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TITEL: Resultaten van de Proeftuin Moslimdiscriminatie Melden. Publicatie en 
Handreiking 
AUTEUR(S): Wolf, M. 
Sandford, N. 
Loon, D. van 
UITGAVE: Amsterdam : Kennisland, 2022 
SAMENVATTING: Rapport (publicatie) en handreiking gemaakt in het kader van de "Proeftuin 
Moslimdiscriminatie Melden" dat als doel had de meldingsbereidheid van moslimdiscriminatie te 
vergroten. Dit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Proeftuin 
liep van augustus tot december  orzieningen (ADV’s), gemeenten en burgers te onderzoeken 
welke activiteiten zij zelf kunnen ontwikkelen om een hogere meldingsbereidheid 
bij moslimdiscriminatie te stimuleren. Het rapport beschrijft de inhoudelijke 
resultaten van de proeftuin in twee regio’s in Nederland, Zeeland en Oost 
-Nederland. Met het organiseren en begeleiden van deze proeftuin is ervaring 
opgedaan met het inzetten van public design als methode voor het vergroten van 
meldingsbereidheid. Deze geleerde lessen zijn verwerkt tot een handreiking.De 
handreiking biedt een methode voor gemeenten en ADV’s om samen met lokale 
organisaties en burgers activiteiten te ontwerpen die de meldingsbereidheid bij 
verschillende discriminatiegronden vergroten. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/02/25/resultaten-
van-de-proeftuin-moslimdiscriminatie-melden-en-handreiking-vergroten-meldingsbereidheid-bij-
discriminatie-een-public-designaanpak/Verslag+proeftuin+moslimdiscriminatie+-+def+versie+(1).pdf 
LINK HANDREIKING: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/02/25/resultaten-
van-de-proeftuin-moslimdiscriminatie-melden-en-handreiking-vergroten-meldingsbereidheid-bij-
discriminatie-een-public-
designaanpak/handreiking_Vergroten++meldingsbereidheid++bij+discriminatie.pdf 
TREFWOORDEN: Meldpunten 
Moslimdiscriminatie 
Discriminatie 
Klachtbehandeling 
Etnische minderheden 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 222.22 
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TITEL: Child interethnic prejudice in the Netherlands: social learning from parents and 
picture books 
AUTEUR(S): Bruijn, Y. de 
UITGAVE: 2022 
SAMENVATTING: Dissertation University of Leiden. The aim of this dissertation was to provide insight 
in interethnic prejudice of children in the Netherlands and attitudes and ideologies that they are 
exposed to through two socialization agents: parents and children’s books. Specifically attitudes and 
ideologies based on intergroup contact theories and diversity ideologies were of interest. This 
dissertation is a first step in examining the basis for applying prejudice -reducing theories based on 
social learning theory to the specific multi-ethnic Dutch context. Overall, results show that interethnic 
prejudice is found in various forms among young children in the Netherlands. Furthermore, intergroup 
contact approaches to impr ove children’s interethnic attitudes may face some obstacles, as results 
show that parents might be more or less willing to facilitate interethnic contact with different ethnic 
groups, intergroup contact effects are not always found, and ethnic diversity and thus indirect contact 
opportunities in popular popular books for children are somewhat limited. Furthermore, results show 
that multiculturalist rather than colorblind diversity approaches can benefit interethnic attitudes of 
children in dominant ethnic groups, but that the latter are prevailing in popular children’s books. This 
dissertation can help move both research and the development of practical programs on improving 
interethnic attitudes among children in the Netherlands forward 
LINK: https://hdl.handle.net/1887/3249963 
TREFWOORDEN: Literatuur 
Kinderen 
Beeldvorming 
Vooroordelen 
Leerprogramma NL 
Etnische minderheden 
Relatieverbetering (groepen) 
Interetnische verhoudingen 
CODE: 734.22 
 
 
TITEL: Onzichtbaar in twee werelden : Hulpverlening voor transgender slachtoffers van 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
AUTEUR(S): Blank, M. de 
Nazer, M. 
Krebbekx, W. 
Gashi, G. 
UITGAVE: Amsterdam : Atria, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar hulpverlening voor transgender slachtoffers van huiselijk geweld 
kindermishandeling. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Op welke wijze is de afstand 
tussen transgender slachtoffers van huiselijk geweld en het zorgaanbod te verminderen, om te komen 
tot een (meer) sluitende aanpak van huiselijk geweld? Deze vraag wordt beantwoord op basis van 25 
semigestructureerde diepte-interviews: 13 met transgender hulpvragers en 12 met 
hulpaanbieders (waarvan 9 uit de formele en 3 uit de informele zorg). Bevindingen zijn:  
• Geïnterviewden gaven aan dat transgender slachtoffers van huiselijk geweld grotendeels onzichtbaar 
zijn in twee werelden: (1) in organisaties rond de aanpak van huiselijk geweld is transgenderthematiek 
vaakonzichtbaar, en (2) in de wereld van de transgenderzorg/belangenbehartiging is huiselijk geweld 
vaak onzichtbaar . De hulpverleningsloot daardoor vaak niet aan 
bij hun ervaringen. 

