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Inleiding 
 

Het internet is een terrein waar discriminerende uitingen sterk naar voren komen. De afgelopen jaren 

zijn er incidenten geweest die erop wijzen dat online discriminatie een wijdverbreid fenomeen is. Zoals 

de reacties op de Zwarte Pietdiscussie, racistische opmerkingen jegens de voetballers van Oranje met 

een donkere huidskleur en bedreigingen richting biddende moslims. Het aantal meldingen van online 

discriminatie is dan ook gestegen: in 2015 zijn er 1.585 meldingen gedaan van online discriminatie, 

maar verwacht wordt dat de meeste incidenten niet gemeld worden (Van Bon & Mink, 2017).1 In een 

Nederlands onderzoek van Ter Berg en Schothorst (2017) komt naar voren dat online discriminatie 

werd gesignaleerd op besloten en openbare Facebookgroepen, nieuws-sites, special interest sites, 

discussieplatforms, Twitter en YouTube. 

 

Het ministerie van SZW wil bij het algemeen internet publiek (meer) bewustwording creëren als het 

gaat om online discriminatie. Het gaat in het bijzonder om mensen die getuige zijn van online 

discriminatie, ook wel omstanders genoemd. Dit met als doel het handelingsperspectief van 

omstanders te vergroten en te stimuleren dat de omstanders reageren op online discriminatie 

bijvoorbeeld door de daders aan te spreken of een melding te doen. Tevens wil SZW graag inzicht 

krijgen in de daders (Wie zijn het? Wat zijn hun motieven? In welke sociale context opereren zij?) en 

de gevolgen voor slachtoffers. 

 

Wat verstaan we onder online discriminatie?  

Onder online discriminatie kan zowel individuele discriminatie verstaan worden als het zien van 

discriminatie van de groep waartoe jij gerekend wordt.  

Het eerste, de individuele discriminatie, houdt onder meer het denigreren of excluderen van een 

individu op basis van etniciteit, religie of huidskleur in door het gebruik van symbolen, gesproken 

berichten, filmpjes, afbeeldingen, teksten en grafische representaties.  

Het tweede, in het Engels vicarious discrimination genoemd, gaat erover dat je ziet dat er grappen, 

negatieve afbeeldingen of beledigingen worden geuit over de groep waartoe jij gerekend wordt. Het 

gaat bij beide vormen van discriminatie zowel om discriminatie op sociale media alsmede op fora, 

whatsapp, websites, online video’s en muziek en online games.  

 

Deze definitie is ontleend aan Tynes, Umana-Taylor, Rose, Lin & Anderson (2012) en Tynes, Giang, Williams & 

Thompson (2008).  

 

Onderzoeksvragen  

In dit verkennende onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:  

 

1. Wat is er bekend over de rol van omstanders bij het verminderen van online discriminatie? Het 

gaat om vragen zoals:  

 Welke factoren bepalen hun gedrag wanneer zij discriminatie waarnemen en ingrijpen? Is 

er iets bekend over wanneer en waarom omstanders wel, of juist niet ingrijpen?  

 Op welke manier kunnen omstanders bijdragen aan het voorkomen of verminderen van 

online discriminatie? Welk wenselijk gedrag moeten zij hiervoor vertonen?  

 Hoe kan dit wenselijke gedrag gestimuleerd worden?  

2. Wat zijn de achtergrondkenmerken van daders van online discriminatie? Wat weten we over 

onder meer hun motieven en sociale context?  

                                                      
1 https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2016/00-km/np-rapport-discriminatiecijfers-2015.pdf  

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2016/00-km/np-rapport-discriminatiecijfers-2015.pdf
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3. Wat is er bekend over de gevolgen van online discriminatie voor de slachtoffers en hoe deze 

gevolgen te verminderen zijn? 

 

Afbakening 

De focus in dit onderzoek ligt op discriminatie vanwege etniciteit en huidskleur, ook wel racisme 

genoemd. Er is ook, hetzij voorzichtig, onderzoek meegenomen over (online) seksisme en homofobie. 

Hiervoor zijn de volgende redenen:  

 Hoewel het belangrijk is om oog te hebben voor de specifieke dynamiek van de verschillende 

vormen van discriminatie, hebben deze vormen veel gemeen (Paluck & Green, 2009); 

 De scheiding tussen racisme en seksisme en andere vormen van discriminatie is enigszins 

kunstmatig: zoals Essed (1991) beschreef hebben vrouwen met een donkere huidskleur vaak 

ervaring met ‘gendered racisme’: een vorm van discriminatie waarbij racisme en seksisme 

nauw met elkaar verstrengeld zijn en uitmonden in één hybride fenomeen.  

 

Onderzoeksmethode  

Er zijn twee onderzoeksmethoden gebruikt die hieronder worden toegelicht.  

 

Onderdeel A 

Voor dit verkennende onderzoek zijn wetenschappelijke artikelen bestudeerd, namelijk peer reviewed 

artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Omdat de tijd en middelen voor dit onderzoek zeer beperkt 

zijn, is er enkel een search gedaan via Google scholar.  

 

Er is gezocht met de volgende zoektermen:  

 online discrimination  

 online racism ‘bystanders’  

 online racism victims 

 racism social media 

 ‘bystander’ racism  

 ‘bystander’ discrimination 

 online discriminatie 

 online racisme 

 

Er is niet uitgebreid gezocht op cyberbullying omdat dat een iets andere problematiek kent: anders dan 

bij andere vormen van online discriminatie, kennen bij cyberbullying de daders, slachtoffers en 

omstanders elkaar vaak ook offline, en speelt de negatieve bejegening ook offline door (Allison & 

Bussey, 2016).  

 

Onderdeel B 

De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn in november 2017 voorgelegd aan professionals die 

actief zijn op het verminderen van discriminatie en/of online media. We duiden deze bijeenkomst aan in 

het rapport als de expertmeeting. Eén expert is op een later tijdstip geraadpleegd en zij heeft feedback 

gegeven op het stuk via de mail. Zie in de bijlage de lijst met namen en organisaties. 

 

Leeswijzer 

In paragraaf 1 wordt allereerst uitgelegd wat online racisme anders maakt dan offline discriminatie. We 

beschrijven tevens wat ‘bystander antiracisme’ is en welke factoren in de offlinewereld het ingrijpen 

door omstanders kunnen belemmeren. In paragraaf 2 schuift de focus naar de onlinewereld en staat 

het online bystander antiracisme centraal. Vervolgens bespreken we welke strategieën er bestaan voor 
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zowel online als offline bystander actie (paragraaf 3). In paragraaf 4 richten we ons tot de daders en 

beschrijven we welke factoren online racisme mogelijk maken, en tot slot schrijven we over de 

gevolgen voor slachtoffers van zowel online- als offlinediscriminatie in paragraaf 5. We eindigen met 

een conclusie en samenvatting.  
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Paragraaf 1: Ingrijpen bij offline discriminatie: de rol van omstanders 
 

In deze paragraaf beschrijven we onderzoek uit het buitenland naar de vraag wat werkt bij het 

ingrijpen door getuigen van discriminatie. Wij verwachten dat dit relevant is voor online 

discriminatie, omdat het ook gaat om een situatie waarin mensen zelf niet discrimineren maar 

wel zien hoe een ander dit doet, en de keuze hebben om al dan niet in te grijpen. Er zijn echter 

wel een aantal verschillen tussen online en offline ingrijpen. Deze lichten we als eerste toe. 

Vervolgens beschrijven we wat we weten over ingrijpen in het algemeen; zowel offline en 

online. In paragraaf 2 gaan we specifieker in op de online situatie.  

 

Verschil offline en online  

In een zeer recente studie van Keum & Miller (2017) wordt aan de hand van wetenschappelijke 

literatuur onderbouwd dat er verschillende factoren zijn die online racisme van offline racisme 

onderscheiden als bron van stress. Er worden drie factoren genoemd. Allereerst is online racisme meer 

alomtegenwoordig: er is een constante stroom aan racistische content die volgens de onderzoekers te 

beschouwen is als een ‘nooit eindigde pijplijn’. Ten tweede is online racisme ‘duurzamer’: online 

racisme is vaak lange tijd zichtbaar. Een racistische boodschap op papier die iemand op je deur plakt 

kun je verwijderen, racistische content online is veel moeilijker te verwijderen, omdat het gedeeld wordt 

door anderen. Tot slot is online racisme niet statisch; het kan tegelijkertijd bestaan op verschillende 

plekken en steeds worden aangepast. Het kan ook intensiever of heftiger worden naarmate het zich 

verspreidt online. Het kan zelfs viral worden: door extreem veel mensen worden bekeken en 

doorgestuurd. Tevens merken de onderzoekers op dat online racisme vaak minder subtiel is, zoals in 

offline contexten het geval kan zijn. Online is racisme weinig bedekt en vaak vol agressie (Keum & 

Miller, 2017).  

 

Effect van ingrijpen  

Het fenomeen ‘bystander antiracisme’ betekent: de handelingen die mensen (die niet direct dader of 

slachtoffer zijn) ondernemen om a) zich uit te spreken tegen racisme of b) anderen te overtuigen om 

(direct/indirect) te reageren op interpersoonlijk of systematisch racisme. Dit fenomeen is beschreven 

door Nelson, Dunn en Paradies (2011) in een literatuur-review. Op interpersoonlijk niveau gaat het om 

interacties tussen mensen en op systematisch niveau gaat het om zaken als condities, beleid, 

processen, wetten, etcetera die racisme kunnen faciliteren. Het kan dan gaan om zowel urgente 

situaties als om ‘alledaags’ en subtiel racisme.  

De term bystander verwijst in de literatuur oorspronkelijk naar een persoon die een vreemdeling ziet in 

een noodgeval. Kenmerkend hierbij is dat de bystander een passieve rol heeft. Toch is binnen de 

literatuur ook aandacht voor bystanders die een actieve rol innemen en willen helpen. Nelson et al 

(2011) benadrukken in hun review de actieve rol.  

De onderzoekers stellen dat er weinig aandacht is voor de sociale context van bystander antiracisme. 

Het gaat niet alleen om individuen, maar juist om de sociale context waarin individuen hun stem laten 

horen. Volgens hen zou bystander antiracisme een essentieel element moeten zijn van 

discriminatiebeleid en zou het veel opleveren.  

 

Bystander antiracisme heeft educatieve voordelen voor (potentiële) daders. Zo blijkt uit een experiment 

naar ‘aversive racism’ onder witte psychologiestudenten het volgende (Son Hing et al, 2002; 

aangehaald door Nelson et al, 2011). De studenten werden aangespoord om met raciale 

stereotyperingen te reageren op een casus. Vervolgens kregen ze de opdracht om een overtuigend 

essay te schrijven over waarom studenten met een migratieachtergrond een gelijke behandeling 

moeten krijgen op de universiteit. Een onderzoeker wees op de hypocrisie van de uitspraken en 
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geschreven woorden waardoor de studenten in een volgende test minder gebruik maakten van 

stereotyperingen. Hoewel er meer empirisch onderzoek naar gedaan moet worden, wordt voorzichtig 

geconcludeerd dat bystanders antiracisme het gedrag van daders kan corrigeren op het moment van 

de confrontatie en dat het effect op de langere termijn aanhoudt (Czopp & Monteith, 2003; Hyers, 

2010; aangehaald door Nelson et al, 2011).  

Uit onderzoek van onder meer Monteith, Deneen en Tooman (1996) en van Blanchard et al. (1994) 

komen ook aanwijzingen over het ingrijpen bij racisme: het blijkt dat wanneer studenten een andere 

student racisme horen veroordelen, zij vervolgens zelf ook minder racistisch reageren. Mensen 

proberen zich namelijk vaak aan sociale normen te houden: wanneer ze het idee hebben dat de 

sociale norm in hun omgeving racisme afkeurt, is de kans groter dat zij ook zelf racistische uitspraken 

zullen verminderen (Crandall, Eshleman & O'Brien, 2002). In een review van Paluck en Green (2009) 

wordt daarom geconcludeerd dat interventies die sociale normen beïnvloeden veelbelovend zijn om 

vooroordelen te verminderen. Door in te grijpen bij discriminatie kan er namelijk een sociale norm 

worden gecommuniceerd: “Dit accepteren wij hier niet.”.  

Sociale normen communiceren kan echter alleen onder een aantal voorwaarden, zo blijkt uit 

verschillende studies (Felten, 2016). Het kan (1) alleen gebeuren door mensen die onderdeel zijn van 

de eigen groep of die gezien worden als autoriteit. Tevens heeft het alleen zin om een sociale norm te 

communiceren die (2) niet te ver af staat van de huidige normen. Het helpt daarbij als (3) de norm 

positief geformuleerd is en als (4) het zegt wat mensen vinden in plaats van wat ze doen. En tot slot is 

het (5) belangrijk dat niet gecommuniceerd wordt dat iedereen wel eens discrimineert, waardoor 

mensen de indruk krijgen dat discrimineren dus normaal is; iedereen doet het immers (Felten, 2016).  

 

Voor de bühne of vanuit persoonlijke motivatie? 

