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TITEL: Rapportage Kennistafels intersectionaliteit. Verkenning van hoe een 
intersectionele benadering de preventieve aanpak van racisme en discriminatie 
kan versterken 
UITGAVE: Utrecht : BKB, 2022 
SAMENVATTING: Rapportage van de Kennistafels Intersectionaliteit die in opdracht van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn uitgevoerd door het Campagnebureau BKB. Het gaat om 
twee kennistafels met in totaal 30 deelnemers over hoe een intersectionele benadering de aanpak van 
racisme en discriminatie kan versterken. De kennistafels, op 13 en 21 september 2021, werden 
gevoerd met respectievelijk 14 en 16 experts en stonden beide onder leiding van gespreksleider 
Minchenu Maduro. De groep deelnemers bestond uit wetenschappers, vertegenwoordigers en 
(ervarings-)deskundigen vanuit verschillende gemeenschappen, beleidsmedewerkers van 
verschillende ministeries en vertegenwoordigers vanuit het antidiscriminatie- en antiracisme 
werkveld.  
De doelen van de kennistafels waren als volgt: (1). Inzicht krijgen in wat wordt verstaan onder 
intersectionaliteit en welke kruispunten op het gebied van anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie, 
met name tot specifieke uitsluiting Of benadeling leiden, en hoe deze te herkennen zijn. (2). Verkennen 
welke activiteiten door welke actoren kunnen worden opgepakt om via een intersectionele benadering 
racisme en discriminatie te voorkomen, aan de hand van de volgende vragen: (a) Welke 
maatregelen/activiteiten zijn hierop in te zetten? (b) Wie kan er verder het beste betrokken worden 
bij het verkennen, ontwikkelen en bij het uitvoeren van deze activiteiten en maatregelen? (c) Hoe 
kunnen overheid en maatschappelijke partijen elkaar versterken in het ontwikkelen en uitvoeren van 
een dergelijke aanpak? De rapportage geeft per doelstelling de resultaten weer van de kennistafels. 
Aangegeven wordt onder meer dat om de stap te zetten naar de aanpak van discriminatie en 
achterstelling op een intersectionele manier het belangrijk is om eerst te werken aan bewustwording. 
Op basis van input vanuit de gesprekken komen we tot de volgende vier handelingsperspectieven om 
je meer bewust te worden van of en welke kruisende factoren van uitsluiting en discriminatie er in een 
situatie spelen: (1) Stel de andere vraag; (2) De finish niet te vroeg leggen, circulair werken en blijven 
leren en verbeteren; (3) ‘Nothing about us, without us.’; (4) Representatie op alle niveaus. De 
rapportage sluit af met 10 handelingsperspectieven die op basis van de literatuurstudie en de 
kennistafels naar voren komen. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/01/21/rapportag
e-kennistafels-intersectionaliteit/Rapportage+Kennistafels+Intersectionaliteit_BKB_januari+2022.pdf 
TREFWOORDEN: Racisme 
Etnische minderheden 
Etnisch profileren 
Discriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 011.22 
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TITEL: Wat werkt tegen validisme? Literatuuronderzoek naar het verminderen van 
vooroordelen en discriminatie ten aanzien van mensen met een lichamelijke 
beperking 
AUTEUR(S): Keers, T. 
Felten, H. 
Harnacke, C. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2021 
SAMENVATTING: Literatuurstudie. Mensen met een lichamelijke beperking krijgen op tal van manieren 
te maken met vooroordelen, stereotiepe beelden, stigmatisering en discriminatie. Dit is een vorm van 
‘validisme’. Maar wat werkt nu in het tegengaan van validisme? Auteurs bekeken meer dan 100 
wetenschappelijke studies en geven op basis daarvan vijf tips aan iedereen die bijvoorbeeld op 
scholen,  in buurten of in bedrijven validisme wil tegengaan. Dit leverde de volgende vijf tips op: 
Tip 1: Luister naar de ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking. Idealiter ontstaan 
ontmoeting en contact tussen mensen zonder en met beperking in een natuurlijke context: 
bijvoorbeeld doordat kinderen met en zonder beperking met elkaar op school zitten of doordat in een 
bedrijf zowel mensen met als zonder beperking werken. Maar wanneer dat niet het geval is, en je op 
een school of bedrijf wel de vooroordelen wil verminderen ten aanzien van mensen met een 
lichamelijke beperking, dan is de tip om niet zo zeer over deze groep mensen te praten maar mét. Je 
kunt dan denken aan een spreker die kan vertellen aan bijvoorbeeld leerlingen of een groep 
medewerkers hoe het is om een beperking te hebben en welke obstakels daarbij komen kijken in de 
praktijk 
.Tip 2: Ontmoeting via media. Iemand leren kennen (ofwel iemand ontmoeten) kan ook via de media. 
Door het kijken van bijvoorbeeld een tv-serie kunnen mensen het gevoel krijgen dat ze een karakter 
uit die serie echt leren kennen. Mensen zonder beperking kunnen op deze manier vertrouwd worden 
met mensen met een lichamelijke beperking en dit kan vooroordelen ten aanzien van mensen met een 
lichamelijke beperking verminderden. Zo ver nu bekend is uit de wetenschappelijke literatuur, werkt 
dit echter alleen wanneer je langdurig naar een bepaalde tv-serie kijkt; eenmalig positieve beelden van 
mensen met een lichamelijke beperking lijken veel minder impact te hebben.  
Tip 3: Géén simulaties zoals met een blinddoek op door het gebouw. Regelmatig proberen 
goedbedoelde simulaties de ervaring van mensen met een beperking na te bootsen. Bijvoorbeeld door 
mensen (die kunnen zien) een blinddoek om te doen, zodat zij zogenaamd ervaren hoe het is om blind 
te zijn. Of door mensen die kunnen lopen in een rolstoel door een stad te laten gaan. Uit de 
wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat dit vaak geen vooroordelen vermindert: alhoewel 
het wel de empathie kan vergroten, heeft het dermate veel negatieve ongewenste effecten, dat het 
eindresultaat vaak niet positief is. 
Tip 4: Denkbeeldig contact onder kinderen en verhaaltjes voorlezen. Kinderen blijken al op jonge 
leeftijd vooroordelen te hebben over mensen met een lichamelijke beperking. Echter, hier kan wat aan 
gedaan worden. Wat het beste werkt bij kinderen, net als bij volwassenen, is om in het echte leven 
kinderen met een lichamelijke beperking te leren kennen en idealiter een vriendschap te sluiten. Maar 
mocht er weinig contact zijn, dan is het een optie om bij kinderen denkbeeldig contact te stimuleren. 
Tip 5: Stel duidelijke sociale normen. Een sociale norm is wat mensen denken dat anderen denken; wat 
zij denken dat normaal is, ofwel ‘hoe het hoort’. Bij verschillende vormen van discriminatie is duidelijk 
dat sociale normen sterk van invloed zijn; wanneer mensen denken dat een bepaalde 
vorm van discriminatie niet oké wordt gevonden in hun omgeving dan discrimineren ze minder. Als ze 
denken dat het wel oké wordt gevonden, dan discrimineren ze meer. Bij validisme lijkt dit ook zo te 
werken. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-
01/Rapport%20validisme%20tegengaan.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
Strategieën 
Acties 
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TITEL: Wat maakt het verschil? Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl 
van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren 
AUTEUR(S): Huijnk, W. 
Beusekom, G. van 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de verschillen in welbevinden, sociale relaties en leefstijl tussen 
jongeren met verschillende seksuele oriëntaties. Voor dit onderzoek is onder meer gebruik gemaakt 
van de meest recente data van het internationale jongerenonderzoek Health Behaviour in School-aged 
Children (2017). 
Geconcludeerd wordt dat lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHN) jongeren tussen de 11 en 
16 jaar in hun leven meer welzijns- en leefstijlproblemen ervaren dan heteroseksuele jongeren. Het 
aantal LHB-jongeren dat gepest wordt en kampt met psychische problemen is afgenomen maar nog 
twee keer zo groot als bij heteroseksuele jongeren. Op het gebied van psychische problemen zijn de 
verschillen tussen LHB-jongeren en heterojongeren wat kleiner geworden. In 2013 gaf 53% aan 
psychische problemen te hebben, in 2017 is dit gedaald tot 43%. Jonge LHB’ers hebben ook vaker 
overgewicht en slaapproblemen: ze slapen minder lang en voelen zich vaker moe of uitgeput. Eerder 
onderzoek wijst uit dat langdurige slaapproblemen gepaard gaan met allerlei fysieke en psychische 
klachten, zoals concentratieproblemen en depressies. De steun die jonge LHB’ers vanuit hun gezin 
krijgen is een belangrijke pijler voor hun welzijn. Omdat jonge LHB’ers thuis minder steun ervaren dan 
heterojongeren, zijn ze vaker ongelukkig. Ze hebben vaker psychosomatische klachten, emotionele- 
en gedragsproblemen en zijn vaker moe. Een lager welzijn en minder steun vergroot voor LHB-
jongeren het risico op overgewicht en middelengebruik, zoals roken en drinken. De band met leraren 
en gepest worden spelen ook een rol bij welzijnsverschillen.LHB-jongeren hebben veel online 
contacten waar zij steun zoeken en vinden en waarmee zij mogelijke achterstanden in het sociale 
contact met familie en vrienden compenseren. Een keerzijde van deze sterke oriëntatie 
op het online leven is dat LHB-jongeren twee keer zo vaak problematisch sociale media gedrag 
vertonen. Het gaat bijvoorbeeld om conflicten met andere online gebruikers en online gepest worden. 
Problematisch gebruik van sociale media gaat ten koste van de band met leraren en de tevredenheid 
over het eigen leven. Deze bevindingen zijn in het licht van de coronacrisis extra pregnant: online 
contact is in tijden van corona belangrijker geworden waarmee het risico op overmatig gebruik van 
sociale media en online pesten voor jonge LHB’ers is toegenomen. Voor het verbeteren van het welzijn 
van LHB-jongeren is het belangrijk dat de blik gericht is op het latere leven van LHB’ers. Zo kan een 
laag welzijn negatieve gevolgen hebben voor participatie aan de maatschappij, zoals minder kans op 
goede onderwijsloopbanen en werk. Om het welzijn van LHB -jongeren te verbeteren en inclusie te 
bevorderen, is kennis van de LHB -problematiek bij professionals van belang. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor leraren en schoolleiders, voor jongerenwerkers, voor medewerkers van centra voor Jeugd en 
Gezin, voor zorgverleners en voor sportaanbieders. Aandacht op scholen voor gender en seksualiteit, 
zoals via het verbond Gender-Sexuality Alliance (GSA’s) , kan helpen bij acceptatie en een positieve 
houding ten aanzien van LHB’ers. Dat bij de burgerschapsvorming op scholen sinds dit jaar verplichte 
aandacht is voor gender en seksuele diversiteit, is met het oog op LHB-acceptatie een goede zaak 
LINK: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/12/10/wat-maakt-het-
verschil/Wat+maakt+het+verschil_DEF.pdf 
TREFWOORDEN: Homoseksualiteit 
Jongeren 
Biseksualiteit 
Nederland 