https://hdl.handle.net/1887/3249963


• Zowel hulpvragers als hulpverleners ervaren dat deze specifieke doelgroep niet goed herkend wordt, 
en dat ofwel hun transgender achtergrond, ofwel hun geweldservaringen, over het hoofdgezien 
worden. Dit vormt een ernstige belemmering voor tijdige en passende hulp. 
• De onzichtbaarheid en inadequate opvang van transgender slachtoffers van huiselijk geweld lijkt 
enerzijds te maken te hebben met factoren die bij de hulpvragers liggen, zo benoemden zowel 
hulpvragers als hulpaanbieders. Geïnterviewdehulpvragers wachtten vaak lang met het zoeken naar 
hulp, om redenen die deels generiek en deels trans specifiek zijn. Hierbij speelden de 
gemarginaliseerde positie van transgender personen en sociaal-culturele opvattingen en stereotypen 
over (trans)genderthematiek en huiselijk geweld een belangrijke rol. 
• Maar uit de ervaringen van de geïnterviewden bleek dat de onzichtbaarheid en inadequate opvang 
van transgender slachtoffers van huiselijk geweld ook te maken kan hebben met factoren aan de 
aanbodkant. Zowel hulpvragers als hulpaanbieders wijzen op het bestaan van wantrouwen 
jegens(bepaalde) instanties, dat soms veroorzaakt wordt door vooroordelen/stereotypen, maar soms 
ook door eerdere negatieve ervaringen met die instanties. Een aantal geïnterviewde hulpverleners 
ziet dit wantrouwen (deels) als terecht. De zoektocht naar passende hulp wordt vaak als ingewikkeld 
en intimiderend ervaren, en hulpvragers worden hierin nauwelijks ondersteund. Emotioneel/psychisch 
geweld jegens trans mensen (zoals  het ontkennen van iemands genderidentiteit of het belemmeren 
van een transitie), wordt vaak niet als huiselijk geweld gedefinieerd. Dit is onterecht en belemmert 
adequate hulpverlening 
LINK: https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Rapport-aanpak-huiselijk-geweld-
trans-personen-Atria.pdf 
TREFWOORDEN: Transseksualiteit 
Huiselijk geweld 
Mishandeling 
Hulpverlening 
Kinderbescherming 
CODE: 171.21 
 
 
TITEL: Wet van 29 september 2021 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in 
verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen 
en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en 
besloten vennootschappen. 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021 
SAMENVATTING: Tekst en Memorie van toelichting bij de "Wet van 29 september 2021 tot wijziging 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken 
van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad 
van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen." De wet 
omvat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te 
bevorderen Ten eerste, de samenstelling van de raad van commissarissen en niet 
-uitvoerende bestuurders van grote naamloze en besloten vennootschappen moet 
evenwichtig zijn in die zin dat deze ten minste voor een derde uit mannen en 
een derde uit vrouwen bestaat. Een benoeming in strijd met dit voorschrift is 
nietig. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de 
besluitvorming.cTen tweede worden grote vennootschappen verplicht passende en 
ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en 
vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Daarover 
dienen zij te rapporteren aan de Sociaal Economische Raad (SER).Deze wet is de 
opvolger van een wet die vaan 1 januari 2013 tot 1 januari 2020 van kracht was. 
In deze wet was een streefcijferregeling vastgelegd voor een evenwichtige 
verdeling van zetels in het bestuur en de raad van commissarissen van grote 
naamloze en besloten vennootschappen. Gestreefd werd naar minimaal 30 procent 
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vrouwen en minimaal 30 procent mannen in de raad van bestuur en raad van 
commissarissen van grote vennootschappen. De laatste aflevering van de monitor 
die de effecten van deze streefcijferregeling onderzoekt concludeert dat dat de 
streefcijferregeling een positief, maar beperkt effect heeft gehad. 90% van de 
bedrijven heeft geen evenwichtige verdeling gEr is een kleine groep ‘koplopers’ 
(minder dan 10%) die het streefcijfer. Maar een grote groep bedrijven komt niet 
in beweging en heeft nog steeds geen vrouwen benoemd in het bestuur en de raad 
van commissarissen. 
LINK: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20211026/publicatie_wet/document3/f=/vlnceijj5izy.pdf 
MEMORIE VAN TOELICHTING: Ihttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35628-3.pdf 
TREFWOORDEN: Bedrijfsleven 
Vrouwen 
Mannen 
Positieve actie 
CODE: 422.21 
 