Is bystander antiracisme een vorm van sociaal-wenselijk gedrag of gaat het om diepere opvattingen 

van een persoon? Wanneer iemand uit een meerderheidsgroep een hoger niveau van vooroordelen 

heeft, dan kan dit samengaan met een ‘increased false consensus’, oftewel een slecht 

inschattingsvermogen van de publieke support voor deze vooroordelen. Met andere woorden, hoe 

meer vooroordelen iemand heeft, hoe groter de kans is dat hij of zij de publieke steun voor deze 

vooroordelen overschat (Watt & Larkin, 2010). Het geeft een ‘valse consensus’: als niemand iets terug 

zegt, lijkt het dat iedereen het ermee eens is, maar dit hoeft niet zo te zijn (Nelson et al, 2011).  

Onderzoekers stellen vast dat ook wanneer ‘slechts’ het publieke gedrag verandert ‘voor de bühne’, dat 

dit positieve gevolgen kan hebben voor het creëren van egalitaire normen en het aanwakkeren van 

processen van zelfcontrole voor toekomstige racistische uitingen (Czopp et al, 2006; aangehaald door 

Nelson et al, 2011).  

Zo komt bij een studie naar 395 Amerikaanse studenten naar voren dat de sociale norm vanuit peers 

een grotere voorspeller is van een racistische houding dan de eigen ideologische gedachten (Poteat & 

Spanierman, 2010; aangehaald door Nelson et al, 2011). Gegeven het feit dat veranderingen in gedrag 

kunnen leiden tot veranderingen in attitude, is het plausibel dat bystander antiracisme een sociale norm 

kan stellen die racistisch gedrag zowel op korte termijn als langere termijn kan reduceren. 

 

Wat kan omstanders tegenhouden om in te grijpen bij offline racisme? 

Waarom helpen bystanders sommige mensen wel en sommige mensen niet? Uit de literatuur blijkt dat 

de groepsidentiteit, de perceptie van risico’s (ten aanzien van persoonlijke veiligheid en sociale status), 

de sociale norm, gebrek aan empathie, gevoel van verantwoordelijkheid en effectiviteit alsmede 

vooroordelen van invloed zijn op het wel of juist niet ingrijpen door derden bij het zien van racisme.  

 

1. Geen gedeelde groepsidentiteit 
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Wat betreft groepsidentiteit blijkt dat bystanders meer geneigd zijn om mensen te helpen die op hen 

lijken. Zo laat een meta-analyse zien dat witte Amerikaanse deelnemers minder te hulp schoten bij 

Afro-Amerikaanse deelnemers, zeker wanneer de hulp langer zou duren en meer inzet vergde (Saucier 

et al, 2005; aangehaald door Nelson et al, 2011).  

Dit komt enigszins overeen met een onderzoek van McWhae, Paradies en Pedersen (2015) onder 

Australiërs (die geen moslim zijn) waaruit blijkt dat etnocentrisme gerelateerd is aan niet-ingrijpen in 

een situatie waarin een bekende vertelt een moslim te hebben gediscrimineerd in een arbeidssituatie. 

Etnocentrisme wordt hier gedefinieerd als gefocust zijn op de eigen groep. Daarmee is etnocentrisme 

iets anders dan racisme; het gaat niet om het afkeuren van de andere groep maar om de concentratie 

op de eigen groep. In dit onderzoek was dan ook te zien dat mensen die tegen racisme zijn maar wel 

etnocentristisch zijn, vaker niet ingrepen bij het horen van het islamofobische incident dan mensen met 

minder racisme en etnocentrisme (McWhae, et al. 2015).  

Uit het experiment van Kunstman en Plant (2008, aangehaald door Nelson et al, 2011) blijkt verder dat 

witte deelnemers de ernst van de situatie anders inschatten bij mensen met een donkere huidskleur 

dan bij mensen met een witte huidskleur en dat dit effect heeft op het al dan niet ingrijpen. Dit is in lijn 

met het ‘aversive racism perspective’ waarbij individuen denken dat ze niet handelen naar hun 

vooroordelen, maar impliciet zich er wel door laten leiden (en ernaar handelen). Het is ook in lijn met 

het ‘cost-reward model’ van Dovidio (et al., 1991, aangehaald door Levine et al, 2005). Volgens dit 

model, worden de kosten van niet-helpen als zwaarder ervaren dan de kosten van helpen wanneer 

mensen een gemeenschappelijk ‘wij-gevoel’ ervaren. Dit komt overeen met onderzoek dat aantoont dat 

mensen eerder worden geholpen wanneer zij tot de eigen groep behoren (Levine et al. 2005).  

 

2. Geen schuld- en empathische gevoelens hebben 

Uit Australisch onderzoek van Neto en Pedersen uit 2013 blijkt dat het ervaren van collectief 

schuldgevoel gepaard gaat met eerder ingrijpen bij het getuige zijn van discriminatie. In dit geval ging 

het om discriminatie ten aanzien van mensen afstammend van de oorspronkelijke bewoner van 

Australië. Het schuldig voelen over de behandeling van deze groep, zowel in het heden als in het 

verleden, ging gepaard met het zich uitspreken tegen discriminatie van de groep. Datzelfde geldt voor 

deelnemers die meer empathische gevoelens rapporteerden ten aanzien van mensen afkomstig van 

de oorspronkelijke bewoner van Australië. Deze empathische gevoelens waren, samen met leeftijd – 

hoe ouder, hoe vaker er werd ingegrepen – zelfs de belangrijkste voorspellers van het ingrijpen bij 

discriminatie (Neto & Perdersen, 2013). Uit een onderzoek van McKee (2014) bleek ook dat empathie 

voor de groep die gediscrimineerd wordt, samengaat met vaker ingrijpen bij discriminatie tegen deze 

groep.  

 

Demografische factoren  

In hoeverre hebben demografische factoren invloed op de vraag of, en wanneer, mensen ingrijpen? Uit 

een studie van Neto en Pedersen (2013) komt naar voren dat oudere mensen vaker ingrijpen dan 

jongere mensen. Ook vrouwen en mensen met een linkse politieke oriëntatie grijpen vaker in. Welk 

opleidingsniveau iemand heeft, maakt geen verschil, wat opmerkelijk is, want bij laagopgeleiden komen 

wel meer vooroordelen voor. Dat kan echter verklaard worden uit het feit dat lager opgeleiden vaker 

politiek conservatief of rechts georiënteerd zijn (Carvacho et al. 2013). Ook uit het onderzoek van 

Redmond (et al. 2014) blijken vrouwen vaker in te grijpen bij het zien van racisme dan mannen.  

 

3.    Sterke eigen vooroordelen en/of deze bagatelliseren 

Voor de hand liggend maar tevens bevestigd in onderzoek, is dat het hebben van vooroordelen ten 

aanzien van een etnische of religieuze minderheidsgroep, gepaard gaat met minder snel ingrijpen bij 

discriminatie van die groep. Dit komt naar voren uit de studie van Redmond, Pedersen en Paradies, 
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(2014) en die van Neto en Pedersen (2013) over discriminatie van mensen afstammend van de 

oorspronkelijke bewoners van Australië.  

Een obstakel om in te grijpen kan zijn dat mensen het incident niet serieus nemen: dit komt uit 

onderzoek van Stewart, Pedersen en Paradies (2014) waarin het scenario werd voorgelegd dat een 

bekende een racistische grap vertelt. Bij een scenario waarin geweld werd gebruikt tegen een 

vluchteling, was dit ‘niet serieus’ en werd het gebagatelliseerd: dan spelen er andere redenen om niet 

in te grijpen. Een ander vergelijkbaar obstakel dat bij racistische grappen reden kan zijn om niet in te 

grijpen, is dat men vindt dat “ieder recht heeft op zijn eigen mening” (Stewart, et al. 2014).  

Ook een andere studie laat zien dat jongeren tussen 15 en 24 jaar vooral vrijheid van meningsuiting 

aandroegen als reden om niet in te grijpen bij racistische uitingen (Wittenberg, 2004, 2007; aangehaald 

door Nelson et al, 2011). De onderzoekers geven aan dat een dominant discours over vrijheid van 

meningsuiting en afkeer van politieke correctheid omstanders kan belemmeren om in te grijpen doordat 

zij daarmee hun sociale status dreigen kwijt te raken. 

 

4.  Risicoperceptie: persoonlijke veiligheid in gevaar 

De perceptie van risico’s heeft ook invloed op het al dan niet ingrijpen door bystanders. Zo blijkt uit een 

onderzoek naar ‘race-based bullying’ op Canadese scholen dat jongeren bang waren dat de pesters de 

omstanders zouden aanpakken als ze zouden interveniëren (Aboud & Jong, 2008; aangehaald door 

Nelson et al, 2011). Dit komt ook voort uit onderzoek van Stewart, Pedersen en Paradies (2014): in 

een scenario waarin een man fysiek geweld gebruikt in een trein tegen een vluchteling bleek de angst 

voor represailles een van de belangrijkste obstakels om niet in te grijpen.  

 

5. Risicoperceptie: relaties en sociale status in gevaar 

Een andere vorm van risico-inschatting is het idee dat ingrijpen als bystander effect zou hebben op 

jouw persoonlijke relaties. Zo leeft er bij werknemers binnen bedrijven de angst dat interveniëren bij 

racisme ervoor kan zorgen dat werkrelaties beschadigen of dat het gevolgen heeft voor de carrière 

(Schully & Rowe, 2009; aangehaald door Nelson et al, 2011). Uit de studie van Stewart, Pedersen en 

Paradies (2014) blijkt dat juist bij onbekenden er zorg is om de eigen ‘sociale status’ en dit vormt een 

obstakel om in te grijpen.  

Een andere studie onderzocht de relatie tussen genderverwachtingen onder vrouwen die geloven dat 

ze passief en ondersteunend gedrag moeten vertonen en de mate waarin ze antiracistisch of assertief 

gedrag vertonen (Hyers, 2007; aangehaald door Nelson et al, 2011). Op basis van 98 dagboeken van 

vrouwen concludeert Hyers dat genderconforme normen een versterkend effect hebben op het zwijgen 

of niet-ingrijpen bij racisme. De meest genoemde reden om niet in te grijpen was om conflicten te 

vermijden en zogenaamd ‘impressiemanagement’ (hoe je overkomt). Het aanspreken van mensen op 

racistische geluiden kan ervoor zorgen dat mensen beschuldigd worden van politieke correctheid.  

 

6. Zwakke sociale norm 

Ook de sociale norm is van grote invloed op het al dan niet ingrijpen bij racisme. De onderzoekers 

Blanchard et al (1994) concluderen op basis van hun experimentele studie dat het horen van een 

rechtvaardiging van racisme ook racistische uitspraken bevorderde en het horen van een veroordeling 

van racisme antiracistische uitspraken stimuleerde.  

Wanneer mensen denken dat anderen het niet goed vinden om te discrimineren, gaan ze zich minder 

discriminerend gedragen, ook al denken ze zelf niet positiever over de groep (Felten et al. 2015). Er 

zijn tal van onderzoeken die laten zien dat mensen van houding veranderen door het horen van een 

positieve mening van iemand uit hun eigen groep over een gestigmatiseerde groep (Blanchard et al. 

1994; Monteith, Crandall, Eshleman & O'Brien, 2002; Deen-een & Toonman, 1996). Er is ook een 

positieve invloed op gedrag (Wittenbrink & Henly, 2006; Sechrist & Milford, 2007) waarbij niet eerst een 
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verandering van houding noodzakelijk is (Felten, Taouanza & Keuzenkamp, 2016). Kortom: zoals 

eerder beschreven door Felten, Emmen en Keuzenkamp in 2015 en door Felten, Taouanza en 

Keuzenkamp in 2016, duidt een veelheid aan wetenschappelijke studies erop dat inspelen op de 

sociale norm een effectieve methode kan zijn om mensen van houding te doen veranderen. 

Het doen van racistische uitspraken kan echter ook de sociale norm zijn en het kan bepalen of je er wel 

of niet bijhoort (Nelson et al, 2011). Volgens de onderzoekers betekent dit dat bystander interventies 

dezelfde ‘taal’ en dezelfde sociale functie moeten hebben als de ‘racist talk’, zodat de sociale status 

van individuen niet in gevaar komt. Het gaat om het bedenken van andere verhalen die de racistische 

praatjes kunnen vervangen (Nelson et al, 2011). Zo zou het niet effectief zijn om louter cijfers en feiten 

over discriminatie te presenten in een context als het schoolplein, waar racist talk belangrijk is voor het 

definiëren van groepen en sociale relaties. De onderzoekers geven aan dat hier nog te weinig 

empirisch onderzoek naar gedaan is.  

 

7. Geen gevoel van effectiviteit  

Een factor die een barrière kan vormen om in te grijpen, is het idee dat het handelen niet effectief zou 

zijn. In onderzoek over het getuige-zijn van seksisme komt ook naar voren dat het gevoel effectief te 

zijn bij ingrijpen, voorspelt of mensen ingrijpen of niet: mensen die zich bijvoorbeeld afvragen of 

ingrijpen niet een averechts effect heeft of dat het “het wel waard is om in te grijpen, gezien het effect”, 

confronteren de dader minder dan mensen die zich dat niet afvragen (Brinkman, et al. 2015).  

Onderzoek van McKee (2014) bevestigt dit: het vertrouwen in de eigen effectiviteit om in te grijpen bij 

racisme bleek de belangrijkste voorspeller te zijn van het daadwerkelijk ingrijpen bij racisme. Belangrijk 

is dus dat mensen concreet weten wat ze moeten doen en daar vertrouwen in hebben. In onderzoek 

van Stewart, Pedersen en Paradies (2014) over ingrijpen bij racisme komt dit ook naar voren: in een 

scenario waarin een man fysiek geweld gebruikt in een trein tegen een vluchteling bleek het idee dat 

ingrijpen geen zin had, een belangrijk obstakel bij het niet-interveniëren.  

