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TITEL: Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022 
AUTEUR(S): Huijnk, W. 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de opvattingen van 
Nederlanders over lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Dit onderzoek 
richt zich alleen op opvattingen over lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) 
en niet op die over intersekse personen, queers en andere manieren waarop mensen hun gender of 
seksualiteit benoemen (IQ+). Dit komt omdat het SCP alleen onderzoeksdata beschikbaar had over 
LHBT. 
Dit onderzoek gebruikt verschillende databronnen. Om (veranderingen in) de opvattingen van de 
Nederlandse bevolking te bestuderen, benutten is gebruik gemaakt van de  meest recente editie van 
het onderzoek scp Leefsituatie-index (sli 2019/2020) en data verzameld specifiek onder mensen met 
een migratieachtergrond (Survey integratie minderheden (sim) 2020).  Om de opvattingen in de 
Europese landen in beeld te brengen, is gebruik gemaakt van verschillende ronden van de European 
Social Survey. De ess wordt tweejaarlijks uitgevoerd.  
Nederlanders denken de afgelopen vijftien jaar positiever over homo- en biseksualiteit. Zeker in 
vergelijking met de opvattingen in andere Europese landen. Alleen in IJsland zijn ze nog positiever over 
homo- en biseksualiteit. Het onderzoek laat echter ook zien dat de laatste paar jaar deze positieve 
tendens niet verder heeft doorgezet. Zo ligt zichtbare intimiteit tussen mensen van gelijk geslacht nog 
erg gevoelig en de acceptatie van transgender personen en seksuele diversiteit is minder groot dan die 
van homo- en biseksuelen. De positievere houding van de afgelopen vijftien jaar zien we terug in 
tolerantere opvattingen van Nederlanders over lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders (LHBT’s). Bijvoorbeeld als het gaat om gelijke rechten om te trouwen, een kind te 
adopteren of om de acceptatie van een LHBT-kind. Daarbij zijn opvattingen over homo- en 
biseksualiteit en seksuele diversiteit in diverse lagen van de bevolking zichtbaar positiever geworden. 
Dat is bijvoorbeeld ook te zien bij groepen mensen die gemiddeld minder positief denken over LHBT’s, 
zoals ouderen ennreligieuze mensen.Hoewel de opvattingen over seksuele en genderminderheden 
dus grotendeels positief zijn, plaatsen de auteurs van dit onderzoek hierbij wel kanttekeningen 
plaatsen. Naast de constatering dat de afgelopen paar jaar geen verdere toename van positieve 
opvattingen over homo- en biseksualiteit is te zien, is een minder groot deel van de Nederlanders 
uitgesproken positief in hun opvattingen over transgender personen. Bijna een op de tien 
Nederlanders zou het een probleem vinden als hun kind op school les zou krijgen van een transgender 
docent. En het deel met neutrale opvattingen, dus niet positief maar ook niet expliciet negatief, is 
relatief groot .Een andere kanttekening is dat er vanuit de LHBT-gemeenschap minder positieve 
signalen komen over hun (dagelijkse) ervaringen. En dat heeft invloed op hun mentale gezondheid en 
hun leefsituatie. Uit een recent SCP-onderzoek (Wat maakt het verschil?) blijkt bijvoorbeeld dat LHB-
jongeren relatief vaak worden gepest en dat zij een minder goede band met leraren, klasgenoten en 
familieleden ervaren dan heteroseksuele scholieren. 
LINK: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2022/05/17/opvattingen-over-
seksuele-en-genderdiversiteit-in-nederland-en-europa-
2022/Opvattingen+over+seksuele+en+genderdiversiteit+in+Nederland+en+Europa+2022.pdf 
TREFWOORDEN: Homoseksualiteit 
Biseksualiteit 
Transseksualiteit 
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TITEL: Monitor Discriminatiezaken 2021 : College voor de Rechten van de Mens 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens , 2022 
SAMENVATTING: Deze 'Monitor discriminatiezaken' beschrijft de werkzaamheden van het College 
voor de Rechten van de Mens op het gebied van discriminatie in 2020 en maakt een vergelijking met 
eerdere jaren. Het gaat met name om oordelen en informatieverzoeken. In 2021 ontving het College 
een recordaantal van 5.286 vragen en meldingen over gelijke behandeling. De top 3 gronden  waarover 
werd gemeld is: handicap of chronische ziekte, ras en geslacht. Ongeveer de helft Van de meldingen 
betrof zogenaamde ‘massale meldingen’. Hiermee wordt bedeld dat veel meldingen over één 
onderwerp gingen. Deze gingen onder andere over de coronamaatregelen, de toegankelijkheid van de 
Tweede Kamerverkiezingen voor mensen met een beperking en hoogbegaafdheid in het onderwijs. De 
nummer 1 grond van de geregistreerde vragen of meldingen over discriminatie is die van handicap of 
chronische ziekte: 34% van alle vragen en meldingen ging over die grond uit de 
gelijkebehandelingswetgeving. Sinds 2017 is handicap of chronische ziekte de vaakst geregistreerde 
grond. Dit komt doordat het College sinds de ratificatie van het VN-verdrag handicap in 2016 toezicht 
houdt op de uitvoering en naleving ervan in Nederland. De discriminatiegrond ras is de tweede meest 
geregistreerde grond bij vragen en meldingen. In totaal ging het om 575 vragen en meldingen; dat is 
25% van alle vragen en meldingen over een grond uit de gelijkebehandelingswetgeving. Veel 
meldingen op grond van ras zijn gedaan op het terrein van sociale bescherming. Deze meldingen zijn 
vaak gelinkt aan de kinderopvangtoeslagaffaire, maar gaan ook over andere overheidsinstanties waar 
mensen vermoeden dat zij etnisch geprofileerd worden, zoals gemeenten die bij de aanvraag om een 
bijstandsuitkering vragen naar een tweede nationaliteit. Over de discriminatiegrond geslacht kwamen 
in 2021 453 vragen en meldingen binnen. Meer dan de helft (235) van deze meldingen betrof 
zwangerschap. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het merendeel ging over het terrein arbeid. 
Zo gaven melders bijvoorbeeld aan dat hun arbeidsovereenkomst niet werd verlengd, zij benadeeld 
werden in een selectieprocedure en/of te maken hadden met andere nadelige arbeidsvoorwaarden. 
Iedereen die vermoedt te maken te hebben met discriminatie kan het College vragen hierover een 
oordeel uit te spreken: is er sprake van verboden onderscheid of niet? In 2021 ontving het College 739 
verzoeken om een oordeel: het hoogste aantal verzoeken sinds de Oprichting van het College in 
2012.Het College sprak in 2021 156 oordelen uit. De meeste oordelen gingen over vermoedelijke 
discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte, geslacht of ras. In 34% van de oordelen werd 
discriminatie vastgesteld. Het college oordeelde 53 keer over een zaak waarin discriminatie op grond 
van handicap of chronische ziekte aan de orde was. Dit 
komt neer op 34% van alle oordelen. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/6dfd7c46-74e0-4960-9aec-e14d2c00d090.pdf 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/dcc29439-f3f6-4272-a59c-d1cbdd4b610f.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Gehandicapten 
Gelijke behandeling 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 353.22 
 
 
 
 
 

https://publicaties.mensenrechten.nl/file/6dfd7c46-74e0-4960-9aec-e14d2c00d090.pdf
https://publicaties.mensenrechten.nl/file/dcc29439-f3f6-4272-a59c-d1cbdd4b610f.pdf


TITEL: Discriminatiecijfers in 2021 : Een rapport over registraties van meldingen van 
discriminatie-incidenten door de politie, en meldingen bij 
antidiscriminatievoorzieningen en andere organisaties in Nederland 
AUTEUR(S): Walz, G. 
Fiere, B. 
UITGAVE: Rotterdam / Den Haag : Art.1 / Nationale Politie, 2022 
SAMENVATTING: Zevende editie van het landelijke rapport over discriminatie dat inzicht geeft un 
de discriminatie-incidenten en -meldingen die in Nederland in 2  instantie zijn geregistreerd. 
Meldingen bi jantidiscriminatievoorzieningen  (ADV’s), door de politie geregistreerde discriminatie-
incidenten, verzoeken om een oordeel en vragen bij het College voor de Rechten van de Mens (hierna: 
College) en gegevens van het meldpunt internetdiscriminatie MiND (hierna: MiND), de Nationale 
Ombudsman en de Kinderombudsman worden naast elkaar gepresenteerd.Voor het derde jaar op rij 
stijgt het aantal meldingen en incidenten die de ADV’s en de politie registreren. Ook het College en de 
Nationale ombudsman ontvangen mee rmeldingen en verzoeken dan eerder. Alleen bij MiND en de 
Kinderombudsman is sprake van een daling van het aantal meldingen. De ADV’s registreren in 2021 
6.922 discriminatiemeldingen,een stijging van 26 procent ten opzichte van 2020. Bij de politie worden 
6.580 discriminatie-incidenten geregistreerd, een stijging van 7 procent. Het College ontvangt 739 
verzoeken om een oordeel, een stijging van 16 procent, en daarnaast5.286 meldingen en vragen over 
gelijke behandeling (bijna twee keer zoveel als in 2020). Bij MiND komen 339 meldingen van 
internetdiscriminatie binnen, minder dan de helft van het voorgaande jaar. De Nationale ombudsman 
ontvangt321 klachten over discriminatie door overheidsinstanties, een ruime verdubbeling van het 
aantal klachten. De Kinderombudsman registreert tien klachten die te maken hebben met 
discriminatie, drie minder dan het jaar ervoor. De verschillende maatregelen tegen de verspreiding 
van het coronavirus leiden tot veel meldingen bij ADV’s. Met name het coronatoegangsbewijs en de 
mondkapjesplicht in openbare ruimtes leiden tot situaties waarin mensen zich gediscrimineerd voelen. 
Veel van deze meldingen vallen onder niet-beschermde discriminatiegronden. Zo gaat 31 procent van 
alle ADV-meldingen over de zogenaamde ‘niet-wettelijke’ of ‘overige’ discriminatiegronden, duidelijk 
mee dan in eerdere jaren. De politie registreert weliswaar meer incidenten in 2021 dan een jaar eerder, 
maar het soort incidenten is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Herkomst (42 procent) en seksuele 
gerichtheid (32 procent) zijn de discriminatiegronden waarop de meeste incidenten betrekking 
hebben. De verdeling over de discriminatiegronden is in grote lijnen vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. Daarachter gaan wel verschillende ontwikkelingen schuil. Zo is onder meer een toename te zien 
bij de gronden antisemitisme en handicap. Ondanks deze toename is het aantal meldingen van 
antisemitisme lager dan twee jaar geleden. De registraties van discriminatie op grond van handicap 
stijgen mede door coronagerelateerde incidenten, waarbij een beperking een reden vormde om geen 
mondkapje te willen of kunnen dragen .Het soort discriminatie-incidenten dat de politie en ADV’s 
registreren verschilt. Bij de politie heeft 62 procent van de registraties te maken met een uitlating 
(4.069 incidenten). Het gaat om scheldpartijen en beledigingen waarbij bijvoorbeeld de herkomst of 
seksuele gerichtheid van de betrokkenen aangehaald wordt. Vooral bij de gronden seksuele 
gerichtheid en antisemitisme zijn veel van de uitlatingen gericht tegen politiemensen. Bij 11 procent 
van de incidenten is sprake van geweld in combinatie met een uitlating (726 incidenten) en ook 
bedreigingen worden in 11 procent van de gevallen geuit (718 incidenten). Deze percentages zijn 
vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De ADV’s registreren vooral meldingen van omstreden 
behandeling: 72 procent (4.959 meldingen) heeft hiermee te maken Terwijl het totaal aantal 
meldingen toeneemt, komen er bij ADV’s juist minder meldingen binnen van discriminatie op grond 
van herkomst, geslacht en godsdienst. ADV’s ontvangen in 2021 de meeste meldingen op het terrein 
van collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeentelijke dienstverlening of de 
Belastingdienst: 28 procent van de meldingen heeft betrekking op dit terrein. Dit komt met name door 
meldingen die te maken hebben met de coronamaatregelen zoals mondkapjes of het 
coronatoegangsbewijs. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/discriminatiecijfers-in-2021.pdf 
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KAMERBRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/05/24/kamer
brief-bij-aanbieding-cijfers-2021-over-incidenten-discriminatie/kamerbrief-over-discriminatiecijfers-
over-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Nederland 
Politie-optreden 
Racisme 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland 
UITGAVE: Groningen / Leeuwarden / Assen : Discriminatie Meldpunt Groningen / 
Discriminatie Meldpunt Tûmba / Meldpunt Discriminatie Drenthe / Politie-eenheid 
Noord-Nederland, 2022 
SAMENVATTING: Overzicht van de klachten en meldingen die in het jaar 2021 door de drie 
antidiscriminatievoorzieningen (adv's) , de politie en het College voor de 
Rechten van de Mens in de politie-eenheid Noord-Nederland zijn geregistreerd. 
Het gaat om de antidiscriminatievoorzieningen : Discriminatie Meldpunt Tûmba 
(provincie Friesland), Discriminatie Meldpunt Groningen (provincie Groningen), 
en Meldpunt Discriminatie Drenthe (provincie Drenthe). Cijfers worden 
uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein, aard van 
discriminatie en gemeente. Discriminatie op grond van afkomst en huidskleur is 
in 2021 opnieuw het meest gemeld. Opvallend was het aantal meldingen van mensen 
die zich ongelijk behandeld voelden door de coronamaatregelen. Deze categorie 
was in 2021 dermate groot dat deze procentueel gezien het beeld in de Monitor 
bepaalde: het was de op één na grootste categorie. Hoewel het geen wettelijke 
discriminatiegrond is, was het gevoel van ongelijkheid bij deze melders 
desondanks zeer reëel. De drie noordelijke Discriminatie Meldpunten hebben een 
betekenisvolle rol gespeeld in het horen en zich-gehoord-voelen van deze 
melders. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-2021-noord-nederland-def.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Klachtbehandeling 
Meldpunten 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2021 Oost-Brabant 
AUTEUR(S): Braakman, M. 
Fiere, B. 
UITGAVE: 's-Hertogenbosch : RADAR / Politie-eenheid Oost-Brabant, 2022 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2021 zijn verricht in de 
politie-eenheid Oost-Brabant door de regionale antidiscriminatievoorzieningen 
of adv's door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. De 
adv’s in de politie-eenheid Oost-Brabant zijn RADAR, het Meldpunt Discriminatie 
van de LEV groep, het Adviespunt Discriminatie van Lumens, het Meldpunt 
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Discriminatie van Sociom en het Meldpunt Discriminatie Heusden van Countour de 
Twern. Cijfers worden uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk 
terrein en discriminatiewijze.Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de 
politie-eenheid en van de gemeente. Antidiscriminatievoorzieningen kregen veel 
meldingen binnen van inwoners met principiële bezwaren tegen coronavaccinaties 
en het coronatoegangsbewijs (QR-code). Ongevaccineerde melders voelden zich 
gediscrimineerd omdat zij zonder coronatoegangsbewijs geen toegang kregen tot 
horecagelegenheden, sportvoorzieningen en evenementen. Ook kwamen meldingen 
binnen van mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen en toch 
werden geweigerd door winkels, zorgverleners en vervoerders. De politie 
registreerde twee voorvallen waarbij mensen ondanks een doktersverklaring een 
winkel werden uitgezet. Een derde van de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en ruim 40 
procent van de politieregistraties gaat over discriminatie op grond van herkomst. De arbeidsmarkt is 
het terrein waarop de meeste meldingen van discriminatie-incidenten zich afspeelden (1 op 
de 4), gevolgd door commerciële dienstverlening (ongelijke behandeling of 
discriminerende bejegening door winkels, banken, verzekeraars of 
vervoersbedrijven) en collectieve voorzieningen (door melders die zich 
gediscrimineerd voelen door zorgaanbieders en gemeentelijke instanties).Het 
College voor de Rechten van de Mens ontving 44 verzoeken om een oordeel van 
inwoners uit het gebied van de politie-eenheid Oost-Brabant. Dit waren er zes 
meer dan in 2020. De meeste verzoeken gingen over discriminatie op grond van 
handicap. Over 6 zaken bracht het College een oordeel uit, waarvan in 1 geval 
sprake was van verboden onderscheid. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-oost-brabant-2021-ipdf-def.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Noord-Brabant 
Racisme 
Etnische minderheden 
Politie-optreden 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2021 Zeeland - West-Brabant 
UITGAVE: Goes / Tilburg : Anti Discriminatie Bureau Zeeland / RADAR / Politie-eenheid 
Zeeland - West-Brabant , 2022 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2021 zijn verricht in de 
politie-eenheid Zeeland-West-Brabant door de regionale 
antidiscriminatievoorzieningen of adv's (ADB Zeeland, RADAR, Meldpunt 
Discriminatie Waalwijk en Dongen, ADV Rucphen, ADV Woensdrecht, ADV Zundert), 
door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. Cijfers worden 
uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. Antidiscriminatievoorzieningen hebben in 2021 312 meldingen 
van discriminatievoorvallen ontvangen in het gebied van de politie-eenheid 
Zeeland-West-Brabant. Dat is 3 procent minder dan in het jaar ervoor. Veel 
meldingen gingen over de coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht en het 
coronatoegangsbewijs. De politie registreerde 379 incidenten waarin 
discriminatie een rol speelt, een daling van 19 procent. Landelijk is er juist 
een stijging te zien van het aantal meldingen en registraties door politie en 
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antidiscriminatievoorzieningen. Zo’n 40 melders bij antidiscriminatievoorzieningen voelden zich 
gediscrimineerd omdat zij zonder QR-code geen toegang kregen tot horecagelegenheden, 
sportvoorzieningen en evenementen, of omdat zij als ongevaccineerde anders behandeld werden. Zo 
kon iemand bijvoorbeeld niet met zijn nieuwe baan starten omdat hij niet 
gevaccineerd wilde worden. Ook kwamen meldingen binnen van mensen die om 
medische redenen geen mondkapje kunnen dragen en toch werden geweigerd door 
winkels, zorgverleners en vervoerders. Ook de politie registreerde enkele van 
zulke incidenten. De meeste meldingen (vier op de tien) bij 
antidiscriminatievoorzieningen en de politieregistraties gaan over 
discriminatie op grond van herkomst. Voor het eerst voelde de grootste groep 
melders zich gediscrimineerd door zorgaanbieders en gemeentelijke instanties: 
het terrein collectieve voorzieningen. Arbeidsmarkt, in voorgaande jaren het 
grootste terrein, staat nu op de tweede plek. Het College voor de Rechten van 
de Mens ontving 48 verzoeken om een oordeel van inwoners uit het gebied van de 
politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Dit waren er 4 minder dan het jaar ervoor 
. De meeste verzoeken gingen over discriminatie op grond van herkomst. Over 9 
zaken bracht het College een oordeel uit, waarvan in 2 gevallen sprake was van 
verboden onderscheid. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-zeeland-west-brabant-2021-ipdf.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2021 Regio Rotterdam 
AUTEUR(S): Braakman, M. 
Fiere, B. 
UITGAVE: Rotterdam : RADAR / Politie-eenheid Rotterdam, 2022 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2021 zijn verricht in de 
politie-eenheid Rotterdam door de regionale antidiscriminatievoorzieningen of 
adv's (RADAR, Meldpunt Goeree-Overflakkee), door de politie en door het College 
voor de Rechten van de Mens. Cijfers worden uitgesplitst naar 
discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en discriminatiewijze. Uitsplitsing 
vindt plaats op niveau van de politie-eenheid en van de gemeente. 
Antidiscriminatievoorziening RADAR heeft in 2021 458 meldingen van 
discriminatievoorvallen ontvangen in het gebied van de politie-eenheid 
Rotterdam. Dat is 12 procent meer dan in het jaar ervoor. De extra meldingen 
gaan voor een groot deel over de coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht 
en het coronatoegangsbewijs. De politie registreerde 908 incidenten waarin 
discriminatie een rol speelt, een stijging van 2 procent. Dat blijkt uit de 
monitor Discriminatie politie-eenheid Rotterdam 2021, die vandaag is verschenen 
. In de monitor zijn de meldingen bij RADAR, de registraties door de politie en 
verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens opgenomen. 
RADAR kreeg veel meldingen binnen van inwoners met principiële bezwaren tegen 
coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs (QR-code). Ruim 50 melders 
voelden zich gediscrimineerd omdat zij zonder QR-code geen toegang kregen tot 
horecagelegenheden, sportvoorzieningen en evenementen, of omdat zij als 
ongevaccineerde anders behandeld werden. Ook kwamen meldingen binnen van mensen 
die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen en toch werden geweigerd. 
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Ook de politie registreerde enkele incidenten met winkels en zorgverleners die 
de uitzondering op de mondkapjesplicht niet erkenden. Bijna de helft van de 
meldingen bij RADAR en de politieregistraties gaat over discriminatie op grond 
van herkomst. De arbeidsmarkt is het terrein waarop de meeste gemelde 
incidenten plaatsvinden (1 op de 5), gevolgd door commerciële dienstverlening 
(ongelijke behandeling of discriminerende bejegening door winkels, banken, 
verzekeraars of vervoersbedrijven) en collectieve voorzieningen (door melders 
die zich gediscrimineerd voelen door zorgaanbieders en gemeentelijke instanties 
). Ook over het terrein huisvesting kwamen meldingen binnen. Meerdere 
woningzoekende melders voelden zich vanwege hun afkomst ongelijk behandeld door 
verhuurders. RADAR ontving verder meer meldingen over de grond nationaliteit 
dan in 2020. Deze meldingen kwamen van mensen zonder Nederlandse 
identiteitspapieren of met een tijdelijke verblijfsvergunning. Zij voelden zich 
uitgesloten omdat zij bijvoorbeeld geen telefoonabonnement konden afsluiten, 
bankrekening konden openen of woonruimte mochten huren. Het College voor de 
Rechten van de Mens ontving 128 verzoeken om een oordeel van inwoners uit het 
gebied van de politie-eenheid Rotterdam. In 2020 waren dit er 86. De meeste 
verzoeken gingen over discriminatie op grond van leeftijd en herkomst. Over 13 
zaken bracht het College een oordeel uit, waarvan in 7 gevallen sprake was van 
verboden onderscheid. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-rotterdam-2021-ipdf-def.pdf 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Discriminatie 
Rijnmond 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Zuid-Holland 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor discriminatie 2021 Limburg 
UITGAVE: Maastricht : ADV Limburg / Politie-eenheid Limburg, 2022 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2021 zijn verricht in de 
politie-eenheid Limburg door de regionale antidiscriminatievoorziening (ADV 
Limburg), door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. 
Cijfers worden uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. In 2021 heeft ADV Limburg 512 discriminatiemeldingen en bij 
ADV Limburg binnengekomen; daarnaast zijn er 29 eigen waarnemingen 
geregistreerd. De politie registreerde 299discriminatie-incidenten inde 
aangesloten gemeenten. Het aantal meldingen bij ADV Limburg verdubbelde in de 
afgelopen jaren. In 2020 hadden toename te maken met twee specifieke voorvallen 
.In 2021 waren er geen dergelijke voorvallen, toch bleef het aantal meldingen 
hoog. Corona had de samenleving haar greep en het hierbij gevoerde 
overheidsbeleid zorgde voor verdeeldheid en gevoelens en ervaringen van 
ongelijkheid en uitsluiting. Dit heeft tot veel meldingen geleid. Discriminatie 
op grond van herkomst/huidskleur werd in 2021 het meest ervaren (38%). Ten 
opzichte van 2020is er sprake van een daling, zowel in absolute aantallen als in 
aandeel van het totaal aantal meldingen. De daling heeft te maken met de 
stijging van het aantal meldingen met niet-wettelijke grond. Hierbij gaat het om 
ervaren ongelijke behandeling op een grond die niet in de 
gelijkebehandelingswetgeving is opgenomen.Bij maar liefst 24% van de meldingen 