 
TITEL: De Nederlandse seksbranche : Een onderzoek naar omvang en aard, beleid, toezicht 
en handhaving 
AUTEUR(S): Bleeker, Y. 
Braak, G. van den 
UITGAVE: Amsterdam : Regioplan, 2021 
SAMENVATTING: Nulmeting van een langdurig onderzoek dat de mogelijke effecten van de 
aankomende Wet regulering sekswerk (Wrs) in kaart brengt. Dit wetsvoorstel 
reguleert prostitutie en andere vormen van sekswerk om zo misstanden in de 
seksbranche te voorkomen of te verminderen. Sinds de opheffing van het 
bordeelverbod in 2000 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het 
prostitutiebeleid. Dat zorgt voor lokale verschillen. De Wrs moet onder meer 
deze beleidsverschillen tussen gemeenten te verkleinen en de toezicht en 
handhaving op de seksbranche te uniformeren. Het onderzoek gaat over de aard en 
omvang van de seksbranche, gemeentelijk beleid en de organisatie van toezicht 
en handhaving. Het geeft ook een blik op de online seksbranche zonder 
vergunning. Onderzoek is uitgevoerd door gesprekken met landelijke en lokale 
organisaties met goed zicht op de seksbranche. Daarnaast zijn alle Nederlandse 
gemeenten benaderd met het verzoek een online enquête in te vullen. 157 van hen 
(45% van alle gemeenten) hebben uiteindelijk de enquête ingevuld. 75 niet 
-responderende gemeenten zijn vervolgens via de telefoon en via e-mail benaderd 
om drie kernvragen te beantwoorden. Ook zijn in zes gemeenten casestudies 
uitgevoerd. Dit onderzoek laat op basis van de grootschalige enquête onder 
gemeenten zien hoeveel gemeenten prostitutiebeleid hebben, hoe het beleid in 
Nederlandse gemeenten te typeren is. En welke keuzes gemeenten in hun beleid 
maken. Het blijkt dat ongeveer de helft van gemeenten prostitutiebeleid heeft 
en veruit de meesten daarvan een maximaal aantal toegestane seksbedrijven 
toestaan. De gemeenten richten hun beleid met name op vergunningseisen, 
vestigingscriteria, handhaving en toezicht, gezondheidsaspecten en ook het 
bestrijden van mensenhandel. Thema’s als de versterking van de maatschappelijke 
positie van sekswerkers, uitstapbeleid, meedenken van sekswerkers in beleid, 
niet brandmerken en verbeteren van de arbeidsmarktpositie komen relatief weinig 
in het beleid voor. 
LINK: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3146/3134-de-nederlandse-
seksbranche-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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TREFWOORDEN: Prostitutie 
Vrouwen 
Gemeentelijke overheid 
Vrouwenhandel 
Illegale arbeid 
CODE: 329.21 
 
 
TITEL: De aard en effecten van prostitutiebeleid 
AUTEUR(S): Bleeker, Y. 
Mulder, E. 
Korf, W. 
UITGAVE: Amsterdam : Regioplan, 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de aard en effecten van verschillende varianten van 
prostitutiebeleid. Onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews met 
landelijke organisaties, inventariserend literatuur- en bronnenonderzoek (naar 
onder meer de situatie in België, Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, 
Oostenrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland om zo een overzicht te geven van 
onderzochte effecten van prostitutiebeleidsvarianten). Geconcludeerd wordt dat 
over de effecten van prostitutiebeleid niet veel bekend is. Het onderzoek laat 
zien dat klantcriminalisering weliswaar invloed heeft op de wijze waarop de 
samenleving tegen sekswerk aankijkt. Maar het is onduidelijk of het ook leidt 
tot een afname van de vraag naar of aanbod van betaalde seks. En stel dat de 
vraag daalt, geldt dit dan ook voor klanten die voor problemen zorgen of juist 
niet? En als het aanbod daalt, geldt dit dan ook voor gedwongen 
sekswerkers?Steviger bewijs is er voor de gevolgen van (gedeeltelijke) 
criminalisering voor sekswerkers die actief blijven ondanks dat zij, hun 
klanten of de facilitators gestraft kunnen worden. Zij krijgen bijvoorbeeld te 
maken met gevolgen als klanten die zich door het verbod niet laten afschrikken, 
slechtere arbeidsomstandigheden, een hogere drempel voor voorzieningen en 
hulpverlening en zij voelen zich (nog meer) gestigmatiseerd. Decriminalisering 
in Nieuw-Zeeland zorgde juist voor meer ervaren autonomie onder sekswerkers. 
Over de effecten van regulering is het minst bekend. Wat men ervaart binnen de 
seksbranche en verwacht van maatregelen hangt erg af van de positie die iemand 
heeft in het maatschappelijke veld. Autonome sekswerkers en de geïnterviewde OM 
- medewerkers dachten bijvoorbeeld heel verschillend over hoeveel sekswerkers 
gedwongen werken. 
LINK: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3147/3201-de-aard-en-effecten-
van-prostitutiebeleid-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
TREFWOORDEN: Vrouwenhandel 
Prostitutie 
Strafrecht 
CODE: 175.22 
 