De onderzoekers Stewart, Pedersen en Paradies (2014) merken op dat beide mogelijk te maken 

hebben met vertrouwen in de eigen vaardigheden. Daarom zou het trainen van die vaardigheden en 

het vergroten van het vertrouwen in het eigen kunnen volgens hen eraan kunnen bijdragen dat mensen 

eerder ingrijpen bij racisme.  

 

8. Geen gevoel van verantwoordelijkheid  

Uit de review van Nelson et al. (2011) komt naar voren dat mensen soms niet ingrijpen omdat ze 

vonden dat “het niet hun zaak” was. Met andere woorden, zij ervoeren het niet als hun 

verantwoordelijkheid. Ook uit onderzoek van Stewart, Pedersen en Paradies (2014) bleek dat mensen 

die niet ingrepen bij een racistische grap over vluchtelingen, aangaven dat zij het niet hun rol vonden 

om in te grijpen.  

  

Welke fasen moet je doorlopen hebben om in te kunnen grijpen bij discriminatie?  

Hierboven is besproken wat ervoor kan zorgen dat mensen niet ingrijpen. Deze factoren kunnen 

omgekeerd factoren opleveren die ervoor zorgen dat mensen als omstanders van discriminatie wel 

ingrijpen. Echter volgens Nelson et al (2011) en Ashburn-Nardon et al (2008) en het Confronting 

Prejudice Model (CPR-model) zijn er specifieke elkaar opvolgende fasen die allereerst doorlopen 

moeten worden. Het gaat om:  

 

1. Herkennen van racisme 

Sommige vormen van racisme zijn expliciet en makkelijk te identificeren. Sommige vormen zijn meer 

subtiel, ‘alledaags’ of verpakt in de vormen van ‘grapjes’. Het herkennen van alle vormen van racisme 
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kan getraind worden via professionele training. Het bewustzijn vergroten over racisme en over wat 

inclusief gedrag is in de publieke sfeer en in organisaties vallen hieronder.  

 

2. Legitimering van ingrijpen door leiders 

Een bystander moet kunnen beslissen of het legitiem (gerechtvaardigd) is om in te grijpen bij een 

bepaald incident. Om dit mogelijk te maken, moeten leiders en andere mensen met gezag een duidelijk 

statement maken dat racisme (hoe ‘onschuldig’ of ‘klein’ het ook is) niet acceptabel is. Wie die leiders 

of personen met gezag zijn, verschilt per sociale context. Hierbij zou men ook de negatieve sociale en 

economische gevolgen van racisme kunnen benadrukken.  

 

3. (Gedeelde) verantwoordelijkheid nemen 

De bystander dient verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar interventie of confrontatie met de 

dader. Alle mensen van een organisatie of collectief dienen echter bij te dragen aan een inclusieve en 

non-discriminatoire cultuur. Bystander antiracisme dient gezien te worden als een universele en 

gedeelde verantwoordelijkheid en niet iets van enkele individuen uit de groep.  

 

4. Bepalen wel/niet ingrijpen 

De bystander zal een kosten-batenanalyse maken over het wel of niet ingrijpen. De beslissing om in te 

grijpen zal afhankelijk zijn van de context waarin hij of zij zit; indien binnen een bepaalde context een 

actieve houding de voorkeur geniet boven een inactieve houding en indien er een sterke antiracistische 

sociale norm is, dan zal de kans groter zijn dat iemand ingrijpt. Voor dit laatste is (lokaal) leiderschap 

nodig en goede voorbeelden van bystander-acties.  

 

5. Bepalen welke interventie  

De bystander moet weten welke vorm van interventie het beste is voor de situatie: welke woorden of 

strategieën kun je gebruiken, wie kun je inschakelen? Hij of zij moet hiervoor ook de vereiste 

vaardigheden hebben en erin geloven dat hij of zij effectief kan ingrijpen. Collective efficacy, het idee 

dat je met samenwerken invloed kan hebben op je omgeving, is hierbij een belangrijk element; hoe 

meer iemand hierin gelooft, hoe groter de kans is dat hij of zij zal ingrijpen. Dat betekent dat mensen 

moeten zien en ervaren dat samenwerken hierbij effect heeft.  

 

Interventies  

In Nederland zijn er nog geen interventies ontwikkeld gericht op het toerusten van omstanders of 

bystanders om in te grijpen bij discriminatie. In het buitenland zijn er wel interventies bekend gericht op 

het ingrijpen bij offline discriminatie zoals deze Australische training met rollenspellen2 maar daarvan 

zijn niet altijd resultaten te vinden.  

Een interventie waar wel resultaten van zijn te vinden is de A.R.T. training: een Anti-Discrimination 

Response Training Program (Ishiyama, 2000). Het betreft een training over offline discriminatie. Doel is 

dat de deelnemers een identiteit ontwikkelen als een actieve omstander/getuige en vaardigheden 

(zowel verbaal als non-verbaal en cognitief) opdoen voor het reageren op discriminatie op basis van 

cultuur en etniciteit in interpersoonlijke contexten.  

 

Het gaat onder meer om het leren van het volgende stappenplan (Ishiyama, 2007):  

(1) ‘Breek in’ in het gesprek: stop de discriminatie die aan de gang is; 

(2) Deel je gevoelens; 

                                                      
2 https://www.youtube.com/watch?v=2hzcHNiLoao  

https://www.youtube.com/watch?v=2hzcHNiLoao
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(3) Noem het discriminatie;  

(4) Geef aan dat je dit afkeurt;  

(5) Bevraag de veralgemenisering (“Denk je echt dat iedereen met die religie/etniciteit dat doet/zo 

is?”);  

(6) Maak duidelijk dat dit pijn doet; 

(7) Zet de dader in het middelpunt: “Kun je dat nog een keer herhalen?”; 

(8) Stimuleer zelfreflectie bij de dader: “Wat zit je écht dwars?”; 

(9) Geef steun aan het slachtoffer; 

(10)  Vraag aan andere omstanders om zich ook uit te spreken.  

 

De opbouw van de training is als volgt:  

(a) Het bekijken van, en reflecteren op, een gefilmd interview van een persoon die ervaring heeft 

met discriminatie. 

(b) Het leren van kernzinnen om te reageren op discriminatie en dit oefenen met diverse 

scenario’s door middel van filmpjes. 

(c) In rollenspellen oefenen. 

(d) Reflecteren op dat wat geleerd is. 

(e) Een persoonlijk implementatieplan maken.  

 

Uit een voor- en nameting onder de deelnemers blijkt dat door de training, onder meer hun kennis van 

discriminatie is vergroot (ze kunnen het beter herkennen), hun bewustzijn van de geschiedenis van 

discriminatie is vergroot, zij zich meer verantwoordelijk voelen om in te grijpen, hun bereidheid is 

vergroot om te reageren en zij zich zelfverzekerder voelden om in te grijpen (Ishiyama, 2000; 2006). 

Omdat er geen controlegroep was, is er niet exact vast te stellen of dit komt door de training maar het 

is wel een belangrijke aanwijzing dat dit type training zou kunnen werken.  

 

Samenvatting en conclusies paragraaf 1  

Ingrijpen als omstander bij discriminatie kan zeker zinvol zijn: het kan werken als een ‘educatie’ voor de 

dader en stelt een sociale norm. De volgende factoren kunnen bystanders tegenhouden om in te 

grijpen bij offline racisme: 

1. geen gedeelde groepsidentiteit,  

2. geen schuld- en empathische gevoelens hebben,  

3. eigen vooroordelen en bagatelliseren van de situatie,  

4. risicoperceptie wat betreft persoonlijke veiligheid,  

5. risicoperceptie wat betreft verlies van relaties en sociale status,  

6. zwakke sociale norm,  

7. geen gevoel van effectiviteit of niet weten wat je moet doen om zinvol in te grijpen en  

8. geen gevoel van verantwoordelijkheid.  

 

Wat je wel zou moeten doen, is:  

1. weten hoe je racisme kunt herkennen,  

2. steun krijgen van leiders,  

3. verantwoordelijkheid ervaren en nemen,  

4. bewust kiezen om wel of niet in te grijpen en vervolgens  

5. afwegen hoe je ingrijpt.  

 

Interventies die zijn ontwikkeld in het buitenland richten zich sterk op het laatste punt: ze leren 

omstanders hoe ze moeten ingrijpen en laten hen oefenen om zelf effectief in te grijpen waardoor ze 
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werken aan het vergroten van eigen effectiviteit. Echter de vraag is of dit online hetzelfde werkt omdat 

er belangrijke verschillen zijn tussen online en offline discriminatie: (1) racisme online is een constante 

stroom en alom aanwezig, (2) het is langere tijd zichtbaar en (3) racistische content is niet statisch, het 

verandert steeds van vorm omdat het steeds wordt aangepast. In de volgende paragraaf zoomen we 

daarom specifiek in op online discriminatie.  
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Paragraaf 2: Ingrijpen bij online discriminatie: de rol van omstanders 
 

Naar ingrijpen bij online discriminatie is minder onderzoek gedaan dan naar discriminatie in 

real life. In deze paragraaf bespreken we wat er bekend is uit de wetenschappelijke literatuur 

wat betreft ingrijpen bij online discriminatie.  

 

Wat kan bystanders tegenhouden om in te grijpen, specifiek bij online racisme? 

Er is nog weinig bekend over de obstakels voor het ingrijpen bij online discriminatie en of deze 

verschillen van het ingrijpen bij offline discriminatie. Hieronder worden de factoren benoemd die wel 

bekend zijn.  

 

1. Geen discriminatie zien  

Een onderzoek van Tynes en Markoe uit 2010 naar online discriminatie toont aan dat de zogenaamde 

kleurenblindheid van invloed is op of mensen ingrijpen bij racisme op Facebook en MySpace. Met 

kleurenblindheid wordt een houding bedoeld waarbij mensen vinden dat verschillen in huidskleur er 

niet toe (mogen) doen, waardoor zij ook minder oog hebben voor racisme. Een kleurenblinde attitude 

gaat gepaard met vaker niet-ingrijpen bij racisme op Facebook en MySpace.  

Dat het belangrijk is om te weten wat wel of geen racisme is, komt ook uit het Nederlands kwalitatief 

onderzoek onder dertig social mediagebruikers van Ter Berg en Schothorst (2017). Onduidelijkheid 

over wat precies discriminatie, en wat humor is, belemmert het ingrijpen bij racisme. Wanneer is 

‘schurende humor’ discriminerend en wanneer niet? Uit het kwalitatieve onderzoek van Ter Berg en 

Schothorst blijkt dat mensen het lastig kunnen vinden om dit onderscheid te maken. 

 

2. Vooroordelen 

Een andere bevinding in lijn met onderzoek naar de rol van bystanders bij offline discriminatie, komt uit 

het onderzoek van Freis en Gurung (2013). Zij ontdekten dat mensen die met een positievere houding 

en minder vooroordelen naar homoseksuelen kijken, vaker ingrijpen bij een in scene gezet incident van 

homofobie op Facebook.  

 

3. Anonimiteit voordeel en nadeel bij ingrijpen 

In de studie van Freis & Gurung (2013) was een kleine groep deelnemers getuige van een in scene 

gezette situatie van anti-homopesten op Facebook. Daarbij viel het de onderzoekers op dat de 

deelnemers bijna allemaal intervenieerden in de situatie, terwijl dit in offline situaties veel minder 

gebeurt. De deelnemers zelf wisten niet dat de situatie in scene was gezet en dachten dat het echt 

was. De onderzoekers denken dat een mogelijke verklaring ligt in de anonimiteit: doordat deze 

testsituatie anoniem was, voelden mensen minder het risico dat hun ingrijpen effect zou hebben op 

persoonlijke relaties. Daardoor zou het kunnen dat ingrijpen bij discriminatie, online en in een 

anonieme setting, makkelijker wordt.  

Uit kwalitatief onderzoek van Ter Berg en Schothorst (2017) blijkt het tegenovergestelde: mensen zijn 

juist sneller bereid om te reageren op online discriminatie naarmate de persoon dichtbij staat (bij 

voorkeur via een persoonlijk bericht) vergeleken met mensen die ze niet kennen in publieke 

groepen/sites (2017). Bij mensen die onbekend zijn, ervaart men niet dat het zin heeft om in te grijpen.  

 

4. Introvert en gesloten 

Uit de studie van Freis & Gurung (2013) naar homofobie op Facebook, bleek dat mensen die van 

zichzelf aangaven extrovert te zijn, vaker ingrepen in de nagespeelde situatie van discriminatie. 

Datzelfde geldt voor de deelnemers die zichzelf als meer open beschouwen.  
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5. Behoefte om af te sluiten van negatieve uitingen 

Met de grote stroom aan online informatie, zijn er mensen die bewust ervoor kiezen om zich af te 

sluiten van negativiteit, waaronder online discriminatie. Uit kwalitatief onderzoek onder social 

mediagebruikers van Ter Berg en Schothorst (2017) blijkt dat een aantal mensen zich er zoveel 

mogelijk voor afsluit, juist omdat ze er niet te veel door geraakt willen worden. Ook kan het niet-

ingrijpen voortkomen uit het feit dat ze andere zaken aan hun hoofd hebben die meer prioriteit hebben 

in hun leven.  

