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TITEL: Homosportclubs in Nederland 1980-2020 
AUTEUR(S): Elling, A. 
Hoeijmakers, R. 
Cremers, R. 
Grootens, S. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de ontwikkeling van homosportclubs in Nederland sinds 1980 en 
naar de betekenissen die deze categorale clubs hebben (gehad) voor de leden, voor brede reguliere 
georganiseerde sport en voor de bredere lhbt+-emancipatie in Nederland. Voor dit onderzoek zijn drie 
onderzoeksmethoden gebruikt. Allereerst is een literatuurstudie en bronnenonderzoek uitgevoerd om 
de historische ontwikkeling van de georganiseerde homosport in kaart te brengen. Daarnaast zijn 18 
gesprekken met initiatiefnemers en huidige bestuurders van homosportorganisaties en homo-
evenementen uit heden en verleden gevoerd. Deze interviews zijn in de periode juli 2019 tot en met 
augustus 2020 gehouden. Tot slot is begin 2020 een online kwantitatieve bevraging onder (oud)leden 
van homosportclubs uitgevoerd. De vragenlijst bevatte gesloten en open vragen over onder meer 
motieven van deelname, sportachtergronden, wedstrijddeelname in regulier/categoraal verband en 
positieve/negatieve ervaringen. De vragen over sportgedrag en ervaringen hadden betrekking op de 
periode voor de coronacrisis. 236 leden en 27 oud-leden van 24 homosportverenigingen vulden de 
vragenlijst in.Het eerste inhoudelijke hoofdstuk (twee) gaar in op de ontwikkeling van categorale 
homosportinitiatieven in Nederland in de afgelopen 30 tot 40 jaar. Dit gebeurt vanuit het bredere 
perspectief van zowel de homo-emancipatie in de Nederlandse samenleving ende sport als van de 
internationale ontwikkeling van categorale homosport. In hoofdstuk drie staat de interne ontwikkeling 
van homosportinitiatieven centraal: de diversificatie in organisatietypen, sportaanbod en discussie 
over de doelgroepen en doelstellingen van homosportorganisaties. In hoofdstuk vier wordt ingegaan 
op de sociaal-demografische achtergronden en het sportgedrag van huidige leden van lhbt+-
sportclubs. Daarna komt in hoofdstuk vijfde waarde van categorale homosportbeoefening aan bod, 
langs drielijnen: motieven voor en (positieve en negatieve) betekenissen van sportbeoefening in lhbt+-
verband; de waarde van wedstrijden en lhbt+-evenementen; en de emancipatoire waarde van 
homosportclubs. In hoofdstuk zes wordt ingegaan op de ervaren steun en weerstand vanuit de 
reguliere sport en vanuit de samenleving door zowel leden als oprichters en bestuurders. In het 
slothoofdstuk worden enkele toekomstperspectieven op de organisatie van categorale 
homosportbeoefening benoemd. Tussen de diverse hoofdstukken door zijn vijf portretten van 
verschillende lhbt+-sportinitiatieven in Nederland opgenomen met een uiteenlopende historie en 
ledenprofiel. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10501&m=1635335655&action=file.download 
TREFWOORDEN: Sport 
Homoseksualiteit 
Discriminatie 
Transseksualiteit 
CODE: 551.21 
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TITEL: Toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit. Jaarlijkse 
rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2021 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: Vijfde rapportage van de monitor die de stand van zaken weergeeft wat betreft de 
implementatie van het VN-verdrag handicap. Sinds 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag 
handicap van kracht. Het verdrag moet ertoe leiden dat dat de inclusie van mensen met een beperking 
in de samenleving de norm wordt. Dit betekent dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat 
mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, op alle terreinen. 
Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag. Jaarlijks 
publiceert het College een rapportage met de stand van zaken op dit gebied en aanbevelingen voor de 
regering. In deze editie (jaar2021) staat  het thema mobiliteit centraal. In het VN-verdrag handicap 
staat dat de overheid ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking, net als ieder ander, mee 
kunnen doen aan de samenleving. Het recht op persoonlijke mobiliteit is hier een belangrijk onderdeel 
van. Dit is het recht om zo zelfstandig mogelijk van A naar B te kunnen. Hier hebben mensen met een 
beperking soms een hulpmiddel voor nodig. De werkwijze van het College bestond uit raadplegingen 
en onderzoek. Het ministerie van VWS,9 de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn via vragenlijsten geraadpleegd. Mensen 
met een beperking en (representatieve) organisaties hebben meegelezen en input gegeven over de 
vraag of en zo ja welke knelpunten zij ervaren bij toegang tot hulpmiddelen voor persoonlijke 
mobiliteit. Voor het onderzoek heeft het College gebruik gemaakt van bestaande informatie in 
parlementaire brieven en rapporten van andere organisaties, waaronder de Schaduwrapportage van 
de Alliantie VN-comité handicap. Hoofdstuk 2 geeft een beoordelingskader voor het monitoren van de 
toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit. Dit hoofdstuk gaat in op de reikwijdte 
van artikel 20, onder b, VN-verdrag handicap en op de belangrijkste elementen van deze bepaling. 
Hoofdstuk 3 brengt in kaart wat de huidige structuren en procedures zijn in Nederland voor toegang 
tot hulpmiddelen. Hoofdstuk 4 gaat in op toegang tot hulpmiddelen in de praktijk. Hoofdstuk 5 bevat 
een slotbeschouwing met aanbevelingen aan de (rijks)overheid. 
 Geconcludeerd wordt dat mensen met een beperking nog steeds onnodig veel problemen ervaren bij 
het aanvragen van hulpmiddelen. Hierdoor kunnen mensen met een beperking soms zelfs letterlijk 
niet meer de straat. Problemen worden veroorzaakt door ingewikkelde procedures, een gebrek aan 
maatwerk of telkens opnieuw bewijzen dat je een beperking hebt. Als toezichthouder op de uitvoering 
van het VN-verdrag handicap vindt het College de toegang tot hulpmiddelen nog steeds onvoldoende. 
Ondanks stappen in de goede richting moet de overheid nog veel doen om de situatie te verbeteren. 
Volgens het College moet de overheid onder meer wetgeving aanpassen en onderzoeken of er één 
centraal punt kan worden opgezet waar mensen met een beperking terecht kunnen. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/90a61d13-3f7d-4376-b29b-dd1db1386c91.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Mensenrechten 
Antidiscriminatiebeleid 
Vervoer 
Discriminatie 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 332.21 
 
 
TITEL: Aanpak discriminatie bij woningverhuur : Verkenning van acties naar aanleiding 
van praktijktesten en mystery calls 
AUTEUR(S): Bon, S. van 
Bonneur, J.E. 
Fiere, B. 
Hoogenbosch, A. 
UITGAVE: Rotterdam : Art.1 - RADAR, 2021 

https://publicaties.mensenrechten.nl/file/90a61d13-3f7d-4376-b29b-dd1db1386c91.pdf


SAMENVATTING: Dit rapport is een vervolg op de landelijke Monitor discriminatie bij woningverhuur 
("Gelijke kansen op een huurwoning in Nederland? Monitor discriminatie bij woningverhuur". Het 
rapport is zowel verdiepend als verkennend van aard. Dit rapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken. 
Hoofstuk I bevat de verdiepende analyse van correspondentietesten op het niveau van individuele 
aanbieders. Voor deze verdiepingsslag zijn aanvullende correspondentietesten uitgevoerd bij 45 
aanbieders van woningen die uit de testen voor de landelijke monitor naar boven kwamen omdat zij 
onderscheid maakten tussen de geteste profielen. De bevindingen uit de aanvullende testen zijn 
geanalyseerd, waarbij is onderzocht in hoeverre sprake is van een patroon van discriminatie bij deze 
individuele aanbieders. Hoofdstuk I brengt de hieruit voortgekomen inzichten in beeld. Deze 
verdiepingsslag laat zien dat het mogelijk is om met een reeks correspondentietesten discriminatie bij 
individuele aanbieders statistisch vast te stellen. In hoofdstuk II van het rapport presenteert een 
tweede verdiepingsslag op de resultaten van de al eerder gepubliceerde landelijke monitor. In dit 
hoofdstuk worden de resultaten van de correspondentietesten en mystery calls uitgesplitst naar 
makelaars en verhuurders die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie versus niet -aangesloten 
aanbieders. Deze uitsplitsing is relevant als het gaat om betrokkenheid van de branches in de aanpak 
van discriminatie bij woningverhuur. Hieruit bleek dat leden niet vaker of minder vaak dan niet-leden 
discrimineren in de eerste fase bij woningverhuur, dan wel bereid zijn in te gaan op een discriminerend 
verzoek. Hoofdstuk III gaat in op een andere vervolgroute die is verkend, in dit geval door vijf 
antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland. Klachtbehandelaars van deze ADV’s gingen in 
gesprek met ruim twintig aanbieders van woningen die in de landelijke monitor één keer of vaker een 
verschil hadden gemaakt in hun reactie op het test- en controleprofiel, ten nadele van het testprofiel. 
In het hoofdstuk wordt beschreven hoe betrokken klachtbehandelaars deze werkwijze en de 
gesprekken hebben ervaren. Daarbij wordt ingegaan op verklaringen die individuele aanbieders gaven 
voor het verschil in behandeling van test- en controleprofiel en op het verloop van de gesprekken. Ook 
wordt besproken in hoeverre deze aanpak past binnen de taken die ADV’s uitvoeren in het kader van 
de We Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening (Wga).In hoofdstuk IV wordt ingegaan op de 
mogelijkheid van een vervolg via het College voor de Rechten van de Mens. 
Daarbij is de vraag in hoeverre de resultaten van de correspondentietesten aanleiding kunnenzijn voor 
het indienen van een verzoek om een oordeel door het College. In het hoofdstuk wordt besproken 
welke voorwaarden het College stelt aan correspondentietesten om als bewijs te kunnen dienen in 
een procedure, voor zover dat uit bestaande oordelen af te leiden is. In hoofdstuk V wordt de 
mogelijkheid verkend van strafrechtelijke vervolging van huurwoningbemiddelaars op basis van 
onderzoek door middel van correspondentietesten met fictieve profielen en/of mystery calls, en wat 
daarbij de voorwaarden en knelpunten zijn. In hoofdstuk VI staan de conclusies. Op 8 november 2021 
is dit rapport met brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 
LINK: https://radar.nl/download/8643/ 
KAMERBRIEF: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d06413d6-b1d1-40aa-8d5d-
6ea67b32fc1c&title=Actualiteit%20in%20huurbeleid.pdf 
TREFWOORDEN: Woonruimteverdeling 
Etnische minderheden 
Praktijktests 
Huisvesting 
Discriminatie 
Racisme 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 521.21 
 
