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TITEL: Beelden van de samenleving over de bejegening van burgers door de politie : Een 
herhalingsonderzoek naar ervaringen en meningen van Rotterdamse burgers inzake 
bejegening door de politie 
AUTEUR(S): Kuppens, J. 
Brouwer, N. 
Ferwerda, H. 
Esseveldt, J. van 
UITGAVE: Arnhem : Bureau Beke, 2022 
SAMENVATTING: Herhalingsonderzoek naar welke beelden binnen de Rotterdamse samenleving 
estaan over de bejegening van burgers door de politie in relatie tot discriminatie. Ook kijkt het 
onderzoek gekeken naar de aandacht die bij de politie bestaat voor bejegening van burgers en 
eventuele ontwikkelingen daarin. Centraal staan de volgende vragen; (1) Welke beelden leven onder 
burgers over de bejegening door de politie?; (2) In welke mate wordt politieoptreden door burgers als 
discriminerend ervaren?; (3) Wat zijn verklarende factoren van het optreden van de politie dat door 
burgers als discriminerend wordt of kan worden ervaren?; (4) Welke aanpak gebruikt de politie om te 
voorkomen dat politieoptreden als discriminerend wordt ervaren en wat zijn de resultaten van die 
aanpak?; (5) Wat is de effectiviteit van de resultaten van de bestaan welke beelden binnen de 
Rotterdamse samenleving bestaan over de bejegening van burgers door de politie in relatie tot 
discriminatie. Onderzoek is uitgevoerd door middel van straatenquête ; raadplegen Digitale Stadspanel 
; interviews met agenten; en interviews stakeholders. Doel van het vervolgonderzoek was om inzicht 
te krijgen in de beelden die binnen de Rotterdamse samenleving bestaan over de bejegening van 
burgers door de politie en deze te vergelijken met het onderzoek uit 2017 (over de periode 2013 tot 
en met 2015). De methode van het vervolgonderzoek was dezelfde als de vorige zodat de resultaten 
met elkaar vergeleken kunnen worden. Er zijn Rotterdammers geïnterviewd op straat (519 personen) 
en via het Digitaal Stadspanel (aselecte steekproef van 1.000 burgers). De mening van de bevraagde 
Rotterdammers is deels gestoeld op hun eigen ervaringen met de politie en deels op ervaringen van 
anderen en algemene beelden over de politie. Ten opzichte van 2017 zijn extra vragen en 
antwoordmogelijkheden opgenomen om verdieping aan te brengen. De meeste burgers in de 
straatenquête zijn positief (41%) of neutraal (37%) over bejegening door politie, In 2017 was dat resp. 
42% en 41%.Van de Rotterdammers op straat is 23% negatief. In 2017 was dat 17%. Met name jonge 
mannen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn negatief. Van de burgers die bevraagd zijn via 
het Rotterdams Digitaal Stadspanel is 58% positief en 37% neutraal. In 2017 was dit 43% en 51%.Van 
het Digitaal Stadspanel is 6% procent van de burgers negatief over de politie. In 2017 was dat 7%. 
Rotterdammers ervaren iets meer discriminatie. In de straatenquêtes gaat het om 14% van de mensen 
(10% in 2017) en in het Digitaal Stadspanel om 4% (3% in 2017).De onderzoekers van Bureau Beke 
geven de Politie het advies om de aanpak van etnisch profileren en discriminatie nog beter te 
verankeren in de organisatie, in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Ook bevelen ze aan 
om als politie met burgers in gesprek te blijven, zeker in wijken waar vaker gecontroleerd wordt. De 
Rotterdamse driehoek is blij met het genuanceerde beeld dat de onderzoeksresultaten geven en 
omarmt de aanbevelingen. 
LINK: https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/cc2985f2-4e59-4b60-90eb-
002f2581c72e?documentId=5f9b93b3-df6c-4746-b1e1-75d628ac3ae 
BRIEF: 

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/cc2985f2-4e59-4b60-90eb-002f2581c72e?documentId=5f9b93b3-df6c-4746-b1e1-75d628ac3ae
https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/cc2985f2-4e59-4b60-90eb-002f2581c72e?documentId=5f9b93b3-df6c-4746-b1e1-75d628ac3ae


https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/cc2985f2-4e59-4b60-90eb-
002f2581c72e?documentId=118c1608-5712-4d36-86d3-49e0ea7c7f3a 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
Etnisch profileren 
CODE: 361.22 
 
 
TITEL: Veiligheidsmonitor 2021 
AUTEUR(S): Akkermans, M., Kloosterman, R., Moons, E., Reep, C. en Tummers-van der Aa, M. 
UITGAVE: Den Haag / Heerlen : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2022 
SAMENVATTING: Dertiende uitgave van de Veiligheidsmonitor (VM) voorheen Integrale 
Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerende grootschalige 
bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, 
slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en 
preventiegedrag worden onderzocht. Vanaf de editie 2017 wordt de Veiligheidsmonitor tweejaarlijks 
uitgevoerd. De cijfers zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking 
van 15 jaar en ouder. In 2019 hebben 135 duizend personen de vragenlijst ingevuld. In 2021 hebben 
ruim 170 duizend personen van 15 jaar en ouder de vragenlijst ingevuld. De dataverzameling heeft 
plaatsgevonden van 4 augustus tot en met 31 oktober 2021. De Veiligheidsmonitor is in 2021 grondig 
herzien vanwege de wens beter aan te sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit was in 2012 
voor het laatst gebeurd. In deze editie zijn vragen over ervaren discriminatie opgenomen. 
Algemene conclusies:  
In 2021 is wederom sprake van een daling van het gerapporteerde slachtofferschap van veel 
voorkomende traditionele criminaliteit ten opzichte van de vorige Veiligheidsmonitor (2019). 17,1 
procent van de Nederlanders is in 2021 het slachtoffer geworden van een of meerdere vormen van 
traditionele criminaliteit, in 2019 was dit 20,9 procent. Ook op het gebied van onveiligheidsgevoelens 
in het algemeen is sprake van een stabilisatie. In 2021 voelde één op de drie burgers (33,0 procent) 
zich weleens onveilig. Dit is gelijk aan 2019. In 2021 voelde 13,9 procent zich weleens onveilig in de 
eigen buurt. Ook dit is gelijk aan 2019. In de cijfers van de door burgers ervaren ernstige sociale 
overlast is in 2021 met 9,1 procent een stijging te zien in vergelijking met 2019 (8,5 procent). Van de 
ondervraagde personen is 66,8procent (zeer) tevreden over het laatste politiecontact in de eigen 
gemeente en36,8 procent (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. Beide 
percentages zijn iets lager dan in 2019 (respectievelijk 69,4 procent en 38,4 procent). 
In de Veiligheidsmonitor is respondenten gevraagd of ze zich in de afgelopen 12 maanden 
gediscrimineerd hebben gevoeld. Ruim een op de tien (11 procent) zegt dat dit het geval is. Het ervaren 
van discriminatie neemt af met de leeftijd, zij het dat de 15- tot 25-jarigen zich minder gediscrimineerd 
hebben gevoeld dan 25- tot 45-jarigen. Biseksuelen en vooral homoseksuelen voelen zich vaker 
gediscrimineerd dan heteroseksuelen. Van de homo’s zegt 24 procent en van de lesbiennes 22 procent 
zich in het afgelopen jaar gediscrimineerd te hebben gevoeld. In sterk stedelijke gemeenten en vooral 
in zeer sterk stedelijke gemeenten, de grote steden, voelen meer mensen zich gediscrimineerd dan in 
minder stedelijke gemeenten Meer dan een op de drie mensen (36 procent) die zich in de afgelopen 
12 maanden gediscrimineerd voelden zeggen dat dit was op grond van hun ras of huidskleur. Ook 
leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van geslacht komen met 27 procent en20 procent 
relatief vaak voor. Daarna volgen discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging (15 
procent) en discriminatie op grond van nationaliteit (15 procent).Bijna een kwart voelde zich 
gediscrimineerd om andere, niet nader genoemde gronden. De meest voorkomende manier waarop 
slachtoffers zich gediscrimineerd voelen is ongelijke behandeling, benadeling of het voortrekken van 
bepaalde groepen. Bijna zes op de tien slachtoffers van discriminatie in het afgelopen jaar zeggen dat 
ze zich (onder andere) hierdoor gediscrimineerd voelden. Bijna vier op de tien zeggen dat dit 
(mede)door discriminerende opmerkingen kwam en ruim drie op de tien geven aan dat ze zich(ook) 
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gediscrimineerd voelden door een negatief beeld of stigmatisering, bijvoorbeeld in de media Negen 
procent van de mensen die zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd voelden hebben dit 
gemeld bij een of meer instanties. Drie procent meldde het bij de eigen werkgever of de opleiding , 2 
procent bij de politie, 1 procent bij een meldpunt voor discriminatie, en minder dan een half procent 
bij het College voor de Rechten van de Mens. De meest recente cijfers laten zien dat 42 procent van 
de Nederlandse vrouwen zich weleens onveilig voelt in het algemeen. Dit is hoger dan bij mannen (24 
procent). 3 procent van de vrouwen voelt zich vaak onveilig. 17 procent van de Nederlandse vrouwen 
voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt. Ook dit is hoger dan bij mannen (11 procent). Ruim 2 
procent van de vrouwen voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt. 5 procent van de vrouwen voelt zich 
’s avonds op straat in de eigen buurt vaak onveilig. 4 procent rijdt of loopt vaak om in de buurt vanwege 
gevoelens van onveiligheid. 16 procent van de vrouwen zegt vaak of soms respectloos behandeld te 
worden op straat tegen 13 procent van de mannen. 
LINK: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2022/09/veiligheidsmonitor.pdf 
LINK WEBSITE: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/09/veiligheidsmonitor-2021 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/01/tk-
veiligheidsmonitor-2021/tk-veiligheidsmonitor-2021.pdf 
EXCELL: https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2022/09/tabel---h3-veiligheidsbeleving---2021.xlsx 
TREFWOORDEN: Criminaliteit 
Discriminatie 
Buurtbeheer - soc. vernieuwing 
Etnische minderheden 
Sekseverschillen 
Homoseksualiteit 
Vrouwen 
Mannen 
CODE: 363.22 
 