 
TITEL: LHBTI-Acceptatie en pride. 1V Opiniepanel Rapport. 31 juli 2021 
AUTEUR(S): Kester, J. 
Kamphuis, L. 
UITGAVE: Hilversum : AVROTROS, 2021 
SAMENVATTING: Opinie-onderzoek naar LHBTI-acceptatie en ervaringen van LHBTI-personen. Aan dit 
onderzoek, gehouden van 14 tot en met 27 juli 2021, deden 25.022 leden van het 
Opiniepanel mee, van wie 3.817 LHBTIQ+'ers. De resultaten zijn na weging 
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representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau, burgerlijke staat, stemgedrag en spreiding over het land. 
Enkele bevindingen zijn:. Fors minder LHBTIQ+'ers vinden dat Nederland voorop 
loopt als het gaat om hun acceptatie. In 2020 vond 48% dat nog, dit jaar 
slechts 32%. Nederland staat sinds het homohuwelijk stil en negatieve reacties 
zijn nog alledaags. Voor het derde jaar op rij zeggen vier op de tien 
ondervraagden uit die gemeenschap (in 2021 42%) negatief gedrag te hebben 
meegemaakt, omdat ze zijn wie ze zijn. Ook het aantal LHBTIQ+'ers dat het een 
probleem vindt om in Nederland uit te komen voor hun geaardheid is dit jaar 
onveranderd hoog: 61 procent. Verder zeggen grote groepen dat zij zich niet 
vrij voelen om op straat hand in hand te lopen met hun partner (50 procent) of 
een kus te geven (54%). Terwijl ruime meerderheden niet-LHBTIQ+'ers daar geen 
problemen mee ervaren.LHBTIQ+'ers ervaren intolerantie uit alle hoeken van de 
samenleving. Allereerst wordt veel genoemd dat de 'doorsnee hetero' hen wel 
zégt te accepteren, maar dat niet echt doe Slechts 10% van de niet-LHBTIQ+'ers 
in het onderzoek noemt het aanstootgevend als een man en vrouw dat doen.Dat 
cijfer wordt stukken hoger als het gaat om twee mensen van hetzelfde geslacht. 
Een kwart (23%) vindt twee kussende mannen aanstootgevend, 18% vindt dat het 
geval bij twee vrouwen. 
LINK: https://eenvandaag.assets.avrotros.nl/user_upload/PDF/2021_07_31_pride_2021.pdf 
LINK: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/door-aangepaste-pride-is-er-
dit-jaar-te-weinig-aandacht-voor-lhbti-acceptatie-vindt-helft-van-de-ge/ 
TREFWOORDEN: Publieke opinie 
Discriminatie 
Transseksualiteit 
Homoseksualiteit 
CODE: 005.21 
 
TITEL: Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2020 
UITGAVE: Den Haag : CIDI, 2021 
SAMENVATTING: Overzicht van meldingen van antisemitische incidenten in het jaar 2020 die door 
het CIDI zijn geregistreerd. CIDI registreerde in 2020 in totaal 135 
antisemitische incidenten. Dit is hetzelfde aantal als in 2018, en fors minder 
dan de 182 incidenten die in het piekjaar 2019 zijn geregistreerd. Incidenten 
op sociale media zijn in deze cijfers niet meegerekend. Aangezien Nederland 
voor het grootste deel van 2020 in lockdown verkeerde, is het aantal incidenten 
alsnog zorgwekkend. Het aantal fysieke ontmoetingen en interactie in het 
openbaar was flink beperkt. Vergeleken met het voorgaande jaar zijn dan ook 
flink minder incidenten geregistreerd in de openbare ruimte. In domeinen die 
niet zijn getroffen door de lockdown, zoals bijvoorbeeld schriftelijke 
(digitale) uitingen, bleef het aantal incidenten juist vergelijkbaar met 
voorgaande jaren. Hoewel de ingeslagen weg hoopvol stemt, moeten conclusies uit 
de cijfers voorzichtig worden getrokken. Het totaal van 135 incidenten is 
exclusief antisemitische uitingen op sociale media, waar het aantal veel hoger 
ligt, zo blijkt uit een onderzoek dat CIDI liet doorvoeren in 2020. Uit een 
onderzoek in opdracht van CIDI werden er in 2019 werden 747 antisemitische 
tweets in het Nederlands gevonden. Nog eens 286 websites, blogs en fora gehost 
op Nederlandse servers bleken antisemitische uitingen te bevatten. Op 78% van 
die sites komt antisemitisme zelfs structureel voor. Een nadere bestudering van 
de incidenten uit 2020 wijst erop dat antisemitisme in kwalitatieve zin 
giftiger is geworden. Geloof in complotmythes over een ‘Joodse overheersing’, 
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zelfs de beschuldiging dat Joden het coronavirus zouden hebben gemaakt, zijn 
alomtegenwoordig – vooral, maar niet uitsluitend, op sociale media. Het rechts 
-extremisme lijkt te profiteren van maatschappelijke onrust over de 
coronamaatregelen, terwijl de inlichtingendiensten geen afname zien bij 
moslimfundamentalisme – twee vormen van extremisme waarbij Jodenhaat dikwijls 
de ideologische kern vormt. 
LINK: https://www.cidi.nl/wp-content/uploads/2021/04/Monitor-2020.pdf 
TREFWOORDEN: Nederland 
Discriminatie 
Antisemitisme 
CODE: 021.21 
 
