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Inleiding
Discriminatie komt veel voor in onze samenleving. Het 

is een complex probleem dat zich manifesteert vanuit 

verschillende gronden, op verschillende manieren en in 

verschillende domeinen. Het Rijk wil meer doen om dit te 

voorkomen en aan te pakken, en heeft daarom een Nati-

onaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en een 

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding benoemd. 

Ook steeds meer gemeenten willen discriminatie aanpak-

ken en daarvoor lokaal antidiscriminatiebeleid ontwikkelen. 

Sommige gemeenten worstelen daarbij met een specifieke 

vorm van racisme of discriminatie. Bijvoorbeeld vernielin-

gen of bedreigingen gericht tegen moslims of tegen Joodse 

gebedshuizen. Of de gemeente krijgt vanuit haar Sinti-ge-

meenschap het verzoek om op te treden tegen discrimina-

tie. Om gemeenten hiervoor specifieke kennis en hande-

lingsperspectief te bieden, hebben we deze handreiking 

ontwikkeld. We werkten daarvoor samen met (zelf)organi-

saties uit verschillende gemeenschappen en gemeenten, en 

ontvingen feedback van betrokken gemeenteambtenaren.

We besteden aandacht aan het voorkomen en bestrijden 

van de volgende vijf specifieke vormen van discriminatie  

en racisme:

1. anti-Zwart racisme

2. antisemitisme

3. anti-moslim racisme

4. antiziganisme (discriminatie van Sinti en Roma)

5. Lhbti+ discriminatie

Elk van deze vormen heeft een eigen geschiedenis, een ei-

gen dynamiek en eigen kenmerken. Bij het bestrijden van 

discriminatie is het belangrijk oog te hebben voor deze spe-

cifieke kenmerken. In bepaalde situaties kan het juist nodig 

zijn om in te spelen op de samenhang tussen deze verschil-

lende vormen van discriminatie.

Deze handreiking is mede mogelijk gemaakt met subsidie 

van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze vormt een aanvulling 

op de eerder verschenen Handreiking antidiscriminatiebeleid 

voor gemeenten (Briels et al., 2018) die door Movisie ont-

wikkeld is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Die algemene handreiking is te 

beschouwen als de basis; daarin staat onder meer een stap-

penplan beschreven aan de hand waarvan een lokaal antidis-

criminatiebeleid kan worden ontwikkeld.

Opbouw van deze handreiking
Deze handreiking bestaat uit een algemeen hoofdstuk over 

de aanpak van discriminatie, en vijf afzonderlijke hoofd-

stukken met praktische leidraden bij de aanpak van de vijf 

hierboven genoemde specifieke vormen van discriminatie 

en racisme. Deze vijf hoofdstukken zijn los van elkaar te 

lezen en gebruiken. Zo kunt u heel gericht naar informatie 

en tips zoeken over (de aanpak van) de specifieke vorm van 

discriminatie waarmee uw gemeente te maken heeft.

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
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In elk van deze vijf hoofdstukken vindt u een definitie van 

het type discriminatie of racisme dat in dat hoofdstuk cen-

traal staat. Vervolgens geven we informatie over de uitings-

vormen, de prevalentie en de zogeheten triggerfactoren. 

In de slotparagraaf van elk hoofdstuk bieden we een stap-

penplan voor het ontwikkelen van beleid voor een specifiek 

type discriminatie of racisme.

In dat stappenplan kunt u lezen wat er werkt in de aanpak 

van de betreffende vorm van discriminatie, en hoe u beleid 

kunt ontwikkelen. Daarnaast noemen we veelbelovende 

initiatieven, en geven we aan in welke bronnen u meer 

kunt lezen over dit onderwerp.

De verschillende soorten discriminatie en racisme kennen 

overeenkomsten wanneer het gaat om de (preventieve) 

aanpak. Zo geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van elke 

vorm van discriminatie dat het helpt wanneer omstanders 

weten hoe zij moeten ingrijpen. En voor elke vorm is het 

aan te raden om de slachtoffers ervan te betrekken bij de 

aanpak. Deze onderwerpen komen in elk hoofdstuk aan 

de orde. Wanneer u alle vijf de hoofdstukken leest, zult u 

daardoor veel overeenkomende informatie tegenkomen. 

Maar u krijgt ook duidelijk zicht op de verschillen; bijvoor-

beeld door informatie over de specifieke achtergrond en 

geschiedenis van een bepaalde vorm van discriminatie en 

racisme, en tips waarmee u rekening kunt houden in de 

specifieke aanpak. Zo hopen wij u voldoende toe te rusten 

voor een stevige lokale aanpak.

Gebruikte benamingen
In overleg met experts en (belangen)organisaties hebben 

we gekozen voor het gebruik van bepaalde benamingen, 

zoals anti-Zwart racisme, anti-moslim racisme en antizi-

ganisme. Wij zijn ons ervan bewust dat dergelijke bena-

mingen in het dagelijks taalgebruik soms (nog) niet zijn 

ingeburgerd. Om de verschillende vormen van discriminatie 

en racisme duidelijk van elkaar te onderscheiden, hebben 

we gekozen voor benamingen waaruit duidelijk blijkt tegen 

wie het racisme of de discriminatie gericht is.

Om onderscheid te maken tussen zwart als kleur en Zwart 

als aanduiding van personen, schrijven we Zwart in deze 

handleiding met een hoofdletter.

Er is gekozen voor de term anti-moslim racisme omdat dis-

criminatie van moslims niet alleen plaatsvindt op grond van 

religie, maar er ook sprake is van zogeheten racialisering van 

moslims. Dat betekent dat moslims ook steeds meer als een 

groep beschouwd worden met statische eigenschappen.

Voor discriminatie van mensen uit de Joodse of Roma en 

Sinti gemeenschappen gebruiken we de benamingen ‘anti-

semitisme’ en ‘antiziganisme’. Deze termen zijn ook in Van 

Dale opgenomen.

De afkorting lhbti+ duidt op lesbische personen, homosek-

suele personen, biseksuelen, transgender personen en inter-

sekse personen. Voor een nadere toelichting op de begrip-

pen verwijzen wij naar de desbetreffende hoofdstukken.
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1. Aanpak van discriminatie algemeen
Dit hoofdstuk kwam tot stand in samenwerking met een 

begeleidingscommissie bestaande uit experts van de vol-

gende organisaties: Collectief Tegen Islamofobie, Islamiti-

sche Schoolbesturen Organisatie ISBO, IZI Solutions, Ladies 

Network Venray/Stiching Hiba en Habib, Christenen en 

Moslims (OJCM) Stichting Contactorgaan Moslims &  

Overheid (CMO), Selam Inclusief en S.P.E.A.K. 

1.1 Wat is discriminatie?
In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat discri-

minatie, op welke grond dan ook, verboden is. De grond-

wet noemt expliciet: godsdienst, levensovertuiging, politie-

ke gezindheid, ras en geslacht. Seksuele gerichtheid en het 

hebben van een beperking worden daar binnenkort aan 

toegevoegd.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelt dat discri-

minatie het nadelig behandelen is van personen omdat zij 

behoren, of gerekend worden, tot een bepaalde groepering 

(Andriessen et al., 2010).

In navolging van het SCP (Andriessen et al., 2017) onder-

scheiden we verschillende vormen van discriminatie:

a. Negatieve bejegening: denk aan onvriendelijke be-

handeling, naroepen of pesten en micro-agressies. Mi-

cro-agressiegebeurtenissen zijn alledaagse beledigingen, 

minachtingen en vernederende opmerkingen die vaak 

worden geleverd aan mensen uit een minderheid of 

gemarginaliseerde achtergrond (Lui & Quezada, 2019). 

Deze micro-agressies zijn meestal zo doorgedrongen en 

automatisch in dagelijkse interacties, dat ze vaak over 

het hoofd worden gezien.

b. Ongelijke behandeling: zoals geweigerd worden voor 

een discotheek of café, of minder betaald krijgen voor 

hetzelfde werk. Er wordt bijvoorbeeld onterecht verschil 

gemaakt tussen mensen op basis van kenmerken die in 

een bepaalde situatie niet relevant zijn. Denk aan een 

sollicitant die voor een baan als vrachtwagenchauffeur 

wordt afgewezen omdat diegene een vrouw of moslim 

is. Wanneer iemand voor die baan wordt afgewezen 

omdat hij of zij bijvoorbeeld geen rijbewijs heeft, is dat 

onderscheid relevant, en is het geen discriminatie.

c. Vernieling, bedreiging of geweld: denk daarbij aan 

mensen die op straat worden aangevallen of van wie 

eigendommen door anderen vernield of beklad worden. 

Dit geweld kan ook achter de voordeur plaatsvinden: bij-

voorbeeld in een situatie waarin een kind dat uit de kast 

komt als transgender en om die reden wordt mishandeld 

door de ouders.

Daarnaast is er een onderscheid te maken tussen interper-

soonlijke discriminatie (dit gaat over gedrag tussen mensen; 

de ene persoon of groep mensen discrimineert de andere 

persoon of groep mensen) en institutionele vormen van dis-

criminatie (dit heeft betrekking op beleid en contexten die 
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ongelijkheid creëren, uitvoeren, bevestigen en behouden). 

Bij institutionele discriminatie gaat het over instellingen 

of organisaties die beleid hanteren waarbij (onbedoeld of 

bedoeld) het effect is dat er onterecht onderscheid wordt 

gemaakt, bijvoorbeeld op basis van etniciteit, huidskleur of 

religie (Felten et al. 2021b).

Voor meer informatie hierover, zie de pagina Wat is discri-

minatie? (rijksoverheid.nl).

Wanneer institutionele discriminatie gericht is op groepen 

mensen met een bepaalde huidskleur, afkomst, cultuur en/

of religie, dan spreken we van institutioneel racisme (zie 

ook paragraaf 1.3).

Intersectionaliteit
Ieder mens is tegelijkertijd onderdeel van verschillende 

groepen, zoals gender, leeftijd, klasse/sociaal-economische 

status, etniciteit, religie, of nationaliteit. En ieder mens 

bevindt zich op een kruispunt van groepen – en dus van 

mogelijke discriminatiegronden – dat zijn of haar positie 

bepaalt in de samenleving. Dit noemen we intersectio-

naliteit (Crenshaw, 1989) of kruispuntdenken (Wekker & 

Lutz, 2001). Zo kan een lesbische moslima op verschillen-

de gronden gediscrimineerd worden: als vrouw, als lhbti+ 

persoon én als moslim. De combinatie van factoren kan tot 

specifieke vooroordelen of discriminatie leiden. Zo hebben 

ook zwarte vrouwen te maken met specifieke vooroorde-

len. Maar discriminatie is niet simpelweg een opstapeling 

of combinatie van een aantal factoren: bepaalde vormen 

van discriminatie versterken of verzwakken elkaar. Bijvoor-

beeld: uit een onderzoek van het SCP blijkt dat mannen 

met een niet-Westerse achtergrond meer te maken krijgen 

met discriminatie op de arbeidsmarkt dan vrouwen met 

een niet-Westerse achtergrond (Andriessen et al.2010). De 

discriminatie waar mensen mee te maken krijgen, wordt 

dus bepaald door het kruispunt, oftewel de intersectie, van 

verschillende discriminatiegronden. Voor meer informatie 

hierover, zie het artikel van Movisie (2020) Diversiteitsfacto-

ren en uitsluiting. Een intersectionele benadering (movisie.

nl). Ook de interactie is van invloed op de vorm van discri-

minatie. Denk bijvoorbeeld aan een lesbische moslima die 

binnen de moslimgemeenschap met andere vooroordelen 

te maken zal hebben dan in de lhbti+ gemeenschap.

1.2 Het verbod op discriminatie
Artikel 1 van de Grondwet gebiedt dat iedereen in Neder-

land in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Discriminatie, 

op welk grond dan ook, is verboden. Dit is de basis voor alle 

wetten en regels in Nederland. Artikel 1 is uitgewerkt in ver-

scheidene wetten en regels. De belangrijkste daarvan zijn:

· Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) 

De AWGB verbiedt ongelijke behandeling op de arbeids-

markt, bij het vrije beroep en bij het aanbod van goederen 

en diensten. Daaronder vallen ook onderwijs en gezond-

heidszorg.

· Wetboek van Strafrecht 

Het Wetboek van Strafrecht verbiedt het maken van dis-

criminerende opmerkingen of het doen van uitspraken die 

tot haat of discriminatie aanzetten. Het regelt het verbod 

op discriminatie in de uitoefening van een ambt, beroep 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie
https://www.movisie.nl/artikel/diversiteitsfactoren-uitsluiting
https://www.movisie.nl/artikel/diversiteitsfactoren-uitsluiting
https://www.movisie.nl/artikel/diversiteitsfactoren-uitsluiting
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006502&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=V&artikel=137c
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of bedrijf, en deelname aan activiteiten die gericht zijn op 

discriminatie.