 
TITEL: Geen ruimte voor discriminatie : Handreiking voor gemeenten voor het tegengaan 
van anti-Zwart racisme, antisemitisme, anti-moslim racisme, antiziganisme en lhbti+ discriminatie 
AUTEUR(S): Asante, A. 
Briels, B. 
Broekroelofs, R. 
Cadat, B.Y. 
Eden, D. van 
Felten, H. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2022 
SAMENVATTING: Een handreiking voor gemeenteambtenaren waarin handvatten worden gegeven 
hoe gemeentelijk antidiscriminatiebeleid ontwikkeld kan worden voor de specifieke Discriminatie 
gronden antisemitisme, anti-moslim racisme of moslimdiscriminatie, anti-Zwart racisme, 
antiziganisme en LHBTI- discriminatie. Elk van deze vormen heeft een eigen geschiedenis, een eigen 
dynamiek en eigen kenmerken. Bij het bestrijden van discriminatie is het belangrijk oog te hebben voor 
deze specifieke kenmerken. In bepaalde situaties kan het juist nodig zijn om in te spelen op de 
samenhang tussen deze verschillende vormen van discriminatie. Deze handreiking vormt een 
aanvulling op de eerder verschenen Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten (Briels et al., 
2018) die door Movisie ontwikkeld is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Die algemene handreiking is te beschouwen als de basis; daarin staat onder meer 
een stappenplan beschreven aan de hand waarvan een lokaal antidiscriminatiebeleid kan worden 
ontwikkeld. Deze handreiking bestaat uit een algemeen hoofdstuk over de aanpak van discriminatie, 
en vijf afzonderlijke hoofdstukken met praktische leidraden bij de aanpak van de vijf hierboven 
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genoemde specifieke vormen van discriminatie en racisme. Deze vijf hoofdstukken zijn los van elkaar 
te lezen en gebruiken. In elk van deze vijf hoofdstukken wordt een definitie van het type discriminatie 
of racisme gegeven dat in dat hoofdstuk centraal staat. Vervolgens wordt gegeven informatie over de 
uitingsvormen, de prevalentie en de zogeheten triggerfactoren. In de slotparagraaf van elk hoofdstuk 
wordt een stappenplan gegeven voor het ontwikkelen van beleid voor een specifiek type discriminatie 
of racisme. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/Geen_ruimte_voor_discriminatie.pdf 
TREFWOORDEN: Gemeentelijke overheid 
Discriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
Antisemitisme 
Zigeuners (Sinti - Roma) 
Racisme 
CODE: 328.22 
 
 
TITEL: Evaluatie decentralisatieuitkering aan gemeenten voor het voorkomen van 
discriminatie 
AUTEUR(S): Omlo, J. 
Walz, G. 
UITGAVE: Den Haag / Utrecht : Verwonderzoek / Bureau Omlo , 2022 
SAMENVATTING: In dit rapport zijn de bevindingen van het evaluatieonderzoek de ervaringen met 
en opbrengsten van de zogenoemde decentralisatie-uitkering (DU) aan Nederlandse 
gemeenten. De uitkering is bedoeld als impuls voor de lokale aanpak van 
discriminatie op grond van herkomst en religie en voor het bevorderen van 
samenleven in verscheidenheid.Het besluit om een decentralisatie-uitkering (DU) 
aan gemeenten te verstrekken, is een initiatief van het ministerie van SZW. 20 
gemeenten hebben daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De hoogte 
van de uitkering bedroeg maximaal €25.000 per gemeente of samenwerkingsverband 
gebundeld. Op basis van een enquête onder de 20 gemeenten die een DU hebben 
ontvangen en besteed en interviews met gemeenteambtenaren en uitvoerende 
partijen hebben we een beeld geschetst van het implementatieproces van de DU en 
de opbrengsten op lokaal niveau. Voor de casestudies (Leeuwarden, Tilburg, 
Venray, Haarlemmermeer), zijn in die gemeenten interviews afgenomen onder 
uitvoerders. Daarnaast hebben we in deze gemeenten ook de teksten van de DU 
-plannenen hen bredere antidiscriminatiebeleid bekeken en verwerkt. 
 Conclusies: De 
centrale opbrengst van de DU is het feit dat er in 20 gemeenten lokale 
initiatieven zijn opgezet en (deels) uitgevoerd die in lijn zijn met de 
overkoepelende doelstelling om discriminatie te voorkomen en samenleven in 
verscheidenheid te bevorderden. Zonder de DU zouden deze initiatieven niet of 
niet in de huidige vorm en omvang uitgevoerd worden. De DU heeft daarmee gezorgd 
voor meer maatschappelijke activiteit omtrent discriminatie en sociale inclusie. Daarmee is het 
middellange termijn doel van de DU behaald. In hoeverre deze 
lokale activiteiten op de lange termijn zorgen voor een vermindering van 
discriminatie en de bevordering van sociale inclusie is op dit moment nog niet 
te zeggen. Voor de deelnemende gemeenten heeft de DU ruimte geboden om te 
experimenteren met nieuwe aanpakken ter bevordering van sociale samenhang. 
Gemeenten hebben soms nieuwe samenwerkingsrelaties opgebouwd en soms bestaande 
relaties verstevigd. Juist bij gemeenten die eerder nog weinig ruimte hadden om 
activiteiten in gang te zetten op dit beleidsveld, heeft de DU een groot 
verschil gemaakt: ook gemeente-intern betekende de uitvoering van de DU in deze 
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gevallen dat er veel meer aandacht voor het onderwerp mogelijk was. Bij 
gemeenten met bestaand beleid op het terrein van discriminatie was de DU een 
mogelijkheid om ambitieuze beleidsteksten om te zetten in concrete acties, of om 
juist extra activiteiten uit te voeren waar in het bestaande beleid geen ruimte 
voor was. Als gevolg van de DU zijn in de deelnemende gemeenten inwoners met 
elkaar in gesprek gegaan over persoonlijke onderwerpen, zijn sociale 
professionals getraind in het herkennen van en reageren op discriminatie, hebben 
mensen met elkaar gekookt of gesport, zijn er dialooggesprekken over geloof 
gevoerd, of zijn de wensen en behoeften van inwoners richting gemeente en 
sociale instellingen geïnventariseerd. De diversiteit van de directe 
maatschappelijke opbrengsten is dan ook groot. Dit sluit aan bij het 
openkarakter van de decentralisatie-uitkering. Bezien vanuit landelijk 
perspectief moeten de opbrengsten van de DU niet overschat worden. Het gaat 
immers om 20 van de 352 Nederlandse gemeenten die met de DU bereikt konden 
worden. Het budget van de DU is klein, ook in verhouding tot andere budgetten 
die vanuit het Rijk structureel aan discriminatiebestrijding worden besteed 
.Daarnaast gaat het in eerste instantie om een eenmalige uitkering. Deze 
kanttekeningennemen echter niet weg dat de DU op lokaal niveau een waardevolle 
en soms zelfs cruciale bijdrage heeft geleverd aan de gemeentelijke inspanningen 
tegen discriminatie. 
LINK: https://verwonderzoek.nl/wp-
content/uploads/2021/01/220127RapportEvaluatiedecentralisatieuitkering.pdf 
TREFWOORDEN: Antidiscriminatiebeleid 
Gemeentelijke overheid 
Etnische minderheden 
Racisme 
CODE: 328.22 
 
