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TITEL: De opvang van Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam : Ervaringen en uitdagingen 
AUTEUR(S): Gruijter, M. de 
Sikkema, M. 
Yohannes, R. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) - Verwey-Jonker Instituut,2022 
SAMENVATTING: Onderzoek. Wat zijn de eerste ervaringen met de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen? Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht het in Rotterdam. 
Auteurs brachten in kaart wat (ondersteunings)vragen en behoeften zijn. Hoe voorzien 
gemeente, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven hierin? Of hoe 
zouden ze dit kunnen doen? Dit verkennend onderzoek werd uitgevoerd in de 
periode mei tot eind juli 2022. Het onderzoek is uitgevoerd in Rotterdam, met 
ruim 2.500 vluchtelingen uit Oekraïne, die zowel door de gemeente, als door 
particulieren worden opgevangen. Er werden 22 interviews uitgevoerd met 
betrokkenen vanuit de gemeente, maatschappelijke organisaties, vluchtelingen en 
gastgezinnen. Daarnaast werd een enquête gehouden onder Oekraïense 
vluchtelingen die werden opgevangen op cruiseschip De Volendam. Doel van het 
onderzoek was om zicht te krijgen op de (ondersteunings)vragen en behoeften van 
de Oekraïners. Daarnaast is er gekeken naar de wijze waarop betrokken lokale 
stakeholders – gemeente, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven – 
hierin (kunnen) voorzien.De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is in 
Rotterdam heel snel op gang gekomen. Er is voortgebouwd op de ervaringen en 
structuren die zijn opgebouwd in de coronacrisis. Daardoor zijn snel veel 
gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd. In Rotterdam worden daarnaast 
relatief veel van deze groep mensen particulier opgevangen. Er is onder 
Oekraïners grote waardering en dankbaarheid voor het feit dat men in Rotterdam 
is opgevangen. Nederlandse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het 
organiseren van opvang en ondersteuningsvoorzieningen voor Oekraïense 
vluchtelingen, maar de wijze waarop zij deze taak invullen, is divers. De 
uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt bij de verdere inrichting 
van het beleid ten aanzien van deze groep, zowel op het landelijke als het 
lokale niveau 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/2022-10/Ervaringen-opvang-Oekrainse-vluchtelingen.pdf 
TREFWOORDEN: Vluchtelingenbeleid 
Vluchtelingen 
Rotterdam 
Inburgering 
Opvangcentra 
Oost-Europeanen 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 162.22 
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TITEL: Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2022 
SAMENVATTING: Tweede geactualiseerde versie, eerste versie verscheen in 2018. Doel van de 
handreiking is gemeenten toe te rusten op het ontwikkelen van lokaal 
antidiscriminatiebeleid. Bij de totstandkoming van deze handreiking heeft 
Movisie gebruikt gemaakt van de door hen verzamelde en ontwikkelde kennis over 
lokaal antidiscriminatiebeleid en wat hierbij effectief is. In 2017 deed 
Movisie in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek naar de visie van 
gemeenten op lokaal antidiscriminatiebeleid. Hierin zijn de vragen, knelpunten, 
wensen en behoeften van gemeenten in beeld gebracht door middel van 
vragenlijsten en interviews. Deze handreiking sluit aan op de resultaten van 
dit onderzoek en biedt praktische tips voor het ontwikkelen van lokaal 
antidiscriminatiebeleid. De handreiking bestaat uit drie delen met bijlagen. 
Het eerste deel gaat in op het begrip discriminatie. Wat wordt verstaan onder 
discriminatie, hoe vaak komt het voor, wie kunnen te maken krijgen met 
discriminatie en wat is de rol van een gemeente bij de aanpak van discriminatie 
. Aan het einde van het eerste deel staat een uitleg van de wetten die hierop 
van toepassing zijn. In het tweede deel van de handreiking volgt een 
stappenplan voor het vormgeven van antidiscriminatiebeleid. Het stappenplan 
biedt praktische informatie en tips bij het ontwikkelen en aanpassen van 
antidiscriminatiebeleid. Het stappenplan is kort en bondig maar voor wie meer 
wil weten, is er het derde deel waarin de verschillende onderdelen van het 
stappenplan zijn toegelicht. Er staan tips voor het betrekken van bewoners bij 
het ontwikkelen van antidiscriminatiebeleid en tips om de effectiviteit van het 
antidiscriminatiebeleid te vergroten. Na dit derde deel volgen de meest 
gestelde vragen van gemeenten en de daarbij behorende antwoorden. Deze vragen 
kwamen onder meer naar voren bij het onderzoek naar de visie van gemeenten op 
lokaal antidiscriminatiebeleid. In de bijlagen is meer gedetailleerdere 
informatie te vinden en een lijst met de belangrijkste literatuur en 
organisaties. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-11/BZK-Handreiking-
Antidiscriminatiebeleid-gemeenten%20%283%29.pdf 
TREFWOORDEN: Gemeentelijke overheid 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatie 
CODE: 323.22 
 
 
TITEL: Provincies, gemeenten en het VN-verdrag handicap. Handreiking bij het maken en 
uitvoeren van beleid en regelgeving in het licht van het VN-verdrag handicap 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens (CRM), 2022 
SAMENVATTING: Handreiking die provincies en gemeenten ondersteunt nij het checken of hun 
beleid en regels en uitvoering voldoen aan de verplichtingen uit het VN-verdrag 
handicap .Lokale bestuurders en ambtenaren hebben niet enkel een 
verantwoordelijkheid als het gaat om beleid en regels die specifiek over mensen 
met een beperking gaan. Volgens het VN-verdrag handicap is de overheid 
verplicht om Nederland toegankelijker en inclusiever te maken. Dat betekent dat 
ambtenaren bij het maken van álle wetten en beleid moeten checken of deze 
bijdragen aan de uitvoering van het verdrag. En of er voldoende oog is voor de 
rol van participatie van mensen met een beperking In de handreiking zijn twee 
checklists opgenomen die te gebruiken zijn bij verschillende werkzaamheden: bij 
juridische werkzaamheden, bij inclusie (coördinerende) werkzaamheden en bij 
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beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/37a00751-c471-4ff0-97ee-6122b49de1e7 
TREFWOORDEN: Maatschappelijke positie 
Wet- en regelgeving 
Gemeentelijke overheid 
Gehandicapten 
Overheidsbeleid 
Antidiscriminatiebeleid 
Discriminatie 
CODE: 354.22 
 
 
TITEL: Een school voor iedereen : Onderzoek naar inclusie in de communicatie en 
correspondentie van Hogeschool Rotterdam 
AUTEUR(S): Does, S. 