 
TITEL: “Het mag niet, maar natuurlijk kan dat” Discriminatie bij woningverhuur: 
Resultaten correspondentietesten en mystery calls in Amsterdam 
AUTEUR(S): Fiere, B. 

https://radar.nl/download/8643/
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d06413d6-b1d1-40aa-8d5d-6ea67b32fc1c&title=Actualiteit%20in%20huurbeleid.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d06413d6-b1d1-40aa-8d5d-6ea67b32fc1c&title=Actualiteit%20in%20huurbeleid.pdf


Koene, M. 
Hoogenbosch, A. 
UITGAVE: Rotterdam : RADAR, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport is een opvolging van de landelijke monitor discriminatie bij 
woningverhuur "Gelijke kansen op een huurwoning in Nederland? Monitor 
discriminatie bij woningverhuur". De gemeente Amsterdam wil door middel van 
onderzoek discriminatie op de woningmarkt monitoren. Ter aanvulling op de 
landelijke monitor zijn extra correspondentietesten en mystery calls uitgevoerd 
om discriminatie bij woningverhuur in Amsterdam in beeld te brengen 
.CorrespondentietestenTwee quasi-identieke kandidaat-huurders hebben gereageerd 
op advertenties van huurwoningen in Amsterdam. Deze twee profielen verschillen 
alleen op de te onderzoeken discriminatiegrond van elkaar. In dit onderzoek 
hebben we etniciteit getest met profielen van mannen met een Marokkaans 
klinkende naam versus profielen van mannen met een Nederlands klinkende naam. 
Daarnaast is seksuele gerichtheid getest met profielen van een stel met twee 
Nederlands klinkende mannennamen versus profielen van een stel met een 
Nederlands klinkende mannennaam en een Nederlands klinkende vrouwennaam. Op 
basis van de reacties van de aanbieders van de advertenties is gemeten of er 
sprakeis van (on)gelijke behandeling tussen de twee profielen. In totaal zijn 
er 301 geslaagde testen op grond van etnische achtergrond en 290 geslaagde 
testen op grond van seksuele gerichtheid uitgevoerd op huuradvertenties in 
Amsterdam. De uitkomsten van de correspondentietesten laten zien dat personen 
met een Marokkaans klinkende mannennaam niet significant minder vaak worden 
uitgenodigd voor de bezichtiging van een huurwoning in Amsterdam dan personen 
met een Nederlands klinkende mannennaam. Deze uitkomsten komen overeen met het 
landelijke onderzoek. Hierin werd op het niveau van de G4 samen ook geen 
discriminatie op grond van etnische achtergrond aangetoond. Onderzoek van RIGO 
in Amsterdam uit 2020 toonde weldiscriminatie op grond van etnische achtergrond 
aan. De verschillen in resultaten kunnen mogelijk worden verklaard door een 
andere onderzoeksopzet. Verder blijkt uit de resultaten dat homoseksuele 
stellen niet significant minder vaak worden uitgenodigd voor de bezichtiging 
van een huurwoning. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met het landelijke 
onderzoek, waarin ook geen discriminatie is aangetoond op grond van seksuele 
gerichtheid. 
Mystery calls. Een acteur belde eenmalig naar makelaars die in 
Amsterdam woningen te huur aanbieden, deed zich daarbij voor als verhuurder en 
stelde de vraag: “Ik wil dat mijn appartement goed onderhouden wordt. Vrienden 
van mij hebben slechte ervaringen gehad met allochtonen. Zou het daarom 
mogelijk zijn om niet te verhuren aan allochtonen?” Verschillende belrondes 
hebben geresulteerd in 42 geslaagde gesprekken, waarvan:13 (31%) niet wilden 
meewerken aan het verzoek van de fictieve verhuurder (code 1); 13 (31%) bereid 
waren om mee te werken en om een selectie van alleen huurders met een 
Nederlandse achtergrond samen te stellen (code 2); 11 (26%) aangaven dat de 
uiteindelijke keuze bij de verhuurder ligt (code 5); 5 (12%) aangaven te 
selecteren aan de hand van andere criteria die mensen direct of indirect kunnen 
uitsluiten (code 4).Van de 29 makelaars die direct of indirect meewerkten aan 
het verzoek, liet bijna een derde blijken zich bewust te zijn van het 
discriminatoire karakter van het verzoek. Dit resultaat komt grotendeels 
overeen met de resultaten van eerder onderzoek. De meerderheid van de makelaars 
in dit onderzoek liet niet blijken dat het verboden is om mensen uit te sluiten 
op grond van hun etniciteit. Dit zou erop kunnenwijzen dat zij zich niet bewust 
zijn van het discriminatoire karakter van het verzoek of beperkte kennis hebben 



van antidiscriminatiewetgeving. Ook zou het er mogelijk op kunnen duiden dat 
zij niet goedweten hoe zij met een discriminerend verzoek moeten omgaan. 
LINK: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10891297/1#search="discriminatie" 
TREFWOORDEN: Praktijktests 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Woonruimteverdeling 
Racisme 
Huisvesting 
CODE: 521.21 
 
 
TITEL: Verkennend onderzoek naar de preventieve aanpak van Schadelijke Praktijken in 
Nederland : Over witte vlekken in het beleid en effectieve interventies 
AUTEUR(S): Butter, E. 
Omlo, J. 
UITGAVE: Utrecht : Bureau Omlo, 2021 
SAMENVATTING: In dit onderzoek is verkend wat mogelijke witte vlekken in de huidige 
preventieve aanpak van schadelijke praktijken zijn. Het gaat daarbij om 
risicogroepen binnen gesloten gemeenschappen die nog niet in beeld zijn. Het 
gaat vooral om LHBTI-personen uit gesloten gemeenschappen. In het onderzoek 
staan de volgende drie vragen centraal: Daarnaast is in kaart gebracht welke 
effectieve interventies er beschikbaar zijn. Benadrukt dient te worden dat het 
een verkennend onderzoek is geweest, gebaseerd op interviews met 33 experts en 
een beperkte literatuurverkenning. (1) Zijn alle thema’s en doelgroepen 
geadresseerd binnen de actieagenda Schadelijke Praktijken? De interviews met 
uiteenlopende experts uit wetenschap en praktijk hebben belangrijke waardevolle 
inzichten opgeleverd uit onderzoek en praktijk over witte vlekken in het beleid 
(2) Welke interventies zijn effectief om schadelijke praktijken te voorkomen 
en/of een mentaliteitsverandering tot stand te brengen? Wat zijn de werkzame 
elementen? Antwoorden: In de interviews met de experts hebben we gevraagd naar 
effectieve en beloftevolle preventieve interventies en werkzame elementen in de 
aanpak naar schadelijke praktijken. Daarnaast hebben we een beperkte 
literatuurverkenning gedaan. Er zijn vele voorbeelden van interventies genoemd. 
Om een bruikbaar overzicht te bieden zijn vergelijkbare interventies thematisch 
geclusterd. Veel genoemd door de experts – en ook in een uitgebreid 
evaluatieonderzoek van Movisie - zijn dialooginterventies die met behulp van 
diverse methodieken een ent mentaliteitsverandering van binnenuit proberen te 
realiseren. Een tweede type interventie zijn de voorlichtingsbijeenkomsten. Een 
creatieve manier om te werken aan mentaliteitsverandering en bij te dragen aan 
het voorkomen van schadelijke praktijken is gebruik maken van theater. Naast 
interventies die zich direct op de doelgroep richten, is er in de gesprekken 
met experts en in de literatuur ook aandacht voor het belang van het trainen 
van professionals en vrijwilligers. Dit kan bijdragen aan meer bewustwording 
van de problematiek, inzicht in vroegtijdige signalering van de problematiek en 
betere vaardigheden om passende ondersteuning te bieden. Het belang van 
trainingen in cultuursensitief werken wordt vaak benadrukt. 
. (3) Welke partijen moeten betrokken worden bij deze aanvullende aanpak waarbij eventueel wordt 
voortgebouwd op eerder ingezet beleid en succesvolle projectenkunnen worden 
opgeschaald. Hoe kan dit het beste aangepakt worden?  
Antwoorden: 
.Om schadelijke praktijken in gemeenschappen te kunnen voorkomen, moet er gewerkt worden aan 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10891297/1#search="discriminatie