 
TITEL: Inzicht in inclusie III : Participatie van mensen met een beperking op het 
gebied van zelfstandig leven in de maatschappij, onderwijs en werk 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2022 
SAMENVATTING: Derde rapportage van de monitor die de stand van zaken weergeeft wat betreft de 
implementatie van het VN-verdrag handicap. Deze derde rapportage gaat over het 
jaar 2020 en is een vervolg op een eerste rapportage die handelde over 2012 en 
een tweede rapportage die handelt over 2016. De monitor bevat 37 indicatoren 
die die inzicht geven in de mate van participatie van mensen met een beperking 
op het terrein van zelfstandig wonen, deel uitmaken van de maatschappij, 
onderwijs en wer. kIn totaal zijn 37 indicatoren gemeten door het CBS en het 
Nivel. Elk van deze indicatoren is terug te voeren op een bepaling uit het 
verdrag. Uit deze metingen blijkt in hoeverre mensen met een beperking 
daadwerkelijk kunnen meedoen en hoe hun participatie zich verhoudt tot die van 
mensen zonder beperking. De indicatoren in dit rapport gaan over de 
verdragsbepalingen over het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de 
maatschappij (artikel 19 VN-verdrag handicap), het recht op werk en 
werkgelegenheid (artikel 27 VN-verdrag handicap) en het recht op onderwijs 
(artikel 24 VN-verdrag handicap). Bevindingen Over het algemeen kan gezegd 
worden dat mensen met een beperking op alle drie de gebieden - wonen, werk en 
onderwijs - minder goed kunnen meedoen aan de samenleving dan mensen zonder 
beperking. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat verschillende groepen mensen 
met een beperking uiteenlopende ervaringen hebben. Algemeen kan worden gezegd 
dat naarmate de aard van de beperking ernstiger is, participatie minder of 

https://verwonderzoek.nl/wp-content/uploads/2021/01/220127RapportEvaluatiedecentralisatieuitkering.pdf
https://verwonderzoek.nl/wp-content/uploads/2021/01/220127RapportEvaluatiedecentralisatieuitkering.pdf


lastiger wordt. Het College ziet dat juist bij deze groepen, die ondersteuning 
of aanpassing het hardst nodig hebben om te kunnen participeren, zaken minder 
goed geregeld zijn. Of het nu om hun woning, persoonlijke ondersteuning of 
werk(plek) gaat. Behalve deze algemene bevindingen ziet het College een aantal 
opvallende zaken bij ieder van de drie onderzochte verdragsartikelen. 
Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij (artikel 19 VN-verdrag 
handicap) De meeste mensen met een beperking ontvangen de aanpassing of 
ondersteuning die hen in staat stelt om prettig te kunnen wonen en te 
participeren in de maatschappij. Tegelijkertijd zien we dat juist mensen die 
aanpassing of ondersteuning hard nodig hebben, zoals mensen met een ernstige 
lichamelijke beperking, minder vaak naar tevredenheid worden geholpen. 
Participatie van mensen met een beperking is ten aanzien van het gebruik van 
buurtvoorzieningen, bijvoorbeeld parken, het OV of winkels, onder druk komen te 
staan tijdens de pandemie. Dit terwijl mensen met een beperking ook voor de 
crisis al minder vaak gebruik maakten van de buurtvoorzieningen dan mensen 
zonder beperking. Het (verder) verbeteren van toegankelijkheid is nodig om 
betere participatie te faciliteren. Werk en werkgelegenheid (artikel 27 VN 
-verdrag handicap) Ondanks enkele hoopvolle trends en de krappe arbeidsmarkt die 
voor sommige mensen met een beperking kansen heeft gebracht, blijft de 
arbeidspositie van mensen met een beperking kwetsbaar. Dit is vooral het geval 
voor de groepen mensen met een psychische aandoening, mensen met zwaardere 
vormen van een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke 
beperking. Zij hebben minder vaak betaald werk, ook als zij dit zelf wel graag 
zouden willen, en zij krijgen niet altijd de ondersteuning en aanpassingen die 
zij nodig hebben. Onderwijs (artikel 24 VN-verdrag handicap)Uit de meting van de 
indicatoren over onderwijs volgt geen sluitend beeld over de onderwijspositie 
van leerlingen met een beperking. Het ontbreekt vooral aan gegevens om goed 
onderbouwd iets te kunnen zeggen over redelijke aanpassingen en doeltreffende, 
op het individu toegesneden, maatregelen. Een van de belangrijkste bevindingen 
van deze meting is dat nog steeds veel kinderen en jongeren met een beperking 
buiten het reguliere onderwijssysteem vallen. Ze zitten dan niet op school of 
gaan naar het speciaal onderwijs. Hun aandeel is het hoogst onder de groep 
leerlingen met een verstandelijke beperking. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/46701e6d-cb1d-44a1-9385-fb829ae0cd35.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Discriminatie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Maatschappelijke positie 
Arbeidsmarktpositie 
CODE: 145.22 
 