https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/12/10/wat-maakt-het-verschil/Wat+maakt+het+verschil_DEF.pdf
https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/12/10/wat-maakt-het-verschil/Wat+maakt+het+verschil_DEF.pdf


VO - Voortgezet onderwijs 
Schoolloopbaan 
Pesten 
CODE: 174.21 
 
 
TITEL: Encouraging hate crime reporting ― The role of law enforcement and other authorities 
UITGAVE: Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021 
SAMENVATTING: This report of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) examines 
why victims do not report bias-motivated incidents and the barriers that they 
face when reporting incidents through national crime reporting systems. By 
mapping existing practices that have a bearing on the victim’s experiences when 
reporting bias-motivated violence and harassment, it aims to provide evidence 
to support national efforts to encourage and facilitate reporting – and 
ultimately assist Member States in delivering on their duties with regard to 
combating hate crime.The information presented in the report builds on FRA’s 
extensive evidence on the situation of hate crime victims, drawing on published 
FRA material and in particular on its EU-wide survey research. It also includes 
and analyses information on Member State practices submitted to FRA by 
members of the working group on hate crime.7 The report refers to findings and 
recommendations by the United Nations (UN) and the Council of Europe, as well 
as work done by national, international and EU-wide CSOs. Chapter 1 provides a 
short summary of the key EU and international legislation relevant to combating 
hate crime and protecting the rights of hate crime victims. Drawing on findings 
from FRA surveys and other research, Chapter 2 examines the nature and 
prevalence of bias-motivated violence and harassment, reasons for not reporting 
and findings on where victims report incidents. Chapter 3 presents information 
provided by members of the FRA-facilitated working group on hate crime, 
examines the context in which victims experience hate victimisation and 
provides an overview of national structures and processes that affect victims’ 
experiences when reporting bias-motivated incidents. It looks at the structural 
barriers that Member States should remove and the enabling factors that they 
should introduce and reinforce to encourage and enable victims to report. 
LINK: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-travellers-six-
countries_en.pdf 
TREFWOORDEN: EU - Europese Unie 
Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
Meldpunten 
Strafrecht 
Politie-optreden 
Klachtbehandeling 
Antidiscriminatiebeleid 
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TITEL: Syrian-born children with a refugee background in Rotterdam. A child-centred 
approach to explore their social contacts and the experienced social climate in 
the Netherlands 
UIT: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol 15, 15:sup2, 1721985, 
DOI: 10.1080/17482631.2020.1721985 
AUTEUR(S): Ent, B. van der 
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Dagevos, J. 
Stam, T. 
UITGAVE: 2020 
SAMENVATTING: Paper. This article explores how newly-arrived children with a refugee 
background describe their everyday lives in the Netherlands, with a focus on 
how they perceive their peer relations and the broader social climate in the 
host country. In this case study, focus groups were conducted with 46 Syrian 
-born children with a refugee background, ranging between the ages of 8 to 17 
years old. All participants have a temporary residence permit and live in 
Rotterdam together with (part of) their family. A board game was developed as a 
research tool to stimulate children to share their perspectives on their 
friends and experiences with inclusion and exclusion. Results: An important 
finding is that all of the children have friends in the Netherlands. The 
majority of their friends have an Arab background, and different reasons for 
this composition are discussed. Furthermore, although all of the children 
expressed that they feel welcome in Dutch society, they had also encountered 
exclusion, which generates emotional responses. Conclusion: Using a theoretical 
boundary perspective, the authors show that children are involuntarily 
subjected to symbolic boundary drawing by others, while taking part in boundary 
work themselves too. Within the domains of the children’s social networks and 
the broader social climate in the Netherlands, they further examined the 
relations between symbolic and social boundaries. 
LINK: https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1721985  
TREFWOORDEN: Vluchtelingen 
Etnische minderheden 
Opvoeding 
Kinderen 
Nederland 
Discriminatie 
Etnische identiteit 
Rotterdam 
CODE: 162.20 
 