Soeterik, I. 
Reches, L. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2022 
SAMENVATTING: In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Hoe inclusief is de 
communicatie en correspondentie van Hogeschoo lRotterdam met betrekking tot 
afkomst, huidskleur en religie? De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van 
de volgende twee deelvragen: Welke goede voorbeelden omtrent inclusie zijn te 
vinden in de communicatie en correspondentie van Hogeschool Rotterdam?Welke 
aandachtspunten omtrent inclusie zijn te vinden in de communicatie en 
correspondentie van Hogeschool Rotterdam? Om bovenstaande vragen te beantwoorden 
wordt op basis van wetenschappelijke inzichten over inclusieve communicatie een 
analyse uitgevoerd vaneen selectie materialen die aangeleverd zijn door de 
Hogeschool Rotterdam. Daarnaast wordt op basis van de materialenanalyse, 
concrete aanbevelingen geformuleerd om de communicatie inclusiever te maken. De 
materialen die zijn geanalyseerd zijn momentopnames van de verschillende 
manieren waarop de hogeschool communiceert richting (toekomstige) studenten en 
werknemers. Uit de materiaalanalyse blijkt dat, hoewel de hogeschool in sommige 
materialen al mensen uit verschillende sociale groepen representeert, dat dit 
soms ook op een stereotyperende manier gebeurt. Ook laat de analyse zien dat de 
combinatie van een inhoudelijke boodschap en beeld een stereotiepe associatie 
kan oproepen, en dat het voor het aan het licht brengen van stereotypen nodig 
is zowel kritisch te kijken naar keuzes in tekst en beeld als ook 
communicatiematerialen of campagnes rondom een onderwerp in zijn geheel te 
bekijken. Daarnaast laat de analyse zien dat woord- en terminologiegebruik nog 
niet consequent inclusief is.Op basis van de bevindingen worden suggesties en 
aanbevelingen gedaan die de hogeschool mee kan nemen in de vervolgaanpak voor 
het bevorderen van inclusieve communicatie. Naast de aanbevelingen die in het 
rapport per onderdeel staan, hebben we ook enkele overkoepelende suggesties en 
aanbevelingen genoteerd. Deze luiden als volgt: Wees expliciet en consistent 
over de visie en missie van de hogeschoolbetreffende diversiteit en inclusie. 
Wees bedachtzaam en geïnformeerd daar waar het gaat over discriminatie, racisme 
en uitsluitingsmechanismen. Versterk en vergroot diversiteit en representatie 
van mensen van kleur. Houd alle materiaal tegen het licht van diversiteit en 
representatie enerzijds en stereotypering anderzijds. Bekijk daarbij 
verschillende materialen ook in samenhang. Maak een stijlgids inclusieve 
communicatie die consequent gebruikt en continu geactualiseerd wordt. 
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LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2022/11/221310_Een-school-voor-
iedereen.pdf 
TREFWOORDEN: Hoger Onderwijs 
Rotterdam 
Communicatie 
Interculturaliseringsproces 
CODE: 711.22 
 
 
TITEL: Wetsvoorstel : Wetsvoorstel goed verhuurderschap 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2022 
SAMENVATTING: Tekst en Memorie van toelichting bij het concept Wetsvoorstel goed 
verhuurderschap. Van 5 juli tot 1 september 2021 stelt de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit Wetsvoorstel goed verhuurderschap 
open voor internetconsultatie. Op 7 juni 2022 werd het wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer gegstuurd. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid 
om landelijk geüniformeerde algemene regels in te stellen ter bevordering van 
goed verhuurderschap. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een 
gebiedsgerichte verhuurdervergunning te introduceren om malafide 
verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. De wet maakt onder meer mogelijk 
dat de gemeenteraad bij verordening kan bepalen dat een verhuurder of een 
verhuurbemiddelaar verplicht is te beschikken over een werkwijze die gericht is 
op voorkoming van discriminatie, intimidatie en het bevorderen van goed 
verhuurderschap. 
LINK CONCPTWETSVOORSTEL: 
https://www.internetconsultatie.nl/goedverhuurderschap/document/7152 
LINK WETSVOORSTEL: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220607/voorstel_van_wet_2/document3/f=/vltlqlskvjy
y.pdf 
MEMORIE VAN TOELICHTING: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220607/memorie_van_toelichting_2/document3/f=/vlt
lqlskvvv3.pdf 
BRIEF REGERING: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220609/brief_regering_totstandkoming/document3/f=
/vlu0m6ho2xzk.pdf 
TREFWOORDEN: Wet- en regelgeving 
Woonruimteverdeling 
Discriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
Huisvesting 
CODE: 521.22 
 
 
TITEL: Monitor discriminatie bij woningverhuur gemeente Utrecht 
AUTEUR(S): Hoff, A.M.L. van der 
Hoogenbosch, A. 
Sikkema, M. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2022 
SAMENVATTING: Rapport van de monitor discriminatie bij woningverhuur in de gemeente Utrecht. 