 

6. Geen empathie hebben of het niet ernstig vinden  

Het onderzoek van Freis en Gurung (2013) is in lijn met onderzoek naar de rol van bystanders bij 

offline discriminatie. Daarin grepen mensen die aangaven meer empathisch te zijn, eerder in bij 

homofobie op social media. Uit het onderzoek van Ter Berg en Schothorst komt ook naar voren dat 

men eerder hielp als het ging om slachtoffers die men zelf kent. Er wordt ook minder meegeleefd met 

sommige BN’ers die slachtoffer zijn van discriminatie, omdat ze irritant worden gevonden (Ter Berg & 

Schothorst, 2007).  

Uit een review van Allison en Bussey (2016) over cyberbullying blijkt ook dat mensen minder snel 

ingrijpen wanneer zij minder empathie ervaren met het slachtoffer. En uit experimenteel onderzoek van 

Bastiaensens (et al. 2014) over cyberbullying onder Vlaamse tieners blijkt dat de tieners vaker ingrijpen 

als omstander bij een ernstig incident (een foto van iemand op de wc op sociale media) dan bij een 

minder ernstige incident (negatief commentaar leveren). Het lijkt erop dat het incident dus wel ‘erg’ 

moet worden gevonden door het slachtoffer. 

 

7. Geen gevoel van eigen effectiviteit  

Bij offline onderzoek is aan de orde gekomen dat een gebrek aan vertrouwen in de eigen effectiviteit 

een obstakel kan zijn om niet, of minder snel in te grijpen wanneer mensen getuige zijn van 

discriminatie: wanneer iemand denkt dat het geen zin heeft (zie paragraaf 1). Bij online discriminatie 

kan hierbij meespelen dat mensen de discriminatie pas zien nadat het heeft plaatsgevonden. Het 

gevoel dat het geen zin heeft om in te grijpen kan dus nog sterker zijn online; het incident heeft zich 

immers al voorgedaan (Allison & Bussey, 2016). Tevens blijkt uit kwalitatief Nederlands onderzoek dat 

specifiek voor het melden van discriminatie geldt dat het onder social mediagebruikers onduidelijk is 

wat de gevolgen zijn van melden van online discriminatie; wie pakt de melding op en wat wordt er met 

de melding gedaan (Ter Berg & Schothorst, 2017)? De respondenten in ditzelfde onderzoek geven aan 

dat zij online discriminatie niet acceptabel vinden, maar ‘accepteren’ het min of meer als een gegeven. 

Het uitbannen van discriminatie wordt als zeer lastig gezien. Ook kost het te veel moeite en tijd om te 

achterhalen wat je precies moet doen, als je online discriminatie wilt melden (2017).  

 

8. Geen gevoel van verantwoordelijkheid  

Uit het kwalitatieve onderzoek van Ter Berg en Schothorst (2017) blijkt dat mensen het niet direct 

ervaren als hun eigen verantwoordelijkheid om in te grijpen: men dicht een grote rol toe aan 

organisaties waar online gedrag wordt gefaciliteerd zoals Facebook, Twitter, nieuwssites en 

discussieplatforms. Van deze organisaties verwacht men dat zij actief optreden tegen online 

discriminatie en het makkelijker maken om online discriminatie te melden. Van de overheid verwachten 

social mediagebruikers dat zij een faciliterende en controlerende taak op zich neemt door middel van 

wet- en regelgeving, handhaving, bekostiging en voorlichting (2017).  

 

9. Risicoperceptie: eigen veiligheid  

Onder Nederlandse social mediagebruikers blijkt dat een meerderheid van de respondenten aangaf 

dat zij niet snel zouden reageren op online discriminatie, uit angst voor wat dat zou kunnen oproepen; 
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men is bang voor repercussies (Ter Berg & Schothorst, 2017).  

 

10. Risicoperceptie: sociale status 

Uit het kwalitatieve onderzoek van Ter Berg en Schothorst (2017) blijkt ook dat er soms angst kan zijn 

voor reacties van andere vrienden bij rechtstreeks aanspreken van een vriend op Facebook. Men is 

bang om als ‘zeur’ of ‘buitenbeentje’ te worden gezien of vrienden kwijt te raken. Uit experimenteel 

onderzoek van Bastiaensens (et al. 2014) over cyberbullying onder Vlaamse tieners blijkt dat in niet-

ernstige zaken de tieners minder snel ingrijpen, als er vrienden aanwezig zijn. De onderzoekers 

denken dat dit komt doordat de tieners bang zijn voor de afwijzing van hun vrienden, en dat dit 

zwaarder telt dan hun zorg voor het slachtoffer. Bij ernstige zaken ligt dit juist anders: dan wordt juist 

eerder ingegrepen als er vrienden bij zijn. De onderzoekers verwachten dat de tieners rekenen op 

waardering van hun vrienden door hun ingrijpen. Dit lijkt dus overeen te komen met het onderzoek van 

Ter Berg en Schothorst (2017): bij kleine incidenten kan het eerder overkomen als ‘gezeur’, terwijl bij 

ernstige incidenten het voor iedereen duidelijk is dat ingrijpen gelegitimeerd is.  

 

Uitkomsten uit de expertmeeting 

In de expertmeeting worden verschillende mogelijke oplossingsrichtingen genoemd om omstanders te 

stimuleren vaker in te grijpen bij online discriminatie: 

 Door duidelijke sociale normen: duidelijk maken dat discriminatie online niet door de beugel 

kan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een online campagne, met een counter narrative: 

een ander beeld van ‘de ander’. Het inzetten van bekende vloggers of andere mensen met 

‘autoriteit’ helpt hierbij. Verschillende experts benadrukken dat voorkomen moet worden dat 

online discriminatie ‘normaal’ wordt gevonden. Ook wordt opgemerkt dat het belangrijk is 

hierbij steun te krijgen van leiders en rolmodellen, niet alleen binnen eigen sociale context, 

maar in volle breedte: politici, bekende Nederlanders of sporters.  

 Door helderheid te geven over wat discriminatie is en waar de grenzen liggen: wat is wel 

grappig en waar is de grens overschreden? Hierbij hoort ook aandacht voor ‘micro-agressie’: 

dagelijkse, meer subtiele maar denigrerende opmerkingen en gedrag zoals: “Jullie (zwarte 

vrouwen) zijn zo passievol”3. Belangrijk is dat mensen goed weten hoe racisme te herkennen. 

Dit kan onder meer door middel van voorlichting.   

 Door empathie voor slachtoffers te stimuleren: je moet ervoor zorgen dat daders en 

omstanders meer weet hebben van wat het doet met slachtoffers, dat zij er meer bewust van 

worden dat hun online gedrag real life gevolgen heeft. Dit kan onder meer door programma’s in 

mediawijsheid op scholen of andere plekken. Belangrijk is dat volwassenen niet worden 

vergeten; de experts hebben de indruk dat juist veel daders van online discriminatie 50-plus 

zijn. 

 Door omstanders concrete tips en informatie te geven over hoe zij moeten ingrijpen, wanneer 

zij moeten ingrijpen, wat het oplevert om in te grijpen en wat het effect is. Dit kan bijvoorbeeld 

door middel van een online campagne. Belangrijke voorwaarde is dat ingrijpen niet te 

tijdrovend is.  

 Door het stimuleren van onderlinge verbondenheid en het benadrukken van een 

gemeenschappelijk doel. In de online gamewereld is de indruk van verschillende experts, dat 

omstanders daders wel sneller aanspreken op discriminatie. De gamers corrigeren elkaar, 

zelfs als ze wel vooroordelen hebben over bepaalde groepen. Dit komt mogelijk doordat zij 

nauw met elkaar moeten samenwerken en gemeenschappelijk een game proberen te winnen. 

 

                                                      
3 Zie o.a. Sue, Capodilupo, Torino, Bucceri, Holder, Nadal, Esquilin (2007). 
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Samenvatting en conclusies paragraaf 2  

De ideeën van de experts over hoe omstanders te stimuleren om in te grijpen komen sterk overeen 

met de uitkomsten uit de literatuur. De volgende aandachtspunten uit de literatuur over ingrijpen bij 

online discriminatie benadrukken de experts ook:  

 

1. duidelijkheid geven aan omstanders over wat wel of niet discriminatie is, wat de grenzen zijn;  

2. het gevoel vergroten bij omstanders dat ingrijpen zin heeft, inzicht geven in wat het oplevert en 

hoe je het beste zinvol kunt ingrijpen; 

3. empathie stimuleren voor slachtoffers, omstanders bewust maken van de gevolgen;   

 

Daarnaast noemen de experts een vierde punt dat nog niet onderzocht is in de literatuur over 

omstanders van online discriminatie maar wel uit de literatuur over omstanders bij offline discriminatie 

naar voren komt:  

 

4. de sociale norm stimuleren dat discriminatie niet oké is om ervoor te zorgen dat omstanders 

van online discriminatie vaker ingrijpen.  

 

Online campagnes en mediawijsheid, juist ook bij volwassenen, worden genoemd als mogelijke 

vormen om deze punten te stimuleren. Daarnaast wordt opgemerkt en komt ook uit de literatuur dat het 

effectiever is om daders aan te spreken die je zelf kent of die tot een zelfde groep behoren als jij. Dit 

wordt belangrijk gevonden om rekening mee te houden in toekomstige interventies.  

 

Ook komt uit de literatuur naar voren dat voor het stimuleren van ingrijpen door omstanders belangrijk 

is dat mensen: 

 goed weten wat wel en geen discriminatie is,  

 zelf geen sterke vooroordelen hebben,  

 niet te introvert zijn,  

 het ingrijpen niet afschuiven op autoriteiten maar zelf verantwoordelijkheid durven nemen,  

 niet het idee hebben dat hun sociale relaties ernstig worden beschadigd door in te grijpen of zij 

zelf gevaar lopen door in te grijpen, 

 en zich niet gaan afsluiten en afkeren van negativiteit en discriminatie online.  
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Paragraaf 3: Strategieën voor online en offline omstandersactie  
 

Op welke manier kun je ingrijpen als bystander wanneer je discriminerende geluiden hoort of 

discriminerende handelingen ziet? In deze paragraaf bespreken we concrete 

handelingsstrategieën die in de wetenschappelijke literatuur worden genoemd voor de strijd 

van omstanders tegen discriminatie.  

 

Wat kun je doen als omstander?  

De deelnemers aan de expertmeeting hebben de indruk dat veel mensen simpelweg niet weten hoe ze 

moeten reageren op discriminatie. Handelingsbekwaamheid is dus belangrijk. Zo geeft een expert aan 

dat docenten vaak zeggen dat er geen lesmateriaal is, of geen tijd en geld om het onderwerp te 

behandelen. Maar bij doorvragen blijkt dan dat de docent niet weet hoe hij of zij moet reageren. De 

vraag is dus; hoe kan je reageren als omstander? 

In de review van Nelson et al (2011) wordt op basis van de literatuur gesteld dat de meeste effectieve 

bystander-actie een boodschap van afkeuring of onvrede bevat zonder dat interpersoonlijke relaties 

worden geschaad. Effectieve bystander-actie houdt rekening met de fragiele balans tussen het uiten 

van afkeuring/onvrede over racisme versus de persoonlijke relatie niet beschadigen. De onderzoeker 

Plous (2000) die ook aangehaald wordt door Nelson (et al, 2011) stelt dat het vermijden van defensief 

gedrag bij de dader, de meest effectieve bystander-actie kan opleveren. Dit kan bereikt worden door de 

volgende zes acties. 

 

1. Vragen stellen aan de dader 

Het stellen van vragen in plaats van het maken van statements blijkt effectief. Vragen leveren 

antwoorden op en statements slechts weerstand. 

 

2. Bevestiging van positieve eigenschappen van de dader 

Neem het ‘egalitaire zelfbeeld’ van de dader (voor zover mogelijk) onder de loep. Een voorbeeldvraag 

hierbij is: “Ik ben verbaasd dat je dat zegt/doet, aangezien ik dacht dat jij gelijkwaardigheid belangrijk 

vindt.” Uit een experimentele studie van Stone, Whitehead, Schmader en Focella (2011) blijkt dat self-

affirming vragen gesteld aan de daders maken dat zij zich minder aangevallen voelen door het 

slachtoffer (Arabisch-Amerikaanse man) die hem of haar aanspreekt op vooroordelen en eerder bereid 

is om hem te leren kennen.  

Self-affirmation houdt in dat de dader moet reflecteren op zijn of haar meest gewaardeerde positieve 

kenmerken/eigenschappen. Het gaat bijvoorbeeld om de vragen “Hoe heb jij iemand vandaag kunnen 

helpen?” of “Wanneer was je heel creatief en wat deed je toen?” Door zulke vragen zouden daders een 

minder defensieve houding hebben ten opzichte van het slachtoffer en zouden zij meer bereid zijn zich 

in te leven in het slachtoffer. Dit werkt bij verschillende doelgroepen maar in het bijzonder goed bij 

mensen die hoog scoren op vooroordelen. 

 

3. Beschrijven of ruimte geven aan de gevoelens van slachtoffer(s) 

Beschrijf hoe je je voelt als je een discriminerende opmerking of grap hoort wanneer je zelf het 

slachtoffer bent of geef ruimte aan het slachtoffer om deze gevoelens te delen.  

 

4. Respectvol en niet belerend zijn 

Zorg ervoor dat je een respectvolle en geen belerende aanpak hebt.  