 
TITEL: Refugee Reception Re-examined: a Quantitative Study on the Impact of the 
Reception Period for Mental Health and Host Country Language Proficiency Among 
Syrian Refugees in the Netherlands 
YUIT: Journal of International Migration and Integration, Published online 28 March 2021 
AUTEUR(S): Damen, R. 
Dagevos, J. 
Huijnk, W. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Paper. In many European countries, refugees spend their first period after 
arrival in the receiving country in reception centers. Though this reception 
period has been heavily criticized, especially in relation to mental health, 
few scholars examined its impact on refugee integration. Since host country 
language learning is the main focus for most recent arrivals, this study re 
-examines the impact of the (renewed) reception period on both refugee mental 
health and host country language proficiency. Using a unique dataset including 
3209 Syrian permitholders (recognized refugees) in the Netherlands, the authors 
test a structural equation model to examine those relations directly and 
indirectly. Results partly replicate previous findings, showing the negative 
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impact of the number of relocations on mental health as well as the negative 
impact of both length of stay and relocations on host country language 
proficiency. Nevertheless,no support was found for a negative relationship 
between length of stay and mental health. Moreover, the image of the reception 
period is not as gloomy as before; activities asylum seekers can engage in 
during their stay is positively related to both mental health and host country 
language proficiency. The relationships between both relocations and activities 
and host country language proficiency can partially be explained by mental 
health. These results indicate that the reception period can be seen as both an 
obstacle and a facilitator. Since the context of reception is a post-migration 
stressor, these findings should inform receiving societies and inspire them to 
accommodate their refugee reception accordingly, ensuring a smooth(er) start 
for future refugees. 
LINK: http://dx.doi.org/10.1007/s12134-021-00820-6 
TREFWOORDEN: Vluchtelingen 
Inburgering 
Etnische minderheden 
Geestelijke gezondheid 
CODE: 162.21 
 
 
TITEL: Explaining the relationship between socio-economic status and interethnic 
friendships: The mediating role of preferences, opportunities, and third 
parties. 
Journal of International Migration and Integration 
NUMMER: Vol. 80. p 40-50 
AUTEUR(S): Damen, R. 
Martinovic, B. 
Stark, T.H. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Paper. Interethnic contact is important for social cohesion and has been shown 
to vary with people’s socio-economic status (SES). There is some evidence that 
SES has opposite effects on interethnic contact for non-Western ethnic 
minorities and for majority members in Western countries. Whereas minority 
members with a higher SES tend to have more contact with natives, natives with 
a higher SES tend to have less inter-ethnic contact. To replicate and further 
understand these contrasting findings, we focused on interethnic friendships in 
particular and tested simultaneously for majority and minority members whether 
preferences for cultural similarity, opportunities to meet ethnic others, and 
disapproval of third parties, mediate the relationship between SES and having 
interethnic friendships. Analyses of 368 natives and 267 non-Western ethnic 
minority members in the Netherlands confirmed the contrasting effects of SES on 
interethnic friendships for these two groups. Importantly, it was found that 
for minority members higher SES was related to more friendships with natives 
through more meeting opportunities. For natives, higher SES was related to 
fewer friendships with ethnic minorities, however, this relationship could not 
be explained by lower meeting opportunities. Preferences for cultural 
similarity and third-party disapproval did not explain the link between SES and 
interethnic friendships for any of the two groups. 
LINK: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.11.005 
TREFWOORDEN: Vluchtelingen 
Inburgering 
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Nederland 
Interetnische relaties 
Interetnische verhoudingen 
Etnische minderheden 
CODE: 143.21 
 
TITEL: About but not without: Recently Arrived Refugees’ Understanding of and 
Expectations for Integration within a Local Policy Context in the Netherlands 
UIT: Journal of Immigrant & Refugee Studies, Published online: 10 January 2022 
AUTEUR(S): Damen, R. 
Linden, M. van de 
Dagevos, J. 
Huijnk, W. 
UITGAVE: 2022 
SAMENVATTING: Paper. In discussions on integration, the perspective of newcomers themselves 
israrely included. As recently arrived refugees’ integration is subject to 
policy,we investigate their understanding of and expectations for 
integrationwithin a (local) policy context in the Netherlands. Using focus 
group datawith Syrian and Eritrean refugees recently settled in Rotterdam, 
results show participants understood integration as not being marked as 
different and becoming self-reliant (through work, language, social connections 
, and cultural knowledge). While partly coinciding with policy objectives, 
participants emphasized mutual effort, especially socio-culturally. Policy 
implementation was particularly criticized, pointing toward the need for 
extensive,practical, and person-oriented support. 
LINK: https://doi.org/10.1080/15562948.2021.2023720  
TREFWOORDEN: Vluchtelingen 
Inburgering 
Etnische minderheden 
Gemeentelijke overheid 
Vluchtelingenbeleid 
Minderhedenbeleid 
Nederland 
CODE: 162.22 
 
 
TITEL: Homoacceptatie op de sportvereniging, factsheet 2021/29 
AUTEUR(S): Cremers, R. 
Elling, A. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2021 
SAMENVATTING: In deze factsheet worden de resultaten van een bevraging onder 
verenigingsbestuurders over hun perceptie van homoacceptatie binnen hun 
vereniging en tak van sport. Deze deelstudie is de laatste in een 
groter onderzoek naar LHBT-acceptatie in de sport dat het Mulier Instituut de 
afgelopen jaren uitvoerde in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen. De 
resultaten komen voortuit een vragenlijst die in de zomer 2021 is uitgezet 
onder2.235 verenigingen via het Verenigingspanel van hetMulier Instituut (n=416 
, 19% respons). Sportverenigingen hebben steeds vaker beleid gericht op het 
tegengaan van discriminatie. Het aantal sportverenigingen met 
antidiscriminatiebeleid is verdubbeld ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit 
onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.30?procent van 
de verenigingen heeft nu beleid tegen discriminatie. 22 procent heeft specifiek 
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beleid tegen uitsluiting op basis van seksuele voorkeur en/of genderidentiteit 
(lhbt+-personen). Voetbalclubs (58%) hebben vaker antidiscriminatiebeleid dan 
overige verenigingen (28%).Meer uitingen van homonegativiteit waargenomen: de 
overgrote meerderheid van de verenigingsbestuurders geeft aan dat het voor 
zowel mannen als vrouwen bij hun vereniging geen enkel probleem is om voor hun 
seksuele voorkeur uit te komen. Toch constateren zij vaker dan in het verleden 
dat grappen of negatieve opmerkingen over homoseksualiteit in hun sport en/of 
vereniging (regelmatig) voorkomen. Dit lijkt te komen doordat zij zich door de 
toegenomen beleids- en media-aandacht steeds bewuster zijn van dit onderwerp. 
Tegelijk vindt een deel van de verenigingsbestuurders deze groeiende aandacht 
overtrokken, wat juist tot meer weerstand tegen maatregelen kan leiden.Veel 
animo voor algemene maatregelen, weinig voor maatregelen op verenigingsniveau: 
drie kwart van de verenigingsbestuurders vindt aandacht voor inclusie en het 
tegengaan van discriminatie in de sport belangrijk. Het meeste draagvlak is er 
onder bestuurders voor:algemene aandacht voor homoacceptatie vanuit de 
sport(media);het bestraffen van homonegatieve uitingen;meer aandacht voor 
homoacceptatie binnen trainersopleidingen. Voor maatregelen die betrekking 
hebben op de eigen vereniging (zoals voorlichting over lhbt+-acceptatie) 
bestaat minder draagvlak. 
LINK:  
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10579&m=1638959650&action=file.download 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Homoseksualiteit 
Sport 
Etnische minderheden 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 551.21 
 