bewustwording binnen deze gemeenschappen. Het is daarom voor de landelijke en 
lokale overheden noodzakelijk om samen te werken met personen en organisaties 
die de gemeenschappen kennen, die weten waaruit schadelijke praktijken 
voortkomen en die weten hoe en met wie ze het gesprek over de praktijken moeten 
beginnen. In het verlengde hiervan wordt gepleit voor een meer structurele 
samenwerking tussenmaatschappelijke belangenorganisaties die geworteld zijn in 
de gemeenschappen en de reguliere hulpverlening, meldpunten, zorg, onderwijs, 
politie etc.  
. Werk samen met onderwijs en inburgeringsorganisaties door hier voorlichting over schadelijke 
praktijken mogelijk te maken. Onderwijs kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van schadelijke praktijken door 
kennis over te brengen over mensenrechten, zelfbeschikking, seksuele vrijheid, 
partnerkeuze en specifieke kwesties als bijvoorbeeld vrouwelijke genitale 
verminking, achterlating, eergerelateerd geweld e.d. Dat begint volgens veel 
respondenten al in het primair onderwijs, maar moet ook aan de orde komen en 
getoetst worden in het voortgezet onderwijs, het volwassenenonderwijs en 
tijdens de inburgering. 
. Stimuleer meer samenwerking met NGO’s in het buitenland 
. Experts van de Landelijke Werkgroep Mudawwanah, stichting Kezban en Dona Daria 
benadrukken het belang van internationale samenwerking bij het tegengaan van 
schadelijke tradities. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/11/19/bijlage-2-
verkenning-schadelijke-praktijken/bijlage-2-verkenning-schadelijke-praktijken.pdf 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Etnische minderheden 
Homoseksualiteit 
Emancipatie 
Hulpverlening 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Wanneer de patiënt niet op z'n best is : Een kwalitatieve verkenning naar 
ervaringen van zorgmedewerkers met discriminatie en vooroordelen geuit door 
patiënten/cliënten 
AUTEUR(S): Nhass, H. 
Poerwoatmodjo, J. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verwey-Jonker 
Instituut / Movisie, 2021 
SAMENVATTING: Een kwalitatieve verkenning naar ervaringen van zorgmedewerkers met 
discriminatie en vooroordelen geuit door patiënten/cliënten. In deze verkenning 
staan de ervaringen met discriminatie en vooroordelen op grond van afkomst, 
religie en huidskleur centraal. Op basis van een internationale 
literatuurstudie, zestien interviews met zorgmedewerkers (n=12) en 
leidinggevenden (n=4) uit verschillende zorgsectoren, aangevuld met een online 
focusgroep met zorgprofessionals en onderzoekers, wordt een beeld geschetst van 
ervaren discriminatie en vooroordelen. De belangrijkste bevindingen op het vlak 
van de aard van de ervaringen, zijn te clusteren op drie manieren: (1.) 
Frequentie van de ervaring: nagenoeg alle respondenten rapporteren meerdere 
incidenten van discriminatie en vooroordelen te hebben meegemaakt in het 
contact met patiënten/cliënten. (2.) Directe discriminatie en indirecte 
discriminatie: er is sprake van zowel discriminatie en vooroordelen in het 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/11/19/bijlage-2-verkenning-schadelijke-praktijken/bijlage-2-verkenning-schadelijke-praktijken.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/11/19/bijlage-2-verkenning-schadelijke-praktijken/bijlage-2-verkenning-schadelijke-praktijken.pdf


directe patiënt/cliëntcontact als indirect waarbij de zorgmedewerker achteraf 
hoort van witte collega’s dat de patiënt/cliënt in kwestie zich discriminerend 
en/of kwetsend, laatdunkend heeft uitgelaten. (3.) Type discriminerende 
uitlating: opvallend vaak koppelen patiënten/cliënten uiterlijke kenmerken van 
de zorgmedewerker aan een gepercipieerd gebrek aan deskundigheid. De 
belangrijkste bevindingen op organisatieniveau zijn dat opvallend weinig 
respondenten de weg naar de vertrouwenspersoon afleggen en dat er veel 
onduidelijkheid is over interne protocollen. Dit kan erop duiden dat er 
organisatie breed amper zicht is op hoe vaak discriminatie voorkomt en wat de 
aard is. Dit maakt het des te moeilijker om iets te doen aan bestrijding en 
preventie. Wel gaven bijna alle zorgmedewerkers aan de incidenten te melden bij 
de direct leidinggevende. Melding doen bij een meldpunt of bij de politie kwam 
bijna niet voor. Als reden werd vaak genoemd: gebrek aan vertrouwen dat er echt 
wat mee gebeurt, het niet willen herbeleven van de ervaring, het bagatelliseren 
van het incident en/of geen tijd hebben. Aan alle respondenten, zowel 
zorgverleners als leidinggevenden, is gevraagd waar ze behoefte aan hebben. 
Beide groepen gaven aan behoefte te hebben aan trainingen over hoe om te gaan 
met discriminatie en vooroordelen en duidelijkere protocollen. Vooral 
zorgmedewerkers zeiden bovendien een open gesprek te willen, ook als er geen 
incident is. Dit gesprek zou volgens de respondenten zowel met 
patiënten/cliënten als met collega’s onderling moeten plaatsvinden 
LINK: 
https://www.kis.nl/sites/default/files/wanneer_de_patient_niet_op_zn_best_is_discriminatie_in_de
_zorg-def.pdf 
TREFWOORDEN: Etnische minderheden 
Discriminatie 
Gezondheidszorg 
Werkvloer 
Racisme 
CODE: 562.21 
 
 
TITEL: Mediamonitor 2020: coming-outs, controverses en excuses 
AUTEUR(S): Al, M. 
Dekker, S. 
Verberne, L. 
UITGAVE: Amsterdam : Transgender Netwerk Transseksualiteit (TNN), 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport gaat over de representatie van transgender personen in de 
Nederlandse media in 2020. Om de representatie van transgender personen en 
gerelateerde onderwerpen in de Nederlandse geschreven media van 2020 te 
onderzoeken is er een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd 
van artikelen die transgender personen en onderwerpen betroffen. Er werd 
gekeken naar de personen en onderwerpen die in beeld kwamen en hoe deze werden 
beschreven. Er is voortgebouwd op de onderzoeksmethode van de transgender 
mediamonitoren van 2018 en 2019. Net als voorgaande jaren is de analyse gedaan 
via de softwareMeltwater. Dit programma heeft toegang tot de grote landelijke 
dagbladen (Volkskrant, Algemeen Dagblad, etc.), regionale dagbladen (Eindhovens 
Dagblad, Tubantia, etc), week- en maandbladen (Linda, Flair, etc.), online 
nieuwssites (Nu.nl, Joop.nl, etc.) en kleine nieuwssites (Vers Beton, etc.).Uit 
deze selectie kwamen 6000 relevante artikelen naar voren. Daarvan zijn de 
overige 4419 artikelen stuk voor stuk geanalyseerd en gelabeld op sentiment, 
thema, type artikel, terminologie en, voor zo ver dat mogelijk was, op 
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verhaallijnen en de persoonskenmerken van de beschreven trans personen. 2446 
van deze artikelen (41% van het geheel) zijn geschikt gevonden voor een 
uitgebreide analyse omdat ze bepaalde terugkerende verhaallijnen gebruikten. In 
vergelijking met 2019 werd er in 2020 vaker geschreven over trans-gerelateerde 
onderwerpen. Bovendien gebruikten de media het woord ‘transgender’ (of synoniem 
)relatief minder vaak louter als deel van de afkorting LHBT of LHBTI, maar 
gingen ze meerde diepte in. Deze toename is voor een groot deel te verklaren 
door de media-aandachtvoor Nikkie de Jager, die in één op de vijf artikelen 
werd genoemd. Haar coming-out in januari leidde tot veel positieve 
berichtgeving over de trans gemeenschap en De Jager ontwikkelde zich tot een 
rolmodel voor trans mensen. Een aantal incidenten rondom het benoemen van haar 
deadname in berichtgeving leidde uiteindelijk tot meer bewustwording bij grote 
media-outlets over de problematiek rondom deadnaming. Tevens was er positieve 
ontwikkeling te zien in de gebruikte terminologie. Er was een lichte toename in 
het gebruik van termen die de emancipatie van trans personen bevorderen, zoals 
het begrip ‘cisgender’.Ook zonder De Jager was de representatie van trans 
personen in de Nederlandse media in 2020, net als in voorgaande jaren, 
voornamelijk vrouw, wit en jong. Er was in 2020 wel meer aandacht voor non 
-binaire personen vooral naar aanleiding van de coming-outvan Elliot Page. De 
aandacht voor trans mannen nam dan weer licht af.In 2020 trad een verschuiving 
van de meeste voorkomende verhaallijnen op. De media aandacht voor De Jagers 
coming-out in combinatie met de berichtgeving over het excuus van de staat voor 
de Transgenderwet leidden ertoe dat transgender personen, net als in 2019, het 
vaakst als slachtoffers werden gerepresenteerd. Daarnaast werden, onder andere 
door de verslaggeving rondom De Jager, trans personen veelal in hun functie of 
als pionier afgebeeld. Deze verhaallijnen hadden meestal een positieve 
invalshoek maar verdrongen meer gelaagde artikelen. Het aandeel voor gelaagde 
artikelen is in 2020, na een stijging in 2019, sterk afgenomen. Ten slotte nam 
in 2020 het aandeel van artikelen met belemmerende verhaallijnen flink af. 
Alleen de ‘fraudeur’- en ‘transgender persoon met spijt’-verhaallijnen 
vertoonden een stijging als gevolg van de media-aandacht voor terf-argumenten 
.De daling van belemmerende verhaallijnen in 2020 ging hand in hand met een 
daling in het aandeel van politiserende artikelen. Trans-gerelateerde 
onderwerpen werden in2020 minder vaak als aanleiding gebruikt om het 
bestaansrecht van trans personen te bediscussiëren. Hoewel er best veel 
aandacht was voor de standpunten van J.K. Rowling en Caroline Franssen, was er 
niettemin weinig bijval voor de argumenten die gebruikt werden. De media waren 
vaak neutraal in hun berichtgeving rondom deze argumenten, waaruit blijkt dat 
ze nog niet goed zijn in het herkennen van transfobie als het niet om 
expliciete haat gaat. 
LINK: https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Mediamonitor-2020.pdf 
TREFWOORDEN: Nederland 
Berichtgeving 
Transseksualiteit 
Geschreven pers 
CODE: 612.21 
 