 

5. Zachte confrontatie 
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Confrontatie kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld op een meer ‘harde’ manier of op 

een ‘zachte’ manier. In een studie van Czopp en anderen (2006) zijn zowel de zachte als de harde 

confrontatie uitgeprobeerd. In de ‘harde’ situatie werd de deelnemers (allen met een lichte huidskleur) 

verteld dat hun reactie racistisch was. In de ‘zachte’ manier werd hen gevraagd om anders te denken 

zodat het eerlijker zou zijn omdat mensen met een donkere huidskleur vaak niet eerlijk behandeld 

worden. Op de situatie waarin men racist werd genoemd, werd veel negatiever gereageerd. Ook 

degene die de confrontatie deed, werd veel negatiever geëvalueerd. Echter het effect op het 

uiteindelijke gedrag was hetzelfde: zowel bij een ‘zachte’ als een ‘harde’ confrontatie werd het gedrag 

bijgestuurd (Czopp e.a., 2006). 

De onderzoekers Czopp et al (2006) en Hyers (2010) concluderen dat een agressieve (hostile) aanpak 

door een omstander ervoor kan zorgen dat er negatieve gevoelens ontstaan richting hem of haar en 

dus negatieve interpersoonlijke gevoelens. Een matig confronterende aanpak waarbij de 

interpersoonlijke relatie intact blijft, is daarom effectiever. 

 

6. Aanspreken vanuit de groep  

Zorg voor een groepsidentiteit die etnische scheidslijnen overstijgt. Omdat mensen eerder iemand 

zullen helpen die op hem of haar lijkt, is het belangrijk om een groepsidentiteit te primen. Uit een 

experiment blijkt dat wanneer een ‘smalle vorm’ van identiteit centraal staat, zoals Manchester 

Unitedvoetbalfans, dat deelnemers dan minder geneigd zijn om voetbalfans van een rivaliserend team 

te helpen. Maar wanneer er meer een inclusieve sociale groep werd geprimed, zoals voetbalfans in het 

algemeen, dan was het te hulp schieten niet meer afhankelijk van voor welk team iemand is (Levine et 

al, 2005; aangehaald door Nelson et al, 2011). Publieke campagnes waarbij gedeelde waarden, 

ervaringen of rollen worden benadrukt, kunnen die inclusieve sociale groepsidentiteit en universele 

waarden promoten. 

Uit een zeer recente studie van Munger (2017) over online racisme op Twitter, blijkt dat het aanspreken 

van daders als omstander op groepsnormen, racisme online kan verminderen in het geval de 

aanspreker uit dezelfde groep komt en een hoge status heeft 

 

In het onderzoek van Plous (2000) werden bovenstaande zes vaardigheden aangeleerd door middel 

van een rollenspel. Uit een later onderzoek van Lawson, McDonough en Bodle (2010) komen 

aanwijzingen dat zo’n rollenspel een goede manier is om deze vaardigheden aan te leren. In een niet-

gerandomiseerd onderzoek bleek dat de studenten die het rollenspel hadden gedaan, vaker aangaven 

effectief in te grijpen volgens de regels van Plous in vergelijking met de groep die het rollenspel niet 

had gedaan.  

 

Waarom alleen ingrijpen door de dader aan te spreken?  

In de theorie van Nelson (et al. 2011) over het ingrijpen als bystander staat centraal dat de dader wordt 

aangesproken. Andere strategieën bij discriminatie, zoals hulp bieden aan slachtoffers, worden niet als 

effectief gezien, omdat hier niet mee wordt voorkomen dat de dader het nog een keer doet. In 

onderzoek naar cyberbullying noemen jongeren echter het steun bieden aan slachtoffers als de optie 

die hun voorkeur heeft (DeSmet,et al. 2014). Echter daarmee wordt het leed misschien verzacht maar 

het probleem niet veranderend.  

Het aanspreken van de dader gaat daarnaast altijd over het aanspreken van een dader die je kent. Uit 

een onderzoek van Margolin, Hannak en Weber (2017) en beschreven op de site van Linda Duits4 

komen aanwijzingen naar voren dat iemand met wie je geen sociaal verband hebt online aanspreken 

                                                      
4 http://www.dieponderzoek.nl/wanneer-twitteraars-aanspreken-op-onjuiste-informatie-wel-effect-heeft/ 

http://www.dieponderzoek.nl/wanneer-twitteraars-aanspreken-op-onjuiste-informatie-wel-effect-heeft/
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op het verspreiden van nepnieuws, niet zinvol is. Het kan alleen werken wanneer er een gedeeld 

sociaal verband is en daarmee wordt de aanpak van Nelson (et al. 2011) bevestigd.  
 

Uitkomsten van de expertmeeting  
In de expertmeeting noemen de aanwezigen verschillende ideeën over hoe omstanders het beste 

zouden kunnen ingrijpen wanneer zij online discriminatie zien:  

 Feedback geven aan daders over hun gedrag: bijvoorbeeld voordat je iemand blokkeert, 

aangeven waarom je die persoon blokkeert. Dit werkt het beste bij daders die je zelf kent of 

daders met wie je onderdeel bent van een groep of sociaal verband, zoals supporters van 

dezelfde voetbalclub, bewoners van een wijk of een buurt of aanhangers van dezelfde politieke 

partij. Hoe je precies iemand aanspreekt, hangt sterk af van de sociale context, zo 

benadrukken de experts. Wat voor wie werkt, is verschillend per context. Bijvoorbeeld: op de 

fansite van een voetbalclub is er onderlinge verbondenheid maar op het forum van een krant 

niet.  

 Bij daders duidelijk maken welke sociale normen zij overschrijden en bewustwording bieden 

over de gevolgen voor slachtoffers. Straffen alleen is niet effectief. Sociale normen kunnen ook 

door leiders of andere mensen met aanzien worden gesteld zoals bijvoorbeeld sporters en BN-

ers.  

 Daders een privébericht sturen over waarom hun gedrag niet door de beugel kan; om te 

voorkomen dat het ingrijpen leidt tot een grotere discussie.  

 Als slachtoffers, daders vragen in real life af te spreken en duidelijk te maken wat de gevolgen 

zijn voor slachtoffers.  

 Met name die daders aanspreken met wie je een relatie hebt, in een zelfde groep zit of op een 

andere manier iets gemeenschappelijks hebt.   

 De experts bespreken ook de optie van het melden van online discriminatie; bij het sociale 

medium of bij de instantie MiND (Meldpunt Internet Discriminatie). Verschillende experts 

benadrukken dat het belangrijk is dat duidelijk is hoe je moet melden, dat het melden niet te 

veel tijd kost en dat er een duidelijke terugkoppeling is wat er met de melding gebeurt en wat 

deze heeft opgeleverd.  

 Belangrijk is dat als de content wordt verwijderd, het zichtbaar is voor iedereen dat deze is 

verwijderd. Er wordt voorgesteld om kenbaar te maken dat een racistische uiting is verwijderd, 

bijvoorbeeld: “Dit bericht is verwijderd vanwege een discriminerende uitspraak” of: “Vijf mensen 

hebben dit bericht als discriminatie aangemerkt.’’  

 Opgemerkt wordt dat daders thans bij meldingen niet worden aangesproken of feedback 

krijgen op hun gedrag. En er wordt tevens opgemerkt dat er een kleine groep mensen is die 

het als een compliment ervaart als zij het nieuws halen met discriminerende uitingen.  

 

Samenvatting en conclusies paragraaf 3  

Zowel in de literatuur als bij de experts wordt de meest gewenste manier van ingrijpen gezien om 

daders aan te spreken. Melden bij sociale media zoals Facebook en Twitter vinden de experts ook 

relevant maar daarbij worden daders niet aangesproken. Zowel de experts als de literatuur 

benadrukken dat het wel belangrijk is dat daders aangesproken worden waarbij dit het beste kan 

gebeuren vanuit een relatie met de dader of het behoren tot eenzelfde groep. Iemand aanspreken met 

wie geen enkele relatie of gedeelde groepsidentiteit bestaat, lijkt minder zinvol. Ook benadrukken 

zowel de experts als de literatuur dat het goed is om bij het ingrijpen bewustwording te creëren bij 

daders over de gevolgen voor slachtoffers en de stem van slachtoffers te laten horen.  
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Er zijn echter ook verschillen tussen de literatuur en de visie van de experts. In de literatuur ligt de 

nadruk op daders ‘zacht’ confronteren (door vragen te stellen en hun goede eigenschappen te 

benadrukken) terwijl de experts meer de nadruk leggen op concrete feedback aan de dader, onder 

meer door uit te leggen welke grenzen de dader heeft overschreden. Verschillende experts denken dat 

dit het beste kan gebeuren in een privébericht zodat het ingrijpen bij online discriminatie niet tot nieuwe 

discussies leidt.  
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Paragraaf 4: Wat weten we over de daders?  
 

In deze paragraaf staat informatie over de daders van online discriminatie centraal: eerst over 

hun motieven en kenmerken en vervolgens over de factoren die eraan bijdragen dat zij daders 

worden.  

 

Motieven van daders  

Uit onderzoek naar offline incidenten van racisme – in Noord Amerika hate crimes genoemd – weten 

we dat de daders onderling erg van elkaar verschillen. De meest duidelijke overeenkomst tussen de 

daders is volgens reviewer Craig (2002) dat zij man zijn. McDevitt, Levin en Bennett (2002) 

bestudeerden de politiedossiers van daders van hate crimes en zagen vier motieven die het meest 

voorkwamen. Een motivatie was (1) spanning zoeken; de pleger handelt vanuit een drang naar 

spanning en sensatie. Een tweede was (2) het gevoel zich te moeten verdedigen; de dader ziet dat er 

bijvoorbeeld veel ‘niet-witte’ mensen in de ‘witte’ wijk komen wonen en heeft het gevoel de wijk te 

moeten verdedigen tegen de ‘niet-witte indringers’. Een andere motivatie vormden (3) wraakgevoelens: 

de dader valt het slachtoffer aan omdat deze tot een groep behoort waarvan een ander die tot dezelfde 

groep een aanval heeft gepleegd. En tot slot is er een kleine groep daders die (4) menen de wereld te 

moeten redden van ‘het kwaad’: in de beleving van de dader zijn mensen uit de andere groep ‘het 

kwaad’.  

 

Er is een aantal onderzoeken gedaan naar daders online, hun motieven en karakteristieken. Zo weten 

we uit een onderzoek van Glaser, Dixit en Green (2002) onder witte racisten op het internet dat zij de 

meeste weerstand ervaren ten aanzien van ‘gemende huwelijken’ en veel minder op angst voor 

baanverlies. Het gaat hen erom dat ze bang zijn dat witte mensen er straks niet meer zijn (Glaser, Dixit 

& Green, 2002).  

Uit een onderzoek van Jacks en Adler (2015) komt naar voren dat er vier typen daders zijn van online 

hatecrimes: de grootste groep bestaat uit degenen die alleen lezen, kijken en delen, en uit degenen die 

ook zelf haatdragende commentaren geven. Een kleinere groep zijn mensen die anderen wijzen op 

online hatecrimes, offline events organiseren en anderen bedreigen of opscheppen over eerdere 

hatecrimes. Nog kleiner is de groep van de leiders die de haatdragende visie uiteenzetten. Bij iedere 

groep horen andere motieven.  

Uit onderzoek van Faulkner en Bliuc (2016) weten we dat daders van online discriminatie vaak hun 

best doen om hun discriminerende uitingen ‘goed te praten’. De drie strategieën die zij hierbij zagen 

waren (1) om te doen alsof het wel moreel was om te discrimineren bijvoorbeeld door te verwijzen naar 

het recht op vrijheid van meningsuiting. Een andere strategie was (2) om de eigen verantwoordelijkheid 

te minimaliseren; het kwam door anderen, bijvoorbeeld de politiek. En tot slot was er de strategie (3) 

om het slachtoffer zelf de schuld te geven. Ook bij daders van cyberbullying speelt dat de eigen 

verantwoordelijkheid niet wordt ervaren en anderen worden gezien als verantwoordelijk (Allison & 

Bussey, 2016).  

 

Sociale normen  

Uit onderzoek over cyberbullying onder adolescenten komt naar voren dat wanneer mensen de 

perceptie hebben dat hun vrienden online pesten goedkeuren, zij sociale druk ervaren om mee te doen 

aan het pesten en dat leidt tot vaker ook daadwerkelijk meedoen (Bastiaensens, et al. 2016). Ook uit 

de review van Allison en Bussey (2016) komt naar voren dat de perceptie van sociale normen een rol 

speelt bij daders van cyberbullying. In een onderzoek van Steinfeldt (et al. 2010) naar racistische 

uitlatingen op online fora, krijgen de onderzoekers de indruk dat sociale normen waarmee racisme 

wordt afgekeurd, online ontbreken. In offline onderzoek doen mensen vaak hun best om zich te 
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houden aan de norm om niet openlijk racistisch te zijn (zie o.a. Crandall, Eseleman & O’ Brien, 2002; 

Zitek & Hebl, 2007), maar online lijkt dit een geheel andere situatie en lijken deze normen veel minder 

helder of niet aanwezig.  

 

Factoren die online racisme mogelijk maken 

Hoe komt het dat online racisme plaatsvindt? Welke specifieke factoren spelen daarbij een rol die bij 

offline racisme niet voorkomen? Hieronder bespreken we de invloed van anonimiteit en interactiviteit 

die online racisme (mede) mogelijk maken. 