Toelichting:

· Langs twee wegen is voorzien in strafrechtelijke bescher-

ming tegen discriminatie. Allereerst via de discriminatie-

delicten in het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast is in de 

Aanwijzing discriminatie van het Openbaar Ministerie het 

vervolgingsbeleid neergelegd dat is gericht op de aanpak 

van discriminatie. Dit beleid ziet toe op gepleegde com-

mune delicten met een discriminatie-aspect. Denk bijvoor-

beeld aan mishandeling of belediging waarbij een discrimi-

natieaspect mogelijk meespeelde. 

· Antidiscriminatiewetgeving kan in bepaalde situaties bot-

sen met andere Nederlandse grondrechten, zoals de vrij-

heid van meningsuiting. Iedereen in Nederland heeft het 

recht om zijn of haar mening te geven, maar deze mening 

mag niet aanzetten tot haat. Het Openbaar Ministerie 

(OM) kan bij bewijsbare en strafbare discriminatie over-

gaan tot vervolging. Het OM heeft een Landelijk Expertise 

Centrum Discriminatie (LECD), dat zorgt voor het adviseren 

en informeren van officieren en andere medewerkers  

binnen het OM op het gebied van de aanpak van discrimi-

natiezaken. 

· Burgers die menen slachtoffers te zijn van ongeoorloofd 

onderscheid, kunnen terecht bij de gemeentelijke antidis-

criminatiebureaus (ADV’s), het College voor de Rechten 

van de Mens, de politie en het Meldpunt Internet Discrimi-

natie (MiND).

De NCDR en NCAB

Sinds 15 oktober 2021 is er een Nationaal Coördi-

nator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) aan-

gesteld. De NCDR is een regeringscommissaris die 

als doel heeft de aanpak van discriminatie en racis-

me te versterken. Deze coördinator legt daarbij de 

verbinding tussen maatschappelijke actoren op het 

terrein van de preventie en aanpak van discrimina-

tie en racisme enerzijds, en de overheid anderzijds. 

Het is zijn taak om samen met het kabinet en onder 

verantwoordelijkheid van de minister van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijkrelaties, een nationaal 

programma te ontwikkelen met concrete acties. Het 

nationale programma richt zich op de aanpak van 

discriminatie en racisme op alle gronden. De NCDR 

bewaakt vervolgens ook de daadwerkelijke uitvoe-

ring van de geplande acties. 

Sinds 1 april 2021 is er een Nationaal Coördinator 

Antisemitismebestrijding (NCAB) aangesteld. Deze 

coördinator geeft gevraagd en ongevraagd advies 

over de aanpak van antisemitisme: discriminatie, 

bedreiging of intimidatie van de Joodse gemeen-

schap. Ook signaleert de NCAB ontwikkelingen op 

het gebied van antisemitisme.

Voor vragen, advies en algemene informatie kan iedereen te-

recht bij Discriminatie.nl (landelijke plek voor het melden van 

discriminatie, en voor vragen, advies en algemene informatie).

https://www.om.nl/onderwerpen/discriminatie/lecd
https://www.om.nl/onderwerpen/discriminatie/lecd
https://www.mindnederland.nl/
https://www.mindnederland.nl/
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1.3 Verklaringen voor discriminatie
Er zijn verschillende verklaringen te geven voor discrimine-

rend gedrag:

· Vooroordelen: Vooroordelen zijn (negatieve) gevoelens 

ten opzichte van een of meer personen die deel uitmaken 

van een bepaalde (gestigmatiseerde) groep of meerdere 

(gestigmatiseerde) groepen, zonder dat je deze mensen 

hoeft te kennen (Gordijn & Wigboldus, 2013). Dus 

wanneer je bang of boos reageert, of je op een andere 

manier vervelend voelt en gedraagt bij iemand omdat je 

diegene ziet als ‘anders’ dan jezelf, dan heb je last van 

vooroordelen.

· Stereotypen: Stereotypen gaan over wat iemand denkt te 

weten van anderen. Het zijn overdreven denkbeelden over 

mensen die alle kenmerken bevatten die we aan een groep 

toeschrijven. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn 

(Gordijn & Wigboldus, 2013). In de praktijk zijn ze over-

wegend negatief. Bij stereotypen gaat het dus over een 

bepaalde manier van denken, terwijl het bij vooroordelen 

over gevoelens gaat.

· Perceptie van de sociale norm: Of mensen de intentie 

hebben om te discrimineren, wordt niet alleen bepaald 

door wat zij zelf denken, maar vaak veel sterker door de 

stimulerende of remmende invloed van de sociale norm. 

De sociale omgeving heeft grote invloed op wat mensen 

denken (hun perceptie) over ‘hoe het hoort’ of ‘wat nor-

maal is’. Mensen die de indruk hebben dat iedereen in hun 

gemeente of wijk discriminatie afkeurt, doen vaak meer 

hun best om niet te discrimineren. Maar helaas werkt het 

ook andersom (zie onder andere Crandall et al., 2002;  

Tankard & Paluck, 2016; Zitek & Hebl, 2007).

Impliciete en expliciete vooroordelen

· Bij impliciete vooroordelen gaat het om associa-

ties die direct ontstaan in iemands brein zonder 

dat hij of zij dit in de gaten heeft. Het uit zich in 

iemands gedrag of oordelen zonder dat deze per-

soon zich daar zelf bewust van hoeft te zijn of dit 

opzettelijk doet (Gawronski & Bodenhausen 2006; 

Greenwald & Banaji, 1995; Greenwald, McGhee 

& Schwartz, 1998). In het dagelijks taalgebruik 

heten dit ook wel ‘onbewuste vooroordelen’.

· Expliciete vooroordelen daarentegen zijn opzette-

lijke en bewust overwogen vooroordelen (Dovidio, 

Kawakami & Gaertner, 2002). In het dagelijks 

taalgebruik heten dit ook wel ‘bewuste vooroor-

delen’.

Discriminatie is dus vooral een maatschappelijk probleem, 

veroorzaakt door vaak eeuwenoude ongelijke machtsver-

houdingen tussen verschillende groepen mensen in de 

samenleving. Het is geen toeval dat de ene groep meer te 

maken krijgt met discriminatie dan de andere.
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Verschil tussen discriminatie en racisme

Sommige groepen mensen lopen veel meer kans op discri-

minatie dan andere. Dat komt doordat in onze samenleving 

veelvuldig op een bepaalde manier over bepaalde groepen 

mensen wordt gedacht. Racisme gaat over dit denken. We 

doelen hiermee op de in de samenleving heersende ideo-

logie die veronderstelt dat de ene groep mensen (op grond 

van hun huidskleur, afkomst, cultuur en/of religie) beter is 

dan de andere. Racisme is een ideologie of denkwijze die 

er foutief van uitgaat dat mensen zijn onder te verdelen in 

verschillende ‘rassen’, en dat ‘ras’ bepalend is voor de intel-

lectuele, fysieke of andersoortige capaciteiten van mensen. 

Het ene ‘ras’ wordt daarbij superieur gesteld aan een ande-

re. Dit denken zorgt in onze samenleving voor structurele 

machtsverschillen tussen verschillende groepen mensen, of 

houdt deze in stand. Dus hoewel iedereen slachtoffer kan 

worden van discriminatie, geldt dat niet voor racisme. Ra-

cisme treft alleen bepaalde groepen mensen, op grond van 

hun huidskleur, afkomst, cultuur en/of religie. 

De term ‘institutioneel racisme’ gaat over racisme dat is in-

gebed in instituten: dat kunnen concrete organisaties zijn, 

zoals een bedrijf of een uitkeringsinstantie, maar ook een 

institutioneel veld, zoals de arbeidsmarkt, de gezondheids-

zorg of het onderwijs. Institutioneel racisme betekent dat 

de processen, het beleid en de (geschreven en ongeschre-

ven) regels van instituten leiden tot structurele ongelijkheid 

tussen mensen met verschillende achtergrond, huidskleur 

of religie.

Voor meer informatie hierover, zie de publicatie van het 

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS): Institutioneel 

racisme in Nederland (Felten et al., 2021a).

Triggerfactoren
Triggerfactoren zijn bepaalde omstandigheden of gebeur-

tenissen die (verschillende vormen van) discriminatie doen 

versterken of oplaaien. Denk aan bepaalde voetbalwedstrij-

den of demonstraties. Elke discriminatiegrond kent specifie-

ke triggerfactoren. In de afzonderlijkere hoofdstukken gaan 

we daar nader op in.

1.4  Wat werkt om discriminatie te 
verminderen?

Om verschillende vormen van discriminatie of racisme te 

voorkomen of verminderen, zijn er talloze lokale en lande-

lijke interventies ontwikkeld. Veel aanpakken zijn effectief. 

Maar helaas hebben sommige aanpakken een tegenover-

gesteld effect. Zo weten we bijvoorbeeld dat de volgende 

werkwijzen een negatief effect hebben:

· Uitleggen dat stereotypen niet juist zijn. Dit is niet effectief 

in het voorkomen of tegengaan van discriminatie, omdat 

we stereotypen alleen maar beter onthouden als deze wor-

den herhaald; ook als erbij wordt vermeld dat deze onjuist 

zijn. Dat is een onbewust proces.

· Discussies en debatten waarin deelnemers wordt gevraagd 

om stelling te nemen over gediscrimineerde groepen of 

waarin bediscussieerd wordt of discriminatie wel of niet 

door de beugel kan. Dergelijke discussies verzwakken de 

norm tegen discriminatie.

https://www.kis.nl/publicatie/institutioneel-racisme-nederland-de-aanwijzingen-uit-de-wetenschappelijke-literatuur-op
https://www.kis.nl/publicatie/institutioneel-racisme-nederland-de-aanwijzingen-uit-de-wetenschappelijke-literatuur-op
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Kennis over de mogelijke effecten van een bepaalde werk-

wijze is dus belangrijk.

In de publicaties Wat werkt bij het verminderen van discri-

minatie. (Felten et al., 2020a) en Wat werkt in de aanpak 

van institutioneel racisme (Felten et al., 2021b) is uitgebreid 

beschreven wat er op basis van wetenschappelijk onderzoek 

bekend is over wat werkt in het verminderen of voorkomen 

van discriminatie. We geven daar een kort overzicht van.

Ervaringsverhalen over discriminatie

Wie zich inleeft in mensen die gediscrimineerd worden, 

heeft minder vaak last van vooroordelen. Dat geldt zowel 

voor jongeren als voor volwassenen. Aanpakken die daarop 

aansluiten zijn: inzet van (ervarings)deskundige sprekers, 

vertoning van films of bezoek aan theaterstukken waarin 

het perspectief van de persoon die gediscrimineerd wordt, 

centraal staat. Bekijk voor meer informatie de video Voor-

oordelen verminderen doe je zo! (video van KIS).

Positief contact

Onbekend maakt onbemind, en andersom geldt: bekend 

maakt bemind. Mensen in contact brengen met mensen 

over wie vooroordelen bestaan, kan een goede methode 

zijn om die vooroordelen te verminderen. Dit werkt echter 

alleen wanneer de contacten positief zijn, leiden tot meer 

empathie en tot minder angst. Contact tussen mensen kan 

niet alleen helpen om vooroordelen en stereotypen te ver-

minderen, maar kan er ook voor zorgen dat mensen zich 

meer willen inzetten tegen discriminatie of racisme (Hässler 

et al., 2020). 

Voor meer informatie, zie de publicatie Waarom contact 

werkt (Van Wonderen & Felten, 2020).

Consequent en herhaaldelijk de norm uitdragen dat 

discriminatie niet oké is

Mensen die aanzien genieten of status hebben bij een be-

paalde groep – zoals de burgemeester, wethouders, fractie-

voorzitters en social influencers – kunnen het goede voor-

beeld geven door discriminatie openlijk af te keuren. Ook is 

het belangrijk dat mensen merken dat in hun eigen ‘groep’ 

(onder de eigen vrienden, klasgenoten, collega’s et cetera) 

discriminatie duidelijk wordt afgekeurd. Het inzetten van 

rolmodellen kan hieraan bijdragen.

Verschillende vormen van discriminatie aan elkaar 

verbinden en overeenkomsten laten zien

Mensen die minder feeling hebben met bepaalde vormen 

van discriminatie kunnen bereikt worden door eerst met 

hen te spreken over het soort discriminatie waar zij zich 

het meest door geraakt voelen. Door dat gevoel te verbin-

den aan andere vormen van discriminatie, kan er begrip en 

empathie ontstaan.