https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-rotterdam-2021-ipdf-def.pdf


registreerden de auteurs deze grond (ten opzichte van 7% in 2020).Veel niet 
-gevaccineerde mensen voelden zich gediscrimineerd ten opzichte van 
gevaccineerdenomdat zij geen QR-code konden tonen waardoor hen de toegang werd 
geweigerd bij horecagelegenheden, theaters, sportscholen en zwembaden. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2021-06/monitor-discriminatie-2020-limburg.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Limburg 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Etnische minderheden 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2021 Oost-Nederland 
UITGAVE: Enschede / Nijmegen / Arnhem / Apeldoorn : Vizier / Artikel 1 Noord-Oost 
Gelderland / Meldpunt Discriminatie Deventer / Politie-eenheid Oost-Nederland , 
2022 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2021 zijn verricht in de 
politie-eenheid Oost Nederland door de regionale antidiscriminatievoorzieningen 
of adv's (Vizier / Artikel 1 Noord-Oost Gelderland / Meldpunt Discriminatie 
Deventer) door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. Het 
jaar 2021 werd, net als het jaar 2020, gekenmerkt door corona. De 
coronapandemie heeft in 2021 een enorme invloed uitgeoefend op de meldingen die 
in Oost-Nederland zijn geregistreerd. Omdat door de maatregelen het openbare 
leven zo goed als stil lag(werk en onderwijs, horeca- en cultuurbezoek, sporten 
en winkelen werden allemaal anders georganiseerd of simpelweg onmogelijk) zien 
we in de cijfers van2021 terug dat bijna 40% van de meldingen coronagerelateerd 
was. Mensen ervoeren discriminatie in verband met vaccinaties, 
coronatoegangsbewijzen(CTB) en de mondkapjesplicht (vooral de medische 
uitzondering daarop)In het algemeen kunnen we stellen dat in vergelijking met 
de afgelopen jaren, het aantal meldingen in totaal bij alle meldpunten toeneemt 
. Bij het College voor de Rechten van de Mens is het aantal verzoeken met 20% 
procent gestegen ten opzichte van 2020(van 82 naar 98). Ook bij de politie 
stijgt het aantal meldingen elk jaar met zo’n 5%: 845 in 2019, 906 in 2020en 
958 in 2021. Bij de ADV’s is het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar 
licht gestegen (953 tegenover937). Deze stijging laat zien dat discriminatie 
een steeds belangrijker onderwerp wordt in de samenleving, en dat inwoners de 
meldpunten weten te vinden als het gaat om discriminatie. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-oost-nederland-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Etnische minderheden 
Overijssel 
Gelderland 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2021 Noord-Holland 
AUTEUR(S): Haaften, M. van 
UITGAVE: Haarlem / Zaandstad/ Alkmaar : Politie-eenheid Noord-Holland / Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland / Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek 
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-Waterland / Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord, 2022 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2021 zijn behandeld in de 
politie-eenheid Noord-Holland door de regionale antidiscriminatievoorzieningen 
of adv's (Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland / Bureau 
Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord / Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland), door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. 
Cijfers uit 2021 worden vergeleken met die van 2020. Cijfers worden 
uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. In 2021 zijn 444 discriminatieklachten ingediend bij de 
ADV’s die zich afspeelden in de eenheid Noord--Holland (plaats voorval). Dat 
betekent een stijging van 19% ten opzichte van 2020. Incidenten die buiten de 
regio plaatsvonden of waarvan de locatie niet van toepassing is of onbekend is, 
tellen in het totaal van444 niet mee. Landelijk laten de ADV’s een toename-zien 
van 26% (als de klachten over het ‘coronalied’ in 2020 niet worden meegeteld). 
De drie ADV’s hebben in 2021 in totaal 621 klachten behandeld. Dit zijn 
klachten geregistreerd op basis van woonplaats melder van inwoners in de 
eenheid Noord-Holland. Het verschil tussen 444 en 621 klachten, komt 
grotendeels voort uit de klachten over de coronamaatregelen waarbij de plaats 
voorval niet van toepassing is en dus niet wordt meegeteld, omdat ze gaan over 
de rijksoverheid die landelijke maatregelen afkondigde.De politie in de eenheid 
Noord-Holland registreerde 446 discriminatie-incidenten in 2021. Dat is een 
daling van 15% ten opzichte van 2020. Landelijk is er bij de politie sprake van 
een stijging van 7%. In de meeste politie-eenheden was sprake van een lichte 
stijging van het aantal geregistreerde discriminatie-incidentendoor de politie. 
Alleen in Noord-Holland en Zeeland West-Brabant was er sprake van een daling. 
De politie maakt sinds 2019 bij de registratie geenonderscheid meer tussen 
reguliere discriminatie-incidenten en discriminatie-incidenten jegens 
werknemers met een publieke taak. Ook worden de locaties van incidenten sinds 
2019 niet meer door de politie geregistreerd.Net als in 2020 heeft de 
coronacrisis in 2021 een grote impact op de maatschappelijke verhoudingen en 
daarmee ook op het aantal discriminatieklachten. Ruim honderd mensen dienden in 
2021 een klacht in over de door de overheid afgekondigde coronamaatregelen. Ze 
voelden zich als ongevaccineerden of weigeraars van een QR-codebuitengesloten. 
Voor de groep die om welke reden dan ook niet is gevaccineerd, betekende het 
een beperking in de toegang tot onder andere horeca cultuur- en 
sportvoorzieningen. Het wel of niet gevaccineerd zijn, wordt gezien als een 
persoonlijke keuze en is geen persoonskenmerk dat door de wet wordt beschermd. 
Daarom valt het in de categorieniet-wettelijke gronden. De meeste klachten 
gingen, zoals elk jaar, over discriminatie op grond van afkomst en huidskleur 
dat vooral zichtbaar en voelbaar is in de eigen woonwijk, op de arbeidsmarkt en 
in de openbare ruimte. Bij de ADV’s is in 2021 sprake van een daling van 27% 
van de klachten wegens herkomst en huidskleur (van 230 naar 168). In 2020 was 
sprake van een verdubbeling van de klachten, vandaaruit is de daling 
verklaarbaar. Bij de politie zien we een afname van 281 naar 190 registraties ( 
-32%) op grond van herkomst en huidskleur. Zowel bij de ADV’s als bij de politie 
in eenheid Noord-Holland gaat circa 40% van de klachten of registraties over 
herkomst en huidskleur. Het aantal ingediende discriminatieklachten op grond 
van handicap en chronische ziekte is in 2021 verder gestegen bij de ADV’s. Er 
kwamen 68 klachten binnen ten opzichte van 54 klachten in 2020. Mensen met een 
beperking of chronische ziekte hadden last van strikte coronaregels waardoor 
hen de toegang tot bepaalde voorzieningen werd geweigerd. Bijvoorbeeld omdat ze 