Om zicht te krijgen op discriminatie bij woningverhuur, zijn twee methoden 
ingezet: correspondentietesten en mystery calls. Bij correspondentietesten meet 
je objectief in hoeverre mensen met verschillende kenmerken dezelfde kansen 
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hebben op een uitnodiging voor een woningbezichtiging. Bij mystery calls belt 
een persoon eenmalig naar een dienstverlenende organisatie (in het geval van 
dit onderzoek een woningbemiddelaar) waarbij deze persoon zich voordoet als een 
potentiële klant (een verhuurder). Tijdens de call toetst de fictieve 
verhuurder of de bemiddelaar ingaat op een discriminerend verzoek. De 
onderzoekers hebben in de periode van oktober 2021 tot en met juni 2022 
correspondentietesten uitgevoerd om te onderzoeken in welke mate personen 
meteen Marokkaans klinkende naam en homoseksuele (mannen)stellen ongelijk 
worden behandeld, ten opzichte van personen met een Nederlands klinkende naam en 
heteroseksuele stellen, als het gaat om uitgenodigd worden voor een 
bezichtigingsmoment van een huurwoning. De resultaten voor het profiel 
Marokkaans klinkende naam zijn gebaseerd op 260 geslaagde testen; voor het 
profiel homoseksueel stel zijn er 248 geslaagde testen uitgevoerd. Het 
verhuuraanbod in de 508 testen is afkomstig van in totaal 171 unieke aanbieders 
. Bij het profiel Marokkaans klinkende naam geldt nagenoeg een 50%-50% 
verhouding tussen mannennamen en vrouwennamen. De resultaten van de 
correspondentietesten geven geen aanleiding om te stellen dat er sprake is van 
systematische bevoordeling of benadeling van personen met een Marokkaans 
klinkende naam en homoseksuele (mannen) stellen in de eerste stap van het 
verhuurproces. Personen met een Marokkaans klinkende naam en homoseksuele 
(mannen)stellen worden in Utrecht niet vaker of minder vaak uitgenodigd voor 
een bezichtiging dan personen met een Nederlands klinkende naam en 
heteroseksuele stellen.De Utrechtse situatie wijkt af van het landelijke beeld, 
maar is wel in lijn met het beeld voor de G4. De resultaten uit het onderzoek 
verschillen met die uit de recente landelijke monitor, waar we wél hebben 
gezien dat personen met een Marokkaans klinkende naam systematisch benadeeld 
worden en homoseksuele (mannen) stellen systematisch bevoordeeld worden. De 
Utrechtse resultaten zijn wel in lijn met de bevindingen uit de analyses die 
voor de landelijke monitor zijn uitgevoerd op het niveau van de G4 (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht samengenomen). Hier zien we immers ook dat 
personen met een Marokkaans klinkende naam niet vaker of minder vaak 
uitgenodigd worden voor een bezichtiging dan personen met een Nederlands 
klinkende naam. De mystery calls zijn uitgevoerd in de periode februari tot en 
met april 2022. Voor dit onderzoek is bij 34 bemiddelaars die actief zijn 
binnen de gemeente Utrecht, een mystery call uitgevoerd. Tijdens de calls werd 
de vraag gesteld "Zou het daarom mogelijk zijn om niet te verhuren aan 
buitenlanders; van die Marokkanen, Turken en Polen?" Uit de resultaten blijkt 
dat bijna alle bemiddelaars direct of indirect meewerken aan discriminatie, 
bijvoorbeeld door de verhuurder de ruimte te geven om te selecteren op basis 
van criteria die mensen direct of indirect kunnen uitsluiten. Dit gebeurt 
ondanks dat een groot deel zich ervan bewust is dat er sprake is van een 
discriminerend verzoek. Bijna de helft van de bemiddelaars benadrukt 
bijvoorbeeld dat de verhuurder als eigenaar van de woning, degene is die 
uiteindelijk de beslissing neemt voor de te selecteren huurkandidaat. Van het 
totaal van 34 gebelde bemiddelaars geeft er slechts één duidelijk aan niet mee 
te willen werken aan het discriminerende verzoek. Tegelijkertijd kan niet 
duidelijk worden opgemaakt of deze bemiddelaar het verzoek ook intrinsiek 
afkeurt, of dat het discriminerende verzoek alleen wordt geweigerd omdat 
discriminatie verboden is. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2022/10/221253_Monitor-discriminatie-
bij-woningverhuur-gemeente-Utrecht.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
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Huisvesting 
Woonruimteverdeling 
Praktijktests 
Etnische minderheden 
Homoseksualiteit 
CODE: 521.22 
 
 
TITEL: ‘Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen’ : Een verkennend onderzoek naar 
de nationaliteit en verblijfspositie van Roma in Nederland 
AUTEUR(S): Smits van Waesberghe, E. 
Hoogenbosch, A. 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2022 
SAMENVATTING: Kwalitatief onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op in Nederland 
verblijvende Roma die te maken hebben met staatloosheid en/of het ontbreken 
verblijfsrecht. De centrale probleemstelling voor dit onderzoek was 
aanvankelijk als volgt: Wat zijn de kenmerken en achtergronden van de in 
Nederland verblijvende staatloze Roma en de in Nederland verblijvende Roma van 
wie de nationaliteit onbekend is, en wat zijn geschikte oplossingsrichtingen 
voor het verhelpen van de verblijfsproblematiek waar zij mee te maken hebben? 
Deze hoofdvraag bleek tijdens het onderzoek lastig te beantwoorden, aangezien 
Roma staatloosheid verschillend interpreteren. Ook bleek, naarmate het 
onderzoek vorderde, dat naast staatloosheid vooral verblijfsrecht een 
belangrijke rol speelt, zeker als we bij Roma specifiek vroegen naar de 
gevolgen van het ontbreken van verblijfsrecht. Uiteindelijk zijn 19 Roma 
respondenten geïnterviewd, met een variatie in sekse, leeftijd, verblijfstatus 
en regio. Daarnaast zijn in totaal 24 professionals geïnterviewd, deels in de 
vorm van focusgroepen. De professionals die waarmee gesproken is kwamen uit 
gemeenten waar veel Roma wonen, waaronder Tilburg, Enschede, Ede, Lelystad en 
Nieuwegein. Op dit moment wonen er naar schatting enige honderden Roma in 
Nederland die geregistreerd staan met nationaliteit onbekend of als staatloos. 
Deze Roma hebben minder rechten dan personen die wel een nationaliteit hebben. 
Zij mogen bijvoorbeeld niet legaal werken en hebben geen recht op een uitkering 
. Veel problemen lijken voort te komen uit het ontbreken van documenten, zoals 
een geboorteaangifte. De Nederlandse staat heeft een verplichting om 
staatloosheid terug te dringen, omdat zij twee VN-verdragen heeft ondertekend. 
Zowel de Roma-respondenten als professionals weten echter niet altijd goed te 
benoemen wanneer er sprake is van staatloosheid. Staatloosheid werd vooral in 
verband gebracht met het ontbreken van documenten en een zwakke 
verblijfspositie. De respondenten benadrukten vaak dat het hele systeem rondom 
verblijfsrecht en de geldende voorwaarden te ingewikkeld en bureaucratisch is. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2022/10/Bijzonder-ingewikkeld-om-aan-
papieren-te-komen-samenvatting.pdf 
TREFWOORDEN: Zigeuners (Sinti - Roma) 
Naturalisatie 
Verblijfsvergunning 
Maatschappelijke positie 
Vreemdelingenbeleid 
Ongedocumenteerden 
CODE: 161.22 
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TITEL: Moslima’s in kranten; een verkennend onderzoek naar foto’s van gesluierde 
moslima’s in Nederlandse kranten 
AUTEUR(S): Yuksel, C. 
Butter, E. 