 

Er is recent en uitgebreid onderzoek gedaan door Fox et al (2015) naar de effecten van online 

anonimiteit op seksistische uitspraken en gedrag. Alhoewel seksisme en racisme niet hetzelfde zijn, is 

de studie wel interessant omdat deze focust op online en offline gedrag en triggerfactoren om 

kwetsende opmerkingen te maken en te delen. De onderzoekers gebruiken het bekende Online 

Disinhibition Model van Suler (2004). Dit model geeft een mogelijke verklaring voor waarom mensen 

online discriminerende uitingen doen en waarom ze dat offline bij face-to-face situaties niet doen. Fox 

et al (2015) bespreken de vijf factoren uit het Disinhibition-model en voegen een zesde factor toe, 

namelijk interactiviteit: 

 

1. Onzichtbaarheid 

De afwezigheid van directe en non-verbale reacties op een digitale uitspraak, zorgt ervoor dat 

een persoon minder bezig is met zijn of haar impression management wat een regulerende 

functie heeft in face-to-face interacties. Waar je in het dagelijkse leven direct non-verbale 

reacties kan observeren, gaat dat online langzamer of helemaal niet.  

2. Asynchroniciteit 

Wanneer de tijd tussen een racistische opmerking en een reactie daarop groot kan zijn en er 

dus geen directe feedback komt, kan de dader denken dat zijn opmerking niet veel impact 

heeft op slachtoffer (sense of immediacy). Wanneer een reactie te laat komt, kan een dader 

zelfs denken dat zijn of haar racistische opmerking heel gangbaar en acceptabel is. 

3. Afwezigheid van autoriteit 

Door de afwezigheid van een autoriteit online is er geen controle over vooroordelen. Racisme 

kan dan als sociaal acceptabel worden gezien. Er is niemand die echt een positie heeft om te 

zeggen dat het niet kan. Uit een ander onderzoek naar online discriminatie binnen chatrooms 

met tieners (Tynes et al, 2008) blijkt dat respondenten in chatrooms waar online gemonitord 

wordt en mensen uit de chatroom gegooid kunnen worden bij overtreding van regels, slechts 

19 procent kans hadden om in aanraking te komen met racistische uitspraken. In chatrooms 

waar er niet gemonitord wordt, was deze kans 59 procent. Dit laat zien wat het effect is van de 

aanwezigheid van een (online) autoriteit; de tieners conformeren zich aan de regels van de 

moderator. Maar zodra de moderation weg is, komen de vooroordelen alsnog naar voren, als 

er geen positieve sociale normen zijn. 

4. Dissociatieve anonimiteit 

Het vermogen om online gedrag los te koppelen van het fysieke zelf heet dissociatieve 

anonimiteit. Vooral bij social media-accounts waar je niet je echte identiteit hoeft te verifiëren 

(zoals Twitter) ervaren sommige mensen geen link tussen hun online en offline identiteit. 

Hierdoor kunnen ze asociaal gedrag vertonen, omdat mensen ervan overtuigd zijn dat het 

online gedrag niet representatief is voor hun werkelijke zelf. Uit een studie van Rowe (2015) 

blijkt dat gebruikers die online anoniem zijn minder ‘geciviliseerde’ berichten posten dan 

gebruikers die dat niet zijn en bijvoorbeeld zichtbaar zijn via hun Facebook-account.  
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5. Dissociatie tussen offline en online  

De ‘ontkoppeling’ tussen een online en een offline identiteit zorgt ook voor een dissociative 

imagination. Dit houdt in dat mensen denken dat de online wereld een aparte wereld of andere 

entiteit is die geen of weinig raakvlakken heeft met, of effecten heeft op de offline wereld. 

“What happens online, stays online.” En omdat het online gedrag geen implicaties heeft voor 

de echte wereld, is racistisch gedrag gelegitimeerd of wordt het gezien als iets normaals, 

aangezien er zogenaamd geen ‘echte’ slachtoffers zijn.  

6. Interactiviteit 

De factor die Fox et al (2015) toevoegen betreft de mate van interactiviteit. Wanneer mensen 

online zelf hun (racistische) berichten schrijven, leidt dit tot meer engagement of betrokkenheid 

met de betreffende boodschap. Dit zorgt voor meer gevoelens van agency bij de persoon en 

dat zorgt voor een sterkere invloed van de boodschap op cognitie, attitude en gedrag. Er zou 

daarom een verschil kunnen zijn tussen mensen die racistische berichten zelf schrijven en 

mensen die de berichten slechts delen.  

 

Relatie tussen offline en online discriminatie 

Online discriminatie kan ook gevolgen in real life hebben. De auteurs Fox et al (2015) onderzochten op 

basis van 172 respondenten in hoeverre anonimiteit en de interactiviteit van tweets met seksistische 

inhoud invloed heeft op seksisme. Aan een aantal deelnemers werd gevraagd om een Twitteraccount 

aan te maken die gekoppeld was aan hun eigen identiteit en de rest moest een geanonimiseerd 

account aanmaken. De respondenten werd toen gevraagd om een seksistische hashtag te re-tweeten, 

te delen of zelf te schrijven. Hierna moesten de deelnemers twee niet-gerelateerde taken uitvoeren, 

namelijk een survey invullen en een selectieprocedure uitvoeren waarin ze mannen en vrouwen 

moesten selecteren voor een vacature. Degenen die een anonieme Twitteraccount hadden 

aangemaakt, toonden veel meer agressieve vormen van seksisme dan degenen die een persoonlijk 

account hadden. Daarnaast vertoonden twitteraars die zelf een seksistisch bericht hadden geschreven 

meer seksisme en beoordeelden ze vrouwelijke sollicitanten lager, vergeleken met twitteraars die 

inhoud slechts delen. Dit online disinhibition effect is ook in andere studies gevonden waarbij 

vijandigheid jegens anderen is onderzocht (Halpern & Gibbs, 2013, Rowe, 2014; aangehaald door Fox 

et al, 2015). Bovendien tonen Fox et al met deze studie aan dat anoniem vijandig gedrag online effect 

kan hebben op ‘echte’, offline situaties, ook als de identiteit van de dader wel bekend is (zoals het 

beoordelen van vrouwelijke sollicitanten op hun capaciteiten). Ze bevelen daarom aan om online 

seksisme tegen te gaan, om mensen te wijzen op het feit dat online en offline gedrag niet twee 

gescheiden zaken zijn, maar juist dezelfde.   

 

Uitkomsten van de expertgroep 

De experts hebben, onder meer basis van hun eigen ervaringen als slachtoffer of getuige van online 

discriminatie, de indruk dat de daders de volgende kenmerken hebben:  

 Het zijn bijna altijd mannen.  

 Het zijn niet zo zeer jongeren maar mogelijk juist ook volwassenen en in het bijzonder 50-

plussers.  

 Het komt name uit de rechts-extremistische groep.  

 Tevens noemt een aantal experts dat de daders juist extra getriggerd worden wanneer zij het 

gevoel hebben dat hun vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt en zij hun discriminerende 

uitingen niet meer mogen doen of ervoor gestraft worden.  

 Daarnaast heeft een aantal experts het idee dat de kans op discriminatie online groter is 

doordat je niet ziet wat het met iemand doet. Er is sprake van een ‘psychologische afstand’ 

tussen onbekenden waardoor ze alles tegen elkaar zeggen, omdat ze elkaar toch niet kennen.  
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 Een anonieme account kan de drempel verlagen om discriminerend te reageren, zo wordt er 

ook door de experts opgemerkt. Tegelijkertijd zijn er ook daders die duidelijk geen anoniem 

account hebben maar zich toch schuldig maken aan online discriminatie.  

 Een van de experts die daders die haar online gediscrimineerd hebben heeft gezien in de 

rechtszaak over deze zaken, bevestigt dissociatieve anonimiteit en dissociatie tussen offline en 

online: de daders waren verbaasd te zijn opgespoord.  

 

Samenvatting en conclusies paragraaf 5  
Daders van online discriminatie zijn vrijwel altijd mannen, zo komt naar voren uit de literatuur alsmede 

uit de bijeenkomst van experts. Het gaat om een groep mensen die vaak geen verantwoordelijkheid 

ervaart of neemt voor het eigen discriminerende gedrag en die dit soms probeert ‘goed te praten’. Door 

de interactiviteit online is soms ook niet duidelijk wat iemands rol is in online discriminatie: mensen die 

alleen delen, kunnen daardoor meer discriminerend reageren offline.  

 

Daders van online discriminatie kunnen duidelijk racistische motieven hebben zoals “geen vermenging 

van rassen”. Mogelijk worden sommigen van hen, zoals daders van offline discriminatie, gedreven door 

sensatie en spanning, het gevoel dat zij zich moeten verdedigen ten opzichte van mensen die ‘anders’ 

zijn of willen zij wraak nemen op iets wat hen is aangedaan door de ‘ander’.  

 

Wat de kans op daderschap online vergroot is:  

 de afwezigheid van directe en non-verbale reacties op een digitale uitspraak,  

 de afwezigheid van autoriteit en mensen die ingrijpen,  

 het vermogen om het online gedrag los te koppelen van het fysieke zelf, oftewel een 

dissociatie tussen offline en online; het idee hebben dat online gedrag geen implicaties heeft 

voor de echte wereld, wat in de ogen van daders het racistisch gedrag kan legitimeren 

aangezien er in hun ogen geen ‘echte’ slachtoffers zijn.  
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Paragraaf 5: De gevolgen van online en offline discriminatie voor slachtoffers  
 

In deze paragraaf komen de mogelijke gevolgen van online discriminatie voor de slachtoffers 

naar voren, zoals die in de literatuur worden beschreven.  

 

Negatieve impact op de gezondheid  

Verschillende onderzoeken tonen aan dat (offline) discriminatie ervaren negatieve gevolgen heeft. 

Discriminatie ervaren gaat gepaard met een minder goede fysieke gezondheid, en vooral een minder 

goede psychische gezondheid, zo komt naar voren uit een review van Williams, Neighbors en Jackson 

(2003). Een meta-analyse van Pascoe en Smart Richman uit 2009 trekt vergelijkbare conclusies: het 

ervaren van discriminatie beïnvloedt de gezondheid door de stress die deze ervaringen veroorzaken. 

Door herhaalde blootstelling aan discriminatie, kan deze stress leiden tot psychische en fysieke 

ziekten.  

Uit een review van wetenschappelijke literatuur over de impact van racisme op kinderen komt ook naar 

voren dat racisme vaak samengaat met het ervaren van een slechtere gezondheid onder kinderen en 

met externaliserend probleemgedrag zoals gewelddadig of delinquent gedrag (Pachter & Coll, 2009).  

In een Nederlandse studie onder jongvolwassenen van Marokkaanse afkomst zien we vergelijkbare 

resultaten als in het buitenlandse onderzoek: ervaren discriminatie en het ervaren van sociaal falen, 

kent een significant verband met depressieve symptomen (Van de Beek, Van der Krieke, Schoevers & 

Veling, 2017).  

Discriminatie heeft ook gevolgen voor omstanders. Uit een onderzoek op een Amerikaanse universiteit 

en een bedrijf onder werknemers en studenten, blijkt dat het horen of zien van incidenten van etnische 

discriminatie bij collega’s of medestudenten tot schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan leiden, 

net zo schadelijk als voor directe slachtoffers van discriminatie (Low et al, 2007; aangehaald door 

Nelson et al, 2011). Bovendien stapelen de effecten zich op (cumulatief) bij degenen die zowel getuige  

als direct slachtoffer zijn (geweest) van discriminatie. Mensen die zelf slachtoffer waren van 

discriminatie en hier ook vaak getuige van waren, hadden de slechtste gezondheid.  

 

Online discriminatie 

Er zijn verschillende aanwijzingen dat ook online discriminatie negatieve gevolgen heeft voor 

slachtoffers. Een onderzoek onder 16-jarigen op twee middelbare scholen in de Verenigde Staten, wijst 

uit dat online discriminatie meemaken gepaard gaat met het meer ervaren van depressie en angst 

(Tynes, Giang, Williams & Thompson, 2008). Oorzaak en gevolg kan niet worden uitgesloten, maar het 

gegeven komt overeen met onderzoek naar de gevolgen van offline discriminatie, zo melden de 

onderzoekers.  

De discriminatie die de jongeren hadden ervaren betrof voor ongeveer 70 procent discriminatie van de 

eigen groep; een kleiner deel had ook individuele discriminatie ervaren. Ook in een onderzoek van 

Tynes, Umana-Taylor, Rose, Lin & Anderson uit 2012 komt naar voren dat discriminatie kan leiden tot 

verminderde gezondheid: meisjes die meer online discriminatie rapporteerden, rapporteerden ook 

meer depressieve symptomen en meer angst. Jongens die meer online discriminatie rapporteerden, 

hadden net als de meisjes ook meer last van angst, maar niet van depressie.  

In een meer recente studie onder specifiek Latijnse-Amerikaanse jongeren van 10 tot 18 jaar kwam 

opnieuw naar voren dat het ervaren van online discriminatie gepaard gaat met het ervaren van meer 

depressieve klachten. Het gaat hierbij alleen om persoonlijke discriminatie: dus discriminatie die online 

persoonlijk tegen jou is gericht (Umaña-Taylor, Tynes, Toomey, Williams & Mitchell, 2015). Ook leidt 

het tot meer externaliserend probleemgedrag. In de eerder aangehaald studie van Keum en Miller 

(2017) bleek dat ook racisme dat niet persoonlijk was gericht, stress opleverde.  
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Ook blijkt uit een studie onder 264 Amerikaanse scholieren dat online discriminatie een verslechtering 

van het psychologisch functioneren als gevolg heeft, zoals depressie en stress (Tynes et al, 2008). 