Bewustwording stimuleren bij gemotiveerde mensen 

die vooroordelen kunnen beheersen

Bij mensen die gemotiveerd zijn om hun onbewuste eigen 

vooroordelen en stereotypen te verminderen, is het zinvol 

om hen hiermee te confronteren. Wie zich bewust is van 

zijn eigen vooroordelen en stereotypen, kan daarop gaan 

letten en proberen daar niet naar te handelen. Dit werkt 

echter alleen bij mensen die voldoende in staat zijn tot zelf-

https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-def_0.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-def_0.pdf
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-de-aanpak-van-institutioneel-racisme
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-de-aanpak-van-institutioneel-racisme
https://www.kis.nl/video/vooroordelen-verminderen-zo-doe-je-dat
https://www.kis.nl/video/vooroordelen-verminderen-zo-doe-je-dat
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reflectie en zelfcontrole. Bij kinderen en pubers werkt deze 

aanpak bijvoorbeeld niet, maar bij gemotiveerde hulpverle-

ners of docenten kan dit wel werken.

Counter-stereotypen

Met counter-stereotypen bedoelen we beelden en verhalen 

waarin mensen afwijken van het stereotiepe beeld. Het 

gaat daarbij om verhalen, beelden en kennis over échte 

mensen. Bijvoorbeeld het verhaal van een vrouwelijke bur-

gemeester met een Surinaamse migratieachtergrond, of 

van een hoogleraar algoritmes met een Ethiopische migra-

tieachtergrond. Belangrijk aandachtspunt is dat deze ver-

halen niet gepresenteerd dienen te worden als voorbeelden 

om stereotypen te weerleggen. Dan werkt het namelijk 

niet: wanneer mensen zich ervan bewust zijn dat iemand 

hun stereotiepe beeld wil weerleggen, schermen zij die  

stereotiepe denkbeelden vaak af door de ‘counter- 

stereotypen’ te beschouwen als uitzonderingen die de  

regel bevestigen.

Kennis over culturen van gediscrimineerde groepen, 

en geschiedenisles vanuit niet-eurocentrisch 

perspectief

Bepaalde werkwijzen voor het voorkomen of tegengaan 

van discriminatie, zoals ervaringsverhalen en positief con-

tact, zijn te versterken door deze aan te vullen met speci-

fieke kennis. Het gaat dan bijvoorbeeld om kennis over de 

cultuur van een groep die veelvuldig te maken heeft met 

discriminatie. Door artistieke of wetenschappelijke presta-

ties uit te lichten van bijvoorbeeld Zwarte mensen, moslims, 

Sinti en Roma, of mensen met een migratieachtergrond, 

kan een positiever en correcter beeld ontstaan van deze 

groepen mensen. Ook geschiedenislessen waarin de ver-

halen aan bod komen van mensen wiens verleden tot dus-

verre vaak onderbelicht bleef, kunnen daaraan bijdragen. 

Bijvoorbeeld verhalen van mensen die tot slaaf gemaakt 

werden, of de mensen wiens land gekoloniseerd werd door 

Europanen. Voor meer informatie, zie het rapport De in-

vloed van educatie over slavernij- en koloniaal verleden uit 

meerdere perspectieven (Felten, 2019b).

Flexibel en creatief denken

Wanneer mensen flexibel en creatief ‘out of the box’ den-

ken, hanteren zij minder stereotypen. Dat komt doordat 

stereotiep denken als het ware het tegenovergestelde is 

van flexibel en creatief denken. Bij stereotiep denken gaat 

de persoon af op zijn of haar eerste automatische asso-

ciatie, terwijl hij of zij bij flexibel en creatief denken juist 

nieuwe invalshoeken verkent. Flexibel en creatief denken 

is onder meer te stimuleren door het beoefenen van kunst; 

creatieve opdrachten waarbij deelnemers ‘out of the box’ 

denken. Voor meer informatie en voorbeelden: Verkenning 

naar onbewust vooroordelen verminderen via priming | 

Kennisplatform Inclusief Samenleven (kis.nl)

Binnen organisaties: processen aanpassen

Om institutionele discriminatie tegen te gaan, is het cruci-

aal om (organisatie)processen te veranderen. Daarbij gaat 

het met name om: 

(a)  Het afschaffen van processen die discriminerend gedrag 

faciliteren. Bijvoorbeeld etnisch profileren binnen een 

organisatie.

https://www.kis.nl/artikel/educatie-geven-over-het-slavernij-en-koloniale-verleden-wat-werkt
https://www.kis.nl/artikel/educatie-geven-over-het-slavernij-en-koloniale-verleden-wat-werkt
https://www.kis.nl/artikel/educatie-geven-over-het-slavernij-en-koloniale-verleden-wat-werkt
https://www.kis.nl/publicatie/verkenning-naar-onbewust-vooroordelen-verminderen-priming
https://www.kis.nl/publicatie/verkenning-naar-onbewust-vooroordelen-verminderen-priming
https://www.kis.nl/publicatie/verkenning-naar-onbewust-vooroordelen-verminderen-priming
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(b)  Processen zodanig inrichten dat de vooroordelen en 

stereotypen van de individuele professionals binnen een 

organisatie weinig kans krijgen. Bijvoorbeeld door instru-

menten te gebruiken waarbij de professionals moeten 

aangeven op basis van welke objectieve criteria zij beslis-

singen nemen.

(c)  Het aanpassen van processen waarbij witte of heterosek-

suele mensen als norm zijn genomen, en die daarmee 

slechter uitpakken voor mensen die niet tot de dominante 

groep behoren, zoals Zwarte mensen, mensen met een 

migratieachtergrond en/of lhbti+ mensen. 

Cruciaal bij het aanpassen van deze processen is dat de 

verandering niet vrijblijvend is. Bijvoorbeeld dat er ver-

antwoording over wordt afgelegd aan een autoriteit van 

buitenaf, zodat er ook consequenties zijn wanneer de 

verandering niet daadwerkelijk is doorgevoerd.

Inzetten op het activeren van omstanders

De term ‘omstander’ verwijst vaak naar een persoon die 

een onbekende ziet in een noodsituatie, bijvoorbeeld een 

verkeersongeluk. Het activeren van omstanders zou een es-

sentieel element moeten zijn van discriminatiebeleid. Want 

ingrijpen als omstander zorgt ervoor dat degene die heeft 

gediscrimineerd, daarvan kan leren. Ingrijpen stelt namelijk 

een sociale norm: ‘Dit accepteren wij hier niet.’ En sociale 

normen hebben veel invloed op het gedrag van mensen, 

en dus ook of ze al dan niet discrimineren. Omstanders 

grijpen bij discriminatie lang niet altijd in, omdat ze het niet 

opmerken, niet in de gaten hebben dat er iets mis is, niet 

willen ingrijpen omdat ze het niet erg genoeg vinden, bang 

zijn het niet goed te doen, bang zijn voor de dader, of den-

ken dat het niet nodig is. Maar dat gedrag kan veranderen: 

bijvoorbeeld door mensen meer bewust te maken van het 

bestaan van discriminatie. Door mensen te stimuleren zich 

in te leven in mensen die gediscrimineerd worden, kan er 

empathie ontstaan, en kunnen vooroordelen verminderen. 

En minder vooroordelen en meer empathie vergroten weer 

de kans dat mensen elkaar helpen. 

Het is belangrijk dat mensen oefenen met ingrijpen, zodat 

ze vertrouwen krijgen in zichzelf en leren hoe zij dit kunnen 

doen. Dat vergroot ook de kans dat iemand daadwerkelijk 

ingrijpt. 

Voor meer informatie, zie de video Vooroordelen verminde-

ren: zo doe je dat (video van KIS).

Meer informatie over hoe u discriminatie effectief 

kunt aanpakken vindt u in de publicatie Wat werkt 

bij het verminderen van discriminatie (Felten et al., 

2020b). Voor meer informatie over het aanpakken 

van institutioneel racisme, zie het rapport Wat 

werkt in de aanpak van institutioneel racisme 

(Felten et al., 2021b).

https://www.kis.nl/video/vooroordelen-verminderen-zo-doe-je-dat
https://www.kis.nl/video/vooroordelen-verminderen-zo-doe-je-dat
https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-def_0.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-def_0.pdf
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-de-aanpak-van-institutioneel-racisme
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-de-aanpak-van-institutioneel-racisme
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1.5 De regierol van de gemeente
De gemeente heeft een belangrijke taak in het tegengaan 

van discriminatie. De verordening Wet gemeentelijke an-

ti-discriminatievoorzieningen (V-WGA) verplicht gemeenten 

om hun burgers toegang te bieden tot een onafhankelijke 

antidiscriminatievoorziening (ADV). Een ADV heeft de vol-

gende twee wettelijke taken:

1.  onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de 

afhandeling van hun discriminatieklachten;

2. registratie van klachten.

In de aanpak van (specifieke vormen van) discriminatie 

kunnen gemeenten naast de invulling van de ADV nog vele 

andere zaken uitvoeren. Bijvoorbeeld door:

· visie en beleid te formuleren om de aanpak van verschillen-

de vormen van discriminatie te benoemen en aan elkaar te 

koppelen;

· partijen aan te wijzen die een bepaalde aanpak gaan reali-

seren;

· strategische en operationele overleggen mogelijk te maken 

tussen samenwerkingspartners onderling;

· als gemeentelijke organisatie en grote werkgever zelf het 

goede voorbeeld te geven;

· diversiteit, inclusie en gelijke behandeling te stimuleren.

De gemeente kan vanuit verschillende rollen invulling ge-

ven aan de bestuurlijke aanpak (ADV) en de brede aanpak: 

als regiehouder, aanjager of meer als facilitator, of juist als 

uitvoerder in de preventie en bestrijding van discriminatie.

Voor meer informatie, zie:

· Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten (Briels 

et al., 2018)

· Iedereen = gelijk. Handreiking lokale aanpak van 

discriminatie (VNG, 2009)

· Wat werkt bij het verminderen van discriminatie (Felten et 

al., 2020b)

· Portfolio De Nieuwe verscheidenheid: 

handelingsperspectieven voor lokale bestuurders (vng.nl) 

en de video VNG Webinar Diversiteit begint bij artikel 1 

(youtube.com).

· Aanpak horecadiscriminatie door de gemeente. Een 

handreiking voor de aanpak van discriminatie in de horeca 

met gebruik van bestuursrechtelijke middelen (Twynstra 

Gudde & Verwey-Jonker Instituut, 2014).

1.6  Stappenplan voor het ontwikkelen 
van beleid

De Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten 

(Briels et al., 2018) biedt een stappenplan voor het vormge-

ven van gemeentelijk antidiscriminatiebeleid. De praktische 

informatie en tips helpen beleidsmakers keuzes te maken 

en acties te ondernemen.

Het plan telt de volgende zeven stappen:

Stap 1: Samenwerken met de ADV 
(antidiscriminatievoorziening)
Betrek de ADV van de gemeente of regio al vanaf de start 

bij het ontwikkelen van antidiscriminatiebeleid.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR50258/1
https://vng.nl/sites/default/files/handreiking_antidiscriminatiebeleid.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-54792.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-54792.pdf
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie
https://gis.vng.nl/v2/?t=3&key=2PACX-1vQxJx9qzjWcXryIGRbRuKX8f8KVEzX7fuemP-46543spP7a9uQClTNhUF80fG1HGnnOaB5WcpR4nESD&jaar=2021&data=1296664542&config=246323641
https://gis.vng.nl/v2/?t=3&key=2PACX-1vQxJx9qzjWcXryIGRbRuKX8f8KVEzX7fuemP-46543spP7a9uQClTNhUF80fG1HGnnOaB5WcpR4nESD&jaar=2021&data=1296664542&config=246323641
https://youtu.be/DElDQNP46p0
https://youtu.be/DElDQNP46p0
https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/7429_Horecadiscriminatie.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/7429_Horecadiscriminatie.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/7429_Horecadiscriminatie.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
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Stap 2: Bepalen visie en draagvlak creëren
Formuleer uitgangspunten voor antidiscriminatiebeleid die 

nauw verbonden zijn met de visie van de gemeente op 

aanverwante thema’s zoals diversiteit, participatie, inclusie 

en sociale cohesie.

Stap 3: Verkennen wat er lokaal speelt
Om de speerpunten van het lokale antidiscriminatiebeleid 

te kunnen bepalen, is het van belang om te weten wat er 

speelt in de gemeente. Bij deze stap vindt u tips om daar-

achter te komen.