 
TITEL: Country report Non-discrimination : Netherlands 2020. Transposition and 
implementation at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78 
AUTEUR(S): Vries, K. de 
UITGAVE: Luxembourg : Publications Office of the European Union,, 2021 
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SAMENVATTING: This report provides a general overview of the ways in EU non-discrimination law 
has been implemented in the domestic laws of the Netherlands. The reporting 
period was 1 January 2020 - 31 December 2020. 
LINK: 
https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/138475260/2021_NL_Country_report_ND_final_for_WE
B.pdf 
TREFWOORDEN: Gelijke behandeling 
Antidiscriminatiebeleid 
Nederland 
Discriminatie 
Rechtspraak 
EU - Europese Unie 
CODE: 351.21 
 
 
TITEL: Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 
AUTEUR(S): Poorthuis, L. 
Verdonk, T. 
UITGAVE: Utrecht : Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), 2021 
SAMENVATTING: Elfde editie (of editie 2021) van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren die een 
stand van zaken geeft over het percentage vrouwelijke wetenschappers en 
bestuurders aan de Nederlandse universiteiten en universitair medische centra 
en in wetenschappelijke organisaties. Deze editie toont aan dat het percentage 
vrouwelijke hoogleraren dat werkzaam is aan de Nederlandse universiteiten 25,7% 
bevraagt. Daarmee is 1 op de 4 hoogleraren vrouw. Het aandeel vrouwelijke 
hoogleraren steeg 1,5 procentpunt ten opzichte van het jaar daarvoor, toen het 
24,2% bedroeg. Het zal nog tot 2040 duren voordat er onder hoogleraren een 
evenredige man-vrouwverdeling zal zijn bereikt. Van de afstudeerders aan de 
Nederlandse universiteiten is meer dan de helft vrouw (53,5%). Bij de 
promovendi is 44,4% vrouw en bij universitair docenten 43,5%. Daarna daalt het 
percentage vrouwen flink, naar 30,4% vrouwelijke universitair hoofddocenten en 
25,7% vrouwelijke hoogleraren. Ultimo 2020 passeert het percentage vrouwelijke 
universitair hoofddocenten echter wel voor het eerst de 30%-grens, wederom een 
mijlpaal. Tussen ultimo 2019 en ultimo 2020 is een stijging te zien van het 
percentage vrouwelijke hoogleraren bij alle universiteiten. Er zijn ultimo 2020 
inmiddels 4 universiteiten de grens van 30% vrouwelijke hoogleraren gepasseerd: 
de Open Universiteit, de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit 
Nijmegen en de Universiteit Leiden 7 van de 14 universiteiten tonen een hoger 
groeipercentage dan het gemiddelde groeipercentage van 1,5 procentpunt. De 
Erasmus Universiteit Rotterdam (3,5) en de Rijksuniversiteit Groningen (3,2) 
laten een opvallende stijging zien. Opmerkelijk is de zeer geringe stijging van 
de percentages vrouwelijke hoogleraren bij de grote algemene universiteiten: 
bij de Radboud Universiteit Nijmegen steeg het percentage met 0,1 procentpunt, 
bij de Universiteit van Amsterdam 0,2 procentpunt, bij de Universiteit Utrecht 
0,3 procentpunt en bij de Universiteit Leiden 0,9 procentpunt. Alle ruim onder 
de gemiddelde stijging van 1,5 procentpunt. Universiteiten stelden voor de 
periode 2015 - 2020 streefcijfers op voor de te behalen percentages vrouwelijke 
hoogleraren. Ultimo 2020 hebben 11 van de 14 universiteiten hun streefcijfer 
voor 2020 behaald, alleen Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en 
Wageningen Universiteit moeten nog een tandje bijzetten om de doelen te behalen 
. Begin 2020 verzocht het LNVH de universiteiten streefcijfers voor vrouwelijke 
hoogleraren op te stellen voor de periode 2020 - 2025. Mochten de streefcijfers 
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behaald worden, dan zal er in 2025 geen enkele universiteit meer een percentage 
vrouwelijke hoogleraren onder de 25% hebben. Bovendien zal met gemiddeld 31,2% 
voor het eerst 1 op de 3 hoogleraren vrouw zijn.De afgelopen jaren nam de 
gemiddelde groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren steeds toe, naar 
een hoogtepunt van 2,2 procentpunt groei in 2018, toen er in het kader van de 
Westerdijk Talent Impuls middelen beschikbaar werden gesteld voor de benoeming 
van 100 ‘extra’ vrouwelijke hoogleraren, bovenop de streefcijfers. Deze groei 
zakt een jaar later terug naar 1,1 procentpunt. Dit laat zien dat specifieke 
acties buiten het reguliere benoemingsproces om nodig zijn om versnelling te 
creëren, en daarbij de aandacht voor doorstroom via de reguliere processen hoog 
te houden, willen deze acties geen remmende invloed hebben in de jaren erop.Bij 
12 van de 14 universiteiten stijgen de percentages vrouwelijke hoogleraren. De 
Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam zagen hun percentages 
vrouwelijke hoogleraren licht afnemen. De Open Universiteit nadert met 39,9% de 
40% vrouwelijke hoogleraren, Maastricht University doorkruist met 30,1% voor 
het eerst ook de grens van 30% vrouwelijke hoogleraren. De Radboud Universiteit 
en de Universiteit Leiden zijn ruim over de 29% vrouwelijke hoogleraren heen. 
De Technische Universiteit Delft is met 16,9% hekkensluiter.De plek in de 
ranking zegt echter niet alles. 8 van de 14 universiteiten tonen een hoger 
groeipercentage dan het gemiddelde groeipercentage van 1,1 procentpunt. De 
Technische Universiteit Eindhoven (2,9), de Universiteit Twente (3) en de Open 
Universiteit (5,2) laten een opvallende stijging zien. De Erasmus Universiteit 
Rotterdam spant de kroon met een groeipercentage van 6,2. De sterke groei daar 
wordt mede veroorzaakt door een omkatting van functies. Opvallend zijn de 
beperkte groeipercentages van de universiteiten die rond de 30% vrouwelijke 
hoogleraren zitten. Het punt van de zogenaamde critical mass, het percentage 
van een ondervertegenwoordigde groep dat minimaal nodig is om een omslagpunt te 
creëren in het gezien en erkend worden als onderdeel van het geheel, is daar 
bijna bereikt. We weten dat dit vaak een verslapping van de aandacht voor de 
problematiek met zich meebrengt en een terugschieten in oude patronen met 
negatieve gevolgen van dien. Het LNVH roept deze universiteiten op zich 
onverminderd te blijven inzetten voor een evenredige man-vrouwverdeling. 
LINK: https://www.lnvh.nl/monitor2021/downloads/LNVH_monitor2021_NL_web.pdf 
TREFWOORDEN: Positieve actie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Hoger Onderwijs 
Vrouwen 
Wetenschappen 
CODE: 711.21 
 
 
TITEL: Institutioneel racisme : Naar een mensenrechtelijke aanpak 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: In deze publicatie geeft het College zijn visie op institutioneel racisme, en 
hoe dit bestreden dient te worden. In hoofdstuk 2 wordt het begrip 
‘institutioneel racisme’ verkend en ontleed. In hoofdstuk 3 staat de 
mensenrechtelijke benadering van institutioneel racisme centraal, welke is 
gebaseerd op het juridische verbod op rassendiscriminatie. De geschiktheid van 
deze benadering wordt onderbouwd. De mensenrechtelijke benadering wordt 
uitgewerkt door de antidiscriminatie-wetgeving te onderscheiden in vier soorten 
normen. Uit de analyse in hoofdstuk 4 blijkt dat sommige soorten van die normen 
meer, en andere juist minder goed aansluiten op het probleem van institutioneel 
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racisme. Hierbij speelt discrepantie tussen het structurele karakter van 
institutioneel racisme en een op individuele klachten gebaseerde aanpak van 
discriminatie een belangrijke rol. In hoofdstuk 5 pleit het College dan ook 
voor een verbreding van de aanpak, waarbij individuele rechten worden aangevuld 
met instrumenten van toezicht en preventief beleid. Hierbij worden enkele 
concrete aanbevelingen gedaan. Er wordt afgesloten meteen zevental conclusies. 
Dat zijn:(1) Discriminatie die is gebaseerd op een rassenleer, rassentheorie 
of superioriteitsdenken (racisme) is in het bijzonder schadelijk en kwetsend en 
doet afbreuk aan de gelijke waardigheid van alle mensen. Uitingen hiervan 
moeten worden aangepakt, bij voorkeur (mede) via het strafrecht. Veel 
institutionele rassendiscriminatie is echter niet openlijk maar indirect van 
aard. Ook is het vaak niet of niet duidelijk gebaseerd op expliciet racisme.(2) Discriminatie en 
discriminerende mechanismen op grond van ras komen in 
Nederland ook op institutioneel niveau voor. Institutionele vormen van 
discriminatie zijn vaak indirect van aard en blijven daardoor in eerste 
instantie onzichtbaar. Die onzichtbaarheid maakt dat ze lang kunnenvoortbestaan 
ondanks de wettelijke verbodsnormen.  (3) Een mensenrechtelijke benadering van 
institutioneel racisme leidt tot de meest passende en effectieve aanpak. Deze 
beperkt zich niet tot voorbeelden van expliciet racistische motieven maar heeft 
oog voor subtiele sociale structuren en psychologische factoren. . (4) De juridische doorvertaling van 
de mensenrechtelijke benadering bestaat uit een 
verbod op racistische bejegening binnenin instituties, directe discriminatie, 
indirecte discriminatie en positieve verplichtingen voor de staat om verborgen 
indirecte discriminatie te onderzoeken, op te sporen en op te ruimen.. (5) Een 
klachtgestuurde benadering is onmisbaar voor de signalering en aanpak van 
discriminatie, maar schiet tekort bij het veranderen van institutionele vormen 
van rassendiscriminatie. Hiervoor is het nodig om positieve verplichtingen van 
de overheid serieus te nemen en waar nodig controleerbaar en handhaafbaar te 
maken. Het College pleit voor een aanpak waarin preventief en permanent 
onderzoek wordt verricht naar benadeling van groependoor instituties. Er dienen 
nieuwe toezichtsmechanismen tegen discriminatie te komen en barrières om 
discriminatoir moeten worden weggenomen. (6) De overheid dient haar eigen 
positieve verplichtingen ook door te vertalen naar verplichtingen voor private 
actoren in belangrijke institutionele domeinen, zoals woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg. 
(7). Sector- en organisatie specifiek onderzoek naar 
discriminerende motieven, mechanismen, organisatiestructuren en algoritmes is 
essentieel voor de identificatie van institutioneel racisme in concrete 
situaties. Het (laten)verrichten van dergelijk onderzoek valt onder de 
verdragsrechtelijke verplichting om institutionele rassendiscriminatie uit te 
bannen. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/38c1d897-606a-4477-9cc4-088abef0cd1c.pdf 
TREFWOORDEN: Racisme 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
Etnisch profileren 
Discriminatiebestrijding 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 011.21 
 