 
TITEL: Staat van Migratie 2021 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Justitie en Veligheid, 2021 
SAMENVATTING: Eerste editie van de Staat van Migratie (de opvolger van de Rapportage 
Vreemdelingenketen). Deze editie handelt over het jaar 2020. De Staat van 
Migratie zet de relevante feiten en cijfers over migratie op een integrale, 
feitelijke en samenhangende wijze op een rij. Er is gebruikt gemaakt van cijfers 
op nationaal, Europees en internationaalniveau. De hoofdstukken 2 t/m 5 
bevatten de cijfers over migratie naar en vanuit Nederland in 2020,steeds in 
vergelijking met 2019. De verschillen tussen 2020 en 2019 zijn groter dan 
in voorgaande jaren vanwege de impact van de grens- en reisbeperkingen als 
gevolg van de coronapandemie. In de vergelijking is onderscheid gemaakt tussen 
de volgende viermigratiestromen : migratie van buiten de Europese Unie; 
Migratie vanuit de Europese Unie; Vertrek, Voor een volledig beeld van alle 
relevante aspecten van het migratiebeleid is in deze rapportage ook gekeken naar 
de migranten die in Nederland verblijven. Denk daarbij aan thema’s zoals 
huisvesting, inburgering en naturalisatie. Deze cijfers zijn opgenomen 
inhoofdstuk 6. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/07/07/staat-van-
migratie-2021/De+Staat+van+Migratie+2021.pdf 
TREFWOORDEN: Immigratie 
Vluchtelingenbeleid 
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TITEL: The new divided city: Class transformation, civic participation and 
neighbourhood context 
AUTEUR(S): Custers, G.J. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Dissertation Erasmus University Rotterdam. This dissertation investigates 
contemporary transformations in the class structure of Rotterdam. In addition, 
it is studied to what extent changing societal conditions affect levels of 
civic participation.Two types of social divisions were studied: social class 
and differences in citizen participation. Large-scale surveys and 
administrative data were used to study which inequalities exists in these areas 
. The results show that the class structure of Rotterdam has become more ‘middle 
class’. The increasing level of education is an important factor in this 
transformation. Other relevant factors are changes in the labour market, i.e. 
an increase of workers with high occupational status, and the municipal policy 
aimed at attracting middle classes to the city. Although the share of 
vulnerable residents also increases to some extent, the growth of the various 
middle classes is the most dominant trend. Furthermore, the thesis shows that 
differences in citizen participation between disadvantaged and affluent 
neighbourhoods have slightly decreased during the 2008-09 economic recession. 
In this period the so-called ‘participation society’ was introduced, which 
caused many to expect that inequalities in citizen participation would increase 
. However, in Rotterdam inequality in citizen participation decreased because 
social problems in disadvantaged neighbourhoods spurred local action and, in 
these neighbourhoods an organisational infrastructure exists that enables 
participation.The general message of the thesis is that social inequality has 
not necessarily increased in past decades, as often is assumed, but that 
inequality may increase or decrease depending on institutional context. 
LINK: http://hdl.handle.net/1765/135427 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Buurtbeschrijvingen 
Wijken 
Interetnische verhoudingen 
Participatie 
Etnische minderheden 
Segregatie 
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TITEL: Discriminatie door risicoprofielen : Een mensenrechtelijk toetsingskader 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: Dit toetsingskader biedt handvatten voor het doorlichten en beoordelen van een 
risicoprofiel op discriminatie. Het bevat een minimale norm waar 
overheidsinstanties zich ten minste aan moeten houden als zij een risicoprofiel 
opstellen en inzetten, en is gebaseerd op uitspraken van nationale en 
internationale rechters en toezichthouders. Het is van het grootste belang om 
geen risicoprofiel te gebruiken dat uitsluitend of in doorslaggevende mate 

http://hdl.handle.net/1765/135427


gebaseerd is op etniciteit, afkomst of nationaliteit, of een risicoprofiel dat 
zich alleen richt op mensen uit één specifiek land van herkomst of met een 
specifieke nationaliteit. Het gebruik van etniciteit, afkomst of nationaliteit 
is bij hoge uitzondering toegestaan en het bewijs van deze noodzaak moet 
onomstotelijk zijn.Het toetsingskader is vertaald naar een beslisboom, die als 
bijlage is bijgevoegd (annex IV). Wie meer wil weten over de achtergrond, 
betekenis en juridische grondslagen van het verbod op discriminatie, of over de 
betekenis en reikwijdte van de discriminatiegronden ‘ras’ en ‘nationaliteit’ 
vindt in de bijlage. een uitgebreide toelichting over deze onderwerpen (annex I 
, II en III).Dit toetsingskader ziet uitsluitend op het verbod op discriminatie 
zoals vervat in internationale mensenrechtenverdragen en de Algemene Wet 
Gelijke Behandeling (AWGB). Het toetsingskader ziet uitdrukkelijk niet op de 
discriminatoire uitings- en uitsluitingsdelicten die strafbaar zijn gesteld in 
het Wetboek van Strafrecht. Binnen het discriminatieverbod is gekozen voor een 
exclusieve focus op twee aparte discriminatiegronden: ras en nationaliteit. 
Deze twee discriminatiegronden tezamen omvatten alle relevante afkomst 
-gerelateerde selectiecriteria die binnen risicoprofielen (mogelijk) gebruikt 
worden. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/97f10f70-7baf-499b-b98b-fbe28beb3b4b.pdf 
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TREFWOORDEN: Discriminatie 
Etnische minderheden 
Racisme 
Discriminatiebestrijding 
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TITEL: Resultaten banenafspraak 2020 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2021 
SAMENVATTING: Brief (d.d 8 juli 2021) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak tot 
en met eind 2020. De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 heeft tot 
doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij 
reguliere werkgevers. De afspraak houdt in dat werkgevers in de sectoren markt 
en overheid eind 2025 125.000 extra banen voor de doelgroep banenafspraak 
gerealiseerd moeten hebben ten opzichte van de nulmeting eind 2012. In het 
Sociaal Akkoord is verder afgesproken dat het kabinet jaarlijks monitort of 
werkgevers de afgesproken aantallen banen hebben gerealiseerd. De uitwerking 
van de afspraak is wettelijk verankerd in de Wet banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten van 2015.In deze brief worden de resultaten over 2020 
gepresenteerd. Geconstateerd wordt dat de opgave voor 2020 niet is gehaald. De 
opgave voormarkt en overheid tot en met 2020 was om 67.500 extra banen te 
realiseren ten opzichte van de nulmeting: 50.000 in de sector markt en 17.500 
in de sectoroverheid. De doelstelling van 67.500 banen is met 66.097 extra 
banen net niet gehaald. Ten opzichte van 2019 zijn er in 2020 4.482 banen 
bijgekomen. In totaal, inclusief de 75.179 banen ten tijde van de nulmeting, 
zijn er eind 2020141.276 banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Voor 
de meting over 2020 is het aantal banen bij reguliere werkgevers eind 
2020afgezet tegen het aantal banen van de nulmeting eind 2012.. Met 53.799 
extra banen ten opzichte van de nulmeting hebben marktwerkgevers de 
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doelstelling van 50.000extra banen overtroffen. Een mooie prestatie, in een 
jaar dat tot ongekende tijden heeft geleid door de wereldwijde coronapandemie. 
Uit het behalen van de marktdoelstelling blijkt dat marktwerkgevers zich ook 
dit jaar weer hebben ingespannen voor deze doelgroep.De doelstelling over 2020 
voor de overheid was 17.500 banen. Eind 2020 hebbende overheidswerkgevers 12 
.298 extra banen gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting. Overheidswerkgevers 
hebben de doelstelling dit jaar net zoals in de voorgaande vier jaren niet 
gehaald. Het is echter positief dat juist in dit coronajaar de 
overheidswerkgevers iets meer dan de afgesproken toename van 2.500 banen over 
2020 hebben gerealiseerd. Ten opzichte van 2019 hebben de overheidswerkgevers 
namelijk 2.512 extra banen gerealiseerd. Als de overheidswerkgevers voortbouwen 
op dit goede resultaat kunnen zij de komende jaren met extra inspanningen een 
inhaalslag maken. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9f1d3f97-dba5-4656-be59-
9788a91677a0&title=Resultaten%20banenafspraak%202020.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Positieve actie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werkgelegenheidsbevordering 
CODE: 421.21 
 
 
TITEL: Openbaarmaking veroordelingen discriminatie 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , 2021 
SAMENVATTING: Brief (d.d. 17 juni 2021) van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aan de Tweede Kamer waarin ingegaan word tover de aantallen bedrijven die zijn 
veroordeeld voor discriminatie en over de wijze van openbaarmaking. Deze brief 
geeft informatie over de mogelijkheden van openbaarmaking. Hierbij wordt 
ingegaan op de openbaarmaking van inspectieresultaten bij de Inspectie SZW en 
de toekomstige mogelijkheden voor openbaarmaking op het terrein van 
arbeidsmarktdiscriminatie. Ook wordt ingegaan op de uitspraken door de 
rechterlijke instanties en oordelen van het College voor de Rechten van de Mens 
op het terrein van discriminatie. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/17/tk-
95071-kamerbrief-openbaarmaking-veroordelingen-discriminatie/tk-95071-kamerbrief-
openbaarmaking-veroordelingen-discriminatie.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
Rechtspraak 
CODE: 323.21 
 