Stap 4:  Apart beleid én afstemmen met 
bestaand beleid

Ontwikkel afzonderlijk beleid om versnippering tegen te 

gaan en het duidelijk zichtbaar te maken. Stem het anti-

discriminatiebeleid af binnen bestaand beleid. Het is vaak 

makkelijker om middelen te vinden binnen bestaand beleid, 

dan voor losse projecten en initiatieven. Bovendien kan het 

beleid op deze manier structureel verankerd worden.

Stap 5: Doelen en een plan vaststellen
In stap 2 is verkend welke thema’s en zorgen er binnen de 

gemeente leven. Stel nu samen met de ADV en andere uit-

voeringsorganisaties de doelen, speerpunten en prioriteiten 

van het antidiscriminatiebeleid vast.

Stap 6:  Uitvoering van de vastgestelde 
activiteiten

Veel gemeenten besteden de uitvoering van het actieplan 

(deels) uit aan de ADV of aan lokale partijen. Maar er zijn 

ook gemeenten die zelf voor de uitvoering zorgen. Bij stap 

6 vindt u relevante voorbeelden en tips.

Stap 7: Monitor, evalueer en borg
Monitoren en evalueren is essentieel. Niet alleen om in 

beeld te houden of de in kaart gebrachte problematiek zich 

nog voordoet, maar ook om te zien of het uitgezette beleid 

werkt. Daarnaast is evalueren essentieel bij het verantwoor-

den van de besteding van publieke middelen.

In de vijf volgende hoofstukken over de aanpak van an-

ti-Zwart racisme (hoofdstuk 2), antisemitisme (hoofdstuk 

3), anti-moslim racisme (hoofdstuk 4), antiziganisme 

(hoofdstuk 5) en lhbti+ discriminatie (hoofdstuk 6) lichten 

we de specifieke invulling van dit algemene stappenplan 

nader toe.
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2. Anti-Zwart racisme aanpakken
Dit hoofdstuk kwam tot stand in samenwerking met een 

begeleidingscommissie bestaande uit experts van de vol-

gende organisaties: IZI Solutions, Nederland Wordt Beter, 

NiNsee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en 

erfenis) en The Black Archives.

Inleiding
De Verenigde Naties hebben de periode 2015-2024 uitge-

roepen tot The International Decade for People of African 

Descent. Doel van dit initiatief is de positie van mensen 

van Afrikaanse herkomst op sociaal, economisch, cultureel, 

burgerlijk en politiek niveau te verbeteren. Als het specifiek 

gaat om de positie van Zwarte mensen in Europa, dan valt 

op dat zij in vergelijking met andere, voornamelijk witte 

Europeanen een problematische en achtergestelde positie 

hebben op verschillende gebieden, zoals de arbeidsmarkt, 

de woningmarkt en in openbare ruimtes (European Com-

mission, 2018; FRA, 2018; Nwabuzo, 2015). De achterge-

stelde positie van Zwarte mensen, met name in Europa, 

is terug te voeren naar de periode van Europees koloni-

alisme en de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij. 

Negatieve beelden en ideeën over Zwarte mensen in onze 

hedendaagse samenleving zijn vooral afkomstig uit die tijd 

(NiNsee, 2021). Beleid en interventies die daarmee samen-

hangen, moeten daarom vanuit dit historische perspectief 

worden bekeken en ontwikkeld.

Het Europees Parlement heeft zijn lidstaten in 2019 opge-

roepen om anti-Zwart racisme te behandelen als specifieke 

vorm van racisme, en daar proactief beleid voor te ont-

wikkelen. Nederland geeft invulling aan de International 

Decade for People of African Descent om de aanpak van 

anti-zwart racisme te versterken. Ook is, onder andere met 

de aanstelling van een Nationaal Coördinator tegen Dis-

criminatie en Racisme in 2021, opvolging gegeven aan de 

Black Lives Matter protesten . Ook vanuit de samenleving 

klinkt de roep om effectief beleid voor de aanpak van an-

ti-Zwart racisme. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Black Lives 

Matter-protesten die in het voorjaar van 2020 plaatsvonden 

in heel Nederland. Deze protesten hadden (onder meer) als 

doel (institutioneel) racisme aan te kaarten, in het bijzonder 

tegen Zwarte mensen.

Als we in dit hoofdstuk spreken over Zwarte mensen, gaat 

het over mensen van (deels) Afrikaanse komaf die zichzelf 

identificeren of geïdentificeerd worden als Zwart (Bewe-

ging Zwart Manifest, 2021). Het gaat om mensen die 

(oorspronkelijk) afkomstig zijn uit het continent Afrika en 

in Nederland terecht zijn gekomen via migratie of vanuit 

het Europese trans-Atlantische slavernijverleden. Het gaat 

zowel over mensen die in Nederland zijn geboren, over 

als mensen die elders zijn geboren. Om onderscheid te 

maken tussen zwart als kleur en Zwart als aanduiding van 

personen, schrijven we Zwart in deze handleiding met een 

hoofdletter.
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2.1 Definitie anti-Zwart racisme
In deze handreiking hanteren we de volgende (samenge-

stelde) definitie van anti-Zwart racisme:1

Anti-Zwart racisme is een specifieke vorm van discriminatie 

en racisme gericht op mensen, groepen, instellingen, 

eigendommen, instituties en/of religieuze voorzieningen 

van (vermeende) Afrikaanse herkomst die als ‘Zwart’ 

worden geracialiseerd. Deze vorm van racisme is in de 

hedendaagse Nederlandse samenleving gebaseerd op en 

wordt er in stand gehouden door de ideeën over ‘ras’ die 

geworteld zijn in een lange geschiedenis van kolonialisme 

en slavernij.

Bij anti-Zwart racisme wordt er nadruk gelegd op uiterlijke 

kenmerken, zoals huidskleur en etnische herkomst. Het 

heeft betrekking op groepen mensen uit diverse culturen 

en met uiteenlopende etniciteiten.

Anti-Zwart racisme wordt ook wel aangeduid met ‘Afrofo-

bie’. Die term verwijst naar de discriminatie van dezelfde 

groep mensen (Cain & Wijdenbosch, 2017). Deze twee 

termen kunnen naast elkaar bestaan. Echter, fobie in ‘Af-

rofobie’ verwijst specifiek naar angst. Het probleem van 

anti-Zwart racisme is breder dan dat, het zit complexer in 

elkaar (Polkamp, 2020; Zeefuik, 2020). Daarom gebruiken 

wij in deze handreiking de benaming ‘anti-Zwart racisme’.

1  Deze definitie is gebaseerd op onderzoeken van Cain & Wijdenbosch (2017), Polkamp 

(2020) en Wolff et al. (2021), en op de definities volgens The Black Archives, het 

Zwart Manifest en de input van de begeleidingscommissie die betrokken was bij de 

totstandkoming van deze handreiking.

De term ‘ras’ is een sociaal construct, dat mensen op ar-

bitraire gronden (zoals huidskleur) hebben bedacht en dat 

gebruikt wordt om onterecht een rangorde (hiërarchie) 

tussen groepen te maken. Tegenwoordig wordt nog steeds 

gedacht in ‘raciale’ categorieën (Saini, 2019). 

2.2 Uitingsvormen anti-Zwart racisme
Anti-Zwart racisme kent diverse verschijningsvormen. On-

derzoeken en berichten in de media bieden daar zicht op. 

Het manifesteert zich zowel op persoonlijk als op instituti-

oneel niveau. Op persoonlijk niveau is daarbij ook nog on-

derscheid te maken tussen bewust en onbewust racisme.

Persoonlijk niveau

Bewust racisme

Bij bewust, ofwel expliciet, anti-Zwart racisme, gaat het 

om openlijke en bewuste negatieve handelingen ten op-

zichte van Zwarte mensen (Briels, et al., 2018). Het racisme 

is intentioneel. In de volgende voorbeelden van bewust 

anti-Zwart racisme zijn de uitingen direct gericht op een 

individu:

· Een Zwarte vrouw botste per ongeluk met haar bood-

schappentas tegen een man aan en biedt haar excuses 

aan. De reactie van de man was: ‘Hou je kop Zwarte kan-

kerhoer, je moet je bek dichthouden zwarte aap, Zwarte 

Piet.’ Vervolgens kreeg de vrouw meerdere vuistslagen in 

haar gezicht (Polkamp, 2020).
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· Voetballer Ahmad Mendes Moreira met Guinese ach-

tergrond wordt K-Zwarte, K-n*g*r, K-katoenplukker en 

Zwarte Piet toegeschreeuwd door mensen in het voetbal-

stadion, zie het artikel in het Algemeen Dagblad (2019b) 

Mendes Moreira: ‘K-zwarte, k-neger, dat doet me erg veel 

pijn’ (ad.nl).

· Drie Zwarte mensen krijgen in Amsterdam te horen dat de 

apparatuur om een crêpe te maken kapot is, terwijl witte 

klanten wel worden geholpen (Misérus, 2020).

· Een vader en zoon worden tijdens een arrestatie uitge-

maakt voor (onder meer) ‘kutn*g*rs’ door de agenten, zie 

het artikel van Bas Boerma (2020) Zoon (18) van Dordts 

gezin dat racistisch werd bejegend staat zelf terecht voor 

geweldpleging (ad.nl).

Bewust racisme kan ook gericht zijn op de hele groep, een 

symbool of object, en zo indirect het individu raken. Bij-

voorbeeld:

· Het pand van Vereniging Ons Suriname (VOS) en The Black 

Archives met muurschilderingen van Surinaamse en Zwarte 

helden is beklad met teksten als ‘Roetveeg Piet = Genoci-

de’ (The Black Archives, z.j.).

Onbewust racisme

Bij onbewust, ofwel impliciet, anti-Zwart racisme gaat het 

om ongerichte handelingen of uitspraken die niet per se 

racistisch bedoeld zijn, maar wel dat effect kunnen hebben 

(Briels et al., 2018). Een paar voorbeelden:

· Een sportcommentaar die vaak bij Zwarte spelers stelt dat 

hun successen te danken zijn aan hun aangeboren vaar-

digheden (denk aan atletisch vermogen en snelheid) en bij 

witte spelers aan hun intelligentie en creativiteit.

· Stereotyperende teksten in media, promoties, vacatures, 

campagnes, et cetera, die het sociale construct ‘ras’ bena-

drukken.

· Het staande gehouden worden van een Zwart persoon 

omdat deze persoon niet past bij het beeld dat de agent 

heeft van het type bestuurder dat in ‘zo’n’ auto zou rijden.

· Ook het optreden als, of het afbeelden van Zwarte Piet bij 

het Sinterklaasfeest is een vorm van racisme, gericht op 

een groep. Zwarte Piet als figuur wordt ervaren als een 

discriminerend stereotype die verwijst naar de positie van 

de Zwarte mens in het verledenen daarmee refereert aan 

de Nederlandse geschiedenis van kolonialisme en slaver-

nij. In 2013 startte de VN een onderzoek hiernaar. Verene 

Shepherd, mensenrechtenonderzoeker bij de Verenigde 

Naties, zei hierover in het tv-programma EenVandaag. “De 

werkgroep kan niet begrijpen waarom Nederlanders niet 

inzien dat dit een terugkeer naar de slavernij is”. Ook als 

er geen racistische intentie aanwezig is bij het afbeelden 

of het spelen van Zwarte Piet, dan is de figuur en de wij-

ze waarop daarmee wordt omgesprongen (herhaling van 

stereotypen, negeren van bezwaren tegen de figuur), wel 

te beschouwen als een vorm van anti-Zwart racisme. De 

Kinderombudsman stelt dan ook dat de figuur van Zwarte 

Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie, 

en daarmee in strijd is met het kinderrechtenverdrag. 

https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/mendes-moreira-k-zwarte-k-neger-dat-doet-me-erg-veel-pijn~ab44432e/
https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/mendes-moreira-k-zwarte-k-neger-dat-doet-me-erg-veel-pijn~ab44432e/
https://www.ad.nl/dordrecht/zoon-18-van-dordts-gezin-dat-racistisch-werd-bejegend-staat-zelf-terecht-voor-geweldpleging~a5c338cd/
https://www.ad.nl/dordrecht/zoon-18-van-dordts-gezin-dat-racistisch-werd-bejegend-staat-zelf-terecht-voor-geweldpleging~a5c338cd/
https://www.ad.nl/dordrecht/zoon-18-van-dordts-gezin-dat-racistisch-werd-bejegend-staat-zelf-terecht-voor-geweldpleging~a5c338cd/
https://caribischnetwerk.ntr.nl/2013/10/22/vn-zwarte-piet-is-terugkeer-naar-slavernij/
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Institutioneel niveau
Anti-Zwart racisme manifesteert zich ook op institutioneel 

niveau. Om te weten of institutioneel racisme voorkomt is 

allereerst belangrijk om te weten wat het is. Op basis van 

de literatuur stelt KIS dat de term ‘institutioneel racisme’ 

betrekking heeft op racisme dat ingebed is in instituten. 