Fox, Cruz en Young Lee (2015) stellen dat passieve of indirecte seksistische aanvallen online, ook wel 

ambient sexism genoemd, net zo schadelijk kunnen zijn voor het welzijn van vrouwen als directe 

aanvallen. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een vijandige of agressieve uitspraak, het kan ook 

verpakt zijn als grapje. 

In een recent experiment van Lee-Won, Lee, Song en Borghetti (2017) onder volwassenen Twitter-

gebruikers in de Verenigde Staten van Aziatische afkomst, waren de deelnemers willekeurig ingedeeld 

in drie groepen. Ze kregen allemaal een nep-Twitterpagina te zien maar in een groep betrof het acht 

discriminerende tweets van een twitteraar ten opzichte van Aziaten. In de andere groep betrof het acht 

retweets van een twitteraar. En in de controlegroep betrof het geen discriminerende content maar acht 

andere tweets. De groep die de discriminerende content had gelezen rapporteerde meer gevoelens 

van schaamte en woede. De deelnemers kregen naast hun vragen over hun emoties, ook een ander 

type vraag. Onder het mom van een consumententest, kregen zij de keus of zij een alcoholisch drankje 

wilden drinken of een niet-alcoholisch drankje. Al was er geen direct effect van het zien van 

discriminerende tweets op het kiezen van alcohol, het bleek wel dat dat de groep die de 

discriminerende tweets had gelezen en koos voor alcohol, ook meer woede rapporteerde.  

 

Online en Offline: vervlechting in de dagelijkse beleving 

Algoritmes zijn seksistisch, racistisch en homofobisch? 

 

Algoritmes zijn tegenwoordig veelgebruikte tools waarmee adverteerders (waaronder op Facebook) 

online gebruikers proberen te bereiken. Deze ‘slimme systemen’ (ook wel artificial intelligence 

genoemd) worden gevoed door input van mensen waarop het systeem voortborduurt. De input kan 

gestoeld zijn op vooroordelen van mensen waardoor het slimme systeem deze instandhoudt. Wanneer 

stofzuigers steeds met vrouwen worden afgebeeld dan kan een algoritme een seksistisch beeld 

bestendigen. Ditzelfde fenomeen kan ook in werking treden voor gemarginaliseerde groepen, aldus 

onderzoeker Linda Duits:  

 

“Bias in algoritmes is een groot probleem dat nog maar sinds kort erkend wordt. Deze zomer werd het 

AI Now Initiative opgericht, een onderzoeksclub die zich bezighoudt met sociale en economische 

gevolgen van kunstmatige intelligentie. Die zijn nu al nauwelijks te overzien. (..) Algoritmen beslissen 

nu al wie een lening krijgt, wie uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek en wie voorwaardelijk 

vrijgelaten wordt. Onderzoek laat zien dat gemarginaliseerde groepen, zoals mensen van kleur, verder 

benadeeld worden door deze systemen.” 

 

Bron: http://www.dieponderzoek.nl/algoritmen-zijn-seksistisch-racistisch-en-homofoob-oh-en-niet-

beroerd-je-te-bedreigen-met-verkrachting/  

 

Hoewel online discriminatie specifieke kenmerken heeft die anders zijn dan offline discriminatie, 

kunnen de gevolgen en manieren van reageren hetzelfde zijn. Hieronder bespreken we een aantal 

gevolgen. 

 
  

http://www.dieponderzoek.nl/algoritmen-zijn-seksistisch-racistisch-en-homofoob-oh-en-niet-beroerd-je-te-bedreigen-met-verkrachting/
http://www.dieponderzoek.nl/algoritmen-zijn-seksistisch-racistisch-en-homofoob-oh-en-niet-beroerd-je-te-bedreigen-met-verkrachting/
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Terugtrekken 

Uit een kwalitatief onderzoek van Awan en Zempi (2016) over de ervaringen van Britse Islamitische 

vrouwen met sluier, komt naar voren dat de participatie van deze vrouwen in de samenleving 

vermindert door een combinatie van zowel offline als online hatecrimes. De online en offline anti-

moslim vijandigheid in zowel de virtuele als de fysieke wereld, wordt door de vrouwen beleefd als een 

continuïteit. Deze samenhang in het ervaren van offline en online discriminatie, komt ook naar voren uit 

een andere Britse studie van Williams, Oliver, Aumer en Meyers (2016): de mensen uit 

minderheidsgroepen in de studie die meer subtiele vormen van racisme in de offline wereld 

rapporteerden, ervoeren de enigszins subtiele racistische online content als meer beledigend. In de 

Britse studie van Awan en Zempi betekende de vervlechting offline en online onder meer dat de 

gesluierde vrouwen bang waren dat de online dreigementen worden uitgevoerd in het ‘echte’ leven. 

Hun reactie is om zich terug te trekken: zoveel mogelijk binnen te blijven en zo min mogelijk naar 

buiten te gaan.  

 

Identiteit  

Er is weinig Nederlands onderzoek gedaan naar de gevolgen van online discriminatie. In 2009 

publiceerden Kassaye, Ashur en Heelsum hun onderzoek waarin ze focusgroepen hielden met twintig 

jonge Nederlanders van Somalische afkomst. Hen werd gevraagd hoe zij de beeldvorming over 

moslims in de media ervaren. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen offline en online media. Uit 

het onderzoek komt naar voren dat de jongvolwassenen het maatschappelijke mediadebat over 

moslims als negatief en uitsluitend ervaren. Als reactie daarop gaan sommigen zich juist sterk 

onderscheiden van andere moslims, zoals van Marokkaanse Nederlanders, terwijl anderen zich juist 

meer gaan identificeren met een internationale moslimgemeenschap. Eenzelfde strategie komt naar 

voren uit het eerder genoemde Britse onderzoek. Sommige moslims nemen andere namen aan om 

onzichtbaar te worden. Anderen gaan hun etnische afkomst meer benadrukken om zich sterker te 

onderscheiden van andere moslims (Awan & Zempi, 2016).  

 

Uit een masterthesis uit 2013 waarin zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek werd gedaan onder 

Nederlands Islamitische jongeren tussen de 14 en 21 jaar bleek juist geen impact van discriminatie op 

de identiteit van de jongeren. De jongeren gaven aan weinig discriminatie te ervaren online en 

wanneer zij wel discriminatie meemaakten, dan betrokken zij dit niet op zichzelf. Masterstudent Hout 

concludeert dat de jongeren een goede copingstrategie hebben ontwikkeld: namelijk discriminatie niet 

betrekken op zichzelf maar op degene die discrimineert.  

Dat deze masterstudent geen gevolgen vond van discriminatie voor de identiteit van de jongeren, is in 

tegenspraak met wat het Rejection-Identifcation Model wordt genoemd. Branscombe, Schmitt en 

Harvey (1999) ontwikkelden dit model en toonden onder Afrikaanse-Amerikanen aan dat het ervaren 

van meer discriminatie, leidt tot sterkere identificatie met andere Afrikaanse-Amerikanen. Deze 

identificatie met de ‘eigen groep’ vermindert de negatieve impact van discriminatie op hun psychische 

gezondheid. Dit is bevestigd door verschillende andere onderzoekers zoals Ramos, Cassidy, Reicher 

en Haslam (2012) die onderzoek deden onder internationale studenten in 32 landen.  

Het is ook aangetoond specifiek voor online discriminatie: uit een studie van Tynes, Umana-Taylor, 

Rose, Lin en Anderson uit 2012 blijkt dat een sterke etnische identiteit en zelfvertrouwen een buffer 

vormen tegen de gevolgen van online discriminatie. Jongeren die dat hebben en te maken krijgen met 

online discriminatie, rapporteren minder angst dan de jongeren die geen sterke etnische identiteit 

hebben en weinig zelfvertrouwen. Het hebben van een sterke etnische identiteit en zelfvertrouwen 

bleek echter geen buffer tegen depressie (Tynes et al, 2012).  
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Alhoewel er sterke aanwijzingen zijn dat online discriminatie leidt tot een sterkere identificatie met de 

eigen etnische minderheidsgroep, kan niet met zekerheid gesteld worden of dit ook zo uitwerkt voor 

mensen in Nederland afkomstig uit minderheidsgroepen.  
 

Uitkomsten van de expertmeeting 

In de expertmeeting komen verschillende copingsstrategieën van slachtoffers aan de orde:  

 Een grapje ervan maken, er zelf om proberen te lachen of het relativeren; 

 Een ‘dikke huid kweken’, het proberen van je af te laten glijden;  

 Vermijden: bijvoorbeeld daders blokkeren of sociale media niet of minder gebruiken.  

 

Verschillende experts benadrukken dat het slachtoffers hoe dan ook vaak wel raakt en dat geen enkele 

copingsstrategie helemaal een oplossing biedt. Een van de experts noemt dat het relativeren, er om 

lachen, zich proberen er niks van aan te trekken of te vermijden, juist ook de gezondheid van de 

slachtoffers kan verslechteren. Maar slachtoffers hebben zelf vaak het gevoel dat het melden van 

incidenten geen zin heeft; zeker als het vaak gebeurt. Tevens wordt ook de vervlechting tussen online 

en offline discriminatie benadrukt; ook bij offline discriminatie hebben veel slachtoffers het gevoel dat 

het geen zin heeft om te melden.  
 

Samenvatting en conclusies paragraaf 5  

Online discriminatie kan net als offline discriminatie schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid 

van de slachtoffers. Ook kan online discriminatie, als het gepaard gaat met offline discriminatie, het 

gevolg hebben dat mensen zich meer terugtrekken uit de samenleving. Mogelijk leidt online 

discriminatie ook tot een sterkere identificatie met de eigen etnische minderheidsgroep. Om te 

reageren op deze discriminatie kunnen slachtoffers proberen het te relativeren, erom te lachen, zich er 

niets van aan te trekken of het proberen zoveel mogelijk te vermijden, zo komt naar voren uit de 

expertmeeting. Echter deze copingsstrategieën zijn vaak niet aan te raden. Ze kunnen de gezondheid 

ook juist verslechteren. En uiteindelijk gaat het erom dat daders hun gedrag veranderen.  
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Conclusies en samenvatting  
 

Op internet komen discriminerende uitingen sterk naar voren. Incidenten in de afgelopen jaren wijzen 

erop dat online discriminatie een wijdverbreid fenomeen is. Denk aan de reacties op de Zwarte 

Pietdiscussie, racistische opmerkingen jegens voetballers van Oranje met een donkere huidskleur en 

bedreigingen richting biddende moslims. Het aantal meldingen van online discriminatie is dan ook 

gestegen: in 2015 zijn er 1.585 meldingen gedaan van online discriminatie, en verwacht wordt dat de 

meeste incidenten niet gemeld worden.5 In een Nederlands onderzoek van Ter Berg en Schothorst 

(2017) komt naar voren dat online discriminatie werd gesignaleerd op besloten en openbare 

Facebookgroepen, nieuwssites, special interest sites, discussieplatforms, Twitter en YouTube. 

 

Wat verstaan we onder online discriminatie? 

 

Onder online discriminatie verstaan we (a) individuele/persoonlijke discriminatie, dus gericht op een 

persoon, alsmede (b) discriminatie van een hele groep op basis van etnische afkomst, religie en/of 

huidskleur.  

 

(a) Individuele discriminatie houdt onder meer in het denigreren of excluderen van een individu op 

basis van etniciteit, religie of huidskleur door het gebruik van symbolen, gesproken berichten, filmpjes, 

afbeeldingen, teksten en grafische representaties.  

(b) Discriminatie van een groep – in het Engels vicarious discrimination – gaat over grappen, negatieve 

afbeeldingen of beledigingen over de groep waartoe iemand zichzelf rekent.  

 

Het gaat bij beide vormen van discriminatie om uitingen op social media, fora, whatsapp, websites, 

online video’s en muziek en online games.  

 

Wat kan er gedaan worden om online discriminatie te verminderen? De bedoeling van dit verkennende 

onderzoek is om hier meer zicht in te krijgen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:  

 

1. Wat is er bekend over de rol van omstanders bij het verminderen van online discriminatie? Het 

gaat om vragen zoals:  

 Welke factoren bepalen hun gedrag wanneer zij discriminatie waarnemen en ingrijpen? Is 

er iets bekend over wanneer en waarom omstanders wel, of juist niet ingrijpen?  

 Op welke manier kunnen omstanders bijdragen aan het voorkomen of verminderen van 

online discriminatie? Welk wenselijk gedrag moeten zij hiervoor vertonen?  

 Hoe kan dit wenselijke gedrag gestimuleerd worden?  

2. Wat zijn de achtergrondkenmerken van daders van online discriminatie? Wat weten we over 

onder meer hun motieven en sociale context?  

3. Wat is er bekend over de gevolgen van online discriminatie voor de slachtoffers en hoe deze 

gevolgen te verminderen zijn? 

 

Deze vragen zijn onderzocht door:  

 

(A) een search van de relevante wetenschappelijke literatuur. We hebben gezocht op relevante 

trefwoorden (zoals ‘online’ gecombineerd met ‘racism’) in Google scholar. Op deze manier 

                                                      

 5 https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2016/00-km/np-rapport-discriminatiecijfers-2015.pdf  

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2016/00-km/np-rapport-discriminatiecijfers-2015.pdf
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vonden we meer dan vijftig wetenschappelijke peer reviewed artikelen. We hebben hierbij ook 

gekeken naar de parallellen met offline discriminatie en naar online discriminatie op basis van 

andere gronden dan enkel etniciteit en religie. 