UITGAVE: Amsterdam : Stichting Democratie en Media, 2022 
SAMENVATTING: Een verkennend onderzoek naar foto’s van gesluierde moslima’s in drie grote 
Nederlandse kranten. Centraal staat de vraag: Hoe worden foto’s van gesluierde 
vrouwen gebruikt in de drie Nederlandse kranten De Telegraaf, NRC en de 
Volkskrant in de periode van 2000 tot en met 2020> In totaal zijn er 2561 
foto’s geanalyseerd. De meeste foto’s waren afkomstig uit NRC (43%), gevolgd 
door de Volkskrant (38%) en De Telegraaf (19%). Uit de analyse blijkt dat 
Nederlanders in deze kranten vooral gesluierde moslima’s te zien krijgen uit 
het buitenland. Het gaat meestal om vrouwen die in oorlogsgebieden leven, 
vrouwen die op de vlucht zijn, vrouwen die slachtoffer zijn van een ramp of van 
een vorm van onderdrukking of om vrouwen die slachtoffer (of soms dader) zijn 
van terreurdaden.Bij berichten over Nederland treffen de lezers vooral foto’s 
van gesluierde moslima’s bij artikelen over de multiculturele samenleving, over 
vluchtelingen en over de islam. In 2020 stonden er relatief veel foto’s van 
gesluierde moslima’s bij artikelen over corona. Daar hebben we geen verklaring 
voor.Het dominante beeld dat krantenlezers van gesluierde moslima’s krijgen is 
dat van hulp behoevende, schreeuwende, huilende, moedeloze en onderdrukte 
vrouwen. Het zijn vrouwen die over straat lopen, vluchten, rouwen of boos 
demonstreren.Dat de beelden van gesluierde moslima’s meestal negatief zijn is 
voor een groot deel verklaarbaar: de beeldredacties laten zich immers leiden 
door het nieuws, dat grotendeels negatief is. Dat de krantenlezer bijvoorbeeld 
veel foto’s van gesluierde moslima’s op de vlucht of tussen het puin ziet, is 
onvermijdelijk. Toch is het wel problematisch wanneer het beeld dat een 
krantenlezer van gesluierde moslima’s krijgt voornamelijk wordt bepaald door 
deze negatieve beelden. Krantenlezers krijgen daarmee een beeld dat niet 
representatief is voor een werkelijkheid die veel complexer, gelaagder en 
diverser is.De krantenlezer ziet bijvoorbeeld zelden foto’s van gesluierde 
moslima’s die in minder ellendige omstandigheden verkeren. Vrouwen die sporten, 
vrouwen die ontspannen in een cafe, vrouwen die leiding geven, vrouwen die 
werkzaam zijn in mode & lifestyle of vrouwen die een museum bezoeken, krijgt de 
krantenlezer zelden te zien. Er worden weinig foto’s getoond van gesluierde 
moslima’s die met hun kinderen spelen, vrouwen die liefhebben, vrouwen die 
plezier hebben of vrouwen die een film kijken.Het beeld dat de krantenlezer 
krijgt van gesluierde moslima’s is daarmee voor een groot deel eenzijdig en 
negatief. Deze negatieve beeldvorming heeft consequenties voor de wijze waarop 
in de samenleving naar gesluierde moslima’s wordt gekeken, zeker door mensen 
die in het dagelijks leven weinig contact met deze vrouwen hebben. Het 
negatieve beeld van gesluierde moslima’s heeft consequenties voor hun 
maatschappelijke positie en kan een rol spelen bij vormen van discriminatie, 
racisme en seksisme waarmee een deel van deze vrouwen geconfronteerd wordt.Dat 
zou een belangrijke reden moeten zijn voor mediamakers om zich bewust te zijn 
van de beeldvorming van gesluierde moslima’s. Door een evenwichtigere keuze van 
foto’s van gesluierde moslima’s kunnen ze bijdragen aan meer pluriforme en 
waarheidsgetrouwere beeldvorming. Ook een diversere en inclusievere redactie 
hierbij helpen. 
LINK: https://ewoudbutter.files.wordpress.com/2022/10/moslima-onderzoeksverslag-cigdem-yuksel-
en-ewoud-butter.pdf 
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TITEL: Jaarverslag. Landelijk netwerk Centrum Seksueel Geweld 2021 
UITGAVE: Utrecht : Centrum Seksueel Geweld, 2022 
SAMENVATTING: Jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) waarin de cijfers van de 16 
locaties van het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG's) voor het jaar 2021 worden 
gepresenteerd. In 2021 hebben 1870 slachtoffers van seksueel geweld direct zorg 
en/of onderzoek gekregen in de acute fase (≤ 7 dagen) bij één van de 16 
regionale CSG’s. Voor 681 acute slachtoffers (≤ 7 dagen)werd wel contact 
gezocht met het CSG, maar kwam het uiteindelijk niet tot een direct face to 
face contact. Daarnaast is in datzelfde jaar met/over 3823 slachtoffers contact 
geweest die langer dan7 dagen geleden zijn misbruikt. In totaal betrof he6374 
slachtoffers in het jaar 2021. Vergeleken met het jaar 2020 (N = 4777) is het 
aantal slachtoffers in 2021 gestegen met 33%. Deze toename geeftopnieuw aan dat 
– ondanks COVID-19 – steeds meer mensen de weg naar het CSG weten te vinden. 