Dat kunnen concrete organisaties zijn (een bedrijf, school, 

uitkeringsinstantie etc.), maar het kan ook een institutio-

neel veld zijn zoals de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg of 

het onderwijs. 

Institutioneel racisme betekent dat de processen, beleid en 

(geschreven en ongeschreven) regels van instituten ertoe 

leiden dat er ongelijkheid is tussen mensen van verschillen-

de afkomst, huidskleur of religie. Het gaat om twee typen 

regels of processen: 

1.  regels of processen die expliciet onderscheid maken en 

de bedoeling hebben om ongelijkheid te creëren 

2.  regels of processen die niet expliciet onderscheid maken 

tussen groepen, maar in de praktijk wel ervoor zorgen 

dat de ene groep benadeeld wordt en de andere groep 

bevoordeeld 

Kenmerkend is tot slot dat institutioneel racisme structureel 

en collectief is: het gaat niet over incidenten en betreft niet 

het handelen van een specifieke medewerker van een insti-

tuut. (Felten et al., 2021a). 

Hier zijn tal van voorbeelden en signalen over bekend, bij-

voorbeeld van beleid en instructies door wetshandhavers 

gericht op Zwarte Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan 

de extra controle van Somaliërs op fraude met uitkerin-

gen waartoe Rutte als voormalig staatssecretaris in 2003 

gemeenten opriep en waarover de rechtbank in Haarlem 

oordeelde dat dit discriminatoir en in strijd met de grond-

wet was.  

Verschillende studies laten zien dat negatieve denkbeelden, 

vooroordelen en stereotypen ten aanzien van personen met 

een migratieachtergrond van invloed zijn op het handelen 

van de Nederlandse politie. Ook zijn er voorbeelden waar-

uit blijkt dat het officieel beleid kan zijn om etnisch te pro-

fileren en is etnisch profileren geobserveerd in de praktijk 

door onderzoekers. Dat etnisch profileren voorkomt bij de 

politie is dus duidelijk maar hoe structureel dit is, blijft nog 

onduidelijk. Echter informatie over politieaanhoudingen, 

politiegeweld en de persoonskenmerken van de mensen 

die in contact komen met de politie wordt in Nederland 

niet systematisch verzameld. Zonder deze systematische 

dataverzameling blijven de mogelijke racistische patronen 

in politiehandelingen onzichtbaar. (Felten et al., 2021a).  

Ook over arbeidsmarktdiscriminatie zijn veel voorbeelden 

bekend: sollicitanten die op grond van hun Zwarte huids-

kleur minder kans blijken te hebben om door de eerste 

ronde van werving en selectie te komen dan mensen die 

niet tot deze groepen behoren (Thijssen et al., 2021). 

Verder zien we institutioneel anti-Zwart racisme terug in 

technologietoepassingen: een draaideur, zeepdispenser of 

https://www.nu.nl/algemeen/1082182/rechtbank-rutte-zette-aan-tot-discriminatie.html
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zelf rijdende auto die niet reageert op een persoon met 

een Zwarte huidskleur maar wel op een persoon met een 

witte huidskleur (Defares, 2020). Blijkbaar zijn Zwarte 

mensen niet betrokken bij het ontwikkelen van dergelijke 

toepassingen, ze worden letterlijk over het hoofd gezien. 

Ook bepaalde (onbewuste) processen en structuren in in-

stanties leiden soms tot ongelijke uitkomsten tussen Zwar-

te en andere mensen, zoals het niet toegewezen krijgen 

van een huurwoning vanwege negatieve stereotypen en 

vooroordelen.

2.3 Prevalentie anti-Zwart racisme

Meldingscijfers
In Nederland zijn er verschillende discriminatiemeldpun-

ten. Maar slechts weinig mensen die met discriminatie te 

maken krijgen, doen een melding. Daardoor laten mel-

dingscijfers alleen het topje van de ijsberg zien. Uit het 

rapport met de discriminatiecijfers over 2020 van Art.1 

(2021) blijkt dat de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) 

in 2020 in totaal 518 meldingen ontvingen die betrek-

king hebben op discriminatie op grond van een donker of 

Zwart uiterlijk. Het grootste deel van deze meldingen be-

treft vijandige bejegening.

Onderzoek naar ervaringen
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet (periodiek) 

onderzoek naar ervaringen van discriminatie in Nederland. 

In het rapport uit 2020 (Andriessen et al., 2020) staat dat 

van de ondervraagde Surinaamse en Antilliaanse Nederlan-

ders, in 2018 respectievelijk 60 en 57 procent discriminatie 

ervaren (inclusief twijfel) vanwege hun huidskleur en 43 

en 48 procent vanwege de etnische achtergrond. Het ging 

hier voornamelijk om negatieve bejegening en ongelijke 

behandeling. Deze ervaren discriminatie vond op verschil-

lende terreinen plaats, zoals binnen het onderwijs, op de 

arbeidsmarkt, op de werkplek, bij instanties en in (semi)

publieke ruimtes. In dit onderzoek is niet specifiek gekeken 

naar anti-Zwart racisme.

Onderzoek naar de houding van de bevolking
Uit onderzoek van Wolff et al. (2021) bleek dat 59 procent 

van het aantal plegers van anti-Zwart racisme mensen in 

hun omgeving heeft die soms tot vaak negatief praten over 

Zwarte Nederlanders. Binnen deze groep geeft 55 procent 

aan dat over Zwarte Nederlanders soms tot vaak beledigen-

de ‘grappen’ worden gemaakt.

Onderzoek door middel van een praktijktest
Er zijn afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitge-

voerd naar discriminatie in werving en selectie. Daarbij 

maken onderzoekers gebruik van een praktijktest. Ze stu-

ren vrijwel identieke cv’s naar werkgevers, met als enige 

verschil de naam of geboorteplaats van de sollicitant: die 

is zo aangepast dat het de ene keer lijkt te gaan om een 

persoon met een migratieachtergrond, en de andere keer 

om een persoon zonder migratieachtergrond. Op die ma-

nier testen de onderzoekers in de praktijk of mensen ge-

weigerd worden op basis van hun migratieachtergrond. Uit 

dit type onderzoek blijkt dat sollicitanten uit landen waar 

veel Zwarte mensen wonen, minder kans hebben om door 
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de eerste ronde van werving en selectie te komen dan sol-

licitanten uit landen waar vooral mensen wonen met een 

lichte huidskleur. Dat komt naar voren uit een meta-analyse 

van onder andere dr. Lex Thijssen (Thijssen et al., 2021). 

Mensen die gezien worden als Zwart hebben met exact 

dezelfde kwalificaties minder kans op een uitnodiging dan 

mensen die worden gezien als wit.

2.4  Triggerfactoren anti-Zwart 
racisme

De drie belangrijkste triggerfactoren voor anti-Zwart ra-

cisme werken we in deze paragraaf kort uit op basis van 

onderzoek van Wolff en anderen uit 2021, aangevuld met 

inzichten uit ander wetenschappelijk onderzoek, en uit er-

varingskennis en praktijkvoorbeelden.

Het gedrag van de ander
Het individuele gedrag van een persoon kan werken als 

triggerfactor voor racisme. Negatieve ervaringen met één 

persoon worden dan gebruikt als legitimering voor (racisti-

sche) opvattingen over de hele groep waartoe die persoon 

behoort (Wolff et al., 2021). Uit praktijkvoorbeelden en 

ervaringskennis blijkt dat het gedrag van de ander ook in 

bredere zin een trigger kan zijn. Zo kunnen publieke pres-

taties door Zwarte Nederlanders bijvoorbeeld ook leiden tot 

anti-Zwart racisme, vooral wanneer de prestaties negatief 

zijn. Het is opmerkelijk dat de sprinter Churandy Martina in 

de media als Curaçaoër wordt benoemd wanneer hij zich 

niet plaatst voor een finale, maar als Nederlander als hij een 

goede prestatie heeft geleverd. Blijkbaar eigenen mensen 

zich graag het goede toe, en sluiten ze iemand met minder 

succes als vanzelfsprekend uit. Maar op BN’ers lijkt altijd 

wel wat aan te merken, ook bij goede prestaties. ‘Hoge bo-

men vangen veel wind’ lijkt hier op te gaan. Een voorbeeld 

dat dit illustreert is de ingezonden brief in dagblad Trouw, 

waarin de lezer Sifan Hassan, die net voor Nederland me-

dailles had gewonnen op de Olympische Spelen, erop wees 

dat ze beter haar energie in de uitspraak van haar Neder-

Anti-Zwart racisme in Europa

In een rapport van European Network Against 

Racism (2016) concluderen de onderzoekers dat 

anti-Zwart racisme in Europa een grootschalig pro-

bleem is. Discriminatie van Zwarte mensen op de 

arbeidsmarkt komt continu voor, in alle lagen van 

de arbeidsmarkt. Verder ervaren Zwarte scholieren/

studenten regelmatig anti-Zwart racisme op onder-

wijsinstellingen, ook van leraren. Daarnaast wordt 

in verschillende landen in de media het N-woord 

nog regelmatig gebruikt, en worden Zwarte men-

sen stereotyperend afgebeeld als bijvoorbeeld cri-

mineel of als illegale migrant. Bovendien ervaren 

Zwarte mensen in verschillende EU-lidstaten ook 

anti-Zwart racisme in de gezondheidszorg en op de 

woningmarkt. Zwarte mensen zijn ook extra kwets-

baar voor politiegeweld en etnisch profileren.
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landse taal kon stoppen in plaats van haar sport (Pauwels, 

2021). Verder heeft de interviewer die haar interviewde na 

het behalen van de gouden medaille haar uitspraak gepro-

beerd te imiteren: ‘Nu pijn niet meer. Geen excoes, Bla-bla’ 

(Elibol, 2021).

Ruzie of conflict met de ander
Ook incidenten zoals een ruzie of een ander conflict kun-

nen een triggerfactor zijn voor anti-Zwart racisme (Wolff et 

al., 2021). Tijdens een ruzie met een Zwart persoon wor-

den er dan anti-Zwart racistische uitlatingen gedaan. Indivi-

duele negatieve ervaringen met Zwarte mensen, zoals ge-

pest worden door een Zwart persoon, werken soms ook als 

triggerfactor. De intentie van daders is in dergelijke situaties 

vaak om wraak te nemen op iemand, of iemand tijdelijk te 

kwetsen. Daarvoor wordt huidskleur of afkomst als middel 

gebruikt. Jongeren gaven in onderzoek (Wolff et al., 2021) 

aan dat het kwetsen van iemand op basis van hun huids-

kleur vaak voortkomt uit boosheid, frustratie of als reactie 

op pestgedrag. Persoonlijke ervaringen en situaties kunnen 

dus anti-Zwart racisme veroorzaken. 

Een gebeurtenis of berichtgeving in het nieuws 
of op sociale media
Het gaat hier om verschillende type berichten.

· Negatieve berichtgeving in de media over Zwarte 

mensen 

De bevindingen in het onderzoek van Wolff et al. (2021) 

laten zien dat negatieve berichtgeving in de media be-

staande denkbeelden over Zwarte personen kan beïnvloe-

den en versterken, en dat het kan aanzetten tot negatief 

gedrag tegen deze groep. Ook andere onderzoeken be-

vestigen dat de media de kracht hebben om de publieke 

opinie en het politieke discours te sturen, bijvoorbeeld over 

criminaliteit. Zo blijkt uit onderzoek (Van der Woude & Van 

der Leun, 2013) dat verhalen omtrent problemen met de 

veiligheid vaker naar de voorpagina worden gehaald wan-

neer deze worden veroorzaakt door etnische minderheden, 

dan wanneer het om etnische Nederlanders gaat. Hierdoor 

kan de media negatieve stereotypen framen, bijvoorbeeld 

over Zwarte mensen. Dit kan als oorzaak fungeren voor 

anti-Zwart racisme. Anderzijds speelt het gebrek aan po-

sitieve Zwarte rolmodellen in de media een rol. Zo was er 

tot 2018 bijvoorbeeld in geen enkele grote Hollywood-pro-

ductie een Zwarte superheld te zien. Een opsteker dus dat 

de film Black Panthe, de superheldenfilm, in 2029 de be-

langrijkste prijs heeft gewonnen bij de Screen Actors Guild 

Awards, Beste Ensemble (NOS, 2019).