 
TITEL: Versterking naleving en handhaving discriminatie 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2021 
SAMENVATTING: Brief (d.d. 14 December 2021) verstuurd door de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister 
voor Rechtsbescherming. In deze brief informeren zij over de invulling van twee 
moties op het gebied van veroordelingen en straffen ten aanzien van 
discriminatie. Dit betreft de motie Van Baarle / Den Haan waarin de regering 
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wordt verzocht te bezien op welke wijze zwaardere straffen en hogere boetes 
dienstig kunnen zijn in het bestrijden van discriminatie en racisme. Daarnaast 
betreft dit de motie Van Baarle ten aanzien van het vergroten van naming and 
shaming van bedrijven die onherroepelijk zijn veroordeeld voor discriminatie. 
Ook wordt in deze brief een appreciatie gegeven over de aangehouden motie Van 
Baarle, Den Haan en Simons ten aanzien van de verhoging van het strafmaximum 
van artikel 137g Wetboek van Strafrecht (Sr). In deze brief worden allereerst 
de bestaande systematiek van handhaving en de versterkingen op het terrein van 
straffen en boetes (paragrafen 1 en 2) toegelicht. Achtereenvolgens wordt 
aandacht besteed aan: het College voor de Rechten van de Mens en de civiele 
rechter, Inspectie SZW/Arbeidsinspectie, Openbaar Ministerie, versterkingen 
handhaving discriminatie, Versterking wetgeving specifieke 
discriminatiedelicten, Versterking wetgeving commune delicten met een 
discriminatieaspect. Daarna wordt ingegaan op de bestaande wijze van 
openbaarmaking van veroordelingen voor discriminatie en de ontwikkelingen op 
dat terrein (paragraaf 3). 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ef58eff8-defa-4cfa-aeb6-
432dbae97eb5&title=Versterking%20naleving%20en%20handhaving%20discriminatie.docx 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Discriminatiebestrijding 
Antidiscriminatiebeleid 
Openbaar Ministerie 
Meldpunten 
Rechtspraak 
Strafrecht 
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TITEL: Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2021. Eerste voortgangsrapportage met betrekking 
tot de implementatie van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming 
Arbeidsmigranten17 december 2021 
UITGAVE: Den Haag : Rijksoverheid, 2021 
SAMENVATTING: Op 30 oktober 2020 bracht het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten het 
adviesrapport ‘Geen tweederangsburgers’ uit. In deze Jaarrapportage 
Arbeidsmigranten wordt inzicht gegeven in de voortgang van de door het kabinet 
overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam. Ook wordt er een 
breder beeld geschetst van de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie. Dit 
gebeurt aan de hand van zeven thema’s, die overeenkomen met de aanbevelingen 
van het Aanjaagteam. Daarnaast is de rapportage aangevuld met nieuwe informatie 
over onder andere dak- en thuisloosheid, sociale zekerheid en COVID-19.Over het 
algemeen laat deze jaarrapportage zien dat er veel initiatieven zijn ingezet 
het afgelopen jaar. Zowel het demissionair kabinet, als sociale partners, 
gemeenten en andere partijen zijn aan de slag gegaan met de aanbevelingen van 
het Aanjaagteam. De jaarrapportage laat echter ook zien dat de ingezette 
ontwikkelingen voor de arbeidsmigrant zelf vaak nog niet merkbaar zijn. 
Verschillende aanbevelingen vragen om een wetswijziging, verkenning of 
investering. Deze processen kosten tijd. Dit betekent dat de schrijnende 
situaties die in het rapport ‘Geen tweederangsburgers’ staan beschreven, nog 
steeds de realiteit van sommige arbeidsmigranten zijn. Het betreft problemen 
die over langere tijd zijn ontstaan en een langere tijd kosten om op te lossen. 
Er worden door alle partijen belangrijke stappen gezet, maar er is nog een 
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lange weg te gaan.Arbeidsmigranten in Nederland vormen een diverse groep qua 
herkomstlanden, inkomen, opleidingsniveau en verblijfsduur. Ongeveer de helft 
van alle arbeidsmigranten in ons land is afkomstig uit Europa. De aanbevelingen 
van het Aanjaagteam zijn met name gericht op Europese arbeidsmigranten die 
praktijk- of ongeschoold werk verrichten. Zij komen veelal uit de 11 EU 
-uitbreidingslanden, zoals Polen, Roemenië en Bulgarije. In 2019 ging het om 375 
.380 arbeidsmigranten uit de EU-uitbreidingslanden.Een van de aanbevelingen van 
het Aanjaagteam was om de uitzendsector beter te reguleren door middel van 
verplichte certificering. Een meerderheid van de Europese arbeidsmigranten die 
werken op of iets boven het minimumloon, doet dat namelijk via een 
uitzendbureau. Het demissionaire kabinet werkt met sociale partners aan de 
technische uitwerking van een verplicht certificeringsstelsel voor 
uitzendbureaus. Het streven is om medio 2022 de uitwerking hiervan gereed te 
hebben. Andere aanbevelingen van het Aanjaagteam waren gericht aan sociale 
partners. Die aanbevelingen hebben geleid tot een aantal positieve initiatieven 
en ontwikkelingen bij werkgevers. Zo heeft de uitzendsector afspraken gemaakt 
over onder andere een inkomensgarantie voor arbeidsmigranten ter hoogte van het 
wettelijk minimumloon voor de eerste twee maanden bij een uitzendwerkgever. Ook 
is afgesproken dat arbeidsmigranten tot vier weken na het einde van de 
uitzendovereenkomst in hun huisvesting kunnen blijven.In 2021 is er op kleine 
schaal geëxperimenteerd met de verbetering van de registratie van 
arbeidsmigranten. In 2022 volgen de eerste grote stappen om beter zicht te 
krijgen op het verblijf van EU-arbeidsmigranten. Dat maakt een betere 
dienstverlening en informatievoorziening mogelijk. De jaren daarna zullen 
stapsgewijs kwaliteitsmaatregelen worden ingevoerd, met maatregelen ten behoeve 
van de handhaving als dat nodig is. De effecten van deze maatregelen kunnen pas 
in 2023 gemeten worden. De verwachting is in ieder geval dat deze maatregelen 
de huidige ‘blinde vlek’ van de centrale Nederlandse overheid steeds kleiner 
maken, waardoor de overheid zicht krijgt op de honderdduizenden EU 
-arbeidsmigranten in Nederland.Op het gebied van huisvesting zijn er in 2020 en 
2021 tweemaal subsidies beschikbaar gesteld voor gemeenten om huisvesting van 
arbeidsmigranten te stimuleren. Dat is gedaan via de Regeling huisvesting 
aandachtsgroepen. Daarnaast is er een handreiking opgesteld die gemeenten kan 
helpen om goed beleid te maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook is 
de Wet goed verhuurderschap in de zomer in internetconsultatie gegaan. In dit 
wetsvoorstel wordt een verhuurdervergunning geïntroduceerd. Gemeenten kunnen 
straks op grond van deze wet een vergunningstelsel introduceren voor verhuur 
van woonruimte én specifiek voor de verhuur aan arbeidsmigranten.Het kabinet 
heeft in een reactie op de aanbevelingen van het Aanjaagteam aangegeven dat de 
‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ de kosten van 
medisch noodzakelijke zorg vergoedt aan onverzekerde personen, zoals 
arbeidsmigranten zonder zorgverzekering. Daarnaast is de toegang tot informatie 
over de zorgpolis verbeterd, doordat arbeidsmigranten eenvoudiger een DigiD 
kunnen aanvragen en de zorgverzekeraars - waar veel arbeidsmigranten zijn 
verzekerd - hun informatie ook in andere talen aanbieden (zoals Engels, Pools 
en Roemeens).Op het gebied van handhaving zijn er verschillende toezichthouders 
en handhavers die in allerlei initiatieven samenwerken. Er zijn succesvolle 
projecten, maar de praktijk van het samenwerken blijkt ook weerbarstig. Iedere 
toezichthouder heeft zijn eigen bevoegdheden en (risico)prioritering. De 
aanbevelingen van het Aanjaagteam met betrekking tot de capaciteitsuitbreiding, 
ook met het oog op het versterken van grensoverschrijdend toezicht, zijn in 
afwachting van een nieuw kabinet.Het hoofdstuk over samenleven gaat breder over 