 
TITEL: Vluchtelingen in getallen 2021 
UITGAVE: Amsterdam : VluchtelingenWerk Nederland, 2021 
SAMENVATTING: In deze publicatie geeft VluchtelingenWerk Nederland een overzicht van cijfers 
over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Zo is 
informatie van de IND, het COA, het CBS, Eurostat en UNHCR in één document 
terug te vinden. Hoeveel vluchtelingen zijn er? Waar komen ze vandaan? Waar 
worden ze opgevangen? Het gaat om de meest recente cijfers (tot en met jaar 
2020 en soms tot en met juni 2021). In 2020 vragen 13.637 mensen voor het eerst 
asiel aan in Nederland. Dat is een daling van 8.860 vergeleken met 2019, toen 
22.533 mensenbescherming zochten. Door de coronamaatregelen was het ook voor 
asielzoekers moeilijker om te reizen. De meeste asielaanvragen in 2020 
komen van Syriërs (4.022), Algerijnen (993 )en Turken (989). Het aantal 
gezinsleden dat zich herenigt met een vluchteling in Nederland is ook gedaald: 
van4.179 in 2019 naar 3.863 in 2020. In de eerste helft van 2021 vragen 6.016 
mensen asiel aan, waarvan een derde afkomstig is uit Syrië.416.860 
asielaanvragen in de EU416.860 asielzoekers vragen in 2020 bescherming in een 
EU-land (zonder Verenigd Koninkrijk), bijna een derde minder dan in 2019. 15% 
daarvan was afkomstig uit Syrië (63.455 mensen). Duitsland en Frankrijk vangen 
daarvan samen ruim 40% op. In 2020 zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit. De 
VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR becijferde dat er 82,4 miljoen mensen op de 
vlucht zijn vooroorlog en geweld. De laatste drie jaren werd dat trieste record 
telkens verbroken. Het aantal mensen dat op de vlucht is, is bijna verdubbeld 
vergeleken met 2010. Bijna 6,7 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. 42% van 
de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. 86% van de vluchtelingen wereldwijd 
wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. 
LINK: 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Publicaties/vig202108.pdf 
TREFWOORDEN: Nederland 
Vluchtelingen 
Asielprocedure 
Opvangcentra 
Vluchtelingenbeleid 
CODE: 162.21 
 
 
TITEL: Puzzling pathways: The integration paradox among migrants in Western Europe 
Journal of Ethnic and Migration Studies 
AUTEUR(S): Geurts, N. 
UITGAVE: 2022 

https://www.cidi.nl/wp-content/uploads/2021/04/Monitor-2020.pdf
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Publicaties/vig202108.pdf


SAMENVATTING: Dissertation Radboud University Nijmegen. Public debates over migrant 
integration in Western Europe highlight issues of national boundaries and 
belonging, exposing an alleged ‘failed belonging’ as a threat to social 
cohesion and liberal democracy. According to key theories in migration studies, 
which are in line with what media and politicians argue, migrants’ socio 
-economic position is a key enabler for such a sense of national belonging. 
However, recent studies indicate that migrants with a higher educational and 
economic position actually experience a lower sense of belonging to the 
residence country than those who have a lower socio-economic position. This is 
considered a counterintuitive finding and has therefore been dubbed the 
integration paradox. This dissertation offers insight into the underlying 
mechanisms of this paradox using a mixed methods design. Results show that 
there are specific conditions and explanations, such as unmet expectations and 
feeling like a world citizen, which explain why and when an integration paradox 
can come about. A higher socio-economic position thus does not automatically 
translate into a greater sense of belonging to the residence country. 
Integrating multiple methods and theoretical angles have allowed me to explore 
the meaning of this paradox, and in doing so revealed that the integration 
paradox may not be all that paradoxical after all. 
LINK: https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/24651 
TREFWOORDEN: Nederland 
Europa 
Etnische minderheden 
Etnische identiteit 
Migratie-ervaringen 
Discriminatie 
CODE: 144.22 
 
 
TITEL: Oprotten uit Giethoorn : ZEMBLA (03-02-2022) 
AUTEUR(S): Mostert, D. 
UITGAVE: Hilversum : BNNVARA , 2022 
SAMENVATTING: Documentaire over Yusuf en zijn moeder. Yusuf is vijftien jaar en woont met zijn 
moeder in Giethoorn. Ze zijn van Turkse afkomst. Het dorp verwelkomt jaarlijks 
duizenden toeristen uit de hele wereld. Maar Yusuf en zijn moeder voelen zich 
helemaal niet gewenst. In het dorp worden ze al meer dan een jaar 
gediscrimineerd. 's Nachts wordt hun huis belaagd, jongeren trappen tegen de 
voordeur en de auto wordt meerdere keren vernield. Yusuf en zijn moeder zijn 
radeloos en doodsbang. De politie doet het af als kattenkwaad en van de 
gemeente heeft ze nooit wat gehoord. Ondertussen gaat het treiteren en 
discrimineren gewoon door. Zembla onderzoekt waarom ze niet worden geholpen. 
Deskundigen die aan het woord komen, oordelen dat de politie Oost-Nederland, 
het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en de gemeente Steenwijkerland tekort 
zijn geschoten in de behandeling van de discriminatiezaak. 
LINK: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/oprotten-uit-giethoorn 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Etnische minderheden 
Politie-optreden 
Racisme 
CODE: 533.21 
 