· Anti-Zwart-racistische berichten op sociale media 

Op sociale media zijn regelmatig anti-Zwart-racistische 

berichten te vinden. Een bekend voorbeeld is de foto van 

een groep Zwarte en donkere spelers van het Nederlands 

voetbalelftal in 2014, waar anti-Zwart racistische reacties 

op kwamen, uiteenlopend van ‘Allemaal Zwarte Pieten’ 

en ‘Waar is de man in de mijter’, tot ‘Fc Aap’ (Algemeen 

Dagblad, 2014). Doordat negatieve berichtgeving over een 

Zwart persoon op sociale media vaker en breder zichtbaar 

is en zich verspreid, komt dit nieuws ook sneller en hefti-

ger binnen. Daarnaast kan iemand zich op sociale media in 

een omgeving begeven waar anti-Zwart racisme als sociale 

norm getolereerd wordt.
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· Sinterklaasfeest 

Een evenement dat jaarlijks veel aandacht heeft in de me-

dia en een terugkerende trigger is voor anti-Zwart racisme, 

is de viering van Sinterklaas met Zwarte Piet. Ieder jaar 

barsten er rond de Sinterklaasperiode hevige discussies 

los, die vervolgens kunnen leiden tot (of gepaard kun-

nen gaan met) anti-Zwart racisme. Zo schreeuwde een 

voorbijganger ‘Domme Zwarten’ naar anti-Zwarte Piet 

demonstranten (Het Parool, 2019) en werden in Den Haag 

vernielingen aangebracht aan meerdere auto’s en aan het 

pand waar op dat moment de actiegroep Kick Out Zwarte 

Piet samenkwam. Hiervoor zijn vijf mensen aangehouden 

(NOS, 2020a). Amnesty International bestempelde het 

demonstratieverbod voor een anti-Zwarte-Piet-protest in 

Rotterdam in 2016 als disproportioneel, en er werden door 

de politie onrechtmatige (gewelddadige) aanhoudingen 

verricht (Amnesty International, 2016).

Politieke discussies en populistische retoriek 
als aanleiding voor anti-Zwart racisme
De wijze waarop politici in politieke debatten en campag-

nes spreken over Zwarte mensen of het slavernijverleden 

kan leiden tot een toename van incidenten van anti-Zwart 

racisme. Denk bijvoorbeeld aan het politieke debat over 

het maken van excuses voor de slavenhandel dat ook in het 

maatschappelijke debat tot heftige en racistische uitingen 

leidde. Of het voorstel van PVV om het behoud van Zwar-

te Piet vast te leggen in de wet dat weliswaar geen steun 

kreeg in de Kamer maar wel weer een trigger was voor 

Zwart racistische posts op sociale media. 

2.5  Stappenplan voor het ontwikkelen 
van beleid

De stappen die een gemeente kan zetten voor het ont-

wikkelen van een algemeen antidiscriminatiebeleid, zijn 

beschreven in de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor 

gemeenten (Briels et al., 2018). In deze paragraaf zetten 

we deze stappen kort uiteen, aangevuld met specifieke 

handvatten en voorbeelden voor de aanpak van anti-Zwart 

racisme. Deze aanvullende handvatten en voorbeelden zijn 

afkomstig uit verschillende onderzoeksrapporten en uit ge-

sprekken met experts uit de begeleidingscommissie van dit 

hoofdstuk. De belangrijkste rapporten waarop we aanvul-

lingen op het stappenplan baseerden, zijn:

· The Office of the Council of Europe Commissioner for 

Human Rights (2021). Combating racism and racial dis-

crimination against people of African decent in Europe. 

Round-table with human rights defenders organised by the 

Office of the Council of Europe Commissioner for Human 

Rights. Strasbourg: Council of Europe.

· Nwabuzo, O. (2015). Afrophobia in Europe. ENAR Shadow 

Report 2014-2015. Brussels: European Network Against 

Racism (ENAR).

· European Commission (2018). Afrophobia. Acknowledging 

and understanding the challenges to ensure effective 

response. Brussels: European Commission.

Daarnaast baseerden we ons op de resolutie voor funda-

mentele rechten van mensen van Afrikaanse afkomst in 

Europa van het Europees Parlement.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/geen-steun-voor-zwarte-pietvoorstel
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_NL.html


Bijlage 

pagina 23 van 139

Inleiding 

1.  Aanpak van 
discriminatie 

2.  Anti-Zwart racisme 
aanpakken 

3.  Antisemitisme 
aanpakken 

4.  Anti-moslim racisme 
aanpakken 

5.  Antiziganisme 
aanpakken 

6.  Lhbti+discriminatie 
aanpakken 



Bronnenlijst 

Bijlage 

Het stappenplan hoeft niet in een vaste volgorde uitge-

voerd te worden. De beschreven stappen kunnen gelijktij-

dig of in een andere volgorde worden doorlopen, afhanke-

lijk van de situatie.

Stap 1: Samenwerken met formele en/
of informele organisaties en individuen uit 
Zwarte gemeenschappen en met de ADV 
(antidiscriminatievoorziening)
Het is aan te raden om meteen al bij de eerste stap (zelf)

organisaties te betrekken van en voor Zwarte mensen. Deze 

bestaan vaak uit ervaringsdeskundigen en kunnen input 

geven voor het beleid. Die betrokkenheid helpt ook voor 

draagvlak in de Zwarte gemeenschappen voor het uit te 

voeren beleid. Het is belangrijk daarbij aandacht te hebben 

voor generatie- en cultuurverschillen, en er rekening mee te 

houden dat verschillende groepen op verschillende wijzen 

bereikt kunnen worden.

De doelgroep is te bereiken via verschillende (sociale)me-

diakanalen (zoals RTV-7, Waterkant, Radio mArt, Afroma-

gazine), verschillende organisaties (zoals OCAN, NiNsee 

(en haar landelijke herdenkingscomités), Landelijk Platform 

Slavernijverleden) en lokale verenigingen (zoals kerken, 

moskeeën en andere gebedshuizen en (sport)verenigingen). 

Door in gesprek te gaan met mensen uit Zwarte gemeen-

schappen kunnen gemeenten achterhalen wat er speelt en 

waar de behoeften liggen binnen die gemeenschappen.

Belangrijk hierbij is om een duurzaam traject aan te gaan 

en gelijkwaardigheid te waarborgen. Daarmee bedoelen 

we: zorg ervoor dat Zwarte gemeenschappen mede-ei-

genaar zijn, en dat acties in overeenstemming met hen 

bepaald worden. Een betaling of vergoeding kan daar bij-

voorbeeld bij helpen: daarmee laat de gemeente zien dat 

zij waarde hecht aan de participatie van de doelgroep. 

Door vanaf de eerste stap samen te werken met de doel-

groep, raakt deze vanaf de basis betrokken bij het te vor-

men beleid.

Tevens is het aan te raden om al vanaf de start de ADV van 

de gemeente of regio te betrekken bij het ontwikkelen van 

beleid tegen anti-Zwart racisme. ADV’s voeren wettelijk 

verplichte taken uit, namelijk (1) onafhankelijke bijstand 

verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun discrimi-

natieklachten en (2) registratie van klachten. Daarnaast zijn 

de medewerkers experts op het terrein van antidiscrimina-

tie. ADV’s zijn daardoor vaak goed in staat om bijvoorbeeld 

te adviseren op het terrein van preventie of beleid.

Stap 2: Bepalen visie en draagvlak creëren
De tweede stap die gemeenten kunnen zetten, is uitgangs-

punten formuleren voor een beleid tegen anti-Zwart racis-

me. Dit is nauw verbonden met de visie van de gemeente 

op antidiscriminatiebeleid in brede zin, maar ook met hun 

visie op aanverwante thema’s zoals diversiteit, participatie, 

inclusie en sociale cohesie.

Voor elke vorm van discriminatie is de tip: plaats als ge-

meente de aanpak van discriminatie/racisme hoog op de 

agenda en investeer daar daadwerkelijk in. Breng naar bui-

http://www.rtv7.nl
https://www.waterkant.net/
https://radiomart.nl/waarom-mart/
https://afromagazine.nl/
https://afromagazine.nl/
https://www.ocan.nl/
https://www.ninsee.nl/
https://platformslavernijmonument.nl/
https://platformslavernijmonument.nl/
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ten dat racisme, in welke vorm dan ook, niet getolereerd 

wordt. Het gaat immers om de bescherming van mensen-

rechten. Communiceer naar de burgers dat antiracisme en 

dus ook anti-Zwart racisme de norm is, en handel daar zelf 

ook naar.

Visie

Het is aan te raden om bij het formuleren van een visie op 

anti-Zwart racisme rekening te houden met het volgende:

· Het verleden en de migratiegeschiedenis spelen een grote 

rol bij anti-Zwart racisme, het is belangrijk dat te (h)erken-

nen. Het slavernijverleden is niet lang geleden en is nog 

steeds voelbaar bij Nederlandse burgers (zie de video Sla-

vernij, niet lang geleden (Sylvana Simons) (youtube.com). 

Aan te raden is dus om in de visie expliciet te maken dat 

anti-Zwart racisme voortkomt uit een verleden van koloni-

alisme en slavernij. Gemeenten kunnen die visie concreet 

uitdragen door bijvoorbeeld een actieve bijdrage te leveren 

aan de herdenking van de afschaffing van slavernij op  

1 juli en de viering van Tula-dag op 17 augustus.

· Neem als gemeente afstand van racistische tradities. Be-

paalde structuren en uitingen in onze huidige tijd komen 

voort uit het verleden. Voorbeelden daarvan zijn het ge-

bruik van het N-woord en de verering van omstreden his-

torische figuren. Door hier kennis van te hebben en er be-

wust van te worden, is het gemakkelijker deze processen 

te (h)erkennen en af te keuren.

· Gemeenten kunnen ook een rol spelen in positieve beeld-

vorming van Zwarte mensen. Bijvoorbeeld door positieve 

bijdragen van Zwarte mensen aan de samenleving te be-

noemen en zichtbaar te maken.

Draagvlak

De volgende tips kunnen gemeenten helpen om draagvlak 

te creëren voor de aanpak van anti-Zwart racisme:

· Maak kennis over de geschiedenis (koloniaal/slavernijver-

leden en migratiegeschiedenis) en de situatie van Zwarte 

mensen in de gemeente beschikbaar en zichtbaar voor alle 

inwoners.. Dit kan zorgen voor meer bewustzijn en begrip. 

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen als onder-

steuner van activiteiten of programma’s die bijdragen aan 

een meerzijdig perspectief op het verleden. 

· Win het vertrouwen van Zwarte gemeenschappen door 

gelijkwaardig samen te werken op verschillende terreinen.

Als vanzelfsprekend stemt de gemeente in deze fase af met 

de (zelf)organisaties of burgers waarmee zij contact heeft 

gelegd in stap 1.

Stap 3: Verkennen wat er lokaal speelt
Om de speerpunten van het lokale beleid te kunnen bepa-

len, is het van belang om te weten wat er in de gemeente 

speelt. Als het goed is, heeft de gemeente al contact ge-

legd met formele en informele (zelf)organisaties van Zwarte 

gemeenschappen. In deze stap gaat de gemeente dieper 

met hen in gesprek over waar zij tegenaan lopen, wat zij 

ervaren en welke oplossingen zij zien.

De volgende tips kunnen gemeenten helpen bij het verken-

nen van de lokale situatie:

· Bekijk de meldingen die bij de gemeentelijke ADV binnen-

komen en de incidenten die de politie registreert.  

Cijfers van alle gemeenten in de regio zijn te vinden op de 

https://www.youtube.com/watch?v=czrOdd2NFI4
https://www.youtube.com/watch?v=czrOdd2NFI4
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website Discriminatie.nl. Maar u kunt ervan uitgaan dat 

die slechts een topje van de ijsberg laten zien. De meeste 

ervaringen met discriminatie worden immers niet gemeld, 

bijvoorbeeld omdat slachtoffers denken dat melden het 

probleem niet oplost, of omdat ‘het nu eenmaal is wat het 

is’ (College voor de Rechten van de Mens, 2020).

· Voer zelf aanvullend onderzoek uit in de eigen gemeente, 

zoals het actieonderzoek anti-Zwart racisme dat is uitge-

voerd door The Black Archives in opdracht van de gemeen-

te Amsterdam. Bij ADV’s of de politie wordt namelijk lang 

niet altijd bijgehouden hoeveel meldingen er binnenkomen 

die specifiek betrekking hebben op anti-Zwart racisme. 