de integratie en de positie van arbeidsmigranten en gaat verder dan de 
reikwijdte van de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Sinds het uitkomen van het 
adviesrapport ‘Geen tweederangsburgers’ klinken er verschillende geluiden van 
zowel gemeenten als werkgevers dat er werk wordt gemaakt van het verbeteren van 
de positie van arbeidsmigranten. Deze initiatieven zijn echter moeilijk weer te 
geven in kwantitatieve data. De structurele aandacht voor arbeidsmigranten en 
de inbedding in overheidsbeleid kent daarnaast geen eindpunt, maar zal 
langdurig onder de aandacht moeten blijven.Het hoofdstuk over samenleven geeft 
daarnaast inzicht in de diversiteit van de verblijfsduur van arbeidsmigranten 
en hun positie wat betreft sociale zekerheid. Uit cijfers blijkt dat er sprake 
is van een hoge instroom in de WW in vergelijking met Nederlandse werknemers en 
dat er een hoog percentage van arbeidsmigranten is wat geen gebruik maakt van 
de algemene bijstand, terwijl zij hier wel recht op hebben. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7b4179b-fd8c-4711-a43d-
04e8fcbb381f&title=Jaarrapportage%20Arbeidsmigranten%202021.%20Eerste%20voortgangsrappor
tage%20met%20betrekking%20tot%20de%20implementatie%20van%20de%20aanbevelingen%20va
n%20het%20Aanjaagteam%20Bescherming%20Arbeidsmigranten.pdf 
TREFWOORDEN: Immigratie 
Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsmigratie 
Oost-Europeanen 
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TITEL: Geen tweederangsburgers. Aanbevelingen ommisstanden bij arbeidsmigranten in 
Nederland tegen te gaan 
UITGAVE: Den Haag : Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, 2020 
SAMENVATTING: Het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. 
Het kabinet heeft het Aanjaagteam op 4 mei 2021 ingesteld en gevraagd om 
voorstellen te doen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten 
structureel te verbeteren. Het doel van dit tweede advies is om misstanden in 
de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten tegen te gaan en de 
afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgever te verkleinen. Om 
arbeidsmigranten beter te beschermen, moet het kabinet de eisen aan 
uitzendbureaus fors verhogen. In de toekomst zouden alleen uitzendbureaus die 
een certificaat bezitten, mogen opereren op de markt. Ook moet er een einde 
komen aan de koppeling tussen werk en wonen,waardoor arbeidsmigranten die hun 
baan verliezen ook meteen op straat staan. En gemeenten moeten een vergunning 
kunnen invoeren voor verhuurders van woonruimte, zodat zij beter 
kunneningrijpen als arbeidsmigranten in ondermaatse kamers worden gehuisvest. 
Tegelijk moetengemeenten in hun bestemmingsplannen ook meer ruimte geven voor 
huisvesting vanarbeidsmigranten, zodat er meer gebouwd kan worden. Ook 
adviseert het Aanjaagteam dat arbeidsmigranten voortaan een los arbeidscontract 
en huurcontractkrijgen, zodat verlies van werk niet ook direct verlies van 
huisvesting betekent. Het Aanjaagteam steltdaarnaast voor om een 
verhuurdersvergunning in te voeren. Daarmee krijgen gemeenten meer grip 
ophuisbazen en kunnen ze ook malafide verhuurders weren van de markt. Om het 
tekort aan huisvesting voorarbeidsmigranten aan te pakken, moeten provincies en 
de Rijksoverheid een grotere rol gaan spelen. En als er een nieuw 
bedrijfslocatie wordt geopend in hun gemeente, moeten lokale overheden direct 
een inschatting maken of daar arbeidsmigranten komen te werken en wat dit 
betekent voor de huisvesting en andere voorzieningen, zoals huisartsen, in de 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7b4179b-fd8c-4711-a43d-04e8fcbb381f&title=Jaarrapportage%20Arbeidsmigranten%202021.%20Eerste%20voortgangsrapportage%20met%20betrekking%20tot%20de%20implementatie%20van%20de%20aanbevelingen%20van%20het%20Aanjaagteam%20Bescherming%20Arbeidsmigranten.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7b4179b-fd8c-4711-a43d-04e8fcbb381f&title=Jaarrapportage%20Arbeidsmigranten%202021.%20Eerste%20voortgangsrapportage%20met%20betrekking%20tot%20de%20implementatie%20van%20de%20aanbevelingen%20van%20het%20Aanjaagteam%20Bescherming%20Arbeidsmigranten.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7b4179b-fd8c-4711-a43d-04e8fcbb381f&title=Jaarrapportage%20Arbeidsmigranten%202021.%20Eerste%20voortgangsrapportage%20met%20betrekking%20tot%20de%20implementatie%20van%20de%20aanbevelingen%20van%20het%20Aanjaagteam%20Bescherming%20Arbeidsmigranten.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7b4179b-fd8c-4711-a43d-04e8fcbb381f&title=Jaarrapportage%20Arbeidsmigranten%202021.%20Eerste%20voortgangsrapportage%20met%20betrekking%20tot%20de%20implementatie%20van%20de%20aanbevelingen%20van%20het%20Aanjaagteam%20Bescherming%20Arbeidsmigranten.pdf


omgeving. Verder bevat het advies ook aanbevelingen om de handhaving te 
versterken en de samenwerking tussentoezichthouders, zoals de Inspectie SZW en 
de gemeenten, te intensiveren. Omdat er nog altijd slecht zicht is op het 
aantal arbeidsmigranten in Nederland en waar ze wonen, moeten er bovendien een 
aantal zaken veranderen in de registratie van arbeidsmigranten. 
LINK: https://open.overheid.nl/repository/ronl-404846f9-9f80-400f-90c3-
0c9a8b0fd036/1/pdf/Geen%20tweederangsburgers-Interactief.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Werkvloer 
Arbeidsmigratie 
Uitzendbureaus 
CODE: 322.21 
 
 
TITEL: Gezondheidsverschillen voorbij: complexe ongelijkheid is een zaak van ons 
allemaal 
UITGAVE: Den Haag : Raad Volksgezondheid & Samenleving., 2020 
SAMENVATTING: Essay. Er zijn in Nederland hardnekkige gezondheidsverschillen. Decennia aan 
beleid hebben die niet kunnen verkleinen. De Raad voor Volksgezondheid & 
Samenleving pleit in dit essay voor een heroverweging van de aanpak van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Gezondheidsverschillen zijn niet 
alleen de uitkomst van ongezond gedrag, maar ook van een complexe ongelijkheid 
in de samenleving. Die ongelijkheid wordt in het huidige beleid onvoldoende 
aangepakt. De geschiedenis leert echter dat de volksgezondheid het meest 
profiteerde van collectieve maatregelen rondom de leefomgeving, 
bestaanszekerheid en onderwijs. Om gezondheidsverschillen daadwerkelijk te 
verkleinen, hebben is een nieuwe doorbraak nodig. 
LINK: https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/ 
TREFWOORDEN: Nederland 
Gezondheid 
Maatschappelijke positie 
Armoede 
CODE: 562.20 
 