 
TITEL: (On)mogelijkheden onderzoek omvang kindermishandeling : Een methodologische 
verkenning 
AUTEUR(S): Wilms, P.J.M. 
Hubert, S. 
UITGAVE: Den Haag : Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) - 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2022 
SAMENVATTING: Een methodologische verkenning naar methoden om de omvang van 
kindermishandling te schatten. Aanleiding voor deze methodologische verkenning is een motie van 
de Tweede Kamer (oktober 2020) waarin de regering wordt verzocht een 
onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang 
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van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen. Het WODC van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie heeft besloten het onderzoek te verbreden en 
ook andere vormen van kindermishandeling in de beschouwing te betrekken.In het 
onderzoek is middels een expertmeeting verkend of er valide en 
betrouwbare methoden beschikbaar zijn om de omvang van kindermishandeling 
(gerelateerd aan geloof of ideologie) in Nederland te schatten. Onderzoek van de 
benodigde data en het uitvoeren van de schatting zelf vallen buitende 
reikwijdte van het onderzoek.Op de expertmeeting zijn per vorm van 
kindermishandeling de volgende methodes besproken: survey onder de gehele 
Nederlandse bevolking; survey onder (potentiële) slachtoffers; survey onder 
professionals/behandelaren; - vangst-hervangstmethoden (een schattingsmethode); 
multipliermethode (een schattingsmethode); de network scale up methode 
(schattingsmethode). Op basis van de expertsessie is de conclusie onontkoombaar 
dat de deskundigen geen heil zien in een betrouwbare omvangschatting op basis 
van de thans bekende methodes. Daarbij past weliswaar de kanttekening dat de 
expertsessie door een relatief groot aantal afmeldingen bescheiden van omvang 
was (tiendeelnemers), maar het beeld dat geen enkele methode een voldoende 
scoort is in aanvullende en validerende interviews alleen maar bevestigd.Bij 
alle geselecteerde vormen van kindermishandeling en -misbruik is de registratie 
een obstakel voor een valide en betrouwbare schatting. Bij kindermishandeling 
onder de algemene bevolking is sprake van een substantiële omvang, maar 
kindermishandeling wordt bij de politie uiteenlopend geregistreerd 
(mishandeling,huiselijk geweld, verdachte situatie etc.). Daar komt bij dat 
kindermishandeling onder de algemene bevolking een breed begrip is waarbinnen 
verschillende typen worden onderscheiden: fysieke mishandeling, 
emotionele mishandeling, fysieke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, 
partnergeweld waarvan het kind getuige is,verwaarlozing van het onderwijs en 
seksueel misbruik. Dit vraagt om een nauwgezette codering bij de registratie 
(bij meldingen bij de politie of in surveys) en de koppeling van gegevens.Bij 
specifieke vormen van kindermishandeling in specifieke subgroepen, zoals 
seksueel misbruik van kinderen binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen en 
georganiseerd sadistisch misbruik gelden bovenstaande overwegingen evenzeer, 
maar vormen de inherente kenmerken van de vorm van misbruik een 
additionele hindernis voor een betrouwbare schatting. De mate van geslotenheid 
is sterker, de populatieomvang is soms niet bekend (georganiseerd sadistisch 
misbruik), er zijn weinig meldingen bij de politie en het registratiesysteem van 
de politie is er niet op toegerust (o.a. omdat religie niet mag worden 
bijgehouden in de systemen), waardoor alleen handmatig kan worden onderzocht of 
er sprake is van een specifieke vorm van kindermishandeling in een specifieke 
subgroep. 
LINK: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3163/3252-onmogelijkheden-
onderzoek-omvang-kindermishandeling-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
TREFWOORDEN: Criminaliteit 
Huiselijk geweld 
Kinderen 
Mishandeling 
Wetenschappen 
CODE: 363.22 
 
 
TITEL: Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht? Een verkennende studie naar 
processen van uitsluiting bij vier beleidsterreinen. 
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AUTEUR(S): Fermin, A. 
Omlo, J. 
Walz, G. 
Kromhout, M. 
Robbers, S. 
Butter, E. 
UITGAVE: Utrecht : Bureau Omlo, 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek naar institutioneel racisme binnen de gemeente Utrecht verricht in 
opdracht van de gemeente Utrecht heeft als eerste gemeente in Nederland 
onderzoek laten verrichten naar institutioneel racisme binnen de gemeente. Dit 
rapport is een verslag van dit onderzoek waarin bewijs, aanwijzingen, risico’s 
en waarborgen met betrekking tot institutioneel racisme binnen enkele 
organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht zijn onderzocht. Institutioneel 
racisme verwijst naar (1) (geschreven en ongeschreven) regels of processen die 
expliciet onderscheid maken en de bedoeling hebben om ongelijkheid te creëren 
en (2) (geschreven en ongeschreven) regels of processen die dat niet expliciet 
doen, maar er in de praktijk voor zorgen dat de ene groep benadeeld wordt en de 
andere groep bevoordeeld. De volgende methoden van onderzoek zijn ingezet om 
informatie te verzamelen: deskresearch op alle vier de beleidsterreinen; 
interviews met medewerkers; focusgroepen; observaties; dossieronderzoek; 
proportionaliteitsonderzoek ; reflectiesessies; interviews met 5 ondernemers; 
interviews met 10 sleutelfiguren over hun ervaringen. Het onderzoek spitste 
zich toe op vier beleidsterreinen: toezicht en handhaving in de openbare ruimte 
, toezicht en handhaving in de bebouwde omgeving, handhaving bijstandsfraude en 
Bibob-onderzoek. In het onderzoek naar de vier organisatieonderdelen zijn geen 
aanwijzingen gevonden voor institutioneel racisme op basis van de verzamelde 
informatie over formele regels, processen en procedures. Eerste aanwijzingen 
voor institutioneel racisme zijn gevonden bij THOR (beleidsafdeling Toezicht en 
Handhaving Openbare Ruimte), namelijk van mogelijk ongelijke behandeling in de 
uitvoeringspraktijk door een groep boa’s. Het gaat hier dus niet om formele, 
maar om informele werkwijzen. Verschillende medewerkers gaven aan dat bij een 
aantal boa’s hun vooroordelen over groepen met een migratieachtergrond soms tot 
uiting komen in ongelijke behandeling van die groepen. Zij zouden personen met 
een migratieachtergrond eerder aanspreken, minder snel het voordeel van de 
twijfel gunnen en minder vriendelijk behandelen. Bepaalde informele 
omgangsvormen op de werkvloer – grapjes of opmerkingen met een soms racistische 
ondertoon – zijn eveneens een teken dat de sociale norm van non-discriminatie 
niet door alle boa’s evenzeer in praktijk wordt gebracht. Dat zulke 
vooringenomen gedrag zowel op de werkvloer als in de uitvoeringspraktijk tot 
uiting komt, versterkt het beeld dat hier mogelijk sprake is van institutioneel 
racisme bij een groep boa’s. Het gaat om meer dan incidenten, terwijl 
corrigerende mechanismen ofwel afwezig lijken te zijn ofwel niet altijd goed 
werken. We hebben namelijk niet van geïnterviewde medewerkers gehoord dat hier 
adequaat tegen is opgetreden. De ervaringen en perspectieven van sleutelfiguren 
ondersteunen dit beeld. Volgens de sleutelfiguren leeft onder personen met een 
migratieachtergrond uit hun netwerk het gevoel dat ze ongelijk en anders worden 
behandeld door sommige boa’s: dat ze vaker worden aangesproken, sneller een 
boete krijgen opgelegd en op een onvriendelijke en soms onbeschofte manier 
worden bejegend. Deze combinatie van signalen versterkt het beeld dat het 
vooringenomen gedrag een meer structureel karakter heeft bij een segment van de 
boa’s. We weten niet in welke mate het zich voordoet, daarover zijn 
verschillende uitspraken gedaan. Bij de andere organisatieonderdelen zijn geen 



aanwijzingen gevonden voor informele processen en werkwijzen die mogelijk op 
institutioneel racisme wijzen. Onerzoekers hebben dus alleen op het 
beleidsterrein van THOR eerste aanwijzingen gevonden voor institutioneel 
racisme. Het onderzoek was te beperkt van aard om institutioneel racisme geheel 
uit te kunnen sluiten, ook op de andere beleidsterreinen. Op de vier 
beleidsterreinen hebben we een aantal vergelijkbare risico’s en kwetsbaarheden 
gevonden. Het gaat onder meer om de mogelijke rol van vooringenomenheid en 
vooroordelen bij de invulling van (1) de discretionaire bevoegdheden, (2) de 
keuze van locaties voor handhavingsacties en (3) vooringenomenheid die zijn 
weerslag vindt in vervuilde gegevens van instanties en meldingen. Op elk van de 
terreinen zijn er tal van waarborgen die deze risico’s beperken. 
LINK: https://www.bureauomlo.nl/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-Institutioneel-racisme-
gemeente-Utrecht.pdf 
TREFWOORDEN: Racisme 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
Gemeentelijke overheid 
Utrecht (stad) 
Werkvloer 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Overheidsdienst 
CODE: 328.22 
 