Er wordt dan namelijk geregistreerd op de brede noemer 

‘discriminatie op grond van etniciteit/afkomst’. Door het 

ontbreken van concrete cijfers kan het probleem moeilijker 

aangepakt worden. Daarom is het aan te raden om lokaal 

onderzoek te doen naar de ervaringen met anti-Zwart 

racisme in de gemeente, bijvoorbeeld door enquêtes af 

te nemen. Daar zijn verschillende instrumenten voor be-

schikbaar. Sommige gemeenten werken met een Omnibu-

senquête, bijvoorbeeld gemeente Rotterdam. Gemeenten 

kunnen ook gebruikmaken van de door I&O Research 

ontwikkelde quickscan. Discriminatie Meldpunt Groningen 

heeft daar bijvoorbeeld ervaring mee. Een andere moge-

lijkheid is (deels) gebruik te maken van de door TNS Nipo 

en het SCP ontwikkelde Vragenlijst gelijke behandeling die 

voor de landelijke monitoring wordt gebruikt. Voordeel 

daarvan is dat lokale gegevens dan vergeleken kunnen 

worden met het landelijke beeld. Gemeenten kunnen ook 

focusgroepen organiseren of interviews houden met Zwar-

te mensen uit de gemeente. Een goed voorbeeld van een 

lokaal onderzoek is het onderzoek naar anti-Zwart racisme 

van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). 

Het onderzoeksrapport Anti-Zwart racisme in de regio Am-

sterdam (Polkamp, 2020) geeft inzage in de aard, omvang 

en persoonlijke impact van ervaren anti-Zwart discriminatie 

en racisme.

· Zorg ervoor dat het Regionaal Discriminatieoverleg (RDO) 

een actieve rol vervult, zodat er een duidelijk, gedeeld 

beeld ontstaat van wat er speelt. In het RDO vindt de sa-

menwerking plaats tussen de ADV, politie en OM, worden 

zaken besproken en worden gegevens gedeeld op basis 

van een convenant. 

· Overleg met de politie of er zicht is op online anti-Zwart 

racisme. Mocht de politie geen instrumenten hebben 

voor de monitoring daarvan, kaart dit dan aan op interge-

meentelijk of nationaal niveau. Uiteindelijk zijn online an-

ti-Zwart-racisme-uitingen terug te voeren tot een IP-adres, 

tot een individu met een woonadres, misschien in uw ge-

meente (onderzoek met in achtneming van de voorschrif-

ten van de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG)). Overigens is dit niet primair een taak van de lokale 

overheid.

· Ga met scholen, werkgevers, sportverenigingen en andere 

relevante maatschappelijke organisaties in gesprek over 

hoe jullie samen anti-Zwart racisme kunnen aanpakken. 

Bijvoorbeeld met de 30 juni/1 juli-comités in de verschillen-

de gemeenten. Welke rol zien zij voor zichzelf? En welke 

rol hebben zij nu al? Hoe kunnen ze die versterken?

http://www.discriminatie.nl
https://www.theblackarchives.nl/antizwartracisme.html
https://onderzoek010.nl/documents
https://www.discriminatiemeldpunt.nl/nieuwsberichten/onderzoek-discriminatieklimaat-groningen
https://studylibnl.com/doc/1316966/vragenlijst-ervaren-discriminatie
https://mdra.nl/anti-zwart-racisme-in-de-regio-amsterdam/
https://mdra.nl/anti-zwart-racisme-in-de-regio-amsterdam/
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Stap 4: Apart beleid én afstemmen met 
bestaand beleid
Vanaf de start is het van belang te onderzoeken hoe het 

beleid tegen en de aanpak van anti-Zwart racisme ingebed 

kunnen worden in een breder antidiscriminatiebeleid. De 

ervaring leert dat wanneer er alleen beleid geformuleerd 

wordt voor de aanpak van discriminatie van Zwarte mensen 

en niet voor andere mensen die gediscrimineerd worden, 

dit het draagvlak voor een beleid tegen anti-Zwart racisme 

kan verkleinen. Daarom is het raadzaam om een duidelijk 

antidiscriminatiebeleid te formuleren waarvan de aanpak 

van anti-Zwart racisme een belangrijk onderdeel vormt. 

Gemeenten kunnen dit doen in de vorm van een actieplan 

zoals beschreven staat in de Handreiking lokaal antidiscri-

minatiebeleid (Briels et al., 2018).

Een voorbeeld van een combinatie van specifiek en gene-

riek beleid is te vinden in de gemeente Amsterdam. Ge-

meente Amsterdam ondersteunt de coalitie Samen Tegen 

Racisme financieel. Deze coalitie heeft een participatieve 

grassroots-benadering en werkt aan een Amsterdamse 

beweging die zich proactief opstelt tegen discriminatie en 

racisme. Voor meer informatie, zie Dossier: Samen Tegen 

Racisme (dezwijger.nl). De gemeente onderschrijft in een 

bestuurlijke reactie het belang van het Zwart Manifest, 

erkent de waarde ervan en streeft inhoudelijk om waar mo-

gelijk uitvoering te geven aan de aanbevelingen.

Stap 5: Doelen en een plan vaststellen
In deze stap zet de gemeente de speerpunten voor het be-

leid, die zij bepaald heeft in samenwerking met de ADV en 

(in)formele Zwarte (zelf)organisaties en/of individuen, om in 

concrete doelen.Omdat d xiscriminatie, en zeker anti-Zwart 

racisme, diep geworteld zit in de samenleving, vergt de aan-

pak tijd, energie, uithoudingsvermogen en een veelzijdige 

aanpak.

Gevoed door wat er lokaal speelt, kan de gemeente con-

crete actieplannen invullen. Daarbij kan zij de volgende 

hoofdvragen als richtlijn hanteren:

(1)  Hoe voorkomt de gemeente dat anti-Zwart racisme zich 

voordoet? (actieplannen gericht op preventie)

(2)  Hoe bestrijdt de gemeente anti-Zwart-racistische uitin-

gen, in welke vorm dan ook? (actieplannen gericht op 

daders)

(3)  Hoe biedt de gemeente ondersteuning aan burgers die 

geconfronteerd zijn met anti-Zwart racisme? (actieplan-

nen gericht op ondersteuning van slachtoffers)

Idealiter formuleert de gemeente doelen op al deze vragen.

(1) Actieplannen gericht op preventie
Een bekende valkuil is om preventiedoelen erg vrijblijvend 

of voorzichtig te formuleren, zoals ‘het bespreekbaar 

maken van discriminatie’ of ‘bewustwording van discrimi-

natie’. Dergelijke doelen zijn lastig meetbaar, en minder 

gericht op het maken van impact. Daarom is het raadzamer 

om doelen heel concreet te formuleren, gericht op het 

veranderen van gedrag van de inwoners van de gemeen-

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://dezwijger.nl/dossiers/samen-tegen-racisme
https://dezwijger.nl/dossiers/samen-tegen-racisme
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te. Concreet geformuleerde doelen zijn bijvoorbeeld: ‘het 

anti-Zwart racisme onder inwoners verminderen’ of ‘het 

voorkomen van anti-Zwart racisme onder inwoners’. Voor-

beelden van acties die aan die doelen kunnen bijdragen, 

beschrijven we hieronder. Deze voorbeelden zijn gebaseerd 

op de wat-werkt-kennis uit paragraaf 1.4, op de aanbeve-

lingen van de begeleidingscommissie van deze handreiking 

en op aanbevelingen uit het Zwart Manifest (2021).

Ervaringsverhalen over discriminatie

Het horen van (ervarings)verhalen over anti-Zwart racisme 

die worden verteld vanuit het perspectief van de persoon 

die dit heeft ervaren, kan zorgen voor het doen afnemen 

van vooroordelen. Het doen afnemen van vooroordelen 

kan op den duur leiden tot vermindering van discriminatie. 

Deze (ervarings)verhalen kunnen op verschillende manieren 

over worden gebracht, zoals via: film, theater, tentoonstel-

lingen, dialoog, literatuur en muziek. De gemeente kan hier 

een rol in steunen door deze (ervarings)verhalen te onder-

steunen in de creatie hiervan en/of het aanbieden hiervan. 

Zoals ruimte hiervoor in ruimen in (openbare) bibliotheken, 

interventies die hierop gericht zijn financieel ondersteunen 

om bij scholen langs te gaan of beurzen/subsidies uitdelen 

voor de ontwikkeling van deze (ervarings)verhalen.

Positief contact

De gemeente kan projecten financieren die gericht zijn op 

het in contact brengen van niet- Zwarte mensen met Zwar-

te mensen. Door dit contact kunnen negatieve opvattingen 

en gevoelens afnemen, en kunnen er positieve ervaringen 

worden opgedaan. Dit kan leiden tot een wederzijdse posi-

tievere houding. Denk aan kunstateliers waar verschillende 

mensen samenkomen om aan een kunstobject te werken, 

of aan vrijwilligersactiviteiten waar verschillende mensen 

zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel.

Consequent en herhaaldelijk de norm uitdragen dat 

discriminatie niet oké is

Op sociale media komt veel anti-Zwart racisme voor. De 

norm dat dit niet door de beugel kan, is blijkbaar niet zo 

sterk. Door duidelijke normen te stellen en mensen bewust 

te maken van de invloed van sociale media en hun te leren 

hoe hiermee om te gaan, kan de gemeente een slag maken 

in de aanpak van anti-Zwart racisme. Hierbij past ook men-

sen kennis aanbieden over fake news. Gemeenten kunnen 

lokaal een campagne over dit onderwerp opzetten, of aan-

sluiten bij landelijke campagnes zoals #DatMeenJeNiet.

Verschillende vormen van discriminatie aan elkaar 

verbinden en overeenkomsten laten zien

Mensen die ver weg staan van Zwarte mensen en hierdoor 

wellicht minder feeling hebben met anti-Zwart racisme 

kunnen bereikt worden door met hen te spreken over an-

dere discriminatiegronden die dichter bij hen staan.

Bewustwording stimuleren bij gemotiveerde mensen 

die vooroordelen kunnen beheersen

Op internet zijn er verschillende Implicit Association Tests te 

vinden om de eigen impliciete stereotypen en vooroordelen 

te achterhalen. Meestal komt daaruit naar voren dat het 

mensen meer tijd kost om positieve woorden te koppelen 

aan Zwarte gezichten dan aan witte. De test maakt zicht-

https://zwartmanifest.nl/
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baar dat veel mensen een onbewuste voorkeur hebben 

voor witte mensen, en vooroordelen tegen Zwarte mensen. 

Dat betekent dat er ook meer kans is dat zij discrimineren 

(zie onder andere Greenwald et al., 2009; Maina, 2018). 

Zo’n test kan mensen dus confronteren met hun eigen 

onbewuste vooroordelen. De gemeente kan deze tests 

online delen maar effectiever is het om deze onderdeel te 

maken van een training, en bredere interventies gericht 

op bewustwording bij bijvoorbeeld bedrijven (financieel) 

mogelijk te maken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld ook 

bewustwordingstrainingen mogelijk maken voor sociale en 

zorgprofessionals die in de gemeente actief zijn in bijvoor-

beeld de thuiszorg, bij het Wmo-loket, de sociale wijkteams 

en de jeugdzorg. Belangrijk aandachtspunt is dat deze trai-

ningen gericht zijn op mensen die discriminatie van Zwarte 

mensen afwijzen en bereid zijn om te leren en kritisch naar 

zichzelf te kijken (zie paragraaf 1.4). Dit type trainingen 

werkt met name bij mensen die gemotiveerd zijn om dis-

criminatie te verminderen en werken niet goed bij mensen 

met weinig motivatie of bij pubers en kinderen. Wanneer 

er nog (te) weinig gemotiveerde deelnemers binnen een 

gemeentelijke organisatie te vinden zijn, dan is het zaak 

om eerst een duidelijke norm uit te dragen die stelt dat an-

ti-Zwart racisme niet door de beugel kan en niet geaccep-

teerd wordt van medewerkers.