vanwege medische redenen geen mondkapje konden dragen. Dit type zaken deed zich 
vooral voorin de gezondheidszorg of waren gericht tegen de rijksoverheid. Ook 
kwamen er veel klachten binnen over winkels. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-noord-holland-2021-ipdf-def.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Noord-Holland 
Gehandicapten 
Etnische minderheden 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2021 Provincie Utrecht 
UITGAVE: Utrecht : Art.1 Midden-Nederland / Politie-eenheid Midden-Nederland , 2022 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2021 zijn verricht in de 
provincie Utrecht door de regionale antidiscriminatievoorziening Art.1 Midden 
-Nederland (Art.1 MN) , door de politie en door het College voor de Rechten van 
de Mens. Cijfers worden uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk 
terrein en discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de 
politie-eenheid en van de gemeente. In het jaar 2021 ontving Art.1 MN 601 
meldingen van ervaren discriminatie van inwoners van de provincie Utrecht. Er 
werden 547 meldingen gedaan van incidenten die in de provincie Utrecht 
plaatsvonden.Het hoogste aantal meldingen had in 2021 betrekking op ervaren 
discriminatie op grond van herkomst of huidskleur (39%), maar ook veel 
meldingen hadden geen wettelijke discriminatiegrond (26%). Veelal gingen deze 
meldingen over bijvoorbeeld de mondkapjesplicht of het moeten tonen van een 
geldige QR-code voor toegang. Hoewel de antidiscriminatiewetgeving in Nederland 
geen bescherming biedt wanneer er geen van de genoemde discriminatiegronden 
(bijvoorbeeld: afkomst, leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid, etc.) in het 
spel is, wordt met dit hoge aantal meldingen wel een duidelijk signaal 
afgegeven dat men zich gediscrimineerd heeft gevoeld. Meldingen op grond van 
een beperking of chronische ziekte kwamen in 2021 op de derde plaats (15%).De 
meeste discriminatie-incidenten werden ervaren op de arbeidsmarkt of de 
werkplek (20%), bij de collectieve voorzieningen zoals ziekenhuizen of het 
stadskantoor (19%), en in de commerciële dienstverlening zoals het OV of in de 
supermarkt (14%).In 2020 registreerde Art.1 MN 714 meldingen van inwoners uit 
de provincie Utrecht. Dat jaar was er echter ook sprake van een bulkmelding 
(263 stuks) over het carnavalslied op Radio 10 dat kwetsend was voor mensen van 
(oost-)Aziatische afkomst. In 2021 registreerde en behandelde Art.1 MN 
meldingen over 601 unieke incidenten. Van een afname van gemelde discriminatie 
-incidenten is dus niet per se sprake. De meeste meldingen zijn in 2021 gedaan 
door inwoners uit de gemeente Utrecht (268), gevolgd door inwoners van 
Amersfoort (73) en Houten (28).In de Monitor zijn ook de cijfers opgenomen van 
de politie en het College voor de Rechten van de Mens. Deze cijfers hebben 
betrekking op de politieregio Midden-Nederland (provincies Utrecht en Flevoland 
, Gooi- en Vechtstreek).De politie registreerde 871 aangiften en meldingen in 
2021, dit gaat echter om de politie-eenheid Midden-Nederland (provincie Utrecht, 
Flevoland en Gooi- en Vechtstreek). Bij het College voor de Rechten van de Mens 
kwamen dit jaar 76 verzoeken om een oordeel binnen van mensen woonachtig in deze 
politie-eenheid. Het is aannemelijk dat er overlap bestaat tussen deze aantallen 
; iemand kan hetzelfde voorval hebben gemeld bij zowel Art.1 MN als bij de 
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politie of het College voor de Rechten van de Mens. 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-en-wga-2021-midden-nederland-digitaal.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Utrecht (prov) 
Meldpunten 
Utrecht (stad) 
Klachtbehandeling 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Monitor Discriminatie 2021 Haaglanden & Hollands Midden 
AUTEUR(S): Zandvliet, A. 
UITGAVE: Den Haag : Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding, 2022 
SAMENVATTING: Rapport over de meldingen over discriminatie die in 2021 zijn verricht in de 
politie-eenheid Den Haag of de regio Haaglanden & Hollands Midden door de 
regionale antidiscriminatievoorzieningen of adv's (Stichting voor Inclusie en 
discriminatiebestrijding en de antidiscriminatievoorziening Den Haag Meldt), 
door de politie en door het College voor de Rechten van de Mens. Cijfers worden 
uitgesplitst naar discriminatiegrond, maatschappelijk terrein en 
discriminatiewijze. Uitsplitsing vindt plaats op niveau van de politie-eenheid 
en van de gemeente. Forse toename bij incidenten en voorvallenIn 2021 
registreerden de Politie, Stichting iDb en Den Haag Meldt 23% meer incidenten 
en voorvallen dan in 2020. Discriminatie op herkomst/ras en seksuele 
gerichtheid/identiteit waren, evenals in voorgaande jaren, de meeste 
voorkomende discriminatiegronden die door de Politie werden geregistreerd. Ook 
bij de antidiscriminatievoorzieningen Den Haag Meldt en Stichting iDb was 
herkomst/ras de meest voorkomende discriminatiegrond. Wat bij Den Haag Meldt en 
Stichting iDb ook opvalt, is de sterke toename van het aantal meldingen op niet 
-wettelijke gronden. De meeste van deze meldingen werden gedaan door burgers die 
problemen ervaarden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, 
bijvoorbeeld omdat de toegang tot winkels en collectieve voorzieningen werd 
geweigerd of omdat bepaalde maartregelen werden ervaren als een aantasting van 
grondrechten of uitsluiting van deelname aan het maatschappelijk verkeer. 
Geweld in combinatie met uitlating vraagt om maatregelen. Uit de cijfers van de 
Politie maar ook uit meldingen en signalen die bij Den Haag Meldt en Stichting 
iDb binnen zijn gekomen, blijkt dat geweld in combinatie met uitlating als 
wijze van discriminatie toeneemt. Dit is zorgwekkend, vooral omdat dit de 
sociale veiligheid binnen de directe woonomgeving en de openbare ruimte aantast 
. Andere in het oog springende ontwikkelingen. Doorgaans is het aantal meldingen 
dat bij de Politie binnenkomt over discriminatie op grond van 
handicap/chronische ziekte nihil, maar in 2021 registreerde de Politie 30 
meldingen. De factoren die deze ontwikkeling hebben beïnvloed zijn nog niet 
onderzocht. Discriminatie op de arbeidsmarkt, tot 2020 het maatschappelijk 
terrein waarop discriminatie het vaakst werd ervaren, nam in tegenstelling tot 
voorgaande jaren niet toe. In 2021 werd vooral op de maatschappelijke terreinen 
collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening veel discriminatie 
ervaren 
LINK: https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-haaglanden-en-hollands-midden-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Den Haag 
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Zuid-Holland 
Gehandicapten 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Jaarverslag 2021 : Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
UITGAVE: Almere / Lelystad : Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, 2022 
SAMENVATTING: Jaarverslag over het jaar 2021 van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
(BGBF). Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die door het Bureau 
in 2015 zijn ondernomen en een overzicht van de klachten die in 2021 bij het 
Bureau zijn binnengekomen. Klachten zijn uitgesplitst naar discriminatiegrond, 
maatschappelijk terrein, aard van discriminatie, plaats en herkomst van de 
klachtindiener. Voorts wordt een aantal casussen nader beschreven. In 2021 is 
het aantal registraties licht gedaald van 479 in 2020 naar 455. Nog steeds zijn 
het er ruim honderd meer dan voorgaande jaren en dit jaar is dat niet deels toe 
te schrijven aan één incident waar betrekkelijk veel melding over is gedaan, 
zoals vorig jaar het geval was. Uit Dronten, Zeewolde en van Urk zijn in2021 
wel meer meldingen gekomen. De meeste meldingen gaan nog altijd over de 
arbeidsmarkt, gevolgd doorbuurt/wijk, de openbare ruimte, collectieve 
voorzieningen en de commerciële dienstverlening. Doordat meldingen over 
media/reclame nagenoeg zijn uitgebleven in 2021, zien we op bijna alle 
terreinen een stijging dit jaar. De toename op collectieve voorzieningen, horeca 
, de privésfeer, onderwijs en sport/recreatie springen er daarbij het meeste uit 
. Herkomst/kleur/ras wordt als discriminatiegrond ook in 2021 het meest genoemd. 
Seksuele gerichtheid blijft tweede, dit jaar gevolgd door niet-wettelijke 
gronden. BGBF heeft veel meldingen ontvangen van mensen die zich niet wilden 
laten vaccineren en zich door het coronabeleid gediscrimineerd voelen. Wel of 
niet gevaccineerd zijn is geen discriminatiegrond volgens de 
gelijkebehandelingswetgeving.Het aantal registraties van omstreden behandeling 
is met 54% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Zowel geweld als bedreiging 
zijn ook meer gerapporteerd. Bij geweld betreft dit voornamelijk een toename in 
mishandeling. Ook in het jaar 2021 is de coronapandemie van grote invloed op 
onze samenleving. Het overgrote deel van de meldingen die BGBF hierover 
ontvangt in 2021gaan over het coronatoegangsbewijs, maar ook mensen die vanwege 
medische redenen geen mondkapje kunnen dragen melden zich, omdat hen de 
toegang wordt geweigerd of omdat ze in conflict raken met de werkgever. 
LINK: http://bureaugelijkebehandeling.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-BGBF-.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Meldpunten 
Klachtbehandeling 
Politie-optreden 
Flevoland 
CODE: 001.22 
 
 
TITEL: Antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën herkennen en verminderen : Een 
verkennend onderzoek 
AUTEUR(S): Vlug, J. 
Felten, H. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) - Movisie, 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek naar complottheorieën. Complottheorieën zijn om verschillende 
redenen problematisch: ze kunnen bijvoorbeeld een gevaar zijn voor de volksgezondheid 
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of geweld en extremisme aanwakkeren. Een specifiek probleem dat om aandacht 
vraagt, is dat een deel van de complottheorieën antisemitische of 
antimoslimracistische elementen bevatten. Sommige zijn zelfs geheel gewijd aan 
de theorie dat moslims en joden de wereld zouden willen overnemen. Over dit 
type complottheorieën gaat dit onderzoek.In onder meer het onderwijs worden 
docenten met deze complottheorieën geconfronteerd. Ze vragen zich af op welke 
manier ze hierop kunnen reageren of wat ze kunnen doen om dit te voorkomen. De 
hoofdvraag in dit onderzoek is daarom: Hoe kunnen we antisemitisme en 
antimoslimracistische (elementen in) complottheorieën tegengaan? In dit 
onderzoek beantwoorden de auteurs de volgende deelvragen: Wat zijn 
antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën (of antisemitische en 
antimoslimracistische elementen in complottheorieën) en hoe herkennen we 
deze? Wat is bekend over wat werkt in het voorkomen en verminderen daarvan, 
vanuit de internationale wetenschappelijke literatuur en vanuit de visies van 
experts? Welke praktische handvatten en tips levert de verzamelde kennis op voor 
het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs? Welke kennis ontbreekt er in 
onderzoek naar het herkennen en aanpakken van (antisemitische en 
antimoslimracistische) complottheorieën? Om deze vragen te beantwoorden hebben 
is gekozen voor een literatuuronderzoek, gecombineerd met gesprekken met experts 
. In totaal is gebruik gemaakt van meer dan 200 bronnen, met name 
wetenschappelijke peer-reviewed studies. De geraadpleegde experts komen uit 
zowel de wetenschap als de praktijk. Het onderzoek gaat in op de volgende 
mechanismen om antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën te 
verminderen of te voorkomen: debunking, rebunking, analytisch en logisch leren 
denken, priming, ridiculiseren, empathie en inleving, gevoel van controle 
(beheersing) versterken, empathie en inleving.Naast dit rapport maakten is er 
een handreiking gemaakt met 10 tips voor (gast)docenten van jongeren om 
antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën te voorkomen en 
verminderen. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/antisemitische-en-antimoslimracistische-
complottheorieen-rapport.pdf 
HANDREIKING: 
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/handreiking_complot_theorieeen_10_tips.pdf 
TREFWOORDEN: Antisemitisme 
Moslimdiscriminatie 
Discriminatie 
Argumentatie (reageren op) 
CODE: 021.22 
 
 
TITEL: Attitudes towards homosexuality among ethnic majority and minority adolescents 
in Western Europe: The role of ethnic classroom composition 
UIT: International Journal of Intercultural Relations, Volume 88, May 2022, Pages 133-147 
AUTEUR(S): Wuestenenk, N. 
Tubergen, F. van 
Stark, T.H. 
UITGAVE: 2022 
SAMENVATTING: Paper. Ethnic minorities from more traditional countries tend to hold more 
conservative views towards homosexuality compared to the ethnic majority 
population in Western Europe. Assimilation theory predicts that this difference 
diminishes over time because of exposure and contact betweenthese groups. The 
role of ethnic classroom composition in this process of cultural assimilation 
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is poorly understood. Therefore, this article examines the role of the country 
of origin of adolescentsand their classroom peers in the assimilation of 
attitudes towards homosexuality. Using two-wavepanel data on 18,058 students in 
867 classrooms in England, Germany, the Netherlands, and Sweden, it was found 
that the attitudes towards homosexuality in classroom peers’ country of origin 
are positively associated with attitudes towards homosexuality of respondents 
in the first wave but have no effect on subsequent changes in these attitudes 
over a two-year period. Some variations were found in this association 
according to individual-level characteristics, but these results are 
notconsistent across the countries that we study. Together, these results 
suggest that the classroom isan important socializing context in the formation 
of cultural values, and that its influence isrelatively uniform across groups. 
LINK: https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.04.001 
TREFWOORDEN: VO - Voortgezet onderwijs 
Etnische minderheden 
Inburgering 
Homoseksualiteit 
Islam 
Nederland 
CODE: 005.22 
 
 
TITEL: Jaarverslag 2021. Nederlandse Arbeidsinspectie 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZW, 2022 
SAMENVATTING: Jaarverslag van de Nederlands Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW of 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het jaar 2021 . In dit 
jaarverslag rapporteert de Arbeidsinspectie over de resultaten van haar 
toezicht en interventies. De imspectie controleert of werkgevers en werknemers 
zich houden aan de wetten en besluiten op het gebied van arbeid. De Inspectie 
SZW richt zich bij haar inspecties vooral op de volgende soorten misstanden: 
hoge risico’s voor de veiligheid of gezondheid van werknemers; te lange 
werktijden en/of te korte rusttijden; betaling onder het minimumloon; illegale 
werknemers laten werken (arbeidsmarktfraude); geen of lage naleving van de 
wetgeving in het algemeen. Dit jaarverslag is het eerste onder onze nieuwe naam 
: Nederlandse Arbeidsinspectie. Het jaarverslag bestaat uit 3 verschillende 
onderdelen: 1.Reflectie Inspecteur-generaal Rits de Boer op arbeidsmigratie. 2 
.Verhalen uit de inspectiepraktijk: arbeidsuitbuiting, gevaarlijke stoffen, 
verdienmodellen en inspectiebrede aanpak corona. 3.Feiten en cijfers 
Nederlandse Arbeidsinspectie in 2021. In deel 1 van geeft de directeur van de 
Arbeidsinspecie zijn persoonlijke visie op arbeidsmigratie. In zijn reflectie 
op het onderwerp ‘regie op arbeidsmigratie’ trekt Inspecteur-generaal Rits de 
Boer de conclusie dat Nederland geen keuzestress hoeft te hebben. Want er is 
niet veel te kiezen. Andere opties dan de bevolkingsomvang stabiliseren, liggen 
niet voor de hand. “De keuzemogelijkheden rond arbeidsmigratie zijn beperkt. Op 
korte termijn, omdat huisvesting die aan de normen voldoet een harde beperkende 
factor is. De keuze voor meer migratie levert in toenemende mate miserabele 
woonsituaties op. En op langere termijn zijn de keuzes ingeperkt omdat elk van 
de problemen die de Nederlandse samenleving heeft (woningmarkt, ongelijkheid, 
CO2, stikstof enzovoort) alleen maar groter wordt als de bevolking (en dus de 
omvang van de economie) stijgt”. Waarbij van belang is om te realiseren dat 
Nederland voor vluchtelingen, zoals de situatie nu met Oekraïne onderstreept, 
altijd ‘migratieruimte’ zal willen en moeten reserveren.Voor de 
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Arbeidsinspectie zelf betekent dit dat ze meer aandacht zal schenken aan 
verdienmodellen rond arbeidsmigratie die private winsten opleveren maar de 
lasten op de samenleving afwentelen. Hij pleit voor een beperking van het 
aantal nieuwe arbeidsmigranten in Nederland. Volgens de inspectie moet 
arbeidsmigratie niet volledig worden stopgezet, maar vooral worden ingeperkt. 
Ook een kleine toename van het jaarlijkse aantal arbeidsmigranten zou een 
aanzienlijke vergroting betekenen voor de bevolkingsomvang in 2050. Omdat 
Nederland volgens de inspectie voor vluchtelingen – zoals momenteel voor enkele 
tienduizenden Oekraïners – altijd „migratieruimte” moet reserveren, is de 
ruimte voor arbeidsmigratie „zeer beperkt”.Het deel over cijfers en feiten 
betreft zowel het toezicht als de arbeidsinspectie zelf. Zo wordt in dit deel 
onder meer informatie gegeven over het aantal arbeidsongevallen in 2021. In 
2021 ontving de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van arbeidsongevallen, 5% 
minder dan in 2020. Ook wordt ingegaan op de dekkingsgraad van de interventies, 
dat gaat over het aantal werkgevers dat wordt bereikt met interventies van de 
Arbeidsinspectie. Verder staan in dit deel onder meer overzichten van het 
aantal boetes, het aantal meldingen, een overzicht van het aantal medewerkers 
en toenemende elektrificatie van de auto’s waarmee inspecteurs en rechercheurs 
op pad gaan. Er is geen aandacht voor discriminatiebestrijding in het 
jaarverslag. 
LINK: 
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/binaries/nlarbeidsinspectie/documenten/jaarverslagen/2022/05/
09/jaarverslag-2021/volledig-jaarverslag-2021-20220509.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Arbeidsomstandigheden 
Werkvloer 
Illegale arbeid 
Arbeidsmigratie 
Discriminatie 
CODE: 403.22 
 