 
TITEL: Een inclusieve HRM-medewerker ? Onderzoek naar de manier waarop HRM-opleidingen 
toekomstige HRM-medewerkers opleiden ten aanzien van antidiscriminatie en 
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diversiteit 
AUTEUR(S): Broekroelofs, R. 
Felten, H. 
Kros, K. 
Cadat, M. 
Razenberg, I. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - , 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar hoe binnen de opleidingen Human Resource Management 
toekomstige 
HRM-medewerkers toegerust worden om arbeidsmarktdiscriminatie in de eigen 
organisatie te voorkomen en inclusie te bevorderen. Kennisplatform Integratie & 
Samenleving (KIS) heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onderzoek naar 
wat werkt voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Er is een duidelijk 
beeld van wat bedrijven volgens de wetenschap zouden moeten doen om 
discriminatie en de invloed van vooroordelen in het wervings- en selectieproces 
te voorkomen. Wat nu nodig is, is dat deze ‘wat-werkt-kennis’ verder 
geïmplementeerd wordt in de praktijk. Cruciaal hierbij zijn de opleidingen van 
Human Resource Management (HRM)-medewerkers, adviseurs en recruiters: zij 
leiden immers de HRM-medewerkers en recruiters van de toekomst op.Voor dit 
onderzoek zijn in totaal 30 respondenten geïnterviewd, met name docenten, van 
28 verschillende HRM-opleidingen. Van deze 30 respondenten zijn er 20 betrokken 
bij een hbo-opleiding. Naast deze hbo-instellingen hebben we ook gesproken met 
drie universitaire masteropleidingen op het gebied van HRM, 2 mbo-instellingen 
en tot slot hebben we vijf medewerkers gesproken van bij- en 
nascholingsinstellingen voor HRM-professionals. De meeste HRM-opleidingen op het 
hbo doceren enige kennis over het voorkomen van discriminatie en het bevorderen 
van inclusie aan hun studenten. Maar er zijn ook opleidingen die er alleen 
aandacht voor hebben als de studenten dat zelf initiëren en dat is lang niet 
altijd het geval. Enkele opleidingen hebben er expliciet geen aandacht voor: 
onder meer doordat het niet duidelijk in de landelijke competenties van HRM-hbo 
-opleidingen staat, de urgentie om met het thema aan de slag te gaan mist en er 
weerstand ten aanzien van dit thema is, meestal vanuit de docenten maar soms 
ook vanuit de studenten. Wanneer we kijken naar wat er gedoceerd wordt, valt 
het op dat er vaak wordt ingezet op studenten bewust maken van hun eigen 
vooroordelen en stereotypen. Praktische kennis doceren over hoe je later als HRM 
-medewerker discriminatie kan voorkomen en inclusie in de organisatie kan 
bevorderen, gebeurt nog maar mondjesmaat op het hbo. Wel wordt er kennis 
gedeeld over hoe vooroordelen en stereotypen werken en hoe discriminatie in 
groepsvorming kan ontstaan. Maar wat je daar concreet aan kan doen als HRM 
-medewerker staat bij de meeste hbo-opleidingen nog in de kinderschoenen. 
Opvallend is dat in de mbo-HRM-opleidingen – in tegenstelling tot het hbo – er 
wél concrete aandacht is voor het voorkomen van discriminatie: het wettelijk 
verbod op discriminatie is examenstof en dus verplichte kost. Er wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan de wettelijke regels; over wanneer iets 
discriminatie is en wanneer niet. Ook in bij- en nascholing komt het thema 
inclusie vaak aan de orde. Op het hbo is behandeling van het thema vrijblijvend 
: het voorkomen van discriminatie en bevorderen is vaak niet ‘geborgd’ in de 
opleidingen. Praktische kennis doceren over hoe je later als HRM-medewerker 
discriminatie kan voorkomen en inclusie in de organisatie kan bevorderen, 
gebeurt nog maar mondjesmaat op het hbo. Wel wordt er kennis gedeeld over hoe 
vooroordelen en stereotypen werken en hoe discriminatie in groepsvorming kan 
ontstaan. Maar wat je daar concreet aan kan doen als HRM-medewerker staat bij 



de meeste hbo-opleidingen nog in de kinderschoenen. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/420142_mbo-stagediscriminatie-web.pdf 
TREFWOORDEN: Hoger Onderwijs 
Personeelsbeleid 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Beroepsonderwijs 
Studenten / stagiaires 
Discriminatie 
Leerprogramma NL 
Werving & selectie 
CODE: 411.21 
 
 
TITEL: Opgroeien in gelijkheid : Stappenplan voor de ontwikkeling en uitvoering van een 
aanpak op anti-discriminatie in het primair onderwijs 
AUTEUR(S): Felten, H. 
Broekroelofs, R. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), 2021 
SAMENVATTING: Deze publicatie biedt een stappenplan voor de ontwikkeling en uitvoering van een 
aanpak op anti-discriminatie in het primair onderwijs. Het bestrijden van 
vooroordelen en discriminatie past bij de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs 
.(Deze wet is ingegaan op 1 augustus 2021). Door de nieuwe wet dient het 
onderwijs actief burgerschapen sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende 
wijze te bevorderen. Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen Stap 1: 
Visie bepalen; Stap 2: Draagvlak creëren ; Stap 3: Doelen formuleren ; Stap 4: 
Activiteiten en leermiddelen kiezen ; Stap 5:: Aanpakken evalueren en 
Verbeteren. Als losse bijlagen zijn opgenomen: Overzicht antidiscriminatie 
leermiddelen voor het onderwijs Checklist anti-discriminatiemethoden in het 
basisonderwijs 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/opgroeien_in_gelijkheid-08-12-2021.pdf 
BIJLAGE: 
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/overzicht_antidiscriminatie_leermiddelen_onderwijs_0.p
df 
BIJLAGE: 
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/checklist_effectieve_antidiscriminatie-methode.pd 
 
TREFWOORDEN: Basisonderwijs (Primair-) 
Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
ICO - Intercultureel onderwijs 
Leerprogramma NL 
CODE: 733.21 
 
 
TITEL: Recruiter of computer? Zo voorkom je als werkgever discriminatie door algoritmes 
bij werving en selectie 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: In deze publicatie geeft het College voor de Rechten van de Mens vier 
aandachtspunten voor werkgevers die algoritmes bij wervingen selectie gebruiken 
om schending van het gelijkebehandelingsrecht (en daarmee discriminatie) te 
voorkomen. Deze aandachtspunten zijn gebaseerd op juridisch onderzoek naar het 
gelijkebehandelingsrecht. Het gaat om :  
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1. Het gebruik van algoritmes kan 
leiden tot verboden onderscheid. De wet verbiedt het maken van onderscheid op 
basis van geslacht, ras, leeftijd, een beperking en een aantal andere 
beschermde kenmerken. Dit heet verboden onderscheid. Er zijn twee vormen van 
onderscheid: direct en indirect. De inzet van algoritmes kan zowel tot direct 
als indirect verboden onderscheid leiden. De algoritmes die werkgevers inzetten 
om mensen te werven en te selecteren kunnen discriminatie veroorzaken. Als dit 
het geval is, overtreden werkgevers de wet. Ze kunnen de verantwoordelijkheid 
dus niet afschuiven op het algoritme of de softwareleverancier. Het College 
voor de Rechten van de Mens zocht uit hoe het zit met de inzet van algoritmes 
bij werving en selectie en de gelijkebehandelingswetgeving.  
2. Uitleg kunnen geven aan de werking van algoritmes is noodzakelijk om indirect onderscheid te 
legitimeren. Direct onderscheid is (bijna) nooit toegestaan. Indirect 
onderscheid kan echter toegestaan zijn als de werkgever hiervoor een objectieve 
rechtvaardiging kan aandragen. Zo kan een bepaalde taaleis stellen bij een 
vacature indirect onderscheid veroorzaken, maar toch geoorloofd zijn voor 
bijvoorbeeld een functie als nieuwslezer (en voor een functie als 
magazijnmedewerker waarschijnlijk weer niet). Algoritmische selecties op basis 
van zoiets als taalvaardigheid zijn dus niet zonder risico. Om een beroep te 
doen op de objectieve rechtvaardiging moet een werkgever kunnen uitleggenwaarom 
het algoritme het onderscheid maakt en waarom er op deze manier onderscheid 
gemaakt wordt. Sommige algoritmes zijn echter zo complex dat het erg moeilijk 
is om nog begrijpelijk inzicht te geven in de werking. Dit soort algoritmes 
noemt men ook wel een black box.  
3. Wervings- en selectieprocedures met algoritmes moeten inzichtelijk, controleerbaar en 
systematisch zijn In de oordelen van het College over wervings- en selectieprocedures is het de vaste 
oordelenlijn dat deze procedures inzichtelijk, controleerbaar en systematisch 
uitgevoerd moeten worden. Dit betekent onder andere dat de 
selectiecriteriaduidelijk zijn en dat navolgbaar is wat de grondslag was voor 
de afwijzing van een kandidaat. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om te 
voorkomen dat ongewild verboden onderscheid wordtgemaakt. Daarnaast wordt het 
hiermee mogelijk om procedures (juridisch) te controleren.4. Werkgevers zijn 
zelf juridisch verantwoordelijk voor de algoritmes In het 
gelijkebehandelingsrecht is het in beginsel niet belangrijk of een computer of 
een mens het verboden onderscheid maakt. Het onderscheidmakende effect is wat 
telt. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/38c1d897-606a-4477-9cc4-088abef0cd1c.pdf 
 
https://publicaties.mensenrechten.nl/file/7a01a7e1-7c37-48d7-8b59-d55e5bc36143.pdf 
TREFWOORDEN: Werving & selectie 
Discriminatie 
Racisme 
Etnisch profileren 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Personeelsbeleid 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 411.21 
 