 
TITEL: Evaluatie platform eer en vrijheid 
AUTEUR(S): Omlo, J. 
Kromhout, M. 
Robbers, S. 
Fermin, A. 
UITGAVE: Utrecht : Bureau Omlo , 2021 
SAMENVATTING: Evaluatie van het Platform Eer en Vrijheid. De evaluatie richt zich op het 
functioneren van het Platform sinds Kennisplatform Integratie & Samenleving 
(KIS) verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. KIS organiseert sinds 2018 
de bijeenkomsten voor het platform. De evaluatie vindt plaats op verzoek van de 
Tweede Kamer, naar aanleiding van de initiatiefnota “In Nederland beslis je 
over je eigen leven” van Kamerlid Bente Becker (18 november 2019).Sinds KIS de 
bijeenkomsten organiseert, zijn er zes bijeenkomsten georganiseerd (2018- 2021) 
. Diverse thema’s zijn besproken, waaronder informele huwelijken, achterlating, 
eergerelateerd geweld, mannenemancipatie, shame sexting en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Naast aandacht voor inhoudelijke thema’s wordt er 
gesproken over veelbelovende werkwijzen, methodes en werkzame elementen, om zo 
professionals en vrijwilligers handvatten aan te reiken. Verder wordt er 
ingezet op het versterken van de regionale samenwerking tussen professionals en 
vrijwilligers. De presentaties worden gegeven door professionals en 
vrijwilligers uit de praktijk en soms dooronderzoekers. Deze evaluatie moet 
inzicht bieden in het functioneren van het platform. Tevens is er binnen de 
evaluatie ruimte voor een eventuele aanscherping van de doelen en het 
formuleren van aanbevelingen. De huidige doelstelling van het platform is 
driedelig: (1) faciliteren of bevorderen van kennisdelen, (2) agenderen en 
bespreekbaar maken van maatschappelijke problematiek en (3) versterken van 
netwerken van deelnemers. Het onderzoek zal de volgende twee vragen 
beantwoorden: Dit onderzoek gaat in hoeverre de doelstellingen van het platform 
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volgens deelnemers worden gerealiseerd en gaat na weke aanbevelingen en lessen 
de deelnemers voor het platform zien. Voor de evaluatie van het platform hebben 
is een zogenoemde veranderingstheorie of beleidstheorie opgesteld. Om te 
toetsen in hoeverre de doelen ook zijn gerealiseerd hebben is een enquête 
afgenomen onder bezoekers van het platform. Ook is met twaalf deelnemers in 
verdiepende interviews gesproken. Daarna hebben is een focusgroep georganiseerd 
.De belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat het platform goede 
resultaten behaalt ten aanzien van kennisoverdracht en netwerkversterking, maar 
dat het agenderen en bespreekbaar maken van maatschappelijke problematiek zoals 
huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, achterlating en gedwongen leven in 
isolement wel een extra impuls verdient.Uit het onderzoek komen de volgende 
aanbevelingen naar voren waar ik mee verder wil: Het platform voortzetten, maar 
wel vernieuwen; Huidige doelen behouden, maar wel aanscherpen; 
Informatievoorziening verbeteren.; Meer samenwerken met zelforganisaties; 
Investeren in het bereiken van ondervertegenwoordigde groepen; De rijksoverheid 
dient de eigen rol en verantwoordelijkheid te vergroten. 
LINK: https://www.bureauomlo.nl/wp-content/uploads/2021/11/Evaluatie-platform-eer-en-vrijheid-
.pdf 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Huwelijk 
Etnische minderheden 
Eerwraak 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: Aard en afhandeling van door de politie bij ZSM aangebrachte zaken van huiselijk 
geweld waarbij minderjarigen zijn betrokken 
AUTEUR(S): Koppen, V. van 
Bruggeman, M. 
Houston, R, 
UITGAVE: Den Haag / Amsterdam : Politie & Wetenschap / Vrije Universiteit Amsterdam, 
Afdeling Strafrecht en Criminologie, 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek naar aard en afhandeling van door de politie bij ZSM aangebrachte 
zaken van huiselijk geweld waarbij minderjarigen zijn. Dagelijks komen 
meldingen van huiselijk geweld binnen bij de verschillende ZSM-locaties in 
Nederland. Binnen ZSM worden zaken van veelvoorkomende criminaliteit door 
verschillende partners (o.a. OM, politie, Veilig Thuis) besproken en streeft de 
officier van justitie ernaar binnen negen uur een besluit te nemen over het 
vervolg. Deze werkwijze heeft tot doel doelmatiger en effectiever op te treden 
tegen veelvoorkomende criminaliteit. Doel van dit onderzoek is het in beeld 
brengen van de aard en omvang van meldingen van huiselijk geweld die 
binnenkomen bij ZSM, waarbij meer specifiek aandacht wordt besteed aan de rol 
van minderjarigen hebben bij deze incidenten. Tevens is de werkwijze op ZSM en 
de afhandeling van de meldingen in kaart gebracht. Dit betreft nadrukkelijk 
geen normatiev eevaluatie van ZSM maar een reconstructie van de beoogde 
werkwijze. Hiertoe zijn op twee ZSM-locaties in Nederland medewerkers van de 
verschillende ketenpartners geïnterviewd over de gang van zaken bij ZSM voor 
zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling,de rol en processen van de 
ketenpartner waar de respondent werkzaam is en de samenwerking met andere 
ketenpartners op ZSM. Bij minstens een derde van de meldingen bij ZSM van 
huiselijk geweld is een minderjarige betrokken. Meestal zijn minderjarigen 
getuige van geweld tussen hun ouders. Sinds begin 2020 is er sprake van een 
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wereldwijde pandemie en maatregelen om de pandemie te beteugelen. In de media 
wordt veel gewaarschuwd voor de invloed van de coronamaatregelen op huiselijk 
geweld. Tijdens de eerste 3,5 maand van de coronapandemie werden echter niet 
meer meldingen van huiselijk geweld gedaan dan in een even lange periode in het 
najaar van 2019. Ook lijken de gemelde incidenten van huiselijk geweld tijdens 
de eerste maanden van de lockdown niet ernstiger dan voorafgaand aan de 
pandemie. Wel waren tijdens de pandemie minderjarigen vaker betrokken bij de 
incidenten. Hoewel huiselijk geweld en kindermishandeling alom worden erkend 
als groot maatschappelijk probleem, is nog veel onbekend over de precieze 
omvang en ernst. Dagelijks komen meldingen van huiselijk geweld binnen bij de 
verschillende ZSM-locaties in Nederland. Binnen ZSM worden zaken van 
veelvoorkomende criminaliteit door verschillende partners (onder andere OM, 
politie, Veilig Thuis) besproken en streeft de officier van justitie ernaar 
binnen negen uur een besluit te nemen over het vervolg in een zaak. Om de 
meldingen van huiselijk geweld en de betrokkenheid van minderjarigen in kaart 
te brengen, zijn gedurende vier maanden alle binnengekomen meldingen van 
huiselijk geweld bij een ZSM-locatie in een grote stad in Nederland bestudeerd. 
De meeste meldingen hadden betrekking op een geweldsincident tussen partners of 
ex-partners. Bij minimaal een derde van de meldingen zijn één of meerdere 
minderjarigen betrokken. Waarschijnlijk ligt het werkelijk aantal hoger, omdat 
niet voor alle meldingen bekend is of minderjarigen betrokken zijn. Meestal 
zijn minderjarigen getuige van geweld tussen hun ouders. Veel minder vaak zijn 
minderjarigen zelf direct slachtoffer van het geweld of zijn zij de pleger. De 
uitbraak van de coronapandemie ten tijde van het onderzoek bood een uitgelezen 
kans om de invloed van de isolerende maatregelen op de aard en omvang van 
huiselijk geweld te onderzoeken. Doordat het huidige onderzoek al liep in de 
maanden voor corona, was het mogelijk meldingen van huiselijk geweld in de 
maanden voor de intrede van corona te vergelijken met de meldingen van 
huiselijk geweld die in de eerste 15 weken van de beperkende maatregelen 
(waaronder de intelligente lockdown) bij ZSM binnenkwamen. Hieruit blijkt dat 
in de eerste 15 weken van de pandemie niet meer meldingen van huiselijk geweld 
bij de onderzochte ZSM-locatie binnenkwamen dan in een even lange periode in 
het najaar voorafgaand aan de pandemie. Ook de aard van het geweld (fysiek, 
psychisch, vernieling), de ernst van het geweld (afgaande op de verwondingen 
bij het slachtoffer) en de relatie tussen dader en slachtoffer was niet anders. 
Wel waren vaker dan voor de pandemie minderjarigen betrokken bij de 
geweldsincidenten, net als voor de pandemie meestal als getuige. 
LINK: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2020/11/12/kwest
ie-van-lange-adem/216037_Kwestie_van_lange_adem-WEB.pdf 
TREFWOORDEN: Kinderbescherming 
Huiselijk geweld 
Kinderen 
Mishandeling 
Openbaar Ministerie 
Geweldpreventie 
Meldpunten 
CODE: 174.22 
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Mulder, E. 
Gelder, G.J. van 
UITGAVE: Enschede : University Twente, 2021 
SAMENVATTING: Evaluatieonderzoek naar de 360°-VR training tegen etnisch profileren. Voor het 
professionaliseren van politiecontroles is het van belang dat etnisch 
profileren bespreekbaar is in politieteams. Door de gevoeligheid van het 
onderwerp vinden dit soort gesprekken in de praktijk echter nauwelijks plaats. 
In dit onderzoek wordt daarom getoetst of VR een geschikt middel is om etnisch 
profileren bespreekbaar te maken onder politieagenten, en hun kennis over het 
voorkomen ervan te vergroten. Hiertoe is een 360°-VR training ontwikkeld. 
Iedere deelnemer kan in een virtuele, interactieve omgeving interacteren met 
burgers en daarin individuele keuzes maken. Na afloop van de ervaring worden de 
gemaakte keuzes groepsgewijs besproken om op de lesstof te reflecteren en tot 
nieuwe inzichten te komen.Om te onderzoeken in hoeverre deze VR-training 
bijdraagt aan kennis en reflectie , is een experiment opgezet waarin de 
resultaten van deelnemers aan de VR-methode vergeleken met die van deelnemers 
die hetzelfde cursusmateriaal aangeboden hebben gekregen op een smartphone (de 
2D-groep), en een situatie waarin geen trainingsmateriaal werd aangeboden (de 
controlegroep).De bovengenoemde resultaten suggereren dat trainingen met 360⁰ 
-films in het algemeen, in het bijzonder wanneer deze worden aangeboden met VR 
(d.w.z., de “360°-VR training”), effectief bij kunnen dragen aan kennis en 
reflectie omtrent etnisch profileren. Meer specifiek kan geconcludeerd worden 
dat:. •360°-VR trainingen, meer dan dezelfde training in 2D via smartphones, 
bijdragen aan kennis over (het voorkomen van) etnisch profileren 
(onderzoeksvraag 1);. •360°-VR trainingen, meer dan dezelfde training in 2D via 
smartphones, bijdragen aan een positieve(re) houding/attitude in relatie tot 
het onderwerp etnisch profileren (onderzoeksvraag 2);, •Zowel 360°-VR 
trainingen als dezelfde training in 2D via smartphones bijdragen aan een 
verbeterde dialoog (onderzoeksvraag 3)TTen slotte is gebleken dat wat betreft 
presence - een eigenschap die van groot belang is voor het effectief 
overbrengen van trainingsmateriaal – en engagement de 360°-VR trainingen het 
best beoordeeld werden; hetzelfde was het geval voor het plezier dat de 
deelnemers ervoeren in de simulatie. 
LINK: https://research.utwente.nl/files/265783235/Rapport_UT_VR_studie.pdf 
TREFWOORDEN: Etnisch profileren 
Politie-optreden 
Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
Workshops & trainingen 
CODE: 361.21 
 