 
TITEL: Met alles opnieuw starten’. Een onderzoek naar de werking van het programma van 
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam.Bridge Project: Statushouders in Rotterdam, 6 
AUTEUR(S): Dagevos, J. 
Linden, M. van der 
UITGAVE: Rotterdam : Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) - Erasmus 
Universiteit Rotterdam, 2021 
SAMENVATTING: Overkoepelende eindrapportage van de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) 
die in 2016 is opgericht door Stichting de Verre Bergen om tweehonderd Syrische 
vluchtelingengezinnen te helpen om snel te integreren in de Rotterdamse 
samenleving. Daartoe biedt SNTR de deelnemende gezinnen een huurwoning en een 
intensief integratieprogramma, bestaande uit maatschappelijke begeleiding, 
taallessen en loopbaanbegeleiding. Het SNTR-programma is daarmee uniek in zijn 
soort. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld vier dagdelen per week taalles en worden 
regelmatig thuis bezocht voor hulp met praktische zaken en het vergroten van de 
zelfredzaamheid. De ambitie is dat de gezinnen zo beter de Nederlandse taal 
leren, zelfredzamer worden en zich thuis gaan voelen in Rotterdam. Deze 
overkoepelende eindrapportage trekt op basis van de verschillende 
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deelonderzoeken van het EUR Bridge project een algehele conclusie over de 
werking en de effectiviteit van het SNTR-programma. Centraal hierbij staat een 
effectmeting die is uitgevoerd op basis van een longitudinale panelsurvey, 
waarbij SNTR-deelnemers zijn vergeleken met een controlegroep van statushouders 
die door de gemeente zijn begeleid. De resultaten laten zien dat de SNTR 
-deelnemers op zowel taalverwerving, zelfredzaamheid als participatie niet 
significant beter scoren dan de vergelijkingsgroep. Hiervoor zijn meerdere 
potentiële verklaringen te geven. Zo kan de invloed van beleid beperkt zijn in 
verhouding tot andere factoren, en hebben weerbarstigheden in de uitvoering van 
het programma wellicht betere resultaten in de weg gestaan. Ook kan het zijn 
dat de effecten van het SNTR-programma pas op een later moment zichtbaar zullen 
worden. Daarom is een derde veldwerkronde van de survey afgenomen, waarover 
later gepubliceerd zal worden. 
LINK: https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/2020/08/EUR-Regioplan-2021.-Met-alles-
opnieuw-starten..pdf 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Vluchtelingen 
Etnische minderheden 
Inburgering 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 162.21 
 
 
TITEL: Kinderen uit Syrië in Rotterdam. Een surveyonderzoek onder 10- tot en met 15 
-jarigen over hun leven in Nederland. Bridge Project: Statushouders in Rotterdam 
, 5 
AUTEUR(S): Ent, B. van der 
UITGAVE: Rotterdam : Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) - Erasmus 
Universiteit Rotterdam, 2020 
SAMENVATTING: Deelrapportage over het project Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR), die in 
2016 is opgericht door Stichting de Verre Bergen om tweehonderd Syrische 
vluchtelingengezinnen te helpen om snel te integreren in de Rotterdamse 
samenleving. Daartoe biedt SNTR de deelnemende gezinnen een huurwoning en een 
intensief integratieprogramma, bestaande uit maatschappelijke begeleiding, 
taallessen en loopbaanbegeleiding. Het SNTR-programma is daarmee uniek in zijn 
soort. De ambitie is dat de gezinnen zo beter de Nederlandse taal leren, 
zelfredzamer worden en zich thuis gaan voelen in Rotterdam.In dit onderzoek 
staat de Rotterdamse leefsituatie van Syrische statushouders van de leeftijd 
tussen tien en vijftien jaar centraal. De vragenlijst is in de zomer van 2019 
door 97 kinderen ingevuld. Ruim de helft van de kinderen woont in gezinnen die 
deelnemen aan het SNTR-programma. In de vragenlijst werd ingegaan op onder 
andere de mentale gezondheid, taalbeheersing, het gezin, vrienden en ervaringen 
op school. Ook kwam aan bod wat zij van het leven in Nederland vinden. Onder de 
Syrische statushouders in Rotterdam zijn er veel kinderen en jongeren. Rond de 
40% van deze statushouders is jonger dan 18 jaar. Deze kinderen en jongeren 
wonen vaak samen met hun familie in de stad en proberen met elkaar hun weg te 
vinden in de nieuwe samenleving. Op veel gebieden gaat het goed met hen, blijkt 
uit het rapport Kinderen uit Syrië in Rotterdam van sociologen van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting de Verre Bergen. Het rapport 
geeft over het algemeen een positief beeld van hun leefsituatie. Kinderen 
rapporteren een goede mentale gezondheid. Ze zijn positief over hun Nederlandse 
taalbeheersing en geven hun taalvaardigheid gemiddeld een 7,7. Kinderen zijn 
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erg tevreden met school en hebben veel vertrouwen in de mogelijkheden die het 
Nederlandse onderwijs hen biedt. Ook zijn kinderen positief over hun (vaak 
gemengde) vriendengroep. De meesten voelen zich thuis in Nederland en zien de 
mensen in Nederland overwegend als aardig en behulpzaam.Een punt van aandacht 
is dat een groot deel van de kinderen regelmatig vertaalt voor de ouders. Dit 
kan een grote belasting zijn met negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling, 
omdat kinderen minder tijd hebben voor school en om te spelen. Een ander 
aandachtspunt is dat weinig kinderen aangaven dat ouders hen helpen als ze op 
school iets niet begrijpen. In de afgelopen maanden, waarin kinderen vaak 
alleen online onderwijs hebben gekregen, kan dit voor deze groep extra moeilijk 
zijn geweest.Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de kinderen graag 
meer vrienden zou willen hebben. Ook geeft één op de vijf kinderen aan weleens 
uitsluiting te ervaren in Nederland; zij zijn uitgescholden of hoorden dat ze 
beter terug kunnen naar hun eigen land. 
LINK: https://www.eur.nl/en/media/2020-08-stappen-vooruit-v3-24-aug 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Vluchtelingen 
Kinderen 
Etnische minderheden 
Inburgering 
Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
CODE: 162.20 
 
 
TITEL: Op weg naar  een discriminatievrije arbeidsmarkt : Handreiking lokale aanpak 
inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt 
UITGAVE: Den Haag : Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 2020 
SAMENVATTING: Deze handreiking duidt hoe gemeenten vanuit haar verschillende rollen inclusie 
op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en discriminatie kunnen bestrijden. Ook 
wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid die zij hierin dragen vanuit de 
Participatiewet en de Wet inburgering. Door de indirecte en soms onbewuste 
vormen van discriminatie, kan het lastig zijn een aanpak te formuleren. Met 
deze handreiking krijgen gemeenten een extra handvat voor een effectieve aanpak 
arbeidsmarktdiscriminatie. Deze handreiking geeft aan wat de gemeente kan doen 
in diverse rollen: werkgever, normsteller, samenwerkingspartner, bemiddelaar, 
toezichthouder. 
LINK: https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/handreiking-op-weg-naar-een-discriminatievrije-
arbeidsmarkt_20200930.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Werving & selectie 
Discriminatiebestrijding 
Gemeentelijke overheid 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 421.20 
 
 
TITEL: Hoe voorkom je discriminatie op de arbeidsmarkt? Een stappenplan in drie fasen 
voor gemeenten 
AUTEUR(S): Felten, H. 
Cadat, M. 
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UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Movisie, 2021 
SAMENVATTING: Stappenplan voor gemeenten waarin de verschillende stappen worden beschreven 
die je als gemeente kunt zetten bij de de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. De 
stappen zijn: Zet een stevige sociale norm neer tegen discriminatie. Geef zelf 
het goede voorbeeld (gemeente als werkgever). Ondersteun werkgevers met een 
‘evidence-based’ aanpak. Licht de goede voorbeelden uit. Stimuleer werkgevers 
om verantwoording af te leggen. Beloon de bedrijven die verantwoording afleggen 
. Werk alleen samen met bedrijven die het goed doen. Zorg voor een 
onafhankelijke organisatie die kan ‘namen & shamen’. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/hoe-voorkom-je-discriminatie-op-de-arbeidsmarkt.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Werving & selectie 
Etnische minderheden 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 328.21 
 