 
TITEL: Onderzoek naar de ‘tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering 
slachtoffers van seksueel geweld’ 
AUTEUR(S): Pijlman, V. 
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Eichelsheim, V. 
Pemberton, A. 
Waartd, M. de 
UITGAVE: Amsterdam : Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de mogelijke impact is van de tijdelijke regeling vergoeding 
eigen risico zorgverzekering slachtoffers van seksueel geweld op het 
hulpzoekgedrag van slachtoffers van seksueel geweld. In het bijzonder is 
onderzocht welke barrières slachtoffers van seksueel geweld ervaren in de 
afweging om hulp te zoeken bij het Centrum Seksueel Geweld én of de Pilot helpt 
de mogelijke financiële drempel voor slachtoffers te verlagen of weg te nemen. 
Ook is het relatieve belang van de mogelijke financiële drempel afgezet tegen 
mogelijke andere barrières die slachtoffers van seksueel geweld kunnen ervaren 
bij het zoeken van hulp.Gegevens zijn verzameld door middel van 
literatuuronderzoek, een enquête onder slachtoffers en interviews met 
medewerkers van het Centrum Seksueel Geweld. Uit de literatuursynthese bleek dat 
de betaalbaarheid van de hulp een mogelijke drempel kan vormen voor 
slachtoffers om hulp te zoeken. In de deelonderzoeken noemde een gedeelte van 
de slachtoffers en (zorg)professionals de kosten van de hulp als barrière. Het 
werd met name gemeld in relatie tot de vervolghulp of binnen het zorgtraject. 
Slachtoffers twijfelen wegens de kosten over verdere medische of psychische (na 
)zorg. Toch werd er in het vragenlijstonderzoek geen verschil gevonden tussen 
slachtoffers die wel of niet hulp hebben gezocht in de mate waarin zij een 
belasting van de financiële drempel hebben ervaren. De financiële drempel 
speelde mogelijk in dezelfde mate een rol bij slachtoffers die wel en geen hulp 
hebben gezocht. Het belang van de Pilot komt duidelijk naar voren in de 
deelonderzoeken. Slachtoffers geven aan dat de vergoeding van de kosten 
bijdraagt aan een gevoel van erkenning van hun slachtofferschap. Slachtoffers 
krijgen bij de Pilot eenzelfde vergoeding, ongeacht of zij aangifte hebben 
gedaan. Ook al zou het voorval niet tot vervolging van en straf voor de dader 
leiden, dan geeft de Pilot slachtoffers toch een gevoel van erkenning. Iets wat 
zij mogelijk niet via andere wegen of zelfs vanuit hun sociale omgeving kunnen 
verkrijgen. De Pilot heeft dan ook een grotere (psychologische) impact dan 
enkel het wegnemen van de financiële drempel. Het draagt bij aan een positieve 
ervaring bij het zoeken van hulp en ondersteunt slachtoffers door hun 
slachtofferschap te erkennen. Vele slachtoffers zoeken echter geen hulp in de 
acute fase, maar in de niet-acute fase(meer dan 7 dagen na het voorval). Het 
kan na het meemaken van iets ingrijpends als seksueel geweld lastig zijn om 
meteen hulp te zoeken. Op dit moment geldt de Pilot echter alleen voor 
slachtoffers van seksueel geweld die in de acute fase hulp hebben gezocht. Dit 
sluit een grote groep slachtoffers uit die in de niet-acute fase hulp zoeken, 
terwijl zij wegens medische en psychische (na)zorg dezelfde kosten kunnen maken 
. Het valt dan ook te betwijfelen of het rechtvaardig is dat slachtoffers die in 
de niet-acute fase hulp zoeken geenaanspraak kunnen doen op de Pilot. 
LINK: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/12/16/nscr-
tijdelijke-regeling-slachtoffers-seksueel-geweld-samenvatting-en-rapport/nscr-tijdelijke-regeling-
slachtoffers-seksueel-geweld-samenvatting-en-rapport.pdf 
TREFWOORDEN: Geweld 
Vrouwen 
Hulpverlening 
CODE: 175.21 
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TITEL: Toekomstbestendig Centrum Seksueel Geweld: Een bestuurlijke en organisatorische 
evaluatie ten behoeve van de doorontwikkeling van het CSG 
AUTEUR(S): Schiffelers, M.J. 
Terpstra, N. 
Ardon, D. 
UITGAVE: Utrecht : USBO Advies - Universiteit Utrecht, 2021 
SAMENVATTING: Dit onderzoek biedt een bestuurlijke en organisatorische evaluatie ten behoeve 
van de doorontwikkeling van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Onderzoek is 
uitgevoerd door middel van desk research, interviews afgenomen met leden van de 
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het CSG, beleidsmedewerkers van 
deministeries van VWS, JenV, en de VNG, Fonds Slachtofferhulp en de gemeente 
Utrecht. Daarnaast zijn zes regionale CSG’s bij het onderzoek betrokken. In 
totaal zijn bij deze regionale CSG’s 41 online interviews afgenomen. In de 
laatste fase van het onderzoek zijn twee werkconferenties georganiseerd met het 
doel gezamenlijk te reflecteren op de tussentijdse bevindingen/Deelvraag 1 : 
Hoe heeft het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zich bestuurlijk-organisatorisch 
ontwikkeld van de oprichting. van de eerste locatie van het CSG tot het huidige 
landelijk dekkende netwerk van 16 locaties? Antwoord: Hoewel er regionaal enige 
samenwerkingsverbanden waren, ontbrak het begin 21e eeuw aan een integrale 
aanpak tegen seksueel geweld. Voorafgaand aan de oprichting van het CSG bestond 
geenduidelijk centraal loket waar het slachtoffer en diens directe omgeving 
terecht konden. Het CSG is ontstaan als oplossing voor de versnipperde zorg 
door initiatieven tot samenwerking op het operationele niveau. De initiatieven 
zijn bottom-up ontstaan. Inmiddels is het CSG uitgegroeid tot een landelijk 
dekkend netwerk met 16 regionale CSG-locaties. Het CSG is in de afgelopen jaren 
verder geprofessionaliseerd en vervult inmiddels een centrale rol in Nederland 
wanneer het gaat om de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld. Het 
CSG is steeds zichtbaarder als kernspeler en het aantal meldingen van 
slachtoffers is toegenomen. Deelvraag 2 Hoe ziet de bestuurlijke 
organisatiestructuur van het CSG eruit en hoe is het CSG bestuurlijk 
-organisatorisch ingebed? Antwoord: Het CSG opereert in een multidisciplinair 
zorg- en veiligheidsveld met veel verschillende actoren. Het landelijk CSG is 
een onafhankelijke stichting met een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en 
een Raad van Advies waar de coördinatoren van de 16 regionale CSG’s zitting in 
nemen. De regionale CSG’s zijn ingericht als netwerkorganisaties. Het landelijk 
CSG geeft richting aan de werkwijze van de regionale CSG onder meer via 
landelijke kwaliteitscriteria voor acute (en binnenkort ook niet-acute 
)slachtoffers van seksueel geweld. De werkwijze van het CSG is op hoofdlijnen 
vergelijkbaar maar kan op onderdelen per regio verschillen. Sinds 2018 loopt de 
financiering via de 35 centrumgemeenten zoals die zijn ingedeeld voor de DUVO. 
Deze gemeenten zijn daarmee financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor het 
borgen van het aanbod van de CSG’s. Het Rijk is stelselverantwoordelijk voor de 
aanpak van seksueel geweld. De regionale CSG’s moeten zelf de bekostiging en de 
financiering afstemmen met hun centrumgemeente(n). Dit is een jaarlijks 
terugkerend overleg. Sommige CSG’s moeten jaarlijks met meerdere 
centrumgemeenten om tafel. Dat leidt tot veel, en vanwege de korte 
financieringscycli, snel terugkerende overleggen. Bovendien leiden de korte 
cycli tot een onzekerheid bij de CSG’s over de toekomstige financiering.. 
Deelvraag 3 : Hoe verloopt de samenwerking tussen betrokken organisaties binnen 
het CSG? Welke succesfactoren, kwetsbaarheden en knelpunten bestaan er met 
betrekking tot de organisatie van het samenwerkingsverband? Binnen de regionale 
netwerken is over het algemeen sprake van een goede netwerksamenwerking. Dit is 