LINK: https://centrumseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2022/11/Jaarverslag-Centrum-
Seksueel-Geweld-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Geweldpreventie 
Vrouwen 
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CODE: 175.22 
 
 
TITEL: Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021 
UITGAVE: Den Haag : Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 
2022 
SAMENVATTING: Deze slachtoffermonitor gaat over de aard en omvang van de groep slachtoffers 
van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland in de periode 2017-2021, over 
hulp en bescherming die zij ontvangen, en over relevante ontwikkelingen in de 
aanpak. Rapport is als volgt opgebouwd. Eerst worden gegevens gepresenteerd 
afkostig uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020 , 
uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek).Omdat de 
Prevalentiemonitor rapporteert over de hele Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar 
, heeft het CBS voor deze Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen een 
selectie aangeleverd van de informatie over 16- en 17-jarigen in de dataset. De 
Prevalentiemonitor rapporteert slechts beknopt over de doelgroep van 16- en 17 
-jarigen De vormen van fysiek seksueel geweld die het meest voorkomen zijn het 
op een seksuele manier aanraken (11,1% meiden, 2,3% jongens), het zoenen tegen 
de wil (4,7% meiden, 1,3% jongens) en het aftrekken of vingeren tegen de wil (1 
,3% meiden, 0,7% jongens). Op het gebied van niet-fysieke seksuele intimidatie 
maken jongeren geregeld mee dat er seksueel kwetsende opmerkingen en/of grapjes 
worden gemaakt (11,8% meiden, 3,8% jongens). En dat er seksueel gestaard wordt 
tegen de wil in (12,4% meiden, 1,5% jongens). Andere vormen van niet-fysieke 
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seksuele intimidatie zijn het laten zien van billen, geslachtsdelen of borsten 
(2,6% meiden, 0,9% jongens) en het maken van een naaktfoto of -filmpje tegen de 
wil (0,5% meiden, 0,3% jongens). Naar schatting 35.000 meiden en 8.000 jongens 
in de leeftijd van 16 of 17 jaar zijn in de 12 maanden ervoor onderworpen aan 
een vorm van fysiek seksueel geweld. Daarnaast zijn bijna 55.000meiden en 
ongeveer 16.500 jongens onderworpen aan een vorm van niet-fysieke seksuele 
intimidatie en zo’n 72.000 meiden en 24.000 jongens aan een vorm van online 
seksuele intimidatie. Hoodstuk 2 geeft overzicht van het preventieaanbod 
bestaat uit een samenhangend geheel aan beleid, initiatieven, maatregelen en 
interventies op diverse niveaus. Uit de desk research naar preventie van 
seksueel geweld blijkt dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van beleid 
, aanpak en interventies. Het is op dit moment echter moeilijk te zeggen in 
hoeverre de ontwikkelde initiatieven, maatregelen en interventies effectief 
zijn in het voorkomen van seksueel geweld tegen kinderen. Hoofdstuk 3 geeft een 
beschrijving en duiding van het aantal gevallen van seksueel geweld dat wordt 
gemeld bij of gesignaleerd door verschillende instanties in Nederland. Deze 
instanties hanteren verschillende definities van seksueel geweld, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Het gaat om de volgende 
instanties: Centrum Seksueel Geweld Veilig Thuis ,Raad voor de 
Kinderbescherming, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, Fier en het EOKM/Helpwanted.nl. Hoofdstuk 4 gaat over hulpverlening. Van 
alle kinderen die bij de politie bekend zijn als slachtoffer van seksueel 
geweld ontvangt 38%jeugdhulp. In de meeste gevallen gaat dit om ambulante hulp. 
Hoewel het positief is dat het aantal gesloten plaatsingen afneemt, krijgt een 
aanzienlijk aantal slachtoffers alsnog jeugdhulp met verblijf. Seksueel geweld 
tegen kinderen heeft vaak langdurige en ingrijpende gevolgen waarvoor 
verschillende organisaties hulp kunnen verlenen bij het herstel. De vraag is of 
er altijd een hulpaanbod wordt gebodendat aansluit bij de hulpbehoeften van 
slachtoffers. In hoofdstuk 5 is in kaart gebracht hoe vaak slachtoffers van 
seksueel geweld tegen kinderen nogmaals als slachtoffer in beeld komen bij de 
politie, zowel van enig delict als van seksueel geweld specifiek. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van de Nationaal Rapporteur 
een databestand samengesteld om herhaald slachtofferschap van slachtoffers van 
seksueel geweldtegen kinderen in beeld bij de politie in kaart te brengen. 
Hiervoor zijn gegevens uit het registratiesysteem Basisvoorziening Handhaving 
(BVH) van de politie gebruikt. Daarin worden onder andere incidenten en daarbij 
betrokken slachtoffers vastgelegd. Ieder incident heeft een uniek 
registratienummer. Een BVH-registratie van een incident kan een actieve melding 
zijn van een slachtoffer over een strafbaar feit, maar ook een observatie van 
een politiemedewerker of een telefoontje van een hulpverleningsorganisatie. Een 
kwart van de slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen wordt binnen 5 
jaar opnieuw slachtoffer van enig delict. In meer dan de helft van de gevallen 
worden zij opnieuw slachtoffer van een zedendelict of maken ernstig geweld mee. 
Ruim een derde van de slachtoffers komt zelfs meerdere keren opnieuw in beeld 
bij de politie als slachtoffer. Daarmee komen slachtoffers van seksueel geweld 
tegen kinderen vaker (opnieuw) als slachtoffer in beeld bij de politie voor 
enig delict dan de algemene Nederlandse bevolking. Kinderen die zijn 
onderworpen aan seksueel geweld zijn dus extra kwetsbaar in vergelijking met de 
rest van de samenleving. Slachtoffers in de puberleeftijd bovengemiddeld 
kwetsbaar. Een aantal groepen blijkt extra kwetsbaar om opnieuw slachtoffer te 
worden. Meiden worden bijvoorbeeld vaker opnieuw slachtoffer dan jongens. Ook 
slachtoffers van zwaardere delicten, zoals verkrachting en aanranding, worden 



vaker opnieuw slachtoffer van een delict. Maar het meest opvallend is dat 
slachtoffers in de puberleeftijd veel vaker opnieuw slachtoffer worden dan 
jongere slachtoffers. Maar liefst 35% van de 13 tot en met 17 jarigen komt 
binnen 5jaar opnieuw in beeld als slachtoffer. In combinatie met de bevinding 
in deze slachtoffermonitor dat 16- en 17-jarigen het vaakst slachtoffer worden 
van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag, vormt dit een 
zorgelijk beeld van seksueel geweld onder jongeren in de tienerleeftijd 
LINK: 
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/nationaalrapporteur/documenten/rapporten/2022/11
/08/slachtoffermonitor-seksueel-geweld-tegen-
kinderen/Slachtoffermonitor+seksueel+geweld+tegen+kinderen+2017-2021.pdf 
FACTSHEET: 
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/nationaalrapporteur/documenten/rapporten/2022/11
/08/slachtoffermonitor-seksueel-geweld-tegen-
kinderen/Factsheet+Slachtoffermonitor+seksueel+geweld+tegen+kinderen+2017-2021.pdf 
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TITEL: Development of multidisciplinary sexual assault centres in the Netherlands 
UIT: European Journal of Psychotraumatology,: Vol 13, No. 2 
AUTEUR(S): Covers, M.L.V. 
Karst, W. 
Bicanic, I.A.E. 