 
TITEL: Ervaringsverhalen discriminatie in de zorg 
AUTEUR(S): Kolste, R. 
Venderbos, J. 
UITGAVE: Utrecht : Pharos, 2022 
SAMENVATTING: Kwalitatief onderzoek naar ervaren discriminatie op basis van etniciteit, 
religie en huidskleur. Het eerste onderdeel omvat interviews met zorggebruikers 
die discriminatie hebben ervaren in de huisartsenzorg, ziekenhuiszorg of 
thuiszorg op grond van hun etniciteit, religie of huidskleur (N = 11). De 
interviews zijn afgenomen in de periode juni-augustus 2021. Het tweede 
onderdeel omvat verschillende interviews en focusgroepen met zorgverleners (N = 

https://research.utwente.nl/files/265783235/Rapport_UT_VR_studie.pdf


8). Zowel impliciete als expliciete discriminatie worden aangedragen als 
belangrijke oorzaken van stress. Vormen van impliciete discriminatie worden 
volgens zowel zorggebruikers als zorgverleners nog weinig erkend in de zorg. 
Een tweede, duidelijke conclusie is dat een ervaring met discriminatie vaak 
niet op zichzelf staat. Patiënten en cliënten die discriminatie hebben ervaren 
in de zorg, herkennen dit vanuit ervaringen op school, op de werkvloer, bij het 
kopen van een huis of zien het bij het opgroeien van hun kinderen. 
Daardoor voelen respondenten het vaak al gauw aan wanneer zij gediscrimineerd 
worden. 
LINK: https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2022/03/online-Ervaringsverhalen-
discriminatie.pdf 
TREFWOORDEN: Gezondheidszorg 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Zorgverlening 
Racisme 
CODE: 562.22 
 
 
TITEL: Discriminatie en gezondheid : Over de invloed van discriminatie (in de zorg) 
Op gezondheidsverschillen en wat we hieraan kunnen doen 
AUTEUR(S): Loenen, T. 
Hosper, K. 
Venderbos, J. 
UITGAVE: Utrecht : Pharos, 2022 
SAMENVATTING: Literatuur onderzoek dat een overzicht geeft van de huidige kennis over de 
werking van discriminatie en de gevolgen voor de gezondheid van mensen. 
Vervolgens gaan we in op de impact van discriminatie binnen de gezondheidszorg 
op drie niveaus: .Onbewuste beïnvloeding door vooroordelen – op individueel 
niveau .Discriminatie als blinde vlek in de organisatie. Er is bijvoorbeeld 
geen goed diversiteitsbeleid. .Er is in de zorg te weinig aandacht voor 
etnische verschillen. Zo lopen patiënten met Zuid-Aziatische achtergrondlopen 
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. En huidkanker ziet er bij zwarte 
mensen anders uit dan bij witte patiënten. 
LINK: https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2022/03/online-Ervaringsverhalen-
discriminatie.pdf 
TREFWOORDEN: Gezondheidszorg 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Zorgverlening 
Racisme 
CODE: 562.22 
 