 
TITEL: Dreigingsbeeld Terrorisme. Nederland 56. April 2022 
UITGAVE: Den Haag : Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), 
2022 
SAMENVATTING: 56ste editie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Het 
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) is een globale analyse van de 
nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en 
Nederlandse belangen in het buitenland. Het DTN wordt twee keer per jaar 
uitgegeven. Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen voor een 
terroristische aanslag in Nederland maar een aanslag blijft voorstelbaar. Het 
dreigingsniveau in Nederland blijft dan ook vastgesteld op ‘aanzienlijk’ 
(niveau 3 van 5). Dit blijkt uit het 56ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 
(DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 
Aanhangers van het jihadisme vormen een belangrijke terroristische dreiging 
voor ons land, hoewel de Nederlandse jihadisten niet of nauwelijks in het 
openbare domein zichtbaar zijn. Ook blijft oplettendheid geboden voor rechts 
-extremisme omdat vanuit enkele jonge aanhangers dreiging kan uitgaan. Daarnaast 
zijn er binnen de radicale onderstroom tegen het gevoerde coronabeleid 
aanwijzingen voor verdere radicalisering. Hierbij wordt de geweldsdreiging 
voornamelijk gevormd door individuen en kleine groepen die vatbaar kunnen zijn 
voor opruiende (online) complottheorieën. Jihadistische beweging Nederland. De 
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jihadistische beweging in Nederland is de laatste twee jaar grotendeels naar 
binnen gekeerd. De afgelopen jaren zijn er steeds minder publieke uitingen van 
jihadistisch gedachtegoed te zien, zowel fysiek als online. Dit is mede een 
gevolg van overheidsingrijpen. De meeste jihadisten in Nederland maken deel uit 
van fysieke netwerken. Online is er een kleine groep die, los van fysieke 
netwerken, radicaliseert. Zij vinden hun inspiratie in de propaganda van ISIS, 
dat haar aanhangers via officiële en niet-officiële mediakanalen blijft 
oproepen om zelfstandig aanslagen te plegen. Rechts-extremisme. Zoals ook in 
het vorige Dreigingsbeeld vastgesteld is binnen het rechts-extremisme het 
accelerationisme de stroming in Nederland waar de meeste geweldsdreiging vanuit 
gaat. Enkele honderden Nederlandse accelerationisten zijn online in beeld 
gekomen; van enkelen kan dreiging uitgaan. Op diverse online netwerken van deze 
stroming blijkt een fascinatie voor wapens te bestaan. Zorgen zijn er dat 
individuen met deze ideologische achtergrond zich bij de krijgsmacht of bij een 
schietvereniging willen aanmelden om zo ervaring op te doen met het gebruik van 
wapens. Nieuw is dat de oorlog in Oekraïne aantrekkingskracht kan uitoefenen op 
Nederlandse rechts-extremisten, maar vooralsnog is er bij hen weinig animo om 
te vertrekken naar Oekraïne en zich aan te sluiten bij rechts-extremistische 
groepen aan Oekraïense of Russische zijde. Anti-overheidsextremisme.In 
Nederland kwam het ongenoegen over de coronamaatregelen voornamelijk tot 
uitdrukking door activiteiten van een activistische bovenlaag en een radicale 
onderstroom. Personen binnen de radicale onderstroom kunnen zich gehoord en in 
hun radicale gedrag gelegitimeerd voelen door uitlatingen van verschillende 
personen in het publieke domein, onder wie enkelen die binnen het politieke 
discours een geradicaliseerd COVID-19-narratief met daarin veel 
complottheorieën bezigen. Virologen maken duidelijk dat het risico van nieuwe 
coronavarianten niet is geweken, waardoor acties uit de radicale onderstroom na 
eventueel nieuwe maatregelen kunnen heropleven. Daarnaast zullen agitatoren en 
complotdenkers zich waarschijnlijk ook op andere maatschappelijke thema’s gaan 
richten waarin ze zich verzetten tegen de overheid. 
LINK: https://www.nctv.nl/binaries/nctv/documenten/publicaties/2022/04/21/dreigingsbeeld-
terrorisme-nederland-56/Dreigingsbeeld+Terrorisme+Nederland+(DTN)+56.pdf 
INFOGRAPHIC: https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2022/04/21/infographic-
dreigingsbeeld-terrorisme-nederland-56 
TREFWOORDEN: Radicalisering 
Terrorisme 
Rechts-extremisme 
Islam 
Fundamentalisme 
CODE: 043.22 
 
 
TITEL: Voor de publieke waarde van informatie : Evaluatie van de Nationaal rapporteur 
mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen 
AUTEUR(S): Struiksma, N. 
Cazemier, J. 
Diekema, J. 
Floor, T. 
Ridder, J. de 
UITGAVE: Groningen : Pro Facto, 2022 
SAMENVATTING: Evaluatieonderzoek van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel 
geweld 
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tegen kinderen. Sinds 1 april 2000 heeft Nederland als eerste EU-lidstaat een 
Nationaal rapporteur op het gebied van mensenhandel. Op grond van art. 9 van de 
Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (wet 
van 15 november 2013) en daaraan voorafgaande regelingen dient het instituut 
elke vier jaar geëvalueerd te worden. Pro Facto heeft van het Wetenschappelijk 
Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid de opdracht gekregen deze evaluatie uit te voeren. Om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden zijn interviews gehouden met de Nationaal 
rapporteur en elf van zijn medewerkers(sommigen vaker dan één keer). Daarnaast 
zijn 52 externe betrokkenen geïnterviewd over de taakuitvoering door de 
Nationaal rapporteur. In totaal zijn dus 64 personen geïnterviewd. Voor het 
inventariseren van de waardering van externen voor de taakuitvoering door de 
Nationaal rapporteur zijn interviews gehouden en is een digitale enquête 
verstuurd. De respons op de enquête bedroeg 45% (145 respondenten). Een 
onderdeel van het onderzoek betrof ook een landenvergelijking met de financiële 
situatie van de Nationaal rapporteur of een soortgelijk mechanisme in drie 
andere Europese landen. Als vergelijkingslanden zijn België, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland gekozen. Geconludeerd wordt dat de waardering van extern 
betrokken partijen voor de publicaties en aanbevelingen van, de samenwerking 
met en het functioneren van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen is over het algemeen groot. Dit blijkt uit een evaluatie 
van het instituut die Pro Facto in opdracht van het WODC heeft verricht. De 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft als 
wettelijke taken het verrichten van onderzoek naar mensenhandel en seksueel 
geweld tegen kinderen, het periodiek hierover rapporteren aan de regering en 
het adviseren van de regering over deze problematiek. Met dader- en 
slachtoffermonitors mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen biedt de 
Nationaal Rapporteur periodieke inzichten in de voortgang van de aanpak en 
geeft hij aanbevelingen voor verbeteringen in de aanpak. De publicaties die de 
Nationaal Rapporteur uitbrengt, worden over het algemeen gewaardeerd door 
extern betrokkenen. Zij vinden dat doorgaans de juiste onderwerpen worden 
onderzocht en dat publicaties van goede kwaliteit zijn. Ook zijn zij over het 
algemeen tevreden over de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur, maar 
sommige externen vinden deze te abstract en niet concreet genoeg. Ruim 90 
procent van de respondenten die met de Nationaal Rapporteur samenwerken, vindt 
dat de samenwerking met het instituut goed verloopt. De Nationaal Rapporteur 
krijgt jaarlijks financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid 
(JenV), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
De Nationaal Rapporteur is van mening dat het beschikbare budget ontoereikend 
is voor de vervulling van zijn wettelijke taken. Volgens het ministerie van 
JenV kan de Nationaal Rapporteur niet aantonen dat hij met de toegekende 
middelen niet in staat is om zijn taken naar behoren te vervullen. Een 
integraal bestuursakkoord tussen de minister van JenV en de Nationaal 
Rapporteur over de wederzijdse verhoudingen en de bestuurlijke inbedding van 
het instituut zou volgens de onderzoekers van Pro Facto de ontstane patstelling 
kunnen doorbreken. 
LINK: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3173/3225-evaluatie-nationaal-
rapporteur-mensenhandel-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
TREFWOORDEN: Vrouwenhandel 
Kinderbescherming 
Illegale arbeid 
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Vrouwen 
CODE: 175.22 
 
 
TITEL: Cijfers in beeld 2021 : Overzicht discriminatiecijfers Openbaar Ministerie 
UITGAVE: Amsterdam : Openbaar Ministerie, 2022 
SAMENVATTING: Rapport van het Openbaar Ministerie (OM) over discriminatiezaken in het jaar 
2021. Het rapport geeft onder andere een overzicht van het aantal specifieke 
discriminatiefeiten en commune feiten met een discriminatie-aspect (zgn. ‘CODIS 
-feiten’) dat in 2021 bij het OM is ingestroomd. Specifieke discriminatiefeiten 
zijn de feiten die worden ingeschreven en waar een beslissing over wordt 
genomen op grond van één van de discriminatieartikelen uit het Wetboek van 
Strafrecht (Sr). Bij de CODIS-feiten gaat het bijvoorbeeld om delicten als 
eenvoudige belediging, bedreiging of mishandeling waarbij een discriminatie 
-aspect ex artikel 137c Sr als motief of aanleiding heeft gespeeld, of gebruikt 
is om het delict indringender te plegen. Ook als het discriminatie-aspect is 
gelegen in een genderidentiteit die niet past bij het geboortegeslacht wordt 
dit beschouwd als een commuun delict met discriminatie-aspect.In 2021 nam het 
OM in totaal 485 feiten in behandeling waarbij er een verdenking was van een 
vorm van discriminatie. Dat zijn er 76 meer dan in 2020. Bij 157 van deze 
feiten ging het specifiek om discriminatie, de overige feiten (328) betrof 
feiten waarbij discriminatie een rol speelde. Bij de specifieke 
discriminatiefeiten ging het in de meeste gevallen om het delict 
groepsbelediging (73%), terwijl het bij de overige feiten vaak om belediging 
van een individu ging (72%). Discriminatie op grond van ras werd bij beide type 
feiten het vaakst geregistreerd (respectievelijk 44% en 51%). Het aantal 
registraties van discriminatie op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid 
steeg ten opzichte van 2020 fors. Verder werden bij beide soorten de meeste 
feiten geregistreerd bij het parket Amsterdam en vond de meeste discriminatie 
plaats in de openbare ruimte. Ook werd de discriminatiegrond antisemitisme 
relatief vaak geregistreerd (31%). Het aantal registraties van deze 
discriminatiegrond steeg in 2021, maar laat over een periode van vijf jaar een 
wisselend beeld zien. De cijfers in dit rapport geven niet weer hoeveel 
discriminatie-incidenten zich in 2021 in Nederland daadwerkelijk hebben 
voorgedaan. Niet alles wat men als discriminatie kan ervaren, is strafbaar. 
Bovendien komt niet alles wat strafbaar is bij het OM terecht. Er wordt lang 
niet altijd aangifte gedaan van discriminatie. Ook kan het voorkomen dat er na 
onderzoek geen verdachte wordt gevonden of dat er onvoldoende bewijs is. Dit 
zijn enkele factoren die verklaren waarom het aantal ingestroomde feiten bij 
het OM altijd lager is dan de registraties bij de politie. 
LINK: https://www.om.nl/binaries/om/documenten/publicaties/discriminatie/lecd/cijfers-in-
beeld/2021-cijfers-in-beeld/Cijfers+in+Beeld+2021.pdf 
TREFWOORDEN: Rechtspraak 
Openbaar Ministerie 
Strafrecht 
Discriminatie 
Homoseksualiteit 
Racisme 
Discriminatiebestrijding 
CODE: 361.22 
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TITEL: Samen Opgroeien : Verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden, werkzame 
elementen en contraproductieve factoren van onderwijsprojecten tegen segregatie 
AUTEUR(S): Day, M. 
Faber, E. 
Lubbers, F. 
Badou, M. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) - Verweij-Jonker Instituut, 
2022 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de randvoorwaarden, werkzame elementen en contraproductieve 
factoren van onderwijsprojecten  tegen segregatie. Via interviews met 
ontwikkelaars en leerkrachten, observaties van lessen/activiteiten en 
documentatiestudie van vijf methoden is in deze rapportage een verkenning 
gemaakt van randvoorwaarden, werkzame elementen en contraproductieve factoren 
die voortvloeien uit een selectaantal initiatieven op het gebied van tegengaan 
en/of verminderen van segregatie in het onderwijs. Voor dit onderzoek hebben 
zijn in totaal vijf initiatieven van vier organisaties gevolgd. Deze 
organisaties en projecten zijn: De 'Muren Hebben Oren' met het gelijknamige 
project, 'Discussiëren Kun Je Leren' met het project Oost/Noord Ontmoet, 
'Diversion' met de projecten 'Gelijk=Gelijk' en 'De Nieuwe Verbinders', 
En 'Wonder Why' met het project Filosoferen in de klas. De projecten zijn 
bestudeerd aan de hand van bestaande teksten, handleidingen instructies van het 
specifieke project. 
Constructieve elementen zijn :Alle projecten streven in hun aanbod aansluiting te vinden op de 
belevingswereld van de leerlingen, met als doel hen mee te krijgen en hun interesse te wekken in de 
activiteiten. 
Herkenning lijkt hierin een belangrijk element, ingestoken vanuit een sociale 
identiteit van de leerlingen (bv. Jongere, Amsterdammer, leerlingetc.). Door de 
ander te ontmoeten, leer je ook jezelf kennen.Tegelijkertijd is de ontwikkeling 
van een goed zelfbegrip cruciaal om stevig in je schoenen te staan en plek te 
kunnen geven aan overeenkomsten en verschillen tussen jezelf en de ander,zowel 
vanuit je persoonlijke identiteit als sociale identiteit. Een goed voorbeeld 
van werken aan zelfbegrip zien we terug bij het project De Muren Hebben Oren. 
Leerlingen worden gevraagdom een vriendschapspagina en een stamboom in te 
Vullen.  
Persoonlijke verhalen maken indruk. Met name wanneer jongeren een 
introductie krijgen in een nieuwe wereld van anderen, zorgteen open en 
persoonlijk verhaal voor belangstelling te versterken. Om de lessen prikkelend 
te houden en zware onderwerpen te‘verlichten’ zien we het gebruik van een 
spelelement binnen deactiviteiten/lessen. Een andere werkvorm is het gebruik 
van peer-educators: een werkvorm dat we veel terugzien bij de projecten van 
Diversion, en dan met name bij het programma Gelijk=Gelijk. 
De contraproductieve factoren hebben betrekking op (mogelijke)risico’s Welke toegepaste 
elementen kunnen (onbedoeld) meer segregatie in de handwerken?:Het niet (of oppervlakkig) 
meenemen van de opvattingen en wijze van daarover spreken in de thuissituatie, 
en afhankelijk van de leeftijd de peergroup/de straat kan een 
complicerende factor zijn in de aanpak tegen segregatie. Het “opgroeien 
in/tussen verschillende culturen” is voor kinderen niet altijd eenvoudig. 
Kinderen krijgen van hun ouders en omgeving (soms sterke)opvattingen mee, die 
kunnen verschillen van wat mainstream is, als grondwettelijk wordt beschouwd en 
als thema vanuit burgerschapseducatie aandacht krijgt. 
Op basis van de methoden 
die in deze verkenning zijn bestudeerd, zien de auteurs dat elk project een eigen 



benadering toepast om verbinding te leggen tussen verschillende groepen 
kinderen. Zij zien dat twee benaderingen hierbij centraal staan. Aan de ene kant 
gaat het om wegnemen van vooroordelen, taboes bespreekbaar maken en verschillen 
overbruggen. Aan de andere kant gaat het om elkaar beter leren kennen, verhalen 
op halen en met elkaar in gesprek gaan voor meer diepgang in de relatietussen 
verschillende groepen leerlingen. Hoewel het accent vaak op de een of de ander 
ligt, komen elementen van beide benaderingen in alle onderzochte projecten voor 
. De combinatie van beiden in een methode juichen we toe, tegelijkertijd zien we 
dat het soms ook kan leiden tot een erg generalistische methode om het gesprek 
onderling aan te gaan. Het risico is dat de toegepaste methode vervalt in 
gespreksbijeenkomsten met weinig impact op het beoogd doel, namelijk verbinding 
teweegbrengen en segregatie verminderen. Het verdient aanbeveling om aanvankelijk 
scherp te zijn op de doelstelling van een activiteit/les en een duidelijk 
afgebakende benadering toe te passen. 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/420163_samen_opgroeien.pdf 
TREFWOORDEN: Acties 
VO - Voortgezet onderwijs 
Basisonderwijs (Primair-) 
Segregatie 
Etnische minderheden 
CODE: 705.22 
 