het resultaat van een veelal goede betrokkenheid van netwerkpartners, korte 
communicatielijnen, het aansluiten op de bestaande structuren in de regio, de 
trekkende rol van de coördinatoren binnen en rondom het netwerk en de 
regisserende rol van de casemanagers in het afstemmen van de zorg voor 
individuele cases. Wel is blijvende aandacht nodig voor het duurzaam betrekken 
van de netwerkpartners en het mede daartoe versterken van de convenanten. Ook 
het breder beleggen van het eigenaarschap van het CSG binnen het netwerk is van 
belang. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door de netwerkpartners nauw te 
betrekken bij de huidige en toekomstige beslissingen rondom de koers van het 
CSG zowel landelijk als regionaal. Verder is blijvende aandacht nodig voor de 
interne informatiedeling, de bekendheid bij en doorverwijzing door aanpalende 
professionals, de positie van de ziekenhuizen binnen de netwerksamenwerking en 
de werklast van casemanagers en coördinatoren. Onderzoek geeft vijf 
aanbevelingen: (1) Versterk de netwerksamenwerking.; (2) Zet een systematisch 
kwaliteitssysteem op, gericht op reflecteren en leren. ; (3) Balanceer tussen 
de professionele, politieke/publieke en prestatielogica en voer de discussie 
over taken en financiering breed. (4) Werk toe naar langere begrotingscycli en 
bredere financiering. (5) Versterk de dialoog op verschillende niveaus. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/12/16/toekomstb
estendig-centrum-seksueel-geweld/toekomstbestendig-centrum-seksueel-geweld.pdf 
TREFWOORDEN: Geweld 
Hulpverlening 
Geweldpreventie 
Huiselijk geweld 
Seksualiteit 
Vrouwen 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2021 
UITGAVE: Den Haag : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2021 
SAMENVATTING: Derde editie van de Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze 
impactmonitor laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voorstaat 
met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De impactmonitor 
huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het 
er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de 
betreffende mensen. De monitoring van de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling heeft als doel bij te dragen aan het zichtbaar maken van 
lokale, regionale en landelijke resultaten. Hierbij gaat het zowel om 
uitvoering als beleid. De impactmonitor is opgezet als groeimodel. In hoofdstuk 
3 wordt gerapporteerd over de indicatoren die op dit moment beschikbaar zijn. 
Dit zijn indicatoren op het terrein van aard en omvang van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, kenmerken van daders en slachtoffers en indicatoren binnen 
de thema’s Vergroting bereik Veilig Thuis, Verbinding zorg en veiligheid, 
Eerder Signaleren en Bespreken en Verbetering outcome. Daarnaast zijn een groot 
aantal bestaande indicatoren geactualiseerd met recente informatie over het 1e 
halfjaar van 2021; dit geldt met name bij de indicatoren die gebaseerd zijn op 
gegevens van Veilig Thuis en politie. Ook zijn er recentere uitkomsten 
opgenomen over de prevalentie van huiselijk geweld. Indicatoren waarover ten 
opzichte van de vorige rapportage geen actuelere informatie beschikbaar is, 
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zijn toch ook weer opgenomen in deze editie van de monitor om zo een compleet 
beeld te schetsen. Enige gegevens die gepresenteerd worden in deze editie:.Het 
blijkt dat in de eerste zes maanden van 2021 de Veilig Thuis-organisaties bijna 
61.000 meldingen over(vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld 
ontvingen. Daarnaast gaven ze ruim 67.000 keer advies aan direct betrokkenen  
,omstanders of professionals3. De cijfers van de eerste helft van 2021 ton 
opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar een stijging van 
adviesvragen (+8.715), en een lichte daling van meldingen (-3.630). Dit 
komtneer op In de periode maart-april 2020 gaf 8 procent van de personen van 16 
jaar en ouder aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van 
een of meerdere vormen van huiselijk geweld . Dit zijn omgerekend 1,2 miljoen 
personen. Huiselijk geweld omvat een of meer vormen van fysiek geweld in 
huiselijke kring, dwingende controle in huiselijke kring, stalking door een ex 
-partner en seksueel geweld in huiselijke kring. Z15 procent meer adviezen en 6 
procent minder meldingen. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/12/16/impactmo
nitor-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-2021/impactmonitor-aanpak-huiselijk-geweld-
en-kindermishandeling-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Huiselijk geweld 
Geweldpreventie 
Mishandeling 
Vrouwen 
Kinderen 
Kinderbescherming 
Meldpunten 
CODE: 171.21 
 
 
TITEL: Geweld hoort nergens thuis : Eindrapportage over het programma Geweld hoort 
nergens thuis 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Ministerie van 
Justitie en Veiligheid / VNG, 2021 
SAMENVATTING: Zevende en laatste voortgangsrapportage van het programma 'Geweld hoort 
nergens thuis' en bijbehorende kamerbrief (d.d. 16 december 2021) van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming. Het 
programma ‘Geweld hoort nergens thuis. Programma aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling 2018-2021’ is medio 2018 van start gegaan. Ambitie van dit 
programma is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade 
van geweld te beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op 
generatie, duurzaam te doorbreken. Uit deze eindrapportage blijkt dat het 
aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen. De successen bij het 
eerder in beeld brengen en stoppen van geweld worden alom toegeschreven aan de 
regionale insteek, met landelijk commitment en ondersteuning maar zonder 
opgelegde blauwdruk. De stappen die de afgelopen jaren zijn gezet, betekenen 
niet dat na 2021 het einddoel van het verbeteren van de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling is behaald. Het duurzaam verbeteren van de aanpak 
vraagt een langere adem. Daarnaast kent de complexe problematiek van huiselijk 
geweld en kindermishandeling veel meer aspecten dan binnen het programma GHNT 
aan bod konden komen. Bovenal ligt er een belangrijke opgave voor de samenleving 
in volle breedte om het geweld onder ogen te zien en bespreekbaar te maken voor 
slachtoffers, plegers, omstanders en professionals vanuit het besef dat onmacht 
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veelal de achtergrond ervan vormt. In de loop van 2022 zal het programma GHNT 
daarom in beperkte vorm worden geïntegreerd in een programma voor het 
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Op dit moment wordt gewerkt aan de 
verbinding van de prioritaire thema’s van GHNT met dit programma. Zo kunnen 
regio’s ook volgend jaar verder bouwen aan de fundamenten van een effectieve 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/12/16/geweld-
hoort-nergens-thuis-eindrapportage/geweld-hoort-nergens-thuis-eindrapportage.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/12/16/kamer
brief-over-zevende-voortgangsrapportage-programma-geweld-hoort-nergens-thuis/kamerbrief-over-
zevende-voortgangsrapportage-programma-geweld-hoort-nergens-thuis.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsbeleid 
Kinderbescherming 
Geweldpreventie 
Huiselijk geweld 
Vrouwen 
CODE: 324.21 
 