 
TITEL: Exposure to Ethnic Minorities Changes Attitudes to Them : CentER Discussion 
Paper (Vol. 2020-021) 
AUTEUR(S): Albrecht, S. 
Ghidoni, R. 
Cettolin, E. 
Suetens, S. 
UITGAVE: Tilburg : CentER, Center for Economic Research, 2020 
SAMENVATTING: Paper. Does exposure to ethnic minorities change the majority’s attitudes 
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towards them? This paper investigates this question using novel panel data on 
attitudes from a general-population sample in the Netherlands matched to 
geographical data on refugees. It was found that people who live in 
neighborhoods of refugees for a sufficiently long time acquire a more positive 
attitude. Instead, people living in municipalities hosting refugees, but not in 
their close neighborhood, develop a more negative attitude. The positive 
neighborhood effect is particularly strong for groups that are likely to have 
personal contact with refugees suggesting that contact with minorities can 
effectively reduce prejudice. 
LINK: https://research.tilburguniversity.edu/files/41494290/2020_021.pdf 
TREFWOORDEN: Nederland 
Vooroordelen 
Vluchtelingen 
Interetnische verhoudingen 
Segregatie 
Autochtonen 
Relatieverbetering (groepen) 
Publieke opinie 
Discriminatie 
CODE: 533.21 
 
 
TITEL: Return on trust is lower for immigrants  
Uit The Economic Journal, Vol. 129, 2019 
AUTEUR(S): Cettolin, E. 
Suetens, S. 
UITGAVE: 2019 
SAMENVATTING: Paper. The authors conducted an experiment with a representative sample of the 
Dutch population to study whether trustworthiness depends on the ethnicity of 
the interaction partner. Native Dutch trustees play with an anonymous trustor, 
who is either another native Dutch or a non-Western immigrant. It was found 
find that trustees reciprocate trust up to 12% less if the trustor is a non 
-Western immigrant than if he/she is native Dutch. This percentage increases up 
to 23% for trustees who report disliking ethnic diversity in an independent 
survey. Since the decision to reciprocate does not involve behavioural risk, our 
results provide evidence of taste-based discrimination 
LINK: https://doi.org/10.1111/ecoj.12629 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Vooroordelen 
Nederland 
Interetnische verhoudingen 
Etnische minderheden 
Autochtonen 
CODE: 042.19 
 
 
 
TITEL: The effect of stop forms and explaining on perceptions of justice during 
proactive stops by the Dutch police : a civilian perspective 
AUTEUR(S): Veluwen, C. van 
UITGAVE: Enschede : University Twente, 2021 

https://research.tilburguniversity.edu/files/41494290/2020_021.pdf
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SAMENVATTING: Master thesis (scriptie), : Behavioural, Management and Social Sciences,Universty 
Twente. For years, Dutch civilians have experienced racism by the 
police, which impaired the police-civilian relationship. Various interventions 
were implemented to decrease ethnic profiling, however, many interventions lack 
academic support for their effectiveness and lack focus on the perception of 
civilians. Specifically perceptions of procedural and interactional justice are 
expected to positively affect the police-civilian relationship. This study 
examined the effect of providing an explanation and a stop form during 
proactive stops on perceptions of procedural and interactional justice. 
Additionally, participants’ interpretation of noting down ethnicity on stop 
forms was explored. Participants (N = 118) experienced a proactive stop in VR, 
with or without a Stop Form and with or without an Explanation (IVs). The 
results indicate that mainly providing an explanation increases perceptions of 
both procedural and interactional justice (f = 0.95; f = 1.09). Stop forms 
appear not to affect perceptions of procedural justice, and to slightly impair 
the effect of explaining on perceptions of interactional justice (f = 0.10). 
This study is a first indication for the important role of explaining to 
improve perceptions of justice. Additionally, the interpretations of noting 
down ethnicity on stop forms varied greatly varied. 
LINK: http://purl.utwente.nl/essays/88732 
TREFWOORDEN: Politie-optreden 
Discriminatie 
Etnische minderheden 
Discriminatiebestrijding 
Identificatieplicht 
CODE: 361.21 
 
 
TITEL: Een onderzoek naar anoniem solliciteren bij werkgevers 
AUTEUR(S): Hulsegge, G. 
Hummel, L. 
Emmert, S. 
UITGAVE: Leiden : TNO, 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek naar anoniem solliciteren bij werkgevers.Het onderzoek is 
gefaciliteerd door uitzendbureau Unique Nederland. Dit uitzendbureau 
ondersteunt landelijk eenbreed spectrum aan werkgevers bij hun 
vacaturevervulling. Ruim 3.200 kandidaten die na tussenkomst van Unique 
solliciteerden bij deze werkgevers zijn meegenomen in dit onderzoek. Unique 
heeft een deel van de sollicitatiebrieven geanonimiseerd aan de werkgevers 
aangeboden. Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag of het weglaten 
van persoonsgegevens op het cv bij het aanbieden van kandidaten met een niet 
-westersemigratieachtergrond leidt tot een grotere kans op uitnodiging voor een 
gesprek en een aanbod door een werkgever. In het onderzoek is het verschil in 
uitnodigings- en aannamekans tussen mensen met en zonder migratieachtergrond in 
tweeperiodes vergeleken. Een reguliere (controle) periode waarin kandidaten op 
de reguliere wijze solliciteren. En een anonieme periode, waarin 
persoonsgegevenszijn verwijderd. Wat echter niet was voorzien was, dat in de 
context van dit uitzendbureau, er geen (significant) verschil bleek te zijn in 
de kans op uitnodiging of aanname tussen kandidaten met of zonder 
migratieachtergrond op de reguliere wijze. Dit kwam naar voren tijdens de data 
-analyse, nadat het veldonderzoek was afgerond. Dit is een mogelijke verklaring 
voor het feit dat het anonimiseren va cv’s in de gegeven context geen effect 
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had op deze uitnodigings- en aannamekans. Naast de sterke sociale norm op het 
gebied van inclusieve wervingen selectie binnen uitzendbureau Unique, kan het 
uitblijven van een effect van anoniem solliciteren ook te maken hebben met de 
fluctuaties op de arbeidsmarkt als gevolg van de Corona pandemie. Daarnaast 
kijkt het onderzoek naar een gemiddeld effect, terwijl kansenongelijkheid 
mogelijk niet overal een even grote rol speelt. Zo kunnen er verschillen tussen 
sectoren, opleidingsniveaus of herkomstgroepen zijn. Door te middelen vallen 
deze verschillen weg. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat er wisselende 
kansen zijn om op gesprek te worden uitgenodigd of een aanbod te krijgen in 
verschillende functieniveaus en sectoren. Zo bleek in de context van deze studie 
dat onder midden- en hoogopgeleiden, kandidaten met een niet-westerse 
migratieachtergrond minderkans hadden om op gesprek te worden uitgenodigd en 
een aanbod te krijgen. De onderzoekers concluderen hieruit dat anoniem 
solliciteren geen generiekmiddel is dat overal werkt, maar zij sluiten niet uit 
dat het in bepaalde contexten(zoals specifieke sectoren en functies) waar 
sprake is van grote kansenongelijkheid, kan werken. De gevonden verschillen in 
kans op uitnodiging voor gesprek en aanbod in bepaalde sectoren en functies met 
een midden en hogere opleidingseis onderstrepen het belang van het inzetten op 
gelijke kansen bij het werving- en selectieproces. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/01/rapport-
anoniem-solliciteren/rapport-anoniem-solliciteren.pdf 
KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/01/rapport-
anoniem-solliciteren/rapport-anoniem-solliciteren.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Werving & selectie 
Etnische minderheden 
CODE: 411.22 
 