TITEL: Versterking ketenbrede aanpak discriminatie en racisme 

https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/24651
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/oprotten-uit-giethoorn


UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2022 
SAMENVATTING: Met deze brief (d.d. 23 februari 2022) informeert de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over welke trajecten en 
ontwikkelingen in gang zijn of worden gezet om te komen tot een versterkte 
ketenbrede aanpak van discriminatie en racisme. Brief is gestuurd naar 
aanleiding van de uitzending van het tv-programma Zembla over een Turks gezin 
in Giethoorn dat gediscrimineerd werd en zich niet veilig voelde door 
racistische pesterijen, intimidatie en vernielingen sinds de herfst van 2020. 
De brief gaat in op de bestaande samenwerking tussen politie, 
antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en Openbaar Ministerie (OM) in dit soort 
gevallen. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cc998772-6514-4f21-bee4-
356b2564d660&title=Versterking%20ketenbrede%20aanpak%20discriminatie%20en%20racisme.doc
x 
TREFWOORDEN: Landelijke overheid 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatie 
Racisme 
Klachtbehandeling 
Meldpunten 
CODE: 323.22 
 
TITEL: Sociale veiligheid in het hoger onderwijs : Factsheet - februari 2022 
UITGAVE: Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2022 
SAMENVATTING: Deze factsheet over sociale veiligheid in het hoger onderwijs geeft cijfers over 
de mate waarin studenten in het hoger onderwijs vinden dat het leerklimaat 
binnen hun opleiding veilig is. De informatie in deze factsheet is gebaseerd op 
een digitale vragenlijst die in mei en juni 2021 onder 10.000 studenten uit het 
bekostigd hoger onderwijs is uitgezet. De steekproef bestond uit 5.000 studenten 
die aan een universiteit studeerden (wo-studenten) en 5.000 studenten die aan 
een hogeschool studeerden (hbo-studenten). Zij verbleven 1 tot 6 jaar in het 
hoger onderwijs en waren tussen de 17 en 40 jaar oud. De respons was 15,4%. Dat 
betekent dat 1.538 (hbo=689 en wo=849 ) studenten de vragenlijst volledig 
hebben ingevuld. De meeste studenten ervaren hun opleiding als een veilig 
leerklimaat waar zij hun mening durven te uiten en zij ervaren dat de docenten 
hen respectvol behandelen. Tegelijkertijd zien studenten ook pestgedrag en 
discriminatie. Ook bij het zoeken van een stage wordt discriminatie 
gesignaleerd. Alhoewel het merendeel van de studenten aangeeft geen 
grensoverschrijdend gedrag ervaren te hebben op de opleiding, zegt 4% hier wel 
mee van doen gehad te hebben. Dat zou overeenkomen met ruim 30.000 studenten in 
het hoger onderwijs. Ruim de helft van hen geeft aan dat het ging om 
grensoverschrijdend gedrag van personeel van de onderwijsinstelling. Een deel 
van de incidenten blijft onzichtbaar voor (besturen van) instellingen. Van de 
studenten die aangeven dat zij te maken hebben gehad met grensoverschrijdend 
gedrag, geeft een kwart aan dat zij geen actie ondernamen. De meerderheid gaf 
aan dat zij met iemand binnen of buiten de instelling spraken over het incident 
. Een kwart van de studenten besprak het incident met de vertrouwenspersoon van 
de instelling. En slechts een klein deel van de studenten heeft een officiële 
klacht ingediend bij de instelling of bij de medezeggenschapsraad, of heeft 
contact opgenomen met de politie. Weinig vertrouwen in de klachtenprocedure. 
Redenen voor deze studenten om geen officiële klacht in te dienen waren (a) dat 
ze het idee hadden dat het geen zin heeft (de helft), (b) dat ze een drempel 
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voelden (een derde), of (c) dat ze niet wisten waar ze terecht konden (bijna 
een op de 5). 
LINK: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/publicaties/2022/02/2
3/factsheet-sociale-veiligheid-in-het-hoger-
onderwijs/Factsheet+sociale+veiligheid+in+het+hoger+onderwijs.pdf 
TREFWOORDEN: Studenten / stagiaires 
Discriminatie 
Klachtbehandeling 
Hoger Onderwijs 
Intimidatie 
Pesten 
CODE: 745.22 
 
