-
radicalisering/72919_SZW_NCTV_Rapport+Wat+werkt+bij+preventie+van+radicalisering_V3.pdf 
TREFWOORDEN: Geweldpreventie 
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Radicalisering 
Jongeren 
Workshops & trainingen 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 329.21 
 
 
TITEL: Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen : Een inventarisatie van 
interventies gericht op het versterken van weerbaarheid van individuen en 
gemeenschappen 
AUTEUR(S): Cankor, E. 
Noor, S. 
UITGAVE: Den Haag : Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) - Ministerie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid , 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport bevat een inventarisatie van interventies gericht op het versterken 
van weerbaarheid van individuen en gemeenschappen. In deze inventarisatie zijn 
102 interventies geanalyseerd. Via diverse kanalen zijn de interventies, de 
beschrijvingen ervan en indien beschikbaar evaluaties en/of onderbouwingen 
opgehaald. Van de 102 geanalyseerde interventies, voldeden 14 aan de 
inclusiecriteria van deze inventarisatie. Het gaat om de volgende interventies 
gericht op het niveau van een individu: This is me! ; Diamant ; Saïd & Lody ; 
BOUNCE ; Coach je kind ; Opvoeddebatten met migrantenvaders;. Reageren op 
discriminatie.En om de volgende interventies gericht op het niveau van een 
gemeenschap: The Way We See ; Futsal Chabbab ; Oumnia Works ; Weerbaar 
opvoeden tegen radicalisering ;  Training Omgaan met extreme idealen (OMEI) ; 
Just like you ; Weerbaar opvoeden. 
De zes meest voorkomende methodische werkzame elementen in de interventies zijn: 
 (1) Informatieoverdracht; (2) Rol van de trainer; (3) Oefenen en aanleren van vaardigheden; (4) 
Groepsaanpak. Door middel van een groepsgesprek, -dialoog,-debat, en/of -discussie kunnen 
deelnemers inzichten delen en er ontstaat gelegenheid om van elkaar te leren.; (5) Ervaring(skennis) 
van de deelnemer staat centraal door middel van een interactieve werkwijze die ruimte biedt aan de 
eigen ideeën en beleving van de deelnemers; (6) Positieve bekrachtiging. Voorbeelden van 
methodieken van positieve bekrachtiging zijn het richten op talenten, kwaliteiten en 
mogelijkheden van deelnemers, deelnemers worden gecoacht in zelf oplossingen 
bedenken, er wordt ingezoomd op positieve aspecten van een situatie en 
deelnemers treden in interactie met elkaar over talenten en sterke punten. 
LINK: https://www.socialestabiliteit.nl/binaries/sociale-
stabiliteit/documenten/rapporten/2021/04/22/rapport-%E2%80%98weerbare-individuen-weerbare-
gemeenschappen%E2%80%99/Rapport+weerbare+individuen.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatiebestrijding 
Geweldpreventie 
Radicalisering 
Workshops & trainingen 
CODE: 202.21 
 
 
TITEL: Onbeperkt meedoen! Eindrapportage 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, 2021 
SAMENVATTING: Eindrapportage van het programma 'Onbeperkt Meedoen!' dat in 2018 van start is 
gegaan. Dit programma van de rijksoverheid bevat de plannen van de Nederlandse 
regering om te werken aan de implementatie VN-verdrag inzake de rechten van 
mensen met een handicap. De ambitie van dit programma is dat mensen met een 
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beperking meer naar eigenwens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, 
net als ieder ander. Deze rapportage geeft een overzicht van de waardevolle 
initiatieven, inspirerende projecten en maatregelen van 'Onbeperkt meedoen!'. 
In de inleiding van deze eindrapportage wordt de ambitie en het doel van het 
programma en de inzet op diverse thema’s en onderwerpen toegelicht. De 
inleiding licht ook toe dat de aanpak op het VN-verdrag in de komende jaren 
doorgaat. Na de inleiding wordt eerst een toelichting gegeven op de opbouw van 
dit programma. In Onbeperkt meedoen! wordt namelijk met een groot aantal 
partners samengewerkt, in deze paragraaf worden de voornaamste 
samenwerkingspartners en hun specifieke rol toegelicht. De opbouw van het 
programma komt voort uit het programmaplan waarmee het programma in 2018 is 
gestart. Hoofdstuk 1 gaat in op de gehanteerde strategie en ingevulde rollen 
bij de uitvoering van dit programma. En geeft een eerste overzicht van 
resultaten die met het invullen van deze rollen geboekt zijn. Het hoofdstuk 
geeft ook reflecties uit de evaluatie over de invulling van die rollen. De 
geboekte resultaten komen in hoofdstuk 3 van de eindrapportage meer volledig en 
in meer detail aan bod. Hoofdstuk 1 is dan ook te lezen als 
managementsamenvatting van de gehele eindrapportage. Hoofdstuk 2 geeft een 
globaal overzicht van de inspanningen om mensen met een beperking of chronische 
ziekte in coronatijd te beschermen. Deze inspanningen zijn gecoördineerd vanuit 
het ministerie van VWS en uitgevoerd in samenwerking met diverse partijen. De 
inspanningen maken geen deel uit van dit programma, maar vonden in twee 
programmajaren (2020 en 2021) parallel aan de uitvoering van dit programma 
plaats. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de initiatieven en geboekte 
resultaten binnen de actielijnen en projecten van het programma. Hoofdstuk 3 is 
een bundeling van de afzonderlijke rapportages van de betrokken departementen 
en bestuurlijke en maatschappelijke partners. Hoofdstuk 4 gaat in op een aantal 
brede onderdelen en kaders van het programma. Namelijk de communicatiestrategie 
, monitoring, de financiën en het wettelijke kader. Hoofdstuk 5 schetst 
kansrijke uitgangspunten voor een volgende fase in het coördineren van de 
implementatie van dit VN-verdrag en geeft een eerste beeld van initiatieven die 
in de komende jaren blijven doorlopen. De minister van minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 november 2021 de rapportage 
gestuurd naar de Tweede Kamer met begeleidende brief. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/11/19/eindrappo
rtage-onbeperkt-meedoen-2021/eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2021.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/19/kamer
brief-over-eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2018-2021/kamerbrief-over-eindrapportage-
onbeperkt-meedoen-2018-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Overheidsbeleid 
Maatschappelijke positie 
Participatie 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: Online radicaal en extremistisch gedrag : Factsheet 
UITGAVE: Den Haag : Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) - Ministerie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid , 2021 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/11/19/eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2021/eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/11/19/eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2021/eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/19/kamerbrief-over-eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2018-2021/kamerbrief-over-eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2018-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/19/kamerbrief-over-eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2018-2021/kamerbrief-over-eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2018-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/19/kamerbrief-over-eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2018-2021/kamerbrief-over-eindrapportage-onbeperkt-meedoen-2018-2021.pdf