 
TITEL: Wetgeving en het VN-verdrag handicap : Handreiking voor de beoordeling van 
ontwerpwetgeving ter uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap en over aangelegenheden die betrekking hebben op 
personen met een handicap 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2021 
SAMENVATTING: Handreiking. Niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Voor ruim 2 
miljoen mensen met een (on)zichtbare beperking in ons land is dit de harde 
realiteit. Volgens het VN-verdrag handicap is de overheid verplicht om 
Nederland toegankelijker en inclusiever te maken. Daarvoor moeten er soms 
nieuwe wetten komen. Met de handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’ 
kunnen wetgevingsjuristen en de wetgever zelf toetsen of en hoe 
ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van dit belangrijke 
mensenrechtenverdrag. Bijgevoegd is ook de brief aan de minister voor 
Langdurige Zorg en Sport te vinden. Deze handreiking bevat naast een 
Algemene checklist illustratief drie specifieke checklists voorde terreinen van 
onderwijs, wonen en werk en inkomen. Iedere checklist bestaat uit drie delen:een 
grondbeginselen- rechten en verplichtingen- ncoördinatiecheck. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/a746873d-ccc2-4650-8504-13d9be66f12b.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Discriminatiebestrijding 
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TITEL: This is the Voice of Holland : BOOS (20 januari 2022) 
UITGAVE: Hilversum : BNNVARA, 2022 
SAMENVATTING: Aflevering van het online programma BOOS over seksueel machtsmisbruik en 
seksueel overschrijdend gedrag bij het programma "the Voice of Holland". In het 
voorjaar van 2021 ontving de redactie van BOOS verhalen over vermeend seksueel 
overschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland. Er volgde een oproep van 
BOOS-presentator Tim Hofman waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets 
hebben meegemaakt bij talentenjachten die niet door de beugel kunnen. Er 
volgden tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn 
van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Het gaat 
daarbij om aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma. In de 
aflevering delen meerdere vrouwelijke deelnemers en (oud-)medewerkers van The 
voice of Holland hun verhaal en worden beschuldigingen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik geuit aan het adres van divere 
mannelijke medewerkers van het programma. 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1idPrF17UP0 
VERANTWOORDING: 
https://drive.google.com/file/d/1Y6Jg89UVwY_RVRx2V4tKIA99s57TAdbV/view 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Mannen 
Intimidatie 
Discriminatie 
Publieke opinie 
Sekseverschillen 
Seksualiteit 
CODE: 175.22 
 
 
TITEL: Onderzoek seksueel overschrijdend gedragd :1V Opiniepanel Rapport (08-02-2022) 
AUTEUR(S): Klapwijk, P.P. 
UITGAVE: Hilversum : AVROTROS, 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek onder 29.000 mannen en vrouwen of zij hun gedrag aangepast hebben 
sinds de komst van de #MeToo-beweging eind 2017 en recenter de discussie rond 
'The Voice of Holland'. Een deel heeft dat inderdaad gedaan. Ook hebben vier 
van de tien ondervraagde ouders met hun kinderen gesproken over de uitzending 
van BOOS over seksueel misbruik bij het televisieprogramma The Voice of Hoalld 
én op de drie mannen (32 procent) is voorzichtiger geworden met opmerkingen en 
grapjes die als seksueel getint kunnen overkomen. Het onderzoek is gehouden van 
31 januari tot en met 4 februari 2022.Aan het onderzoek deden 28.673 leden van 
het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 8563 mannen en vrouwen die in de 
afgelopen 4 jaar seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt hebben. Vooral 
jonge mannen in het onderzoek, onder de 35 jaar, zijn bewust bezig met hun 
gedrag. Van hen zegt 43 procent dat ze voorzichtiger geworden zijn met 
opmerkingen en grapjes die verkeerd kunnen vallen. Wel hebben ze daar vaak 
gemengde gevoelens bij, omdat het volgens hen zo een stuk lastiger wordt om 
serieus een partner te zoeken. De meeste ondervraagde mannen zijn niet van plan 
om zich voorzichtiger te gaan gedragen. 36 procent zegt dat ze al heel 
voorzichtig waren. Een kwart (27 procent) vindt het niet nodig of zelfs 
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overdreven. Zij benadrukken dat de omgang tussen mannen en vrouwen niet te 
krampachtig moet worden.De vrouwen in het onderzoek zien over het algemeen geen 
reden om hun gedrag aan te passen. Ze zeggen toch al niet veel seksueel getinte 
grapjes en opmerkingen te maken.Een kleine groep vrouwen (13 procent) zegt nu 
voorzichtiger te zijn. Dat betrekken ze ook op hun eigen uitstraling. "Heel erg 
letten op wat voor kleding ik draag, oogcontact vermijden, daar ben ik wel 
bewust meer bezig." Een deel van de vrouwen is het met de mannen eens die 
vinden dat de omgangsvormen nu te voorzichtig worden.In het onderzoek kregen 
alle deelnemers de vraag wat er volgens hen moet gebeuren om seksueel 
grensoverschrijdend gedrag terug te dringen. Bewustwording bij kinderen wordt 
het meest genoemd. In de eerste plaats moeten ouders hun kinderen respect voor 
anderen bijbrengen en leren om grenzen te stellen en te herkennen. De meeste 
ondervraagde ouders zijn het gesprek met hun tieners (10-18 jaar) al aangegaan. 
De helft (51 procent) had dit al gedaan voor de uitzending van BOOS over The 
Voice. Vier van de tien (38 procent) ouders bespraken het onderwerp (ook) naar 
aanleiding van deze uitzending. 
LINK: 
https://eenvandaag.assets.avrotros.nl/user_upload/PDF/Rapportage%20seksueel%20grensoverschrij
dend%20gedrag.pdf 
SITE 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/een-op-de-drie-mannen-
voorzichtiger-met-seksueel-getinte-opmerkingen-alles-kan-tegen-je-gebruikt-worden/ 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Mannen 
Discriminatie 
Seksualiteit 
Intimidatie 
CODE: 175.22 
 
 
Your rights matter: Police stops, FundamentalRights Survey 
Luxembourg : Publications Office of the European Union , 2021 
This report of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) presents selected data from 
FRA’s Fundamental Rights Survey (‘FRS’), comparing the results for the general population to those 
for people with an ethnic minority or immigrant background. The latter are based on FRA’s second 
European Union Minorities and Discrimination Survey (‘EU-MIDIS II’) and the Roma and Travellers 
Survey 2019 (‘RTS’). Overall, the police most often stop men, young people, ethnic minorities, 
Muslims or people who do not identify as heterosexual.In some countries, police stopped almost 
50% of people from certain minorities, shows the EU Minorities and Discrimination Survey. The 
police searched or asked 34% of ethnic minorities for their identity papers compared to 14% of 
people generally. The context for a police stop can affect the way people experience them. Most 
people are stopped while driving, but most minorities are stopped while on foot. 
Moreover, in some countries, over 80% of ethnic minorities perceived the most recent police stop as 
ethnic profiling.Perceptions of profiling may be less common when people are stopped while driving 
because this is more likely to involve random checks unrelated to the personal characteristics of the 
person being stopped.Those who experience ethnic profiling also show lower trust in public 
authorities than those who do not. When it comes to treatment during police stops, 80% of people 
generally say that the police treated them respectfully. By contrast, 46% of minorities say so. Italy, 
the Netherlands, Portugal and Sweden show the biggest differences in how people and ethnic 
minorities perceive the police stop. 
LINK: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-fundamental-rights-survey-
police-stops_en.pdf 
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