UITGAVE: 2022 
SAMENVATTING: Paper on the development of the multidisciplinary Centrum Seksueel Geweld / 
Sexual Assault Centres (SAC) in the Netherlands, Background: The professional 
approach of sexual assault victims has changed since the 1970s:from a 
fragmented model to a centralised ‘gate management model’, where 
multipledisciplines offer collaborative services at one central location. Like 
other countries across the globe, the Netherlands took steps towards an 
integrated, multi-agency support framework for victims of sexual assault 
.Objective: The objective of this paper was threefold: (1) to describe the 
development of themultidisciplinary Sexual Assault Centres (SAC) in the 
Netherlands, (2) to assess thecharacteristics of victims who attended the SAC, 
and the services they used (3) to analyseStrengths, Weaknesses, Opportunities, 
and Threats of the current framework (SWOT).Method: The development of the 
national network of SAC was described. Data on victims presenting at the SACs 
were routinely collected between 1st January 2016 and 31stDecember 2020. This 
data from the sixteen sites was combined and analysed. Also, a SWOT analysis of 
the SAC was performed. The SAC was established between 2012 and 2018. From 2016 
through 2020 almost16,000 victims of sexual assault contacted one of the 16 
SACs. The data show a steadyincrease in yearly cases, with a consistently high 
use of medical and psychological services.The SAC has several strengths, such 
as its accessibility, and opportunities, such as increasingmedia attention, 
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that underline its quality and relevance. However, the SAC’s inability toreach 
certain minority groups and the current financial structure are its main 
weakness andthreat. Conclusions: Despite the growing number of victims 
attending the SAC and the increasingawareness of the benefits of an immediate 
multidisciplinary response to sexual assault,there are still deficiencies in 
the SAC. The SAC continues to work on these deficiencies inorder to optimise 
efficient and effective care for all victims of sexual assault. 
LINK: https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2127475 
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TITEL: Dreigingsbeeld Terrorisme. Nederland 57. November 2022 
UITGAVE: Den Haag : Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), 
2022 
SAMENVATTING: 57ste 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. Het dreigingsniveau is sinds 2019 niet gewijzigd. Wel constateert de 
NCTV dat de aard van de terroristische dreiging is veranderd de afgelopen jaren 
: de dreiging in en tegen Nederland is de afgelopen jaren veelzijdiger en meer 
diffuus geworden. Het jihadisme blijft de voornaamste terroristische dreiging, 
maar de dreiging vanuit de jihadistische beweging in Nederland en de ons 
omringende landen is sinds het vorige decennium wel afgenomen. Met de opkomst 
van het rechts-extremistische accelerationisme zijn terroristische aanslagen 
vanuit dit inherent gewelddadige gedachtegoed ook voorstelbaar geworden. 
Daarnaast kan geloof in complottheorieën binnen het radicale anti 
-overheidsprotest aanleiding geven tot extremistisch en zelfs terroristisch 
handelen. Jihadistische beweging Nederland. Vanwege de naar verhouding grote 
omvang en organisatiegraad blijft de Nederlandse jihadistische beweging de 
voornaamste bron van terroristische dreiging voor Nederland vormen. Wel stelt 
de NCTV dat repressief overheidsoptreden en het ontbreken van mobiliserende 
thema’s zorgen voor stagnatie en relatieve inactiviteit van de beweging. Toch 
hebben sommige Nederlandse jihadisten nog steeds de intentie om een aanslag te 
plegen, al zijn er geen aanwijzingen dat zij daar op dit moment plannen voor 
maken. De ontwikkeling van de beweging blijft onvoorspelbaar. Het is mogelijk 
dat de dreiging weer kan toenemen onder invloed van bijvoorbeeld mobiliserende 
gebeurtenissen of omdat terrorismeveroordeelden vrijkomen uit detentie. . 
Rechts-extremisme. .Zoals eerder door de NCTV vastgesteld blijft het zogenaamde 
accelerationisme de voornaamste rechts-extremistische geweldsdreiging. Deze 
stroming propageert terroristisch geweld als legitiem middel om het ideaal van 
een witte etnostaat te bereiken. Een van de pijlers binnen het accelerationisme 
is de zogenoemde omvolkingstheorie, een complottheorie die in Nederland steeds 
meer onderdeel wordt van het publieke debat. Volgens accelerationisten kan de 
vermeende omvolking worden tegengegaan met geweld en het bespoedigen van een 
rassenoorlog. Hoewel accelerationistische aanslagen in Europa tot dusverre 
weinig voorkomen en accelerationisten zich vooral online uiten, maakt het 
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inherent gewelddadige gedachtegoed een aanslag vanuit deze stroming 
voorstelbaar. Anti-overheidsextremisme.In Nederland richt een groep anti 
-overheidsextremisten zich vanuit een fundamenteel wantrouwen, woede en 
onrechtvaardigheidsgevoel tegen de overheid en andere instituties. Deze groep 
ontstond als radicale onderstroom van het coronaprotest en richt zich steeds 
meer op andere onderwerpen, zoals het stikstofvraagstuk en het boerenprotest. 
Een deel van hen omarmt complottheorieën. Complottheorieën doen afbreuk aan het 
publieke vertrouwen in de instituties van de democratische rechtsorde. De 
verspreiding en normalisering van dergelijke theorieën kan aanleiding vormen 
voor het plegen van extremistische en zelfs terroristische handelingen. 
LINK: https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2022/11/07/dreigingsbeeld-terrorisme-
nederland-57 
TREFWOORDEN: Radicalisering 
Terrorisme 
Rechts-extremisme 
Islam 
Fundamentalisme 
CODE: 043.22 
 
 
TITEL: Suicidality among sexual and gender minority youth: Minority stress and mental 
healthcare 
AUTEUR(S): Lange, J. de 
UITGAVE: Groningen : University of Groningen. , 2022 
SAMENVATTING: Dissertation, University of Groningen. Sexual and gender minority (SGM) youth 
might face discrimination or rejection because of their sexual orientation, 
gender identity, or gender expression. SGM youth might also be afraid of 
rejection. This worry and negative experiences could lead to minority stress. 
Minority stress experiences could then lead to depression, anxiety, and also 
suicidal thoughts. Prior research demonstrated that SGM youth are at higher 
risk for suicidal ideation than cisgender, heterosexual youth.To gain insight 
into the needs for suicide prevention, mental healthcare, and social support 
for SGM youth, this dissertation examined risk and protective factors for 
suicidal ideation and suicide attempts (suicidality) among SGM youth. In 
addition, SGM young adults’ experiences and needs regarding mental healthcare 
and social support were examined.Results demonstrated associations between 
minority stressors such as victimization, bullying, negative family treatment 
and a higher likelihood of suicidal ideation and attempts. Further, transgender 
and genderqueer young adults were more likely to report suicidality than 
cisgender lesbian, gay and bisexual (LGB) young adults.Social support from 
family and an active coping style were associated with a lower likelihood of 
suicidal ideation and attempts. Family social support can fulfill an important 
role in the lives of SGM youth.Finally, the results demonstrated that mental 
healthcare does not yet meet the needs of SGM youth with suicidality. SGM young 
adults experienced, for example, a lack of knowledge among professionals about 
transgender identities and growing up as an SGM individual. And SGM young 
adults experienced that suicidal ideation was sometimes inadequately addressed. 