 
TITEL: Gendergelijkheid: Naar een gelijkwaardige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
. Charterdocument 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal-Economische Raad (SER), 2022 
SAMENVATTING: Dit Charterdocument van SER Diversiteit in Bedrijf gaat in op de vraag: wat zijn 
belemmeringen voor meer gendergelijkheid in arbeidsorganisaties en wat is nodig 
om die te overwinnen? Gendergelijkheid is van belang voor vrouwen én mannen. 
Dit vereist bewustwordingen cultuurverandering. In die verandering is een rol 
weggelegd voor zowel mannen als vrouwen,voor werknemers én werkgevers. Het 
Charterdocument beantwoordt die vraag langs verschillende lijnen. Aan de orde 
komen:. de meerwaarde van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt vanuit het 
perspectief van gelijke behandeling en zakelijk belang;. de kenmerken van de 
arbeidsmarktpositie van vrouwen;. structurele en culturele belemmeringen voor 
het realiseren van meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en binnen 
arbeidsorganisaties;. oplossingen en aanbevelingen voor interventies op 
verschillende niveaus;. de rol van ondernemingsraad en van medewerkersnetwerken 
binnen bedrijven. Bij alle thema’s zijn praktijkvoorbeelden beschreven van 
succesvolle interventies. Deze voorbeelden komen van bedrijven en organisaties 
die het Charter Diversiteit hebben ondertekend. De bijlagen geven een overzicht 
van organisaties die zich inzetten voor meer gendergelijkheid op de 
arbeidsmarkt, van vrouwennetwerken in bedrijven die zijn aangesloten bij het 
Charter Diversiteit en beknopte juridische informatie. 
LINK: https://www.ser.nl/-
/media/ser/downloads/thema/diversiteitinbedrijf/publicaties/2022/Charterdocument-
Gendergelijkheid.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
Diversiteitsbeleid 
Discriminatie 
Vrouwen 
Werkvloer 
CODE: 413.22 
 
 
TITEL: Divers werven selecteren. Kennisdocument 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal-Economische Raad (SER), 2021 
SAMENVATTING: Dit kennisdocument gaat in op de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om 
meer diversiteitsbewust en -bestendig te werven en te selecteren. Waar vind je 
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divers talent en, nog belangrijker, hoe zorg je ervoor dat zij voor jouw 
organisatie kiezen? Dit Kennisdocument besteedt allereerst aandacht aan de 
valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie. Op basis van deze analyse 
worden tips en ‘best practices’ gegeven voor het gehele traject, vanaf het 
opstellen van de vacature tot en met selecteren van de uiteindelijke kandidaat. 
Voor het samenstellen van dit document is gebruikgemaakt van 
literatuuronderzoek. Deze informatie is aangevuld met praktijkvoorbeelden die 
afkomstig zijn van de ondertekenaars van het Charter Diversiteit die deze 
aanpassingen hebben doorgevoerd in hun wervings- en selectiebeleid. 
LINK: https://www.ser.nl/-
/media/ser/downloads/thema/diversiteitinbedrijf/publicaties/2021/divers-werven-selecteren.pdf 
 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Diversiteitsbeleid 
Werving & selectie 
CODE: 411.21 
 
 
TITEL: Leeftijdsdiversiteit. Charterdocument 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal-Economische Raad (SER), 2021 
SAMENVATTING: Dit Charterdocument van SER Diversiteit in Bedrijf gaat in op de vraag: Welke 
voordelen biedt deze groeiende diversiteit in leeftijd en hoe kunnen bedrijven 
die optimaal benutten? Deze vraag staat centraal in het Charterdocument 
'Leeftijdsdiversiteit' (2021). Daarin is kennis gebundeld over de meerwaarde, 
de knelpunten en oplossingsrichtingen op het gebied van leeftijdsdiversiteit op 
de werkvloer. Het biedt daarnaast informatie over de arbeidsmarktpositie van 
jongeren en 50-plussers, van leeftijdgerelateerde medewerkersnetwerken onder de 
ondertekenaars van het Charter Diversiteit en van maatschappelijke organisaties 
die zich inzetten voor de belangen van en de samenwerking tussen jong en oud op 
de werkvloer. 
LINK: https://www.ser.nl/-
/media/ser/downloads/thema/diversiteitinbedrijf/publicaties/2021/Charterdocumentleeftijdsdiversi
teit-digitaal.pdf?la=nl&hash=888A6E22A2248573AE132EDCC5BCD4B2 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
Diversiteitsbeleid 
Personeelsbeleid 
Ouderen 
CODE: 413.21 
 