 
TITEL: Naar het inclusiever (her)maken van het hoger onderwijs: een review 
Naar ongelijkheidspraktijken 
UIT: Tijdschrift Sociologie, Jaargang 2, blz 173-212 
AUTEUR(S): Essanhaji, Z. 
Brink, M. van den 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Het doel van dit artikel is om een coherent beeld te krijgen van de 
verschillende ongelijkheidspraktijken in het hoger onderwijs. Dit coherent 
beeld is noodzakelijk voor beleidsmakers en diversiteitsmedewerkers om betere 
‘evidence-based’ interventies te ontwikkelen ) en om zicht te krijgen op 
mogelijke kennislacunes waardoor huidige interventies wellicht minder effectief 
zijn in het wegnemen van ongelijkheden. Middels het concept van 
‘ongelijkheidspraktijken’ – praktijken die binnen een organisatie een sociale 
orde creëren langs lijnen van gender, ras/etniciteit, sociale klasse, 
seksualiteit, genderidentiteit en beperking – brengen de auteurs door een 
systematische review van internationale literatuur in kaart welke 
ongelijkheidspraktijken zijn aangetoond in het hoger onderwijs. MetAllereerst 
vinden de auteurs een verschil tussen de ongelijkheidspraktijken die 
verschillende groepen ervaren, wat afhankelijk is van de zichtbaarheid van 
identiteitsaspecten. Bij een lagere inschatting van onderwijskwaliteiten 
gebeurt dit vaak op basis van zichtbare aspecten zoals gender, etniciteit en 
beperking. Tegelijkertijd wijzen studies erop dat het zichtbaar maken van een 
onzichtbaar verschil, bijvoorbeeld bij seksuele oriëntatie of onzichtbare 
beperking, ook kan resulteren in een onderschatting van kwaliteiten van 
studenten of docenten. Personen met een onzichtbaar verschil bleken dan ook hun 
identiteit te verbergen om gevolgen te ontwijken. Daarbij blijkt uit onze 
review dat er veel kennis was over wat een gebrek aan representatie doet met 
een onzichtbaar verschil (LHBTI+, en soms beperking), maar dat er in de 
literatuur minder aandacht was voor hoe structurele ongelijkheidspraktijken hen 
raken en vooral ook hoe ongelijkheidspraktijken in kennis leiden tot 
ongelijkheid voor studenten en medewerkers met een beperking. Toekomstig 
onderzoek naar ongelijkheidspraktijken bij personen met een LHBTI+-achtergrond 
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en/of een beperking zou zich daarom moeten focussen op institutionele 
ongelijkheidspraktijken en ongelijkheidspraktijken binnen kennis(productie).Ten 
tweede vinden de auteurs dat wanneer sociale groepen dezelfde 
ongelijkheidspraktijkenervaren, ze daar verschillende gevolgen van ondervinden 
door de (on)zichtbaarheidvan het verschil. Een gebrek aan representatie in 
aantallen bijvoorbeeld, leidt bij studenten en medewerkers van kleur tot minder 
herkenning en beperkte toegang tot supportnetwerken, maar bij LHBTI+-studenten 
en -medewerkers leidt dit bovendien tot toenemende stress en angst over het 
(niet) zichtbaar maken van de eigen identiteit en bij studenten en medewerkers 
met een beperking tot twijfel over het durven opeisen van aanpassingen. Als 
derde vinden de auteurs het verschil in gevolgen die sociale groepen ervaren 
van dezelfde ongelijkheidspraktijken niet alleen verklaard wordt door de (on 
)zichtbaarheid van het verschil, maar ook door de kruising van verschillen 
oftewel door intersectionaliteit. Studies tonen dat vrouwen van kleur harder 
geraakt worden door het ideaalbeeld van een wetenschapper , dat ze vergeleken 
met witte vrouwen vaak lager ingeschat worden in onderwijsevaluaties en dat 
queer-vrouwen van kleur een combinatie van racisme en homofobie ervaren.Tot 
slot zien de auteurs in lijn met Janssens en Steyeart (2019) de verbondenheid 
van ongelijkheidspraktijken,en het cumulatief effectief daarvan. Zo hebben 
bijvoorbeeld medewerkers van kleur – door een gebrek aan representatie – 
beperkter toegang tot supportnetwerken die belangrijk zijn voor het succesvol 
aanvragen van beurzen en het ontvangen van prijzen waardoor zij minder kans 
maken op een beurs of prijs. 
LINK: https://doi.org/10.38139/TS.2021.14 
TREFWOORDEN: Hoger Onderwijs 
Schoolloopbaan 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Homoseksualiteit 
CODE: 742.21 
 
 
TITEL: Inzet ervaringsdeskundigheid uitrol VN-verdrag Handicap. Uitkomsten van de 
uitvraag, najaar 2021 
AUTEUR(S): Timmerman, S. 
Moonen, J. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek. In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. 
Sinds die tijd zijn er diverse initiatieven gestart om invulling te geven aan 
dit verdrag. Toch is het voor mensen met een beperking of handicap vaak niet 
mogelijk om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De inzet van 
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, onder andere door de VN-ambassadeurs, kan 
gemeenten in de uitvoering van het VN-verdrag helpen. Movisie wil 
onderzoeken op welke wijze de inzet van ervaringsdeskundigen bij de uitrol van 
het VN-verdrag Handicap in gemeenten kan worden verbeterd. Daarom werd in het 
najaar van 2021, van begin september tot begin oktober, een online uitvraag 
uitgezet onder ervaringsdeskundigen die in hun gemeenten actief zijn met het VN 
-verdrag Handicap. Een groot deel van hen doet dat bijvoorbeeld in de rol van VN 
ambassadeur.250 ervaringsdeskundigen vulden de vragenlijst in. 82,5% van hen 
draagt in de eigen gemeente bij aan de implementatie van het VN-verdrag 
Handicap. Hun rapportcijfers geven een duidelijk beeld: ze beoordelen de lokale 
uitrol van het verdrag in hun gemeente gemiddeld met een 5,3. ‘Het VN-verdrag 
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is wel ondertekend, maar de praktijk van alle dag is anders’, aldus een 
respondent. Ook de samenwerking met de gemeente kan nog veel beter, vinden de 
ervaringsdeskundigen, al scoort die samenwerking een nipte voldoende: 5,8. 
Achter dit cijfer schuilt een tweeledig beeld: een deel van de respondenten 
kijkt hoopvol naar de samenwerking met de gemeente, zoekt naar de juiste vorm 
en ziet veel ruimte voor verbetering. Een aanzienlijk deel van de respondenten 
is echter zwaar teleurgesteld en geeft soms aan dat de samenwerking met 
gemeente is geëindigd.Ervaringsdeskundigen beoordelen hun eigen rol met een 
gemiddeld cijfer van 7,3. Respondenten geven aan over veel kennis te beschikken 
, maar geven aan vaak niet als serieuze gesprekspartner gezien te worden.De 
publicatie met de uitkomsten van de uitvraag bevat naast conclusies ook een 
aantal aanbevelingen. Zo wordt voorgesteld een landelijk en regionaal 
leernetwerk te organiseren, waar ervaringsdeskundigen en ambtenaren elkaar 
makkelijk kunnen vinden en bevragen, en waarin ze kennis en kunde met elkaar 
kunnen delen. In het regionale netwerk zou ook ondersteuning kunnen worden 
belegd voor ervaringsdeskundigen. Daarnaast lijkt er ook behoefte aan kennis- en 
bewustwordingscampagnes. Deze kunnen landelijk en lokaal worden ingezet. In 
zo’n campagne kan aan een breed publiek beter duidelijk worden gemaakt waarom 
het VN-verdrag Handicap er is, wat het zo belangrijk maakt en waarom het 
noodzakelijk is dat er lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Die bewustwording 
lijkt nu nog te minimaal. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan om lokaal te 
komen tot betere samenwerkingsafspraken en het ontwikkelen van 
trainingsmateriaal. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-
12/20211220%20DEF%20Rapport%20Inzet%20ervaringsdeskundigheid%20VN-
verdrag%20Handicap.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Gemeentelijke overheid 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
Belangenorganisaties 
Discriminatie 
CODE: 920.21 
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