LINK: https://doi.org/10.33612/diss.215899326 
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TITEL: Protected Grounds and the System of Non-Discrimination Law in the Context of 
Algorithmic Decision-Making and Artificial Intelligence 
UIT: Colorado Technology Law Journal. Published online: 23 April 2022, 
AUTEUR(S): Gerards, J.H. 
Zuiderveen Borgesius, F. 
UITGAVE: 2022 
SAMENVATTING: Paper. Algorithmic decision-making and similar types of artificialintelligence 
(AI) may lead to improvements in all sectors of societybut can also have 
discriminatory effects. While current nondiscriminationlaw offers people some 
protection, algorithmicdecision-making presents the lawmakers and law 
enforcement withseveral challenges. For instance, algorithms can generate 
newcategories of people based on seemingly innocuous characteristics,such as 
web browser preference or apartment number, or morecomplicated categories 
combining many data points. Such new typesof differentiation could evade non 
-discrimination law, as browsertype and house number are not protected 
characteristics, but suchdifferentiation could still be unfair, for instance if 
it reinforces socialinequality.This paper attempts to determine which system of 
nondiscriminationlaw would best be applied to algorithmic decisionmaking 
,considering that algorithms can differentiate on the basisof characteristics 
that do not correlate with protected grounds ofdiscrimination such as ethnicity 
or gender. The paper analyses thecurrent loopholes in the protection offered by 
non-discriminationlaw and explores the best way for lawmakers to approach the 
issueof algorithmic differentiation. While this paper focuses on Europe, this 
paper’sconcentration on concept and theory rather than specificapplication, 
should prove useful for scholars and policymakers from other continents. 
LINK: https://doi.org/10.1111/jcms.13170 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
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TITEL: Wijziging van de Overleveringswet en het Wetboek van Strafrecht tot 
herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel en van onderdelen van het kaderbesluit 
2008/913/JBZ betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van 
racisme en vreemdelingenhaat (Herimplementatie Europees strafrecht). 
Conceptwetsvoorstel en memorie van toelichting 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2022 
SAMENVATTING: Conceptwetsvoorstel Herimplementatie Europees strafrecht en bijbehorend 
memorie van toelichtng dat geopend is van 18 oktober 2022 tot en met 9 december 2022 
voor internetconsultatie. Dit wetsvoorstel bevat, naar aanleiding van twee 
ingebrekestellingen vanuit de Europese Commissie, wijzigingen van de 
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Overleveringswet ter herimplementatie van het kaderbesluit inzake het Europees 
aanhoudingsbevel en een wijziging van artikel 137c van het Wetboek van 
Strafrecht ter herimplementatie van het kaderbesluit racisme en 
vreemdelingenhaat. Het deel van het wetsontwerp dat betrekking heeft op 
Kaderbesluit 2008/913/JBZ is opgesteld naar aanleiding van een aanmaningsbrief 
die de Europese Commissie op 9 juni 2021 aan Nederland heeft gezonden, omdat de 
EU-regels inzake de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat via het 
strafrecht (Kaderbesluit 2008/913/JBZ) niet volledig of niet naar behoren in de 
Nederlandse wetgeving zijn omgezet. Volgens de Europese Commissie zijn in het 
Nederlandse rechtssysteem de specifieke vormen van haatzaaien die in het 
kaderbesluit worden genoemd, namelijk het publiekelijk vergoelijken, ontkennen 
of verregaand bagatelliseren van internationale misdrijven en de Holocaust, nog 
steeds niet strafbaar gesteld. Het wetsontwerp bevat een wijziging van artikel 
137c Sr (dat groepsbelediging strafbaar stelt) waarin expliciet wordt verwezen 
naar het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van 
genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven en de 
Holocaust. 
LINK: https://www.internetconsultatie.nl/herimplementatie/document/9564 
MEMORIE VAN TOELICHTING: 
https://www.internetconsultatie.nl/herimplementatie/document/9565 
WEBSITE: 
https://www.internetconsultatie.nl/herimplementatie/b1 
TREFWOORDEN: Wet- en regelgeving 
Strafrecht 
Holocaust 
Negationisme 
Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
Geweldpreventie 
CODE: 351.22 
 
 
TITEL: Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Wetsvoorstel en 
memorie van toelichting van de Wet 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2022 
SAMENVATTING: Wetsvoorstel en bijbehorende Memorie van Toelichting voor de Wet gemeentelijke 
taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. In 2022 is er sprake van een 
noodsituatie in het aanmeldcentrum Ter Apel waar asielzoekers verplicht zich 
moeten aanmelden. De noodsituatie uit zich in asielzoekers die buiten moeten 
wachten voor toelating tot de procedure. Om deze zogeheten asielcrisis op te 
lossen en te komen tot een duurzaam en stabiel opvanglandschap met afdoende 
opvangplaatsen voor de aan het vraagstuk inherente wisselende opvangbehoefte, 
is een brede aanpak nodig om alle factoren te adresseren. Deze aanpak wordt ook 
voorgestaan door het kabinet, in afstemming met medeoverheden, zoals aangegeven 
in de brief aan de Tweede Kamer van 26 augustus 2022. Onderdeel daarvan is het 
creëren van een wettelijke taak voor gemeenten. Hiermee komt vast te staan dat 
gemeenten medeverantwoordelijk zijn, naast het Rijk, voor de internationale en 
Europeesrechtelijke verplichting om asielopvang te bieden aan vluchtelingen en 
asielzoekers. Uitgegaan wordt van solidariteit tussen gemeenten, een eerlijke 
en evenwichtige spreiding over het land, zoveel mogelijk vrijwillig ter 
beschikking stellen van opvangplaatsen en het voorkomen van crisisnoodopvang. 
LINK: https://www.internetconsultatie.nl/asielopvangwet/document/9637 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 
https://www.internetconsultatie.nl/asielopvangwet/document/9638 
WEBSITE 
https://www.internetconsultatie.nl/asielopvangwet/b1 
TREFWOORDEN: Wet- en regelgeving 
Vreemdelingenbeleid 
Vluchtelingenbeleid 
Gemeentelijke overheid 
Opvangcentra 
CODE: 162.22 
 
 
TITEL: Jaarrapport 2022. Landelijke Jeugdmonitor 
UITGAVE: Den Haag / Heerlen : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2022 
SAMENVATTING: Deze vijftiende editie van het Jaarrapport (editie 2022) van de Landelijke 
Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in 
Nederland. Aan de hand van een aantal maatschappelijke thema´s zoals 
bijstandsgezinnen, onderwijs, werk, leefstijl, veiligheid, huiselijk geweld en 
welzijn, wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. 