(B) De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn in november 2017 voorgelegd aan 

professionals die actief zijn op het verminderen van discriminatie en/of online media. We 

duiden deze bijeenkomst aan als de expertmeeting. Eén expert is op een later tijdstip 

geraadpleegd en zij heeft feedback gegeven op het stuk via de mail. Zie in de bijlage de lijst 

met namen en organisaties.  

 

Vraag 1: Wat is er bekend over de rol van omstanders bij het verminderen van online 

discriminatie?  

Omstanders kunnen een verschil maken wanneer zij getuige zijn van discriminatie: wanneer zij 

ingrijpen en hierbij de dader als omstander aanspreken, dan kan dit de dader ‘scholen’ in het feit dat 

deze een grens is overgegaan; het kan ook een sociale norm communiceren naar andere omstanders 

dat discriminatie niet toelaatbaar is. Dit blijkt uit de geraadpleegde wetenschappelijke literatuur. Tevens 

is bekend dat die sociale norm discriminerend gedrag effectief kan verminderen, zo blijkt uit literatuur 

over offline discriminatie.  

Maar werkt dit ook zo online? Offline discriminatie en online discriminatie zijn niet helemaal hetzelfde: 

discriminatie online is langere tijd zichtbaar, het is er in grote proporties en door het interactieve 

karakter van sociale media verandert het ook steeds van vorm. Ook online bestaan er echter sociale 

verbanden waarin mensen bepaalde sociale normen met elkaar delen en de mogelijkheid hebben om 

elkaar aan te spreken als de grens wordt overschreden.  

 

Hoe stimuleer je omstanders hiertoe? Hoe zorg je ervoor dat mensen gaan ingrijpen bij online 

discriminatie? Uit het literatuuronderzoek en de expertmeeting komen vier punten naar voren:  

1. duidelijkheid geven aan omstanders over wat wel of niet discriminatie is zodat zij dit kunnen 

herkennen; wanneer is iets humor? En wanneer is het discriminatie? Wat is ‘micro-agressie’?  

2. het gevoel vergroten bij omstanders dat ingrijpen zin heeft; inzicht geven in wat het oplevert en 

hoe je het beste zinvol kunt ingrijpen; 

3. empathie stimuleren voor slachtoffers; omstanders bewust maken van de gevolgen.  

 

Daarnaast noemen de experts ook een punt dat niet naar voren komt in de literatuur over omstanders 

van online discriminatie, maar wel in de literatuur over omstanders bij offline discriminatie:  

 

4. de sociale norm preventief en actief communiceren; namelijk dat discriminatie niet door de beugel 

kan. Dat kan door mensen te vragen binnen hun eigen sociale online verbanden deze norm te stellen 

maar ook door leiders en andere personen met aanzien (zoals sporters, BN-ers), zich te laten 

uitspreken. De sociale norm moet veranderen, vinden de meeste experts: online discriminatie zou niet 

‘cool’ moeten zijn, net zoals roken door veel mensen niet meer wordt gewaardeerd. 

 

Als het gaat om het stimuleren van omstanders om in te grijpen bij online discriminatie, blijkt uit de 

literatuur dat het belangrijk is dat mensen: 

 goed weten wat wel en geen discriminatie is,  

 zelf geen sterke vooroordelen hebben,  

 niet te introvert zijn,  

 dit niet afschuiven op enkel autoriteiten om in te grijpen maar zelf verantwoordelijkheid durven 

nemen,  
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 niet het idee hebben dat hun sociale relaties ernstig worden beschadigd of dat zij zelf gevaar 

lopen door ingrijpen; 

 zich niet gaan afsluiten en afkeren van negativiteit en discriminatie online.  

 

Online campagnes en mediawijsheid, juist ook bij volwassenen, worden door de experts genoemd als 

mogelijke interventies om het ingrijpen van omstanders van online discriminatie te stimuleren. Denk 

bijvoorbeeld aan een online campagne waarin concrete tips worden gegeven hoe je effectief ingrijpt, 

wanneer je dat zou moeten doen (wat grenzen en normen zijn; dus sociale normen stellen) en wat het 

aan voordelen oplevert als je ingrijpt.  

 

Maar hoe grijp je precies in als omstander? Zowel in de literatuur als bij de experts die zijn 

geraadpleegd, wordt benadrukt dat het gaat om het aanspreken van daders. Op die manier wordt er 

een sociale norm gecommuniceerd dat de daders te ver zijn gegaan. Melden bij sociale media zoals 

Facebook en Twitter zodat zij het bericht weg kunnen halen, vinden de experts ook relevant maar heeft 

als nadeel dat daarbij meestal juist niet de daders worden aangesproken of de norm openlijk met 

anderen wordt gedeeld. Ook belangrijk wordt gevonden dat deze platforms duidelijk hun 

verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van online discriminatie.  

Zowel de experts als de literatuur benadrukken dat het wel belangrijk is dat daders aangesproken 

worden waarbij dit beste kan gebeuren vanuit een relatie met de dader of het behoren tot eenzelfde 

groep. Iemand aanspreken met wie geen relatie bestaat, lijkt minder zinvol. Ook benadrukken zowel de 

experts als de onderzoekers in de literatuur dat het goed is om bij het ingrijpen bewustwording te 

creëren bij daders over de gevolgen voor slachtoffers en de stem van de slachtoffers te laten horen.  

 

Er zijn echter ook verschillen tussen de literatuur en de visie van de experts: in de literatuur ligt de 

nadruk erop dat omstanders de daders ‘zacht’ dienen te confronteren (onder meer door vragen te 

stellen en hun goede eigenschappen te benadrukken) terwijl de experts meer nadruk leggen op 

concrete feedback aan de dader, oftewel een ‘hardere’ aanpak. Dit kan onder meer door uit te leggen 

welke grenzen de dader heeft overschreden.  

Een ander verschil is dat de literatuur de nadruk legt op het aanspreken van daders in het bijzijn van 

omstanders, zodat er een sociale norm wordt gecommuniceerd terwijl verschillende experts denken dat 

dit ook kan gebeuren in een privé-bericht zodat het ingrijpen bij online discriminatie niet tot nieuwe 

discussies leidt (die voor iedereen zichtbaar zijn en ook weer negatieve gevolgen kunnen hebben voor 

de anti-discriminatie norm). Het aanspreken van daders via een privé-bericht heeft echter als nadeel 

dat andere omstanders geen weet hebben van het ingrijpen en er geen sociale norm naar meerdere 

mensen wordt gecommuniceerd.  

 

Vraag 2: Wat zijn de achtergrondkenmerken van daders van online discriminatie? Wat weten we 

over onder meer hun motieven en sociale context?  

Als we kijken naar de daders van online discriminatie, dan zijn mannen relatief vaak de daders, zo stelt 

de literatuur en dit wordt bevestigd door de experts. Daarnaast gaat het om een groep die vaak geen 

verantwoordelijkheid ervaart of neemt voor het eigen discriminerende gedrag en die dit soms probeert 

‘goed te praten’, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de vrijheid van meningsuiting.  

 

Daders van online discriminatie kunnen duidelijk racistische motieven hebben zoals ‘geen vermenging 

van rassen.’ Mogelijk worden sommigen van hen, net zoals daders van offline discriminatie, ook 

gedreven door sensatie en spanning, het gevoel dat ze zich moeten verdedigen ten opzichte van 

mensen die ‘anders’ zijn of dat zij wraak willen nemen op iets wat hen is aangedaan door de ‘ander’.  
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Wat de kans op daderschap online vergroot is:  

 de afwezigheid van directe en non-verbale reacties op een digitale uitspraak,  

 afwezigheid van autoriteit en mensen die ingrijpen,  

 het gevoel van anonimiteit,  

 een dissociatie tussen offline en online: het idee dat online gedrag geen implicaties heeft voor 

de echte wereld, wat in de ogen van daders het racistische gedrag kan legitimeren aangezien 

er in hun ogen geen ‘echte’ slachtoffers zijn.  

 

Door de interactiviteit online is soms ook niet duidelijk wat iemands rol is in online discriminatie: 

mensen die alleen delen, kunnen het idee hebben dat ze zelf niet discrimineren. Onderzoek toont 

echter aan dat alleen al het delen van discriminerende content online gepaard gaat met meer 

discriminatie offline. 

 

Vraag 3: Wat is er bekend over de gevolgen van online discriminatie voor de slachtoffers en hoe 

zijn deze gevolgen te verminderen? 

Online discriminatie kan net als offline discriminatie schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid 

van de slachtoffers. Het gaat in het bijzonder om de psychische gezondheid. Daarnaast kan online 

discriminatie, als het gepaard gaat met offline discriminatie, als gevolg hebben dat mensen zich meer 

terugtrekken uit de samenleving. Mogelijk leidt online discriminatie ook tot een sterkere identificatie met 

de eigen etnische minderheidsgroep. Om te reageren op deze vorm van discriminatie kunnen 

slachtoffers proberen het te relativeren, er om te lachen, zich er niets van aan te trekken of het zoveel 

mogelijk vermijden, zo komt naar voren uit de expertmeeting. Echter helemaal effectief zijn deze 

copingsstrategieën van slachtoffers niet: uiteindelijk gaat het erom dat de daders hun gedrag 

veranderen. Vanuit hen moet de verandering komen en niet zo zeer vanuit de slachtoffers.  

 

Tot slot 

Alle antwoorden op de onderzoeksvragen van dit eerste verkennende onderzoek over online 

discriminatie maken duidelijker dat er verschillende mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van 

interventies gericht op het verminderen van online discriminatie. In dit onderzoeksrapport lag de nadruk 

op het ingrijpen door omstanders: gebleken is dat omstanders door onder meer het aanspreken van 

daders een sociale norm kunnen communiceren namelijk dat online discriminatie niet door de beugel 

kan. Bij het ingrijpen als omstander is het belangrijk om onderscheid te maken tussen typen daders. 

Ken je de daders persoonlijk? Behoor je tot de groep van de dader? Zijn de daders nog te beïnvloeden 

of gaat het om een ‘harde kern’ van notoire racisten? Heeft het online platform nog invloed op hoe er 

wordt gesproken? Verschillende ‘sub-groepen’ onder daders vereisen waarschijnlijk verschillende 

strategieën van omstanders. Mogelijk maakt het ook uit of het gaat hate speech, nep-nieuws of direct 

één-op-één racisme.  

Dat betekent dat we nog meer zicht moeten krijgen op wat werkt voor wie, binnen welke context, als 

het gaat om het tegengaan van online discriminatie. Want duidelijk is dat de aanpak van online 

discriminatie nog in de kinderschoenen staat en verdere aandacht verdient zodat alle partijen beter 

tegen online discriminatie kunnen optreden.  
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Bijlage 1: Stimulerende en belemmerende factoren om in te grijpen bij 
discriminatie 

 

Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

 

1. Kennis over wat racisme is  

2. Behoefte om de dader kennis bij te 

brengen. 

 

a. Vooroordelen en kleurenblindheid 

 

3. Weten welke strategieën er zijn voor 

bystander antiracisme actie (zie kopje 

Strategieën bystander antiracisme actie) 

4. Vinden dat je de benodigde 

vaardigheden hebt om te interveniëren 

en dat je samen met anderen racisme 

kan verminderen (self en collective 

efficacy) 

 

b. Gebrek aan kennis over hoe te interveniëren 

bij racisme 

 

c. Denken dat interveniëren bij racisme niet 

effectief is (eigen effectiviteit) 

 

5. Affectieve reacties op racisme, zoals 

empathie, woede, afkeuring 

6. Bewust zijn over de schade veroorzaakt door 

racisme bij slachtoffer(s) 

 

d. Geen empathie en schuldgevoelens hebben 

e. Introvert en gesloten zijn 

 

7. (Gedeelde) verantwoordelijk voelen om te 

interveniëren 

 

f. Impressiemanagement, het behouden van 

interpersoonlijke relaties, sociale status en 

conflicten vermijden 

 

8. Antiracistische sociale norm 

9. Legitimering van ingrijpen bij racisme door 

leiders 

10. Goede voorbeelden van bystander 

antiracisme 

 

g. Angst voor geweld of belediging/gekwetst te 

worden door de dader (persoonlijke veiligheid) 

h. Anonimiteit 

i. Genderrol prescripties voor vrouwen 

j. Exclusieve groepsidentiteit 

k. Sterke nadruk op vrijheid van meningsuiting 

en antipolitieke correctheid  

l. Sociale normen die tolerant zijn voor racisme 
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Bijlage 2: Geraadpleegde experts  

 
Geraadpleegde experts tijdens expertmeeting op 10 november 2017 en/of meelezers rapport 
 

1. Edo Haveman, Facebook                        

2. Gijs van Beek, Textgain                           

3. Jasper van der Kuijp, Ministerie SZW, Communicatie              

4. Linda Duits, zelfstandige                              

5. Mimi van Dun, Mediawijzer                           

6. Onur Sahin, Universiteit Utrecht                              

7. Ron van Wonderen, Verwey Jonker                  

8. TikHo Ong, RADAR                          

9. Vincent Walet, Ministerie SZW, Integratiebeleid    

10. Sylvana Simons, (ervarings)deskundige (online) discriminatie                         
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