 
TITEL: Verschillen in leefsituatie tussen groepen naar herkomst. KIS wijkmonitor 2021 
AUTEUR(S): Bellaart, H. 
Brock, A. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Inclusie & Samenleving (KIS) -Movisie , 2022 
SAMENVATTING: Factsheet die hoort bij de "KIS Wijkmonitor". Deze monitor biedt de mogelijkheid 
om tot op wijkniveau in iedere gemeente een beeld te krijgen van de 
leefomstandigheden van verschillende bewonersgroepen. Dit is belangrijk om 
gelijke kansen te bevorderen en accenten in het lokale beleid of de wijkaanpak 
te leggen. In deze factsheet met gegevens uit de wijkmonitor wordt getoond 
welke thema's om aandacht vragen. De factsheet geeft een beeld van de 
landelijke cijfers en per indicator ook voorbeelden van de cijfers op gemeente- 
en wijkniveau. De indicatoren van de KIS Wijkmonitor zijngebaseerd op 
bevolkingsregisterdata (BRP) en diverse aanvullende databases (zoalsDUO, UWV, 
Belastingdienst en Vektis). KIS Wijkmonitor gebruikt cijfers die op wijkniveau 
beschikbaar zijn. Dat zijn soms andere indicatoren dan de cijfers van CBS. De 
gegevenslaten de mogelijkheden zien voor gemeenten om hun eigen lokale situatie 
in beeld te brengen. De cijfers geven een eerste beeld en kunnen als signaal 
fungeren.In deze factsheet is slechts in beperkte mate ruimte voor duiding van 
de cijfers. Bij de interpretatie van de cijfers en trends is het van belang om 
de verschillen tussen generaties in ogenschouw te nemen. 
LINK: 
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/421308_kis_wijkmonitor_2021_web.pd
f 
TREFWOORDEN: Buurtbeschrijvingenf 
Wijken 
Etnische minderheden 
Demografische gegevens 
CODE: 531.22 
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TITEL: Gedeelde ruimte op Zuid. Hoe verschillende sociale groepen de stad gebruiken, 
beleven en waarderen. 
AUTEUR(S): Doff, W. 
Snel, E. 
UITGAVE: Rotterdam : Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek naar hoe verschillende sociale groepen in Rotterdam-Zuid de stad 
gebruiken, beleven en waarderen. Onderzoek is uitgevoerd door middel van 
interviews met bewoners, expertmeeting en observaties. Binnen vier wijken 
(Afrikaanderwijk, Hillesluis, Tarwewijk en Carnisse) zijn 'strategische’ 
onderzoekslocaties geselecteerd waar respondenten zijn geworven Het veldwerk 
vond plaats in de periode juli-oktober 2021 en een deel nog in december 2021.De 
de uitkomsten van de analyse wordt beschreven in twee delen: a) het gebruik 
van de openbare ruimte en voorzieningen, en b) de binding aan en waardering van 
de wijk en Zuid.Rotterdam Zuid is diverser geworden, doordat er meer mensen uit 
middengroepen zijn komen wonen, onder meer door het beleid van de gemeente en 
woningcorporaties. De bovenlaag, in sociaal-economisch en cultureel opzicht, is 
ook iets gegroeid, want er werd flink voor hen gebouwd. De onderlaag (weinig 
geld) was traditioneel al groot op Zuid. Hoe zorg je ervoor dat al die groepen 
het naar hun zin hebben en zich thuisvoelen in hun wijk? De verschillende 
groepen gebruiken hun buurt anders. Mensen met geld en culturele belangstelling 
zijn erg op de noordkant gericht, daar zitten klassieke (en duurdere) 
restaurants en concertzalen. Zij vinden op Zuid het winkelaanbod te eenzijdig 
en doen óók boodschappen in het centrum van de stad. De groep aan de onderkant 
gebruikt de wijk intensief. „Ze tekenen de kerk, moskee, het buurthuis, de 
winkels.” Zij zijn vaak zeer tevreden over het winkelaanbod. Voor een deel is 
de actieradius klein: zij leven vooral in en om het huis, vaak door een fysieke 
beperking en weinig geld.De middengroepen zitten daar tussen: zij gebruiken de 
buurt veelal functioneel: nemen de kortste route naar winkels, scholen, zwembad 
en Zuiderpark. En zijn óók gericht op de noordkant van de stad.Opvallend is dat 
álle groepen graag gebruik maken van bepaalde faciliteiten van een wijk, zoals 
parken, speeltuinen en pleinen. Rijkere bewoners zouden meer gebruik maken van 
de wijk, als er meer van hun gading was. Zo missen zij, naast het koffiehuis en 
het bruine café, horeca die aansluit bij hun wensen.Een bevinding is dat veel 
bewoners wel de wens hebben zich meer te verbinden met de wijk maar zich ertoe 
niet voelen uitgenodigd. Het is belangrijk stellen de auteur de wijken in Rotterdam-Zuid te 
verfraaien en vergroenen én te zorgen dat rommel zo snel mogelijk wordt 
opgeruimd. Nu voelen veel bewoners zich er niet écht thuis. Ze vinden het er te 
vies en ongezellig en de openbare ruimte te ‘masculien’ – lees: te veel 
rondhangende (jonge) mannen. Verder moet de gemeente niet te veel vasthouden 
aan de eigen plannen, maar alle groepen betrekken bij de wijkinrichting. Er 
zijn genoeg bewoners die dat kunnen en willen. 
LINK: https://www.eur.nl/en/media/2022-04-ruimte-op-zuiddef2 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Multiculturele samenleving 
Recreatie 
Wijken 
Etnische minderheden 
CODE: 531.22 
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TITEL: The path to anti-racism. A mixed-methods Social Network Analysis of complexity 
in the anti-racism network of Rotterdam 
AUTEUR(S): Chantre, M. 
UITGAVE: eigen uitgave, 2021 
SAMENVATTING: Master thesis (scriptie), Erasmus School of Behavioral Sciences, Erasmus 
University Rotterdam. 2020 marked the year of Black Lives Matter protests all 
over the world. People marched for equal rights and demanded governments, 
companies, and individuals to change. After the protests in Rotterdam, the 
municipality acknowledged that it was time for change and launched the policy 
program Rotterdam against Racism. The initiative of the city provides a context 
conducive to study the governance of diversity. Societal issues have become 
more complex. Therefore, governance networks are increasingly used for 
policymaking, implementation, and service delivery. In governance networks that 
deal with wicked problems, actors may faces substantive, strategic, and 
institutional complexity. This study examined how complexityinfluenced the anti 
-racism governance network in Rotterdam. Following Klijn and Koppenjan’s(2016) 
framework, the analysis of the anti-racism network in Rotterdam was grounded 
in network governance theory. The framework provided by Klijn and Koppenjan 
proved to be an important stepping stone for analyzing networks. This study 
employed a mixed-methods social network analysis. The anti-racismnetwork 
consisted of 62 actors and reflected a collaboration among actors from the 
public,cultural sector, private sector, and communities. With quantitative 
methods, the anti-racism network was analyzed in terms of connections and 
centrality. In addition, interviews were conducted to discover whether 
complexity influenced the anti-racism governance network of Rotterdam. The 
quantitative network analysis showed that the cluster GemeenteRotterdam RADAR, 
Art. 1, IDEM, and Dona Daria form the core of the anti-racism network.Gemeente 
Rotterdam and Radar are considered the most influential network actors. 
The influence of these organizations is extended to IDEM, Art 1, and Dona Daria. 
Based on the analysis of this cluster, the quality of ties rather than the 
quantity of ties seems to be a decisive aspect of an actor’s position within 
the anti-racism network. The qualitative results of this study showed that only 
strategic and institutional complexity influence the anti-racism network 
.Ownership or access to financial resources is decisive for the power that an 
actor holds in the network. Overall, complexity makes it more challenging for 
newer actors to exert influence on the governance of anti-racism in Rotterdam. 
Based on the findings of this study, recommendations are offered concerning 
Enhancing resources of small or young organizations and increasing cohesion 
within the network. Finally,it is recommended that further research is 
conducted into the anti-racism network in Rotterdam using the same research 
design. 
LINK: http://hdl.handle.net/2105/60480 
TREFWOORDEN: Bestrijdingsorganisaties 
Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
Racisme 
Rotterdam 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 328.21 
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TITEL: Het pad naar antiracisme : Neemt Rotterdam de vertrouwde route. 
AUTEUR(S): Chantre, M. 
UITGAVE: Rotterdam : Rotterdam Inclusivity Project, 2021 
SAMENVATTING: Policy brief over antiracisme in Rotterdam gebaseerd op scriptie "The path to 
anti-racism. A mixed-methods Social Network Analysis of complexity in the anti 
-racism network of Rotterdam", Erasmus Universiteit Rotterdam. De kern van het 
antiracismenetwerk bestaat uit Gemeente Rotterdam, RADAR Inc. en Dona Daria die 
al vele jaren samenwerken wat zich weerspiegelt in sterke onderlinge relaties 
.Kleine en/of jonge organisaties die in contact staan met diverse groepen in 
Rotterdam opereren nu nog aan de rand van het netwerk.Voor een goed 
functionerend antiracisme governance netwerk is het essentieel dat er 
structurele steun komt voor kleine en/of jonge organisaties 
LINK: https://inclusivecity.nl/policy_briefs/Antiracisme%20policy%20brief%20Marlyn.pdf 
TREFWOORDEN: Antidiscriminatiebeleid 
Meldpunten 
Rotterdam 
Bestrijdingsorganisaties 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 328.21 
 
 
TITEL: Policy implementation in Diversity Governance. Do We Underestimate City 
Enforcement Officers?. 
AUTEUR(S): Kan, K. 
UITGAVE: eigen uitgave, 2021 
SAMENVATTING: Master thesis (scriptie), Erasmus School of Behavioral Sciences, Erasmus 
University Rotterdam. The last two years, the municipality of Rotterdam 
published two policy documents on diversity governance aimed at fighting racism 
and discrimination and creating an equal and livable city. The municipality 
discusses different policy objectives in these documents and mentions the role 
of city enforcement officers (handhavers) (CEOs) in the implementation of the 
policies. However, CEOs do not directly engage with the policy objectives, 
which could be explained by the degree of policy alienation experienced. This 
research uses the literature on policy implementation and policy alienation. 
Since the policy implementation literature does not elaborate on the different 
consequences certain factors have on the outcomes and the policy alienation 
literature lacks to explain what factors influence the degree of alienation 
among implementers, this research tries to fill the gaps by connecting the 
frameworks. This is done by researching if and how the factors of the policy 
implementation process influence the degree of alienation experienced by CEOs, 
with the following research question: ‘How are the diversity policies of 
Rotterdam implemented by city enforcement officers, and how can the role of 
policy alienation in the implementation process be explained?’ This single case 
study was conducted within cluster city enforcement Rotterdam Noord. This 
department of the organization employs 75 CEOs and 16 of them participated in 
the study through interviews. During the interviews, sensitivity for diversity, 
prejudices and vulnerable groups were discussed. The findings show that the 
objectives are implemented in different ways. The CEOs implement the objectives 
either according to their own ideas or they do not implement the objectives in 
their daily operations because they do not know how. In this implementation, 
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CEOs demonstrated to experience two types of policy alienation. Most of them 
feel like they do not have the information and knowledge to implement the 
objectives and create value in the fight against racism and discrimination and 
they tend to simplify the policy issues to make sense of it. The research 
demonstrates that the degree of alienation is mainly influenced by the 
individual norms and attitudes of the CEOs. Having answered the key question, 
this research provides recommendations for cluster city enforcement to improve 
the implementation process, which will add to generating more equality and less 
discrimination in Rotterdam. The creation of a platform to share diversity 
related work stories and discuss values, norms, attitudes, and perceptions with 
a kick-off workshop guided by an expert for all CEOs is recommend. Also, it is 
recommended to organize information sessions about diversity related topics, 
such as a non-Dutch cultural holiday, a session about labor migrants in 
Rotterdam, or about refugees and housing in the city. 
LINK: http://hdl.handle.net/2105/60480 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Discriminatie 
Gemeentelijke overheid 
Overheidsdienst 
Diversiteitsbeleid 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 328.21 
 
 
TITEL: Een inclusieve samenleving begint bij onszelf : Een aanbeveling voor cluster 
Handhavingvan de Gemeente Rotterdam 
AUTEUR(S): Kan, K. 
UITGAVE: Rotterdam : Rotterdam Inclusivity Project, 2021 
SAMENVATTING: Policy brief over diversiteitsbeleid binnen de gemeente Rotterdam en met name 
binnen de cluster handhaving van de gemeente Rotterdam. Het is gebaseerd op de 
scriptie "Policy implementation in Diversity Governance. Do We Underestimate 
City Enforcement Officers?, Erasmuus Universiteit Rotterdam. De concepten 
diversiteit, anti-discriminatie en inclusie/uitsluiting komen op het moment 
veel in de samenleving voor. Alle grote bedrijven en organisaties lijken er mee 
bezig te zijn en op de sociale media is #D&I (diversiteit & inclusie) booming. 
Zo is ook gemeente Rotterdam actief met de onderwerpen diversiteit en inclusie. 
Maar in de praktijk is het vaak lastig om concrete verandering teweeg te 
brengen. In cluster handhaving van de gemeente Rotterdam blijkt dat de 
handhavers het lastig vinden om de complexiteit van diversiteit en inclusie om 
te gaan. Zij krijgen niet de juiste handvatten om hier een positieve bijdrage 
aan te leveren in hun werk. Als gevolg hiervan is het advies aan het management 
team van Handhaving om 1) een traject te volgen over diversiteit, inclusie, en 
de rol van handhaving en 2) een platform te ontwikkelen waarin handhavers hun 
ideeën, perspectieven en ervaringen kunnen delen. Hierdoor kunnen zij op een 
empathische manier meer handvaten op te doen om met diversiteit en inclusie om 
te gaan. 
LINK: https://inclusivecity.nl/policy_briefs/Kristel%20-%20policy%20brief.pdf 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Gemeentelijke overheid 
Antidiscriminatiebeleid 
Overheidsdienst 
Diversiteitsbeleid 
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CODE: 328.21 
 
 
TITEL: You'll never walk alone. Hoe wijkcooperaties en wijkbedrijven ons dichter bij 
sociale inclusie kunnen brengen 
UITGAVE: Rotterdam : Rotterdam Inclusivity Project, 2021 
SAMENVATTING: Deze policy brief beschrijft kansen voor het inzetten van buurtinitiatieven 
Om discriminatie en racisme in de stad tegen te gaan. Hoewel buurtinitiatieven 
Als waardevolle partners worden gezien in deze opgave, is de vraag hoe zij dat 
kunne doen nog onderbelicht in onderzoek. Wijk Coöperaties en Wijk BV’s zijn 
uniek in hun visie en acties voor de wijk. Door de combinatie van een 
bedrijfsmatige en sociale manier van werken zorgen zij voor het verbeteren van 
de leefbaarheid van de wijk en haar bewoners. De organisaties bevinden zich 
midden in superdiverse wijken en verhouden zich tot deze superdiversiteit, 
terwijl ze ook om moeten gaan met andere stedelijke uitdagingen zoals 
kansenongelijkheid en eenzaamheid. Door hun praktische aanpak om mensen in de 
wijk meer mogelijkheden en kansen te gevenkunnen zij een overstijgende rol 
spelen in de acceptatie van diversiteit en het verkleinen van kansenongelijkheid 
LINK: https://inclusivecity.nl/policy_briefs/You%27ll%20never%20walk%20alone-
%20hoe%20wijkco%C3%B6peraties%20en%20wijkbedrijven%20ons%20dichter%20bij%20sociale%20
inclusie%20kunnen%20brengen%20Iana%20policybrief.pdf 
TREFWOORDEN: Woonorganisaties 
Rotterdam 
Antidiscriminatiebeleid 
Etnische minderheden 
Discriminatiebestrijding 
Woningcorporaties 
Buurtbeheer - soc. Vernieuwing 
CODE: 328.21 
 