 
TITEL: Online hulpverlening Huiselijk en Seksueel Geweld : Rapport 
AUTEUR(S): Lubbers, S. 
Lardinois, M. 
Coenen, L. 
Mol, J. 
UITGAVE: Utrecht : Q-Consult Zorg, 2021 
SAMENVATTING: Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden, belemmeringen en 
vervolgstappen voor het gebruik van online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld. In 
het onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst en van interviews. Aan het 
onderzoek werkten ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmedewerkers mee 
. Uit het onderzoek blijkt dat het waardevol is om online hulp in te zetten. 
Hulpverleners geven aan dat online hulp hun cliënten flexibiliteit en 
anonimiteit biedt, het versterkt regie en sluit aan bij de eigen 
belevingswereld. Het gevolg is dat de drempel om hulp te zoeken naar beneden 
gaat, dat andere doelgroepen worden bereikt en dat slachtoffers in een eerdere 
fase kunnen worden geholpen. De beleving van cliënten is opgehaald bij 
hulpverleners omdat de cliëntervaringen in deze doelgroep nog beperkt zijn 
gemeten. De ervaringen vanuit hulpverleners zelf verschillen. Organisatorisch 
merken zij een besparing in (reis)tijd en reiskosten. Door de fysieke afstand 
bij online hulp kunnen hulpverleners het proces beter benoemen en krijgenzij 
een inkijkje in de ‘omgeving van de cliënt’. Keerzijde is dat zij door de 
afstand signalen van onveilige situaties mogelijk missen en dat de kans op 
uitval van cliënten door anonimiteit vergoot. Meer dan drie kwart van de 
betrokken aanbieders uit het werkveld HG/SG een vorm van online hulpverlening 
tools inzetten. Kleine twee derde van alle gebruikte tools worden ingezet ten 
behoeve van digitale communicatie (denk aan tools als videobellen, het gebruik 
van chatfuncties en online lotgenotencontact). Ondersteunende tools, zoals 
online hulpverlenings- of behandel modules, VR bril/online games worden 
voornamelijk ingezet ter ondersteuning of als onderdeel van (blended) de 
reguliere hulpverlening, bijvoorbeeld als onderdeel van traumaverwerking. 
Informatieve tools worden ingezet bij het geven van aanvullende en betrouwbare 
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informatie of in (door)verwijzing naar andere hulpverlening zowel voor 
slachtoffers als hulpverleners. Alle betrokken partijen geven aan dat het 
gebruik van deze tools gegroeid is tijdens de Covid-19 periode.Een aantal van de 
belemmeringen en risico’s die in dit onderzoek naar de doelgroep huiselijk 
geweld en seksueel geweld naar voren zijn gekomen, komen overeen met de 
ervaringen in andere sectoren. Zo wordt de potentie van het aanbod nog niet 
volledig benut, moeten cliënten en hulpverleners nog wennen aan de inzet, 
bestaan er nog verschillende ervaringen met online hulpverlening en blijkt dat 
de werkprocessen belangrijker zijn dan de techniek wanneer je online hulp wilt 
inzetten 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/12/16/geweld-
hoort-nergens-thuis-eindrapportage/geweld-hoort-nergens-thuis-eindrapportage.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/12/16/kamer
brief-over-zevende-voortgangsrapportage-programma-geweld-hoort-nergens-thuis/kamerbrief-over-
zevende-voortgangsrapportage-programma-geweld-hoort-nergens-thuis.pdf 
TREFWOORDEN: Hulpverlening 
Huiselijk geweld 
Internet 
Vrouwen 
Geweldpreventie 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Sportgedrag en ervaren racisme etnische minderheden, factsheet 2021/27 
AUTEUR(S): Elling, A. 
Cremers, R. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Deze factsheet doet verslag van een peiling naar sporteedrag en ervaren racisme 
onder etnische minderheden in Nederland. De resultaten van de peiling komen 
voort uit een online vragenlijst onder Nederlanders met een Turkse (n=253), 
Marokkaanse (n=242), Surinaamse (n=240) of Antilliaanse (n=242) achtergrond en 
onder Nederlanders zonder migratieachtergrond (n=225). De vragenlijst maakte de 
deel uit van het Omnibusonderzoek biculturele Nederlanders 2021 van Motivaction. Aan de 
resultaten is te zien dat etnische achtergrond van invloed is op 
sportgedrag en -ervaringen. Daarbij spelen kruisingen (intersecties) met onder 
meer opleidingsniveau, geslacht en leeftijd een belangrijke rol. Vooral vrouwen 
en ouderen met een migratieachtergrond sporten relatief weinig. Corona lijkt 
bovendien bestaande man-vrouwverschillen te hebben vergroot. Etnische minderheden sporten 
minder vaak alleen en ongeorganiseerd en relatief vaak in 
sportschoolverband(fitness, kickboksen). Door coronamaatregelen moesten zij hun 
sportgedrag daarom vaker aanpassen dan sporters zonder migratieachtergrond. Nog 
onduidelijk is in hoeverre deze aanpassingen in het sportgedrag tijdelijk waren 
of tot structurele veranderingen hebben geleid. Oudere niet-sporters met 
migratieachtergrond vinden zich relatief vaak te oud, een argument dat door 55 
-70-jarigenzonder migratieachtergrond niet werd genoemd. Ook blijkt dat sport 
voor veel mensen met een migratieachtergrond bijdraagt aan positieve ervaringen 
en beeldvorming van migrantengroepen. Toch heeft een groot deel van de 
sportende etnische minderheden te maken met racisme in de sport, variërend van 
microagressies tot uitsluiting en bedreiging/geweld. De helft van de sportende 
Nederlanders met migratieachtergrond ontving in de afgelopen twee jaar wel eens 
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positieve opmerkingen over herkomst, huidskleur en/of geloofsovertuiging (49%). 
Tegelijkertijd hadden bijna vier op de tien (ook) wel eens te maken met 
negatieve uitingen (37%); onder verenigingsleden met migratieachtergrond is dit 
bijna de helft (47%). Deze negatieve uitingen variëren van genoemde 
microagressies, zoals algemene en persoonlijk gerichte grappen/opmerkingen 
(resp. 24% en 21%) en onbegrip (19%), tot meer expliciet negatieve ervaringen 
als uitschelden (16%), uitsluiting (15%) en/of bedreiging/lichamelijk geweld 
(15%; verenigingsleden 22%). Zo’n een op de zes verenigingssporters met een 
migratieachtergrond (17%) is wel eens geconfronteerd met een trainer die 
‘foute’ grappen of opmerkingen maakte over 
huidskleur/herkomst/geloofsovertuiging. Tegelijkertijd benoemt een op de drie 
verenigingsleden – en de helft van de clubvoetballers - met migratieachtergrond 
dat er in de afgelopen twee jaar in hun sportteam of vereniging aandacht as 
voor het tegengaan van racisme. 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10585&m=1639146543&action=file.download 
TREFWOORDEN: Sport 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 551.21 
 
 
TITEL: Factsheet moslimhaat en moslimdiscriminatie 
AUTEUR(S): Butter, E. 
UITGAVE: S.L. : Republiek Allochtonië, 2021 
SAMENVATTING: Factsheet over moslimhaat en moslimdiscriminatie in Nederland. Wat wordt 
bedoeld met moslimhaat, anti-moslimracisme, islamofobie of moslimdiscriminatie? Hoe vaak komt 
het voor? Wat is de impact? Wat is de rol van de media? Wat doet de politiek om moslimhaat en 
moslimdiscriminatie te voorkomen en wat kan er nog meer gebeuren? 
LINK: https://www.republiekallochtonie.nl/blog/feiten/factsheet-moslimhaat-en-
moslimdiscriminatie 
TREFWOORDEN: Moslimdiscriminatie 
Islam 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
CODE: 001.21 
 
 
TITEL: Kamerbrief interne meldpunten discriminatie en racisme 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2021 
SAMENVATTING: Met deze brief (d.d. 10 December 2021) informeert de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over de mogelijkheden 
die er bestaan binnen de Rijksoverheid om melding te doen van discriminatie en 
racisme, over de aantallen meldingen die langs verschillende wegen binnenkomen, 
en over de versterking van de aanpak ter voorkoming en bestrijding van 
discriminatie en racisme binnen de Rijksoverheid. Binnen de Rijksoverheid zijn 
er verschillende voorzieningen waar medewerkers terecht kunnen met meldingen 
over ongewenste omgangsvormen, en discriminatie en racisme in het bijzonder, 
jegens zichzelf of jegens anderen. Medewerkers die op het werk discriminatie of 
racisme ervaren, kunnen zich melden bij hun leidinggevende. Ook kunnen zij zich 
rechtstreeks wenden tot een integriteitscoördinator of een klacht indienen bij 
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een klachtencommissie ongewenste omgangsvormen (elk ministerie heeft zo'n 
klachtencommssie). Daarnaast kunnen medewerkers die discriminatie of racisme 
ervaren terecht bij vertrouwenspersonen. Elk ministerie heeft onafhankelijke 
vertrouwenspersonen. Binnen de verschillende departementen zijn over de jaren 
2018, 2019 en 2020 per jaar in totaal tussen de 25 en 35 meldingen gedaan van 
discriminatie en racisme. Het gaat hier om meldingen die zijn geregistreerd 
door integriteitscoördinatoren, departementale meldpunten dan 
welvertrouwenspersonen. Daarnaast zijn bij de verschillende klachtencommissies 
ind eze peiljaren in totaal 5 klachten ingediend die deels discriminatie en 
racisme betroffen. Aantallen over 2021 zijn nog niet bekend. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a5a01595-316f-4048-9200-
11ba626729b1&title=Interne%20meldpunten%20discriminatie%20en%20racisme.docx 
TREFWOORDEN: Landelijke overheid 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatie 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Racisme 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: Knelpunten en oplossingen voor het sociaal bereik van instanties op wijkniveau 
AUTEUR(S): Dibi, B. 
UITGAVE: Utrecht : Bureau Krachtwijken, 2020 
SAMENVATTING: Dit onderzoek gaat over bewoners die vertellen waarom zij geen gebruik maken of 
willen maken van instanties in hun wijk en wat mogelijke oplossingen zijn. Het 
gaat hier om instanties in brede zin: (werk, inkomen, sociaal, hulpverlening, 
zorg) zoals jongerenwerk, opbouwwerk, politie, boa’s, gemeentelijke loketten, 
wijk- en buurteams, GGZ in de wijk, ouderenwerk, woningcorporaties en 
wijkverpleging, maar ook deelname aan participatie activiteiten in de wijk 
zoals bewonerscommissies, inspraakbijeenkomsten en bijeenkomsten georganiseerd 
door de gemeente. Er zijn genoeg instanties in de wijken die er voor bewoners 
zijn, maar er zijn ook behoorlijk veel bewoners die geen gebruik maken hiervan. 
Wie zijn deze mensen? Hoe kijken zij aan tegen deze instanties? Waarom maken 
zij geen gebruik van het aanbod dat er is? Wat zit daarachter? Op verzoek van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn voor dit onderzoek verhalen 
verzameld waarin bewoners hun ervaringen en hun blik op de werkelijkheid over 
hun wijk vertellen. Om die resultaten te krijgen is een kwalitatieve 
onderzoeksaanpak gebruikt, gebaseerd op het aangaan van een dialoog met 
bewoners over de belemmeringen die zij zien en het verzamelen en analyseren van 
hun ervaringen. Het onderzoek is uitgevoerd in vier gemeenten: een grote 
gemeente, twee middelgrote en een kleine gemeente. Opzet was om per gemeente in 
gesprek te gaan met tien bewoners en vijf professionals. Rapport is als volgt 
opgebouwd : In de inleiding wordt ingegaan op het onderwerp en aanleiding van 
het onderzoek, naast vraagstelling, doelstelling en werkwijze beschreven. In 
hoofdstuk 2 worden de consequenties van het gebrek aan sociaal bereik volgens 
de bewoners beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de verklaringen van bewoners 
voor de problematiek en de mogelijke oplossingen die zij zien. In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de reacties van professionals op de zaken die de bewoners 
hebben aangegeven. Tot slot in hoofdstuk 5geven wij de antwoorden op de 
onderzoeksvragen weer, met aanbevelingen. Het verhalenboek is als losse bijlage 
bijgevoegd. 
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LINK: 
https://wijkwijzer.org/uploads/media_item/media_item/151/53/1a_Onderzoek_naar_knelpunten_e
n_oplossingen_voor_het_sociaal_bereik_van_instanties_op_wijkniveau-1609941403.pdf 
 
https://wijkwijzer.org/uploads/media_item/media_item/151/53/1a_Onderzoek_naar_knelpunten_e
n_oplossingen_voor_het_sociaal_bereik_van_instanties_op_wijkniveau-1609941403.pdf 
TREFWOORDEN: Zorgverlening 
Welzijnswerk 
Hulpverlening 
Etnische minderheden 
Buurtwerk 
CODE: 542.20 
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