TITEL: Monitor ‘Ons voetbal is van iedereen’ - Aanvalsplan tegen racisme en 
discriminatie in het voetbal. Beknopte voortgangsrapportage 2021 
AUTEUR(S): Elling, A. 
Cremers, R. 
Stevens, V. 
Anselma, M. 
UITGAVE: Utrecht : Mulier Instituut, 2022 
SAMENVATTING: Tweede aflevering van monitor van het actieplan tegen discriminatie in het 
voetbal "Ons voetbal is van iedereen: Samen zetten we discriminatie buitenspel" 
dat op 8 februari 2020 werd gelanceerd door de ministeries van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) samen met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). 
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Het plan kwam tot stand naar aanleiding van de racistische bejegening van 
Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door fans van FC Den Bosch op 17 november 
2019. In het voorjaar van 2020 – tijdens de eerste lockdown vanwege corona - 
werd de actualiteit van het Aanvalsplan versterkt door een brede 
maatschappelijke discussie over racisme (Black Lives Matter). In het 
Aanvalsplan ligt de focus op racisme (discriminatie naar huidskleur en herkomst 
),maar het beoogt ook discriminatie op andere gronden (waaronder antisemitisme 
en homofobie) tegen tegaan en sociale inclusie te versterken. In het 
Aanvalsplan wordt ingezet op drie inhoudelijke uitvoeringslijnen: (1) voorkomen 
(2) signaleren en (3) sanctioneren, en vormt (het vergroten van) samenwerking 
tussen alle betrokken partijen (samen aan de slag) een doorsnijdende lijn. Uit 
deze tweede tussenrapportage blijkt dat in het tweede jaar van het actieplan 
‘Ons voetbal is van iedereen' (OVIVI) voortgang is geboekt bij het voorkomen, 
opsporen en aanpakken van racisme en discriminatie in het voetbal. Dat blijkt 
uit de tweede voortgangsrapportage van het Mulier Instituut over het actieplan. 
Niet alle plannen zijn echter eenvoudig en op korte termijn te realiseren. 
Vanwege coronamaatregelen, de (juridische) complexiteit en de gevoeligheid van 
het thema liep de uitvoering soms vertraging op en/of vonden koerswijzigingen 
plaats.Concrete voorbeelden: enkele concrete voorbeelden van de voortgang zijn 
:Een nieuwe app om discriminatie te melden, met een apart menu voor 
voetbalgerelateerde meldingen.Fair Play-traject voor jongeren: 1.402 jongeren 
volgden een workshop, in samenwerking met zeven betaaldvoetbalorganisaties. De 
game ‘Aftrap. De bal ligt bij jou’ is gelanceerd om racisme in het voetbal 
onder voetbaljeugd te bespreken. Een informatie- en ondersteuningspakket voor 
alle 2.900 verenigingen in het amateurvoetbal over de OneLove-boodschap (‘voor 
verbinding en dus tegen discriminatie’). Diverse online scholingsactiviteiten. 
Live-bijeenkomsten over racisme en discriminatie voor scheidsrechters en 
amateurclubs zijn verplaatst naar 2022. Een nieuw Team OVIVI met mensen met 
uiteenlopende achtergronden en functies in de voetbalwereld, in plaats van de 
beoogde antidiscriminatiegroep van betaaldvoetbalspelers. Een subsidieoproep 
voor ‘slimme technologie’ om racistisch gedrag te kunnen registreren. 
Biometrische oplossingen (waaronder gezichtsherkenning) zijn uitgesloten omdat 
deze strijdig zijn met de privacywetgeving.Meer inzicht in opbrengsten nodig: 
er is nog te weinig inzicht in de opbrengsten van de ingezette acties en 
veranderingen. Door de coronamaatregelen gingen in 2021 veel voetbaltrainingen 
en -wedstrijden niet of in aangepaste vorm door (o.a. zonder publiek). 
LINK: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10668&m=1644405913&action=file.download 
 
https://www.rijksoverheid 
.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/02/08/ons-voetbal-is-van 
-iedereen-samen-zetten-we-discriminatie 
-buitenspel/Rapport+Ons+voetbal+is+van+iedereeen.pdf 
https://www.rijksoverheid 
.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/02/08/kamerbrief-over 
-voortgangsrapportage-ovivi-2021/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-ovivi-2021 
.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Sport 
Etnische minderheden 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
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CODE:  
 
TITEL: Onderzoek effecten FSV. Voorbeeld casussen. 9 februari 2022 
UITGAVE: Den Haag : PwC, 2022 
SAMENVATTING: De voorbeelden in dit werkdocument zijn door PwC bijgehouden tijdens de 
verschillende onderzoeken naar de effecten van de Fraudesignaleringsvoorziening 
(FSV), Query's aan de Poort en Gegevensdeling met Derden.Dit document bevat 
voorbeelden uit een inventarisatie van advies- en accountantskantoor PwC waarin 
onderzocht werd hoe burgers op de zwarte lijst van de Belastingdienst konden 
belanden, de zogeheten ‘FSV-lijst. De voorbeelden in dit werkdocument zijn door 
PwC bijgehouden tijdens de verschillende onderzoeken naar de effecten van de 
Fraudesignaleringsvoorziening (FSV), Query's aan de Poort en Gegevensdeling met 
Derden.Uit dit document blijkt dat profileren op afkomst of etnisch profileren 
regelmatig voorkwam. De voorbeelden bevatten vermeldingen van nationaliteit, 
migratieachtergrond of zelfs uiterlijk. Rapport is op 24 februari 2022 met 
brief gestuurd naar de Tweede Kamer door de staatssecretaris van Financiën. In 
deze brief gaat de staatssecretaris in op de stappen die de belastingdienst 
heeft ondernomen om discriminatie in de risicoselectie te voorkomen. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/02/24/onderzoek
-effecten-fsv-voorbeeld-casussen/aangetroffen-voorbeelden-pwc.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/02/24/kamer
brief-bij-antwoorden-kamervragen-over-risicoselectie-belastingdienst/kamerbrief-beantwoording-
kamervragen-over-risicoselectie.pdf  
BRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/02/24/antwo
orden-op-kamervragen-over-risicoselectie-op-basis-van-uiterlijk-voorkomen/beantwoording-vragen-
denk-risicoselectie-op-basis-van-uiterlijk-voorkomen-definitief.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Racisme 
Overheidsinstellingen 
Etnisch profileren 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 323.22 
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