 
TITEL: De olifant in de behandelkamer: Hoe de Rotterdamse zorgverlener (niet) denkt 
over en omgaat met de gezondheidsgevolgen van racisme 
AUTEUR(S): Blankesteijn, I. 
UITGAVE: Rotterdam : Rotterdam Inclusivity Project, 2021 
SAMENVATTING: Policy brief over gezondheidsgevolgen van racisme en hoe Rotterdamse 
zorgverleners daar. Uit onderzoek blijkt dat het ervaren van racisme kant 
leiden tot geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, 
verslavingsgevoeligheid of een verhoogde bloeddruk. Er is echter nog geen 
onderzoek gedaan over hoe zorgverleners om (kunnen) gaan met deze 
gezondheidsgevolgen van racisme. Een onderzoek hierover is niet alleen relevant 
voor zorgverleners, maar ook voor de Gemeente Rotterdam. De Gemeente houdt zich 
namelijk overwegend buiten curatieve zorgverlening. Als gevolg hiervan heeft de 
Gemeente weinig zicht en invloed op wat er zich afspeelt binnen deze sector 
omtrent dit onderwerp. Dit terwijl de Gemeente zich wel actief aan het inzetten 
is voor het aanpakken van (gevolgen van) racisme en discriminatie – ook in de 
zorg. In deze policy brief komt naar voren dat een deel van de zorgverleners 
goed op de hoogte is van de omvang en (gezondheids-)gevolgen van racisme. Deze 
kennis nemen zij ook mee in hun behandelingen. Een ander deel van de 
zorgverleners blijkt vrij onbewust te zijn van de omvang en gevolgen van 
racisme, en vindt het ook vaak moeilijk om dit aan te kaarten of mee te nemen 
tijdens een behandeling.Factoren die hier voornamelijk een rol in spelen zijn 
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achtergrond, omgeving en opleiding. In deze policy brief worden er in het kader 
van deze bevindingen aanbevelingen gedaan die omschrijven wat de Gemeente kan 
doen om het bewustzijn van die tweede groep te vergroten. Daarmee worden 
zorgverlening verbeterd en de gevolgen van racisme beter aangepakt. 
LINK: https://inclusivecity.nl/policy_briefs/Antiracisme%20policy%20brief%20Marlyn.pdf 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Zorgverlening 
Gemeentelijke overheid 
Racisme 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 328.21 
 
 
TITEL: Meer vrouwen aan het werk : Samenwerken van gemeenten en informele 
vrouwenorganisaties bij de arbeidstoeleiding van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen 
AUTEUR(S): Gruijter, M. de 
Hoogenbosch, A. 
Sikkema, M. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2022 
SAMENVATTING: Evaluatieonderzoek. Met het programma 'Meer vrouwen aan het werk' wil 
Diversion een intensieve samenwerking bewerkstelligen tussen gemeentelijke 
arbeidstoeleiding en vrouwenorganisaties die kwetsbare vrouwen met een groot 
risico op armoede, schulden en marginalisering ondersteunen. Het doel is om 
naast bewustwording en mentaliteitsverandering (via de training Kiezen voor 
werk), ook arbeidstoeleiding voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
te faciliteren en stimuleren. Uiteindelijk doel is het versterken van de positie 
van kwetsbare, niet financieel onafhankelijke vrouwen. Het Verwey-Jonker 
Instituut deed proces- en uitkomstenonderzoek naar de uitvoering van het 
programma in Amsterdam en Rotterdam. Naar aanleiding van het onderzoek 
formuleren de auteurs een aantal randvoorwaarden voor de training Kiezen voor 
werk en voor de samenwerking tussen gemeenten en vrouwenorganisaties bij de 
(verdere) ontwikkeling van een infrastructuur voor arbeidstoeleiding en 
participatie van de vrouwen. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2022/02/219012_-Meer-vrouwen-aan-
het-werk.pdf 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Werkgelegenheidsbevordering 
Omscholing 
Gemeentelijke overheid 
Arbeidsbemiddeling 
CODE: 421.22 
 
 
TITEL: Jongeren weerbaar maken tegen desinformatie en eenzijdige meningsvorming is 
zinvol. Evaluatie lesprogramma Under Pressure 
AUTEUR(S): Wonderen, R. van 
Peeters, M. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2022 
SAMENVATTING: Evaluatieonderzoek naar het lesprogramma Under Pressure dat jongeren weerbaar 
moet maken tegen desinformatie en eenzijdige meningsvorming. Het 
evaluatieonderzoek is uitgevoerd onder 532 leerlingen op acht scholen (havo, 
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vwo en mbo) in zes gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Haarlemmermeer, 
Amersfoort, Arnhem). Ook zijn diepte-interviews gehouden met peer educators, 
leerlingen en docenten en hebben de onderzoekers observaties verricht tijdens 
lessen. Jongeren worden steeds vaker blootgesteld aan desinformatie en 
nepnieuws, onder meer door het toenemende gebruik van sociale media. Dit maakt 
het voor hen moeilijker om te navigeren in deze informatie, en te onderscheiden 
wat wel en niet waar is, waardoor zij vatbaarder kunnen worden voor 
polariserende narratieven en eenzijdige meningsvorming. Uitgangspunt van het 
lesprogramma Under Pressure van Diversion is dat door het vergroten van de 
weerbaarheid tegen desinformatie en het vergroten van democratisch burgerschap 
bij jongeren de voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering wordt 
verminderd. Under Pressure is een lesprogramma voor de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs en de onderbouw van het mbo. De lessen worden gegeven door 
zogeheten ‘peer educators’ die zelf ervaring hebben met de problematiek (in dit 
geval fake news en desinformatie) en deze ervaring gebruiken in het uitleggen 
aan- en begrijpen van de jongeren. Onderdeel van de interventie is een game 
waarbij leerlingen leren desinformatie en nepnieuws te herkennen door deze zelf 
te produceren.De belangrijkste opbrengsten van de lessen Under Pressure liggen 
op kennis- en bewustzijnsniveau. Na het volgen van de lessen Under Pressure, is 
de kennis van leerlingen groter geworden over:wat wordt bedoeld met nepnieuws, 
desinformatie en sociale media algoritmes;wat zijn de verschillen tussen 
desinformatie en nepnieuws;aan welke karakteristieken kun je desinformatie en 
nepnieuws herkennen?Na het volgen van de lessen Under Pressure zijn jongeren 
zich tevens bewuster geworden van mogelijkheden om nepnieuws, desinformatie en 
sociale media algoritmes te herkennen en te valideren op betrouwbaarheid, zoals 
het herkennen van aspecten die duiden op misleiding en het raadplegen van 
meerdere bronnen. Wel komt uit de evaluatie de nuance naar boven dat de lessen 
weliswaar meer kennis en bewustwording realiseren bij leerlingen, maar dat voor 
het herkennen van ook de meer complexe vormen van nepnieuws en desinformatie en 
voor gedragsverandering meer tijd en oefening is vereist. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-
content/uploads/2022/04/121360_Democratisch_bewustzijn_in_Nederland-2de-meting.pdf 
TREFWOORDEN: Radicalisering 
Berichtgeving 
Audio-visuele media 
Geschreven pers 
Leerprogramma NL 
VO - Voortgezet onderwijs 
CODE: 751.22 
 
 
TITEL: Wat werkt bij participeren in werk? 
Literatuurstudie naar werkzame bestanddelen 
van de verandertheorie van het Platform Werk Inclusief Beperking 
AUTEUR(S): Stavenuiter, M. 
Out, M. 
Reches, L. 
Klein, M. van der 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2021 
SAMENVATTING: Literatuurstudie naar werkzame bestanddelen van de verandertheorie van het 
Platform Werk Inclusief Beperking. Het Platform Werk Inclusief Beperking (WIB) 
ondersteunt innovatieve initiatieven die streven naar het vinden van nieuwe 
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oplossingen om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. Het Verwey-Jonker 
Instituut monitort hoe het de initiatieven vergaat, wat werkt, wat de 
opbrengsten zijn en welke leerprocessen ze doormaken. De uitkomst van deze 
monitoring is onderverdeeld in drie producten waaronder deze literatuurstudie 
.Het uitgangspunt van deze literatuurstudie was het ‘Wat werkt bij-dossier’ van 
Vasco Lub. Geconcludeeerd wordt het volgende: 1. (Potentiële) werknemers met 
een beperking. Als gekeken naar (potentiële) werknemers met een beperking dan 
vallen de belangrijke werkzame factoren voor arbeidsactivering onder de 
volgende thema’s: • Versterken van motivatie, zelfvertrouwen, empowerment en 
veerkracht. Peer-to-peerondersteuning, ervaringen ophalen vanuit de mensen zelf 
. • Uitgaan van wat iemand kan en wil, realistische verwachtingen hebben van wat 
mogelijk is en de focus leggen op stapsgewijze ontwikkeling. • Investeren in de 
eerste stappen naar werk zoals opleiding, vrijwilligerswerk en 
werkervaringsplekken. • Belang van steun vanuit het informele en formele 
netwerk. 2 Werkgevers. De rol van werkgevers bij de arbeidsparticipatie van 
mensen met een beperking betreft zowel verschillende fases als verschillende 
niveaus van activiteiten (Programmaraad, 2017). Om het aannemen van mensen met 
een beperking te laten slagen, begint het voor werkgevers met visieontwikkeling 
en kennis van de doelgroep, daarna volgen werving en selectie en duurzaam aan 
het werkhouden van mensen. Belangrijk is ook om te investeren in draagvlak op 
de werkvloer en daadwerkelijk aanpassingen van werktaken. De belangrijkste 
werkzame bestanddelen op basis van literatuur liggen op de volgende vlakken: • 
Visie en motivatie om mensen met een beperking aan te nemen is een belangrijk 
startpunt voor werkgevers. Daarbij horen ervaring en kennis van de doelgroep en 
kennis met inclusief ondernemen. • Om mensen met een arbeidsbeperking aan het 
werk te krijgen én te houden, is een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel 
als basis van belang. • Naarmate flexibiliteit en diversiteit onderdeel 
uitmaken van de werkcultuur leidt dit een positieve uitwerking heeft op de 
arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking. • Draagvlak op 
de werkvloer: organisaties die bewust werken aan draagvlak binnen de 
organisatie zijn vaker succesvol in het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen 
met een verstandelijke beperking of psychische problematiek.• Werving en 
selectieprocedure aanpassen naar de mogelijkheden van mensen met een beperking: 
van belang is een open mind bij werkgevers en verwachtingsvrij kijken naar 
potentiële kandidaten.• Aanpassingen van het werk en werkprocessen en van de 
begeleiding.De belangrijkste werkzame factoren liggen op het gebied van:• 
Samenwerking werkgevers, doelgroep en andere stakeholders voor het vinden van 
een duurzame en passende match tussen vraag en aanbod: verbeterde samenwerking 
tussengemeenten, UWV en sociale ondernemingen.• Vergroten van het netwerk van 
sociale werkgelegenheid.• Werkgevers leren van elkaar.• Focus op meerdere 
leefgebieden/belemmeringen van de doelgroep: aandacht voor balans werk / privé 
en aandacht voor ondersteuningen op andere leefgebieden zoals vervoer, 
huisvesting, gezondheid en financiën. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2022/01/320320_Wat-werkt-bij-
participeren-in-werk-Literatuurstudie.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Personeelsbeleid 
Gehandicapten 
Werving & selectie 
Arbeidsbemiddeling 
Werkgelegenheidsbevordering 
CODE: 421.21 
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TITEL: Opvoeddebatten met Vaders met een Migratieachtergrond. Een ethodiekbeschrijving 
& -onderbouwing van de verdiepingsdebatten ‘Op het Rechte Pad’: ‘Stimuleren & 
Bespreken’ en ‘Ontsporing & Vervreemding’ 
AUTEUR(S): Distelbrink, M. 
Ekkelboom, L.L. 
Mesic, A. 
Mehraz, A. 
Pels, T. 
UITGAVE: Utrecht / Amsterdam : Verweij-Jonker Instituut / Trias Pedagogica, 2021 
SAMENVATTING: In deze methodiekbeschrijving en -onderbouwing worden de verdiepingsdebatten 
die 
vallen onder de parapluterm ‘Op het Rechte Pad’ uitgelicht. De doelgroep vormen 
vaders met een migratieachtergrond die doorgaans niet worden bereikt door 
formele voorzieningen voor opvoedondersteuning. In sommige gevallen wordt ook 
met moedergroepen gewerkt. De verdiepingsdebatten zijn onderdeel van de 
methodiek ‘Opvoeddebatten met Vaders met een Migratieachtergrond’,die zijn 
opgedeeld in drie modules: de basis opvoeddebatten(Distelbrink, Ekkelboom, 
Mehraz, Mesic & Pels, 2021), de verdiepingsdebatten(waarin specifieke (en vaak 
taboegevoelige thema’s worden behandeld zoals huiselijk geweld, seksualiteit, 
radicalisering en nog veel meer) en een terugkomdag. In dit document wordt de 
tweede module - de verdiepingsdebatten(in dit geval de variant ‘Stimuleren & 
Bespreken’ en ‘Ontsporing & Vervreemding’,beiden vallend onder de parapluterm 
‘Op het Rechte Pad’) - beschrevenen onderbouwd. Voor een volledig begrip van de 
methodiek, raden we aan om eerst de basismodule te lezen (Distelbrink et al. 
2021a). In de basismodule wordt de algemene methodiek ‘opvoeddebatten’ 
beschreven en onderbouwd. Daarin worden de doelgroep, doelen, aanpak, 
uitvoering, de onderbouwing van de aanpak en de kernelementen van de 
basisdebatten beschreven. Het hoofddoel van de verdiepingsdebatten die vallen 
onder het parapluthema ‘Op het Rechte Pad’, is het ondersteunen van vaders bij 
de preventie van het marginaliseren of vervreemden van kinderen. Bij 
marginaliseren gaat het om(vaak met elkaar samenhangende of in elkaar 
overlopende) problemen als voortijdig stoppen met de opleiding, betrokken raken 
bij criminaliteit of overlastgevend gedrag, risicogedrag, en dak- of 
thuisloosheid. Bij vervreemden gaat het om het zich aangetrokken voelen tot 
radicaal gedachtengoed met als mogelijke vervolgstap het zich aansluiten bij 
(moslim)radicale groepen. Om te voorkomen dat jeugdigen afglijden naar 
criminaliteit, is het belangrijk om de pedagogische infrastructuur te 
versterken door een positief opgroei- en opvoedklimaat te creëren binnen het 
gezin, in de wijk en op school. De verdiepingsdebatten maken dat de vaders zich 
bewust worden van hun rol als ouder om hun kinderen te behoeden voor afglijden 
en bieden hen kennis en handvatten om hun kinderen te ondersteunen en 
begeleiden op weg naar zelfredzaamheid. Werkzame elementen van de methodiek 
zijn: outreachende werkwijze, laagdrempelig karakter, rustige opbouw, aandacht 
voor de migratiecontext, het leren van elkaar in combinatie met een positieve 
benadering (waaronder de benaming) en het gebruik van diverse werkvormen 
(waaronder het eigen ontwikkelde kaartspel ‘Ontsporing& Vervreemding’). Uniek 
is de expliciete link die wordt gelegd met lokale 
hulpverleningsinstanties/professionals, om de drempel naar hulp zoeken te 
verlagen. Deze elementen worden onderbouwd vanuit de literatuur. 



LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2022/02/220091_Opvoeddebatten-
Verdiepingsdebatten-Op-het-Rechte-Pad.pdf 
TREFWOORDEN: Welzijnswerk 
Opvoeding 
Etnische minderheden 
Mannen 
Ouderparticipatie 
CODE: 172,21 
 
 
TITEL: Opvoeddebatten met Vaders met een Migratieachtergrond : Een 
methodiekbeschrijving & -onderbouwing van de verdiepingsdebatten ‘Huiselijk 
Geluk’ 
AUTEUR(S): Distelbrink, M. 
Ekkelboom, L.L. 
Mesic, A. 
Mehraz, A. 
UITGAVE: Utrecht / Amsterdam : Verweij-Jonker Instituut / Trias Pedagogica, 2021 
SAMENVATTING: In deze methodiekbeschrijving en -onderbouwing worden de verdiepingsdebatten 
rondom ‘Huiselijk Geluk’ uitgelicht. De doelgroep vormen vaders meteen 
migratieachtergrond die doorgaans niet worden bereikt door formele voorzieningen 
voor opvoedondersteuning. In sommige gevallen wordt ook met moedergroepen 
gewerkt. De verdiepingsdebatten zijn onderdeel van de methodiek ‘Opvoeddebatten 
met vaders met een migratieachtergrond’, die zijn opgedeeld in drie modules: de 
basis opvoeddebatten (Distelbrink, Ekkelboom,Mehraz, Mesic & Pels, 2021), de 
verdiepingsdebatten (waarin specifieke (en vaak taboegevoelige thema’s worden 
behandeld zoals huiselijk geweld, seksualiteit, radicalisering en nog veel meer 
) en een terugkomdag. In dit document wordt de tweede module - de 
verdiepingsdebatten (in dit geval de variant‘Huiselijk Geluk’) - beschreven en 
onderbouwd. Voor een volledig begrip van de methodiek, wordt aangeraden om 
eerst de basismodule te lezen (Distelbrink et al. 2021a). In de basismodule ordt 
de algemene methodiek ‘opvoeddebatten’ beschreven en onderbouwd. Daarin worden 
de doelgroep, doelen, aanpak,uitvoering, de onderbouwing van de aanpak en de 
kernelementen van de basisdebatten beschreven. De verdiepingsdebatten rondom 
‘Huiselijk Geluk’ richten zich op het ondersteunen van vaders bij het 
bevorderen van huiselijk geluk en de preventie van geweld in hun gezin. Tijdens 
het eerste verdiepingsdebat (Huiselijk Geluk - bevorderende en belemmerende 
elementen) staan de vaders stil bij de betekenis van huiselijk geluk en de 
verschillende elementen die huiselijk gelukkunnen bevorderen of juist 
belemmeren. Tevens gaan zij aan de hand van illustraties in gesprek over 
verschillende vormen van huiselijk geweld. Tijdens het tweede verdiepingsdebat 
(Huiselijk Geluk - bordspel) gaan de vaders met elkaar in gesprek over belonen 
en straffen en spelen zij het eigen ontwikkelde bordspel Huiselijk Geluk. 
Tijdens het derde verdiepingsdebat gaan de vadersop laagdrempelige wijze in 
gesprek met een lokale professional, bijvoorbeeld Veilig Thuis.Werkzame 
elementen van de methodiek zijn: outreachende werkwijze, laagdrempelig karakter 
, rustige opbouw, aandacht voor de migratiecontext, hetl eren van elkaar in 
combinatie met een positieve benadering (waaronder de benaming) en het 
gebruikvan diverse werkvormen (waaronder het eigen ontwikkelde bordspel 
‘HuiselijkGeluk’). Uniek is de expliciete link die wordt gelegd met lokale 
hulpverleningsinstanties/professionals, om de drempel naar hulp zoeken te 
verlagen. Deze elementen worden onderbouwd vanuit de literatuur. 
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LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2022/02/220091_Opvoeddebatten 
-Verdiepingsdebatten-Huiselijk-Geluk.pdf 
TREFWOORDEN: Welzijnswerk 
Opvoeding 
Etnische minderheden 
Mannen 
Workshops & trainingen 
CODE: 172.21 
 
 
TITEL: Opvoeddebatten met Vaders met een Migratieachtergrond : Een 
methodiekbeschrijving & -onderbouwing van de basisdebatten 
AUTEUR(S): Distelbrink, M. 
Ekkelboom, L.L. 
Mesic, A. 
Mehraz, A. 
Pels, T. 
UITGAVE: Utrecht / Amsterdam : Verweij-Jonker Instituut / Trias Pedagogica, 2021 
SAMENVATTING: In deze methodiekbeschrijving en -onderbouwing wordt de vernieuwde methodiek 
‘opvoeddebatten met vaders met een migratieachtergrond’ uitgelicht. Sinds 2015 
is de methodiek verder ontwikkeld en uitgebreid, zowel qua doelgroep als qua 
thema’s. De doelgroep vormen vaders met een migratie-achtergrond die doorgaans 
niet worden bereikt door formele voorzieningen vooropvoedondersteuning. In 
sommige gevallen wordt ook met moedergroepen gewerkt. De opvoeddebatten hebben 
als doel vaders bewust te maken van hun vaderrol, van basisprincipes in de 
opvoeding zoals het belang van communiceren met kinderen, en van het belang 
samen met de partner op te voeden. Vaders maken zich door de debatten een 
andere houding eigen en leren nieuwevaardigheden. De debatten reiken kennis aan 
over bijvoorbeeld ontwikkeling of opvoeding, maar laten vaders zeker ook veel 
leren door onderlinge uitwisseling. Vaders worden actief via diverse informele 
kanalen geworven en debatten vinden plaats op tijden en locaties die voor hen 
goed uitkomen. De rol van de debatleider is belangrijk: deze moet voor vaders 
vertrouwd aanvoelen,staat naast de vaders en benadert hen vanuit een positieve 
en bekrachtigende houding. De opvoeddebatten zijn opgedeeld in drie modules: de 
basis opvoeddebatten, de verdiepingsdebatten (waarin specifieke (en vaak 
taboegevoelige) thema’s worden behandeld zoals huiselijk geweld, seksualiteit, 
radicalisering en nog veel meer) en een terugkomdag. In dit document wordt de 
eerste module – de basis opvoeddebatten – beschreven en onderbouwd. Het is 
belangrijk om te beginnen met het creëren van een vertrouwensband binnen de 
groep, het creëren van basisbewustzijn over de rol van de vaderen het vergroten 
van de basiskennis van vaders over opvoeding, alvorens er dieper in kan worden 
gegaan op specifiekere, vaak taboegevoelige, onderwerpen. Hiervoor start Trias 
Pedagogica altijd met vier basis opvoeddebatten. Tijdens het eerste opvoeddebat 
(Opvoeding – eigen ervaringen) maken de vaders kennis met elkaar en de methodiek 
. Ook gaan zij met elkaar in gesprek over de opvoeding. Wat verstaan zij onder 
opvoeden? Hoe kijken zij terug op hun eigen opvoeding? Wat vonden zij fijn? Wat 
hebben zij gemist? Welke elementen hebben zij meegenomen naar de opvoeding van 
hun eigen kinderen? Tijdens het tweede opvoeddebat (Opvoeding – vaderschap) 
staan de vaders stil bij de betekenis van vaderschap, hun rol in de opvoeding en 
de invloed van vaderbetrokkenheid. Tijdens het derde opvoeddebat (Opvoeding – 
oudersop één lijn) staat afstemming tussen de ouders in de opvoeding centraal. 
Wa tis de rolverdeling tussen de moeder en vader in het gezin? Zijn beide 
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oudersbetrokken bij de opvoeding? Praten zij met elkaar gesproken over normen 
en waarden? Zitten zij op één lijn? Tijdens het vierde en tevens laatste 
opvoeddebat van de basis opvoeddebatten (Opvoeding - in balans), gaan vaders 
in gesprek over verschillen in opvoeding in hun eigen gemeenschap/jeugd en 
in Nederland, en ook tussen de verschillende leefgebieden van het kind (thuis 
,school, straat, online). Ben je als ouder betrokken bij al deze onderdelen? 
Hoe kun je je kind het beste begeleiden en ondersteunen?Werkzame elementen van 
de methodiek zijn: outreachende werkwijze, laagdrempelig karakter, rustige 
opbouw, aandacht voor de migratiecontext, het leren van elkaar in combinatie met 
een positieve benadering en het gebruik van diverse werkvormen (waaronder het 
eigen ontwikkelde kaartspel ‘De Opvoedquiz’). Deze elementen worden onderbouwd 
vanuit de literatuur. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/10/Opvoeddebatten-
Basisdebatten.pdf 
TREFWOORDEN: Welzijnswerk 
Opvoeding 
Etnische minderheden 
Mannen 
CODE: 172,21 
172.21 
 
 
TITEL: Seksuele Straatintimidatie in Rotterdam 2016-2020. Ervaringen, Aanpak en 
Ontwikkelingen 
AUTEUR(S): Fischer, T. 
Vanderveen, G. 
UITGAVE: Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam - Sectie Criminologie, Erasmus School 
of Law, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport doet verslag van het tweede grootschalige onderzoek naar seksuele 
straatintimidatie in Rotterdam. Het eerste verscheen in 2017 (dataverzameling 
vond plaats in 2016). Dit rapport geeft in de eerste plaats antwoord op de 
vragen of het gemeentelijkbeleid tegenstraatintimidatie dat is voorgesteld 
uitgaat van een relevante beleidstheorie over de effectiviteit of doelmatigheid 
van de maatregelen (planevaluatie) en of de maatregelen zoals gepland ook zijn 
uitgevoerd zoals zij waren bedoeld (procesevaluatie). Daarnaast wordt in dit 
onderzoek gerapporteerd over een nieuw grootschalig vragenlijstonderzoek onder 
Rotterdamse vrouwen dat gericht is op de vraag: “Hoe is de beleving van 
seksuele straatintimidatie en van de aanpak van seksuele straatintimidatie in 
Rotterdam veranderd sinds de vorige meting (in de herfst van 2016)?”. Voor de 
plan- en procesevaluaties is een uitgebreide documentanalyse uitgevoerd, zijn 
stakeholders geïnterviewd en zijn de data van de StopApp geanalyseerd. Dit 
onderzoek is uitgevoerd door twee Masterstudenten van de opleiding Criminologie 
onder supervisie van de eerste auteur van dit rapport. Desudenten liepen 
tijdens het onderzoek een stage bij de Gemeente Rotterdam. In dit rapport 
worden de belangrijkste conclusies uit deze onderzoeken beschreven. Het 
vragenlijstonderzoek naar de ervaringen van Rotterdamse vrouwen met seksuele 
straatintimidatie en de aanpak daarvan kende een respons van 1592 vrouwen in de 
leeftijd 18-45 jaar. De vragenlijsten zijn medio december 2020 verzonden.Bijna 
alle vrouwen in het onderzoek (94 procent in 2016; 92 procent in 2020) hadden 
één of meer ervaringen met seksueel getinte toenaderingen van onbekende mannen 
in de publieke ruimte.) Een aanzienlijk deel van de vrouwen uit het onderzoek 
in 2020 voelt zich onveilig wanneer zij worden nageroepen met seksueel getinte 
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opmerkingen (40 procent), seksueel getinte beledigende opmerkingen (50 procent) 
of om seks gevraagd worden (62 procent). Deze percentages zijn aanzienlijk 
hoger dan in 2016.Ervaringen met seksuele toenadering worden ook niet altijd 
ervaren als seksuele straatintimidatie. Dat blijkt uit het feit dat het 
percentage vrouwen dat aangeeft seksuele straatintimidatie te hebben ervaren 
(47 procent) veel lager is dan het percentage dat seksuele toenaderingen heeft 
ervaren. Dit is opvallend, zeker gezien de toenemende negatieve beleving die 
wordt gerapporteerd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen zichzelf 
niet als slachtoffer zien of het fenomeen ‘normaliseren.’ Oftewel, ze zien het 
als iets dat nu eenmaal onderdeel is van het leven in de grote stad. In veel 
gevallen passen zij hun gedrag aan om incidenten te vermijden of escalatie te 
voorkomen. De meest voorkomende gedragsaanpassingen zijn: geen oogcontact maken 
met mannen of jongens (2016: 60 procent, 2020: 68 procent), bepaalde plekken 
vermijden in de avond (2016: 51 procent 2020: 55 procent) en niet langs groepen 
mannen of jongens lopen (2016: 35 procent, 2020: 44 procent).Het eerste 
grootschalige onderzoek naar seksuele straatintimidatie in Rotterdam (Fischer, 
et al. 2017) liet zien dat een groot deel van de betrokken professionals (bij 
handhaving, politie, jongerenwerk en personeel in het uitgaansleven) zich 
weinig bewust was van de ernst van de problematiek. Het gedrag werd niet gezien 
of het werd geduid als flirtgedrag of gedrag dat nu eenmaal hoorde bij het 
leven in de grote stad. Het gebrek aan bewustzijn bij professionals, maar ook 
bij omstanders en de persoonlijke omgeving van vrouwen (vrienden en familie) 
droeg eraan bij dat vrouwen het gedrag in verregaande mate ‘normaliseerden’, 
hoewel ze weldegelijk veel overlast en gevoelens van onveiligheid en onvrijheid 
ervaarden door seksuele straatintimidatie.Naar aanleiding van het eerste 
onderzoek naar seksuele straatintimidatie, zette de gemeente Rotterdam onder 
andere in op een strengere aanpak van plegers en op bewustwording onder 
professionals op straat en in de rest van de samenleving. De belangrijkste 
onderdelen van het plan van aanpak ter zake waren, naast de strafbaarstelling 
van het gedrag in de Algemene Plaatselijke Verordening, het trainen van 
professionals en bewustwordingspubliekscampagnes.Het is moeilijk harde effecten 
van de bewustwordingscampagne van de gemeente op de aard en omvang van de 
problematiek vast te leggen. In de periode tussen 2016 en 2020 is veel meer 
gebeurd dan alleen de uitvoering van het Rotterdamse seksuele straatintimidatie 
beleid. Denk daarbij aan de toegenomen bekendheid van actiegroepen 
stopstreetharassment.org en www.ihollaback.org, de wereldwijde #metoo discussie 
en de veranderde dynamiek in de openbare ruimte tijdens de COVID-pandemie.Wel 
kon de perceptie van vrouwen over het gemeentelijk beleid en de gevolgen 
daarvan gemeten worden. Daaruit bleek dat veel vrouwen positief zijn over de 
bijdrage van de gemeentelijke campagne, als het gaat over het versterken van de 
maatschappelijke norm, het vergroten van de weerbaarheid van slachtoffers en 
het vergroten van de eigen bereidheid om incidenten te melden.Tegelijkertijd is 
er in de perceptie van vrouwen maar heel beperkt effect geweest op de afname 
van de overlast zelf. 
LINK: https://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/wp-content/uploads/Seksuele-
Straatintimidatie-in-Rotterdam-2016_2020-Ervaringen-Aanpak-en-Ontwikkeling-Fischer-Vanderveen-
EUR.pdf 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Verbaal geweld 
Vrouwen 
Intimidatie 
Gemeentelijke overheid 
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TITEL: In What Ways Does Health Related Stigma Affect Sustainable Employment and 
Well‑Being at Work? A Systematic Review 
UIT: Journal of Occupational Rehabilitation, Published online 6 September 2021 
AUTEUR(S): Beukering, I.E. van 
Smits, S.J.C. 
Janssens, K.M.E. 
et al. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Purpose of the paper: Studies are increasingly showing that health related 
stigma is a barrier to employment, but it is not known how. The aim of this 
systematic review is to identify, appraise and analyse studies that have 
directly or indirectly addressed ways in which stigma affects sustainable 
employment and well-being at work of people with disabilities. Methods. Using a 
multiphase screening process, this review is based on a comprehensive 
literature search (2000–2019) carried out in six electronic databases: Embase, 
Web of Science, Medline Ovid, Cochrane CENTRAL, PsycINFO and GoogleScholar 
.Results. 7.263 publications were identified; 96 studies were found eligible to 
be included in the review. 72% of the studies were conducted in North America or 
Europe. Few studies directly assessed how stigma affects the employment of 
People with disabilities. Most studies highlighted that attitudes and behaviour 
of employers formed a barrier to employment, as well as anticipated stigma and 
self-stigma in people with health problems. However, the findings also showed 
that the attitudes and behaviour of co-workers, health care professionals, 
reintegration professionals, customers, and family and friends couldact as a 
barrier to employment although these influences are under-researched. Although 
many similarities were seen in the relevant findings of studies about both 
physical and mental disabilities, several nuances were found. Conclusion. Stigma 
hampers sustainable employment and well-being in multiple ways. Whereas the 
number of publications on this topic is rapidly increasing, the roles of health 
care professionals, reintegration professionals, co-workers, customers,and 
family and friends particularly warrant more attention. 
LINK: http://dx.doi.org/10.1007/s10926-014-9510-0\ 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Gehandicapten 
Discriminatie 
Werkvloer 
Werving & selectie 
Arbeidsmarktpositie 
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TITEL: Navigating diversity: Maternal ideologies and associations with child 
interethnic prejudice in the Netherlands 
UIT: Journal of Cross-Cultural Psychology, Published online 14 December 2021 
AUTEUR(S): Bruijn, Y. de 
Emmen, R. 
Mesman, J. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Paper. Parental diversity ideologies are linked to their owninterethnic 

http://dx.doi.org/10.1007/s10926-014-9510-0/


prejudice, but how do they relate to children’s prejudice? This study examined 
self-reported endorsement of colorblind ideology and multiculturalism among 
mothers(138 White Dutch, 65 Turkish-Dutch, and 45 Afro-Dutch) of6-to 10-year 
old children (55% girls), and its association with child interethnic prejudice. 
Endorsement of multiculturalism was lowest among White Dutch mothers, and 
Endorsement of colorblind ideology was lowest among Afro-Dutch mothers. Maternal 
endorsement of multiculturalism was negatively related to child outgroup 
prejudice among White Dutch families and among Turkish-Dutch families in 
the context of underrepresented outgroups, and results suggest no or opposite 
associations for colorblind ideology. Future research should explore what 
parenting based on these ideologies looks like, but the present study points 
parents in the direction of a multicultural, rather than colorblind, approach. 
LINK: https://doi.org/10.1111/sode.12579 
TREFWOORDEN: Kinderen 
Etnische identiteit 
Opvoeding 
Racisme 
Etnische minderheden 
Autochtonen 
CODE:  
 