SAMENVATTING: Factsheet over het online radicaal- en extreemrechtse landschap. Voor het maken 
van deze factsheet is gebruikgemaakt van academisch onderzoek, journalistieke 
artikelen, publicaties van onderzoeksbureaus en openbare publicaties van de 
NCTV en AIVD. Daarnaast is er via de sneeuwbalmethode ook een inventarisatie 
gemaakt van sociale media, voor zover het open pagina’s en kanalen betreft. Ook 
zijn er gesprekken gevoerd met verschillende analisten en specialisten die met 
deze materie werken. Ingegaan wordt op vragen als: Wat verstaan we eigenlijk 
onder radicaal- en extreemrechts? Welke groepen en online kanalen rekenen we 
hiertoe en waarom? En welke rol speelt de online dimensie bij radicaal- en 
extreemrechts activisme? Welke groepen en online kanalen zin er in Nederland 
actief. En welk discours specifiek is voor Nederlandse deelnemers. Voorts wordt 
ingegaan op veelgebruikte symbolen en taalgebruiken op de betekenis van het 
online gedrag op het offline activisme. Besloten wordt wat de rol van gemeenten 
en professionals hierin kan zijn. 
LINK: https://www.socialestabiliteit.nl/binaries/sociale-
stabiliteit/documenten/publicaties/2021/02/11/factsheet-online-radicaal-en-extremistisch-
gedrag/Factsheet+online+radicaal+en+extremistisch+gedrag.pdf 
TREFWOORDEN: Rechts-extremisme 
Radicalisering 
Internet 
CODE: 615.21 
 
 
TITEL: Etnisch profileren. Rondetafelgesprek Tweede Kamer - 24 November 2021 
UITGAVE: Den Haag : Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2021 
SAMENVATTING: Documentatie van het Rondetafelgesprek Etnisch profileren, van de vaste 
commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, dat plaatsvond op 
woensdag 24 november 2021.  
Programma was: 
Blok 1: Uitvoeringsorganisaties van 13 .00-13.45 uur, de heer H. Klunder, Douane ; de heer M. 
Sitalsing, Politie ;de heer H. Leijtens, Koninklijke Marechaussee. Blok 2: Ervaringsdeskundigen van 13 
.55-14.40 uur, mevrouw D. Oudshoorn-Tinga, Amnesty NL ; de heer C. Yilmaz, 
Control Alt Delete; de heer M. Bamenga, de heer R. van Zutphen, de Nationale 
Ombudsman. Blok 3: Juridische experts van 14.50-15.35 uur:-mevrouw A. Terlouw, 
hoogleraar rechtssociologie Radboud Universiteit Nijmegen; de heer J.P. Loof, 
College voor de Rechten van de Mens; Blok 4: EU-rechtelijke/internationale 
context van 15.45-16.30 uur: de heer S. Agius, Europese Commissie (via 
videoverbinding). 
 Voor dit Rondetafelgesprek zijn position papers ingebracht 
door: Control Alt Delete; Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie Radboud 
Universiteit; Nationale Ombudsman ; Spong Advocaten; Amnesty International; 
College voor de Rechten van de Mens; M. Bamnega; Douane; Politie; Koninklijke 
Marechaussee. 
LINK: 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A06
404 
TREFWOORDEN: Etnisch profileren 
Discriminatie 
Klachtbehandeling 
Antidiscriminatiebeleid 
Politie-optreden 
CODE: 323.21 
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