Ook de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland wordt beschreven. In 
het Jaarrapport Jeugdmonitor 2022 wordt allereerst gekeken naar de 
demografische ontwikkeling bij jeugdigen, daarna komen ontwikkelingen in het 
jeugdzorggebruik aan bod. Het beeld van het jeugdzorggebruik wordt vervolgens 
verrijkt met informatie over de leefsituatie van de jeugd aan de hand van een 
aantal maatschappelijke indicatoren. Deze maatschappelijke indicatoren komen 
aan bod in de hoofdstukken over het opgroeien in ongelijke omstandigheden, 
school, werk, criminaliteit en middelengebruik. De stand van zaken op deze 
onderwerpen heeft mogelijk impact op het welzijn van jongeren, en daarin worden 
lezers meegenomen in hoofdstuk 10. Doordat cijfers over het jeugdzorggebruik en 
de maatschappelijke indicatoren ook op gemeenteniveau beschikbaar zijn, is het 
mogelijk om de leefsituatie van de jeugd per gemeente af te zetten tegen het 
jeugdzorggebruik in de gemeente. De leefsituatie van jongeren op de BES 
-eilanden wordt afzonderlijk beschreven in hoofdstuk 9.Het themaonderzoek gaat 
dit jaar over de arbeidsmarkt van de jeugdzorg (hoofdstuk 11). Schaarste aan 
personeel is immers, net als in andere sectoren, de dagelijkse realiteit. Het 
vraagstuk is niet eenvoudig omdat verschillende factoren doorwerken op elkaar 
en uiteindelijk effect hebben op thema’s als o.a. werkdruk, tevredenheid en in- 
en uitstroom van personeel. De uitdaging voor alle partijen die hier een rol in 
hebben is om hier met nog meer creativiteit naar te kijken. In aanvulling op 
het themaonderzoek heeft Jan Hendriks gesproken met vier gemeenten, de VNG en 
Jeugdzorg Nederland om hen te bevragen over hoe zij tegen deze 
arbeidsmarktuitdagingen aankijken en of zij voldoende data hebben over 
maatschappelijke indicatoren en jeugdzorg, om hun beleid hierop te bepalen en 
te monitoren (Hoofdstuk 12).In het Jaarrapport Jeugdmonitor 2022 wordt 
allereerst gekeken naar de demografische ontwikkeling bij jeugdigen, daarna 
komen ontwikkelingen in het jeugdzorggebruik aan bod. Het beeld van het 
jeugdzorggebruik wordt vervolgens verrijkt met informatie over de leefsituatie 
van de jeugd aan de hand van een aantal maatschappelijke indicatoren. Deze 
maatschappelijke indicatoren komen aan bod in de hoofdstukken over het 
opgroeien in ongelijke omstandigheden, school, werk, criminaliteit en 
middelengebruik. De stand van zaken op deze onderwerpen heeft mogelijk impact 
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op het welzijn van jongeren, en daarin worden lezers meegenomen in hoofdstuk 10. Doordat cijfers 
over het jeugdzorggebruik en de maatschappelijke indicatoren 
ook op gemeenteniveau beschikbaar zijn, is het mogelijk om de leefsituatie van 
de jeugd per gemeente af te zetten tegen het jeugdzorggebruik in de gemeente. 
De leefsituatie van jongeren op de BES-eilanden wordt afzonderlijk beschreven 
in hoofdstuk 9. 
LINK: https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2021/” 
TREFWOORDEN: Gezondheid 
Demografische gegevens 
Jongeren 
Kinderen 
Hulpverlening 
Huiselijk geweld 
Kinderbescherming 
Leerprestaties 
Arbeid - Werkgelegenheid 
CODE: 174.22 
 
 
TITEL: Seksuele intimidatie op het werk: hoe ga je hier als werkgever mee om? 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2022 
SAMENVATTING: Tipsheet dat werkgevers informeert over hoe om te gaan met seksuele intimidatie 
op het werk. Werkgevers en HR-professionals weten lang niet altijd hoe ze 
moeten omgaan met seksuele intimidatie op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek 
én de praktijk. Ook na de grote aandacht voor seksuele intimidatie in de media 
is er op de werkvloer nog weinig veranderd. Het College voor de Rechten van de 
Mens maakte daarom een tipsheet voor werkgevers en HR-professionals met 
adviezen om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en klachten 
zorgvuldig af te handelen. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/91f14826-2a03-8b14-c7ec-67bb5b16eb0e.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Klachtbehandeling 
Werkvloer 
Discriminatiebestrijding 
Intimidatie 
Discriminatie 
Wet- en regelgeving 
Vrouwen 
CODE: 406.22 
 
 
TITEL: Checklist bij inzet van algoritmes voor werving en selectie 
UITGAVE: Utrecht : College voor de Rechten van de Mens, 2022 
SAMENVATTING: Checklist. Veel werkgevers gebruiken (onbewust) algoritmes om nieuwe mensen te 
vinden voor hun organisatie. Zo verspreidt 96% van de werkgevers in Nederland 
vacatures via sociale media of online HR-platforms. Hiermee kunnen werkgevers 
veel kandidaten bereiken, maar het kan ook leiden tot uitsluiting van geschikte 
kandidaten. Hoe kun je dit als HR-professional voorkomen? Dit is een checklist 
met de belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers die algoritmes willen 
inzetten om nieuwe mensen te werven en te selecteren.Bevat de volgende tips 
voor HR-professionals die online vacatures plaatsen of naar kandidaten zoeken; 
(1) Verspreid vacatures via meerdere kanalen. (2)Verifieer wat verschillende 
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kanalen opleveren aan (diversiteit van) kandidaten. (3) Wees je ervan bewust 
dat zelf actief zoeken naar kandidaten via online platforms ook kan leiden tot 
(onbewuste) uitsluiting van kandidaten Tips voor HR-professionals die tijdens 
het selecteren en beoordelen van kandidaten digitale middelen inzetten: (1 
)Informeer kandidaten vooraf over de inzet en werking van 
recruitmenttechnologieën als deze onderdeel zijn van de selectie en beoordeling 
van kandidaten. (2)Toets of de recruitmenttechnologieën of andere digitale 
systemen die je gebruikt niet leiden tot discriminatie en andere uitsluitende 
effecten. 
LINK: https://publicaties.mensenrechten.nl/file/412cd710-1083-165e-ac56-1c92f2944d1e.pdf 
TREFWOORDEN: Werving & selectie 
Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
Wet- en regelgeving 
CODE: 411.22 
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