TITEL: Maternal attitudes toward child interethnic relations in the Netherlands 
:facilitating intergroup contact effects? 
UIT: Social and Personal Relationships, First Published online 5 March 2022 
AUTEUR(S): Bruijn, Y. de 
Emmen, R. 
Mesman, J. 
UITGAVE: 2022 
SAMENVATTING: Paper. Ethnic diversity and interethnic contact are increasing in Europe. 
Intergroup contact theory suggests interethnic contact to improve interethnic 
attitudes, but for young children, parental attitudes toward child interethnic 
relations might be an important factor determining whether they are exposed to 
these potentially positive contact effects. This study therefore examined 
maternal attitudes toward child contact with different ethnic outgroups among 
251 mothers (137 White Dutch, 69 Turkish-Dutch, and 45 Afro-Dutch) of a 6- to 
10-year-old child (M = 7.51, SD = 0.98). Furthermore, associations between 
maternal attitudes toward child interethnic relations and child outgroup 
rejection were examined, as well as mediation effects of child actual outgroup 
contact.Neutral to positive maternal attitudes toward child interethnic 
relations were found, with relatively more negative attitudes among Turkish 
-Dutch than White Dutch and Afro-Dutch mothers, and toward child relations with 
Muslims as compared to another outgroup among White Dutch and Afro-Dutch mothers 
. Furthermore, results did not indicate that maternal attitudes were related to 
child actual outgroup contact or child outgroup prejudice and no support for 
the intergroup contact theory was found. These results suggest that intergroup 
contact theory does not easily apply, highlighting the need for more research on 
children in various populations and contexts using different measures and 
informants. Patterns from the present study suggest that most improvement in 
terms of maternal attitudes fostering child interethnic relations can be made 
in the interethnic relations including ethnic groups in the Netherlands that 
predominantly identify as Muslim. 
LINK: https://doi.org/10.1177/02654075221077235  
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TITEL: Veilige moskeeën Rondetafelgesprek Tweede Kamer - 15 September 2021 
UITGAVE: Den Haag : Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2021 
SAMENVATTING: Documentatie van het Rondetafelgesprek Veilige moskeeën, van de vaste 
commissie 
voor JUstitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, dat plaatsvond op woensdag 15 
september 2021.. Programma was: BLOK 1 Getroffen moskeeën en koepelorganisaties 
(10:00-10:50): Moustapha el Baroudi, Samenwerkingsverband Islamitische 
Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) Abdelkader el Yandouzi, Voorzitter 
samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en omgeving (SMUO) en voorzitter 
Utrechtse moskee Leidsche Rijn Chantal Suissa en Fatima Akalai, Stichting 
Yalla! .. BLOK 2 Wetenschappers (11:00-11:50):Martijn de Koning, Radboud 
Universiteit Nijmegen ; Maurits Berger, Universiteit Leiden ;Hanneke Felten, 
Kennisplatform Integratie en Samenleving Roemer van Oordt, mede-auteur van de 
Vierde Monitor Moslimdiscriminatie. 
. BLOK 3 Veiligheidsexperts (12:00-12:50): Liesbeth Huyzer, Korpsleiding Nationale Politie ; Pieter 
Jaap Aalbersberg, NCTV ;Jan van Zanen, Burgemeester Den Haag. 
Voor dit rondetafelgesprek zijn volgende papers geagendeerd:. Position Paper Samenwerkende 
Moskeeën Utrecht en Omgeving ; 
. Position paper Stichting Yalla! t.b.v. rondetafelgesprek Veilige moskeeën d.d . 15 september 2021 ;. 
Position paper M. de Koning t.b.v. rondetafelgesprek Veilige moskeeën d.d. 15 september 2021;. 
Position paper M. Berger t.b.v. rondetafelgesprek veilige moskeeën d.d. 15 september 2021;. 
Position paper H. Felten t.b.v. rondetafelgesprek Veilige moskeeën d.d. 15 september 2021; 
.Position paper R. van Oordt t.b.v. rondetafelgesprek Veilige moskeeën d.d. 15 
september 2021;. Position paper Politie t.b.v. rondetafelgesprek Veilige 
moskeeën d.d. 15 september 2021;. Position paper NCTV t.b.v. rondetafelgesprek 
Veilige moskeeën d.d. 15 september 2021;. Position paper Gemeente Den Haag t.b 
.v. rondetafelgesprek Veilige moskeeën d.d. 15 september 2021. 
LINK: 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A06
404 
TREFWOORDEN: Islam 
Moskeeën 
Moslimdiscriminatie 
Geweld 
Politie-optreden 
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TITEL: Weerbaar tegen moslimdiscriminatie en hatecrime in Amsterdam een actie-onderzoek 
naar : Duiden van aard en omvang. Delen van ervaringen met en expertise over 
handelingsperspectieven. Vergroten van de meldingsbereidheid van moslims en hun 
instituties. Intensiveren van structurele onderlinge samenwerking 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A06404
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AUTEUR(S): Menebhi, S. 
Oordt, R. van 
UITGAVE: Amsterdam : Euro Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO), 2022 
SAMENVATTING: Actieonderzoek naar moslimdiscriminatie en hatecrime in Amsterdam met als doel 
het delen van ervaringen met en expertise over handelingsperspectieven 
Vergroten van de meldingsbereidheid van moslims en hun instituties Intensiveren 
van structurele onderlinge samenwerking. Doel van het onderzoek is: (1) meer 
zicht krijgen op de aard en omvang van moslimdiscriminatie in Amsterdam; (2) 
weerbaarheid tegen moslimdiscriminatie in Amsterdam vergroten; (3) 
inventariseren van problemen die er in de praktijk zijn met melding en aangifte 
; (4) versterken en structureren van overleg en afstemming met het Meldpunt 
Discriminatie Regio Amsterdam, politie en Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam 
; (5) inventariseren wat er vanuit de moslimgemeenschappen en hun organisaties 
zelf al gebeurt tegen islamofobie en moslimdiscriminatie en boven tafel krijgen 
wat er nodig is om die structuren te versterken. Met online-bijeenkomsten, 
kleine groepsgesprekken en telefonische interviews in 2020 en 2021 is een grote 
hoeveelheid relevante informatie naar boven gekregen. Voorts een enquête 
uitgezet onder meer dan 120 organisaties en instellingen van en voor moslims in 
Amsterdam. Van de ongeveer 120 aangeschreven organisaties (per e-mail of 
WhatsApp) reageerden 21 organisaties schriftelijk. Bij nog eens negen (moskee 
)organisaties werd de enquête mondeling afgenomen. In totaal namen 30 
organisaties aan de survey deel. Een representatieve score van ongeveer 25%.Uit 
alle input ((online)bijeenkomsten, gesprekken, overleggen, enquête en 
literatuur) trekken de onderzoekers onderstaande conclusies en doen zij onder 
meer de volgende concrete aanbevelingen:- Aparte (politie)registratie van 
moslimdiscriminatie is essentieel. Bezuinigingen mogen geen reden zijn om 
moslimdiscriminatie niet langer apart te registreren.- Bescherming van 
islamitische instituties (vooral moskeeën en scholen) moet veel meer (zichtbare 
) prioriteit krijgen.- Daar waar het gaat om islamofobe uitingen moet duidelijk 
inzichtelijk worden gemaakt wat waarom strafbaar is of niet, en waarom wat de 
strafmaat is.- (Gewelddadige) discriminatie in de publieke ruimte - vaak 
gericht tegen moslima’s – moet harder worden aangepakt, vervolgd en bestraft.- 
Veel meer oog, oor en aandacht voor institutionele vormen van 
moslimdiscriminatie en racisme, ook binnen het gemeentelijk apparaat zelf.- 
Meer betrekken van en luisteren naar de groepen en hun organisaties zelf om van 
onderop beleid te maken, en vooral ook in de praktijk uit te voeren.- Meer 
diversiteit binnen alle gemeentelijke organisaties, instellingen en afdelingen. 
- Medewerkers van de gemeente moeten bijgeschoold worden op het gebied van 
moslimdiscriminatie en de achtergronden er van en meer praktisch betrokken zijn 
bij de organisaties uit het veld.- Het boerkaverbod moet worden opgeheven 
LINK: 
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11212295/1/Bijlage_1_Eindrapportage_Weerbaar
_tegen_moslimdsicriminatie_en_hatecrime_220211_def 
TREFWOORDEN: Amsterdam 
Islam 
Moslimdiscriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatiebestrijding 
Etnische minderheden 
Gemeentelijke overheid 
Racisme 
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TITEL: Media messages and attitudes toward muslims and ethnic minorities: A panel study 
among ethnic majority adolescents in the Netherlands 
Social Science Research 
NUMMER: Volume 83, September 2019 
AUTEUR(S): Boer, M. 
Tubergen, F. van 
UITGAVE: 2019 
SAMENVATTING: Paper. In recent years, western media coverage is frequently filled with issues 
relating to Islam, which are unfavorable to Muslims. The attitudinal 
consequences of such media messages are widely discussed; however, empirical 
research is scarce. This study uses large-scale panel data on adolescents in 
combination with newspaper data and takes advantage of an extensive 
field work period during which media salience of Muslims has fluctuated. All 
unmeasured time-invariant characteristics are accounted for by adopting a fixed 
-effects panel design. The results provide evidence of immediate attitudinal 
responses to media salience: the more media salience of Muslims on the day of 
survey participation, the more negative adolescents feel about Muslims. However, 
the results do not point toward a secondary transfer effect because media 
-induced negative attitudes toward Muslims were not transferred to ethnic 
minorities 
LINK: https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.06.002G 
TREFWOORDEN: VO - Voortgezet onderwijs 
Islam 
Jongeren 
Autochtonen 
Etnische minderheden 
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TITEL: Discrimination of Black and Muslim Minority Groups in Western Societies: 
Evidence From a Meta-Analysis of Field Experiments 
UIT: Social Science Research, First published online 22 November 2021 
AUTEUR(S): Thijssen, L. 
Tubergen, F. van 
Hellpap, R. 
Coenders, M. 
Jak, S. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Paper. This article examines discrimination against black and Muslim minority 
groups in 20Western labor markets. The authors analyze the outcomes of 94 field 
experiments conducted between 1973 and 2016 and representing ∼240,000 fictitious 
job applications. Using meta-analysis, we find that black minority groups are 
more strongly discriminated against than non-black minority groups. The degree 
of discrimination of black minority groups varies cross-nationally, whereas 
Muslim minority groups are equally discriminated across national contexts. 
Unexpectedly, discrimination against black minority groups in the United States 
is mostly lower than in European countries. These findings suggest that 

https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.06.002G


racial–ethnic discrimination in hiring can be better understood by taking a 
multigroup and cross-country perspective. 
LINK: https://doi.org/10.1177%2F01979183211045044 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Werving & selectie 
Racisme 
Etnische minderheden 
Discriminatie 
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TITEL: Groot verantwoordelijkheidsgevoelen een dikke huid : Hoe gaan zorgverleners inde 
Rotterdamse ouderenzorg om met discriminatie door cliënten? 
AUTEUR(S): Tuin, I. van der 
Fiere, B. 
UITGAVE: Rotterdam : IDEM, 2022 
SAMENVATTING: In dit kwalitatieve onderzoek naar discriminatie van zorgverleners door cliënten 
en/of naasten in de Rotterdamse ouderenzorg wordt een beeld geschetst van discriminatie-ervaringen 
van zorgverleners ende impact hiervan. Ook wordt beschreven op welke uiteenlopende manieren 
zorgverleners op discriminatie reageren en de wijze waarop binnen ouderenzorgorganisaties met de 
problematiek wordt omgegaan. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op interviews met 12 
zorgverleners, met10 leidinggevenden, met 4 medewerkersvertrouwenspersonen, een arbo-
coördinator en een kwaliteitsmedewerker. Ook de resultaten van een online vragenlijst voor 
zorgverleners zijn in de analyse meegenomen. De respondenten zijn werkzaam in de intramurale en 
de extramurale ouderenzorg. De geïnterviewde zorgverleners werken als verzorgende, 
verpleegkundige, huishoudelijke hulp, helpende, medewerker klantondersteuning, medewerker 
participatie en geestelijk verzorger. Een van de belangrijkste conclusies: Medewerkers in de 
Rotterdamse ouderenzorg worden regelmatig gediscrimineerd vanwege hun migratieachtergrond, 
gender of seksuele oriëntatie. Het komt zowel in de thuiszorg als in zorginstellingen voor. Discriminatie 
door cliënten stelt de zorgverlener voor een dilemma: zorg ik goed voor de cliënt of zorg ik goed voor 
mezelf? Zorgverleners willen goede zorg verlenen aan de ouderen en voelen zich verantwoordelijk, 
waardoor ze hun eigen welzijn vaak naar de achtergrond schuiven. Zorgverleners reageren op 
verschillende manieren op discriminatie door cliënten. Discriminerend gedrag van cliënten 
confronteert hen met een dilemma: zorg ik goed voor mezelf of goed voor de cliënt? Zorgverleners 
willen hun werk goed doen en voelen zich verantwoordelijk voor hun kwetsbare en zorgafhankelijke 
cliënten, waardoor de belangen van de cliënt vaak zwaarder wegen dan die van henzelf. Bij ervaren 
discriminatie zoeken alle zorgverleners leidinggevende, maar dat zij hun grenzen aangeven in contact 
met de cliënt is minder vanzelfsprekend. In de meeste gevallen doen zorgverleners ook geen formele 
melding van discriminatie binnen hun organisatie. De enige situatie waarin wel sprake is van een 
duidelijke lijn is bij discriminatie tijdens een intakegesprek binnen de thuiszorg. Als cliënten op dat 
moment zonder gegronde reden een discriminerend verzoek doen, benadrukken de meeste 
ouderenzorgorganisaties dat zij discriminatie niet accepteren. Alle ouderenzorgorganisaties hebben 
een meldsysteem voor grensoverschrijdend gedrag doorcliënten, waaronder discriminatie valt. Ook 
zijn er protocollen beschikbaar voor de omgang met dit soort gedrag. Tenslotte is er een medewerkers 
vertrouwenspersoon met wie zorgverleners contactkunnen opnemen om ervaringen te bespreken. 
Beleidsmatig is de omgang met discriminatie dus goed geregeld. De praktijk is echter weerbarstig en 
zowel leidinggevenden met ervaring met discriminatie van zorgverleners door cliënten als 
vertrouwenspersonen benadrukken dat er meer aandacht nodig is voor deze problematiek. Zij zien dat 
zorgverleners over het algemeen zeer veel begrip hebben voor grensoverschrijdend gedrag van 
cliënten en dit gedrag ook accepteren. 
LINK: https://radar.nl/download/10109/ 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
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