Counter-stereotypen

De gemeente kan er in haar eigen communicatie voor 

zorgen dat Zwarte mensen (publiekelijk) niet te eenzijdig 

negatief worden afgebeeld, en voor de presentatie van po-

sitieve rolmodellen. Bijvoorbeeld door een afbeelding van 

een Zwarte gemeenteambtenaar te gebruiken in een cam-

pagne, of een Zwarte ambulancemedewerker af te beelden 

op een reclameposter van de gemeente. Ook wanneer het 

juist niet gaat over discriminatie. Bijvoorbeeld een campag-

neposter over vaccinatie waarop een Zwarte arts te zien 

is. Hierbij is het van belang dat deze verhalen, beelden of 

kennis niet gepresenteerd worden als voorbeelden die ste-

reotypen weerleggen (een reactieve aanpak), maar juist als 

positieve, op zichzelf staande voorbeelden (een proactieve 

aanpak). Het werkt namelijk niet om stereotypen bewust 

met tegenvoorbeelden te weerleggen. Mensen beschermen 

hun stereotype beelden dan juist door de ‘counter-stereoty-

pen’ als uitzondering op de regel te beschouwen.

Kennis over culturen van gediscrimineerde groepen, 

en geschiedenisles vanuit niet-eurocentrisch en/of 

niet-christelijk perspectief

Kennis over het koloniale verleden en het daarmee gepaard 

gaande slavernijverleden kan via onderwijs vanuit een meer-

stemmig uitgebalanceerd perspectief worden aangeboden. 

Simpel gezegd: het gaat erom de geschiedenis niet alleen te 

vertellen vanuit het perspectief van witte mensen (ook wel 

een ‘eurocentrisch’ perspectief genoemd), maar ook verha-

len, ervaringen en perspectieven aan bod te laten komen 

van Zwarte mensen en andere niet-witte mensen. Dit is niet 

alleen van belang voor een adequate geschiedschrijving, 

maar ook om een link te kunnen leggen tussen het heden-

daagse anti-Zwart racisme enerzijds en de geschiedenis van 

rassentheorieën in de tijden van de slavernij anderzijds. Want 

in de hedendaagse discussie over anti-Zwart racisme speelt 

het slavernijverleden een grote rol (Heilbron, 2019; Lurvink 
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& Combrink, 2019). Gemeenten kunnen samen met scho-

len afspraken maken over geschiedenisonderwijs vanuit een 

niet-eurocentrisch perspectief. Bijvoorbeeld door een pact te 

sluiten met scholen, waarin zij afspreken zich hier gezamen-

lijk voor in te zetten. Of de gemeente kan de scholen die dit 

al doen positief in het zonnetje zetten.

Gemeenten kunnen met scholen ook afspraken maken 

over de Sinterklaasviering om geen (afbeeldingen van) 

Zwarte Pieten meer te gebruiken. Dit wordt onder meer 

aanbevolen door Verenigde Naties (Jouwe, 2015). Ook 

de Kinderombudsman stelt dat de figuur van Zwarte Piet 

bij kan dragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie, en 

daarmee in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Ook 

aan andere organisaties kunnen gemeenten vragen om 

de figuur van Zwarte Piet niet meer te gebruiken. Dat zou 

bijvoorbeeld als voorwaarde kunnen gelden bij subsidiever-

strekking aan verenigingen die het Sinterklaasfeest willen 

vieren in buurten of wijken.

Binnen organisaties: processen aanpassen

Om institutioneel anti-Zwart racisme te bestrijden binnen 

bedrijven of gemeentelijke organisaties, kunnen gemeen-

ten daarop gerichte interventies stimuleren en financieren. 

Deze interventies zijn bij voorkeur (mede)ontwikkeld door 

experts op het gebied van anti-Zwart racisme of door (zelf)

organisaties uit de Zwarte gemeenschap. Het gaat dan om 

interventies gericht op het doorlichten van bestaande pro-

cessen en het veranderen daarvan, zodat deze niet langer 

(bedoeld of onbedoeld) leiden tot uitsluiting van en discri-

minatie tegen Zwarte mensen (zie verder paragraaf 1.4).

Risicosituaties 

In risicosituaties kunnen gemeenten preventief én 

reactief actie ondernemen. 

(1) Demonstraties

Gemeenten kunnen geen inhoudelijke voorwaarden 

stellen aan demonstraties. Maar ze kunnen wel 

van tevoren aangeven dat er in het kader van de 

handhaving van de openbare orde ingegrepen zal 

worden als er bijvoorbeeld strafbare leuzen worden 

geroepen, of als er orde-verstorende activiteiten 

plaatsvinden, zoals het roepen van racistische 

leuzen, het meedragen van racistische teksten of 

symbolen op spandoeken, of orde-verstorende 

activiteiten zoals het gooien van eieren naar anti-

Zwarte-Piet-demonstranten.

(2) Voetbalspreekkoren

Gemeenten (met name gemeenten met een betaald 

voetbalorganisatie) kunnen geconfronteerd worden 

met racistische gedragingen door supporters 

(bijvoorbeeld oerwoudgeluiden of racistische 

spreekkoren). Zij kunnen met de voetbalclubs 

afspreken op welke momenten er ingegrepen moet 

worden. Daarnaast kunnen ze afspraken maken en 

plannen ontwikkelen om voetbalracisme preventief 

aan te pakken.

https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing
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Inzetten op het activeren van omstanders

De gemeente kan interventies/trainingen faciliteren die zich 

richten op hoe in te grijpen als ‘omstander’. Dit kan ingezet 

kunnen worden op verschillende terreinen, zoals: vereni-

gingen, onderwijs, bedrijfsleven en creatieve sector. Door 

als gemeente dit te faciliteren kan je bijdragen aan het acti-

veren van de eigen burgers wanneer er incidenten zijn van 

discriminatie/racisme Een training kan ook op bredere lijn 

worden uitgelicht in de vorm van een gemeentelijke cam-

pagne bijvoorbeeld. Hiermee speel je direct ook in op de 

sociale norm die je wilt stellen als gemeente dat discrimina-

tie/racisme niet wordt getolereerd.

(2) Actieplannen gericht op daders
In Nederland is het OM verantwoordelijk voor de strafrech-

telijke vervolging van anti-Zwart racisme (en andere vormen 

van discriminatie). Vervolging komt in beeld wanneer uitin-

gen als strafbaar gezien kunnen worden, na weging met 

de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van artistieke 

expressie. Zie voor meer informatie hierover de Aanwijzing 

discriminatie.

In beginsel zullen politie en OM een zaak pas oppakken 

als mensen aangifte doen van antisemitisme. Daarbij kan 

het verhogen van de aangiftebereidheid ook bijdragen aan 

betere documentatie van incidenten, en dat helpt bij het in 

kaart brengen van de problematiek en het gericht ontwik-

kelen van actieplannen. Om die reden is het van groot be-

lang dat personen of instanties die te maken hebben met 

racistische uitingen, gestimuleerd worden om daar aangifte 

van te doen bij de politie. Slachtoffers kunnen voor onder-

steuning bij hun aangifte terecht bij de ADV’s of bij slacht-

offerhulp. Die ondersteuning kan helpen om frustrerende 

ervaringen bij de aangifte zoveel mogelijk te beperken. Het 

is dus belangrijk om burgers te informeren over de onder-

steuningsmogelijkheden. Ook bepaalde belangenorgani-

saties bieden burgers ondersteuning bij de aangifte, zoals 

Controle Alt Delete als het bijvoorbeeld gaat om etnische 

profilering.

Specifieke aandacht vragen situaties waarin racisme zich uit 

in overlast en ‘wegpesten’ uit de wijk: denk bedreigingen 

en vandalisme door jongeren in de wijk gericht op Zwarte 

mensen. Een bekende situatie is die van een gezin uit Libe-

ria (West Afrika) die te maken kreeg met racistische over-

last in Waspik. In een publicatie van Forum uit 2008 ‘Racis-

tische Overlast In Waspik’ na aanleiding van deze situatie 

worden een aantal aanbevelingen genoemd over hoe als 

gemeente om te gaan met dit soort situaties. Allereerst is 

belangrijk dat de regie ligt bij de gemeenten en dat de ge-

meente op zoek gaat beleid en instrumenten om deze regie 

te voeren in zowel in het vormen van een beeld-, oordeels- 

en besluitvormingsfase. Belangrijk aandachtspunt is dat be-

stuurders in urgente situaties de verantwoordelijkheid ne-

men voor niet alleen beleid maar ook uitvoering. Daarnaast 

heeft het jongerenwerk een belangrijke rol en hier kan de 

gemeente het jongerenwerk op wijzen. Aangeraden wordt 

voor het jongerenwerk om in dit soort situaties een balans 

te vinden tussen enerzijds het aanspreken jongeren op hun 

gedrag en anderzijds het opbouwen en behouden van een 

vertrouwensrelatie met de jongeren, zodat recht wordt 

gedaan aan de signalerende, opvoedende en corrigerende 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
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taak van het jongerenwerk. De politie heeft uiteraard ook 

een belangrijk taak: cruciaal is dat zij de bestaande richtlij-

nen en protocollen m.b.t. de aanpak van discriminatie im-

plementeren. Het gaat hier zowel om een repressieve taak 

als om een signalerende en preventieve taak.

(3)  Actieplannen gericht op ondersteuning van 
slachtoffers

Aangiftebereidheid bij discriminatie is in het algemeen laag. 

Ook van anti-Zwart racisme wordt lang niet altijd aangifte 

gedaan of een melding gemaakt. Passend bij de plicht van 

de overheid om haar burgers te beschermen tegen discri-

minatie, kunnen gemeenten het volgende doen wanneer 

inwoners geconfronteerd worden met anti-Zwart racisme:

· Gemeenten kunnen betrokkenheid tonen bij ervaringen 

(klachten) met discriminatie en racisme. Zij kunnen deze 

betrokkenheid kenbaar maken aan mensen die aangeven 

gediscrimineerd te zijn, ook als er geen concrete juridische 

stappen ondernomen kunnen worden. Zo laat een ge-

meente aan deze mensen en andere burgers zien dat zij 

achter hen staat. Hiermee creëert de gemeente voor men-

sen die discriminatie en racisme ervaren een veilig klimaat 

om zich vaker uit te spreken. Daarnaast laat zij op deze 

manier zien dat zij de aanpak van discriminatie en racisme 

serieus neemt.

· Een gemeente kan zich inspannen om de meldingsbereid-

heid te vergroten door te benadrukken en dat melden/

aangifte doen op zichzelf een belangrijk middel tegen dis-

criminatie is. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook 

voor de samenleving als geheel. Een beter beeld van de 

aard van de uitingsvormen en inzicht in de omvang van de 

problematiek helpt bij het formuleren van beleid om discri-

minatie (en dus ook anti-Zwart racisme) te bestrijden.

· Gemeenten kunnen een empathische houding bij het op-

nemen van meldingen en aangiften stimuleren bij politie 

en ambtenaren. Dat kan slachtoffers het gevoel geven ge-

hoord te worden. Diverse organisaties kunnen trainingen 

over dit onderwerp verzorgen.

· Publiekelijk uitgesproken steunbetuigingen door politieke 

partijen en bestuurders, en het veroordelen van anti-Zwart 

racisme geven Zwarte inwoners een steuntje in de rug. Een 

mooi voorbeeld is de button met ‘1873’ die burgermees-

ter Halsema van Amsterdam droeg, om te verwijzen naar 

het jaar waarop de slavernij werd afgeschaft (One world, 

2020). Maar denk ook aan het officiële excuus dat deze 

burgemeester uitsprak voor het slavernijverleden van de 

gemeente Amsterdam (NOS, 2021).

· Gemeenten kunnen zich inspannen voor het herstelrecht. 

Herstelrecht is een alternatief voor, en/of een aanvulling 

op, het traditionele (straf)recht, waarbij slachtoffers en 

daders van een misdrijf of ongeval met elkaar in contact 

komen en naar elkaar luisteren. Het doel van herstelrecht is 

om de schade die door het misdrijf of ongeval is aangericht 

zoveel mogelijk te herstellen. Dus waar vanuit het straf-

recht gekeken wordt welke wetten er overtreden worden, 

kijkt men vanuit het herstelrecht naar wie er schade heeft 

geleden (Elbers, Becx & Lauwaert (2020). Herstelrecht be-

oogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat 

er moet gebeuren na een strafbaar delict. Zie voor meer 

informatie ook de website van stichting Restorative Justice 

Nederland. Hoewel de gemeente bij het (bemiddelings)

proces meer op de achtergrond of zelfs helemaal geen rol 

https://www.restorativejustice.nl/
https://www.restorativejustice.nl/
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speelt, is het raadzaam toch aandacht te hebben voor deze 

aanpak. Herstelrecht kan bijdragen aan vermindering van 

discriminatie en racisme en aan ondersteuning van getrof-

fenen. De ADV’s kunnen een ondersteunende rol spelen in 

het proces.

Stap 6: Uitvoering van de vastgestelde 
activiteiten
Veel gemeenten besteden de uitvoering van het actieplan 

(deels) uit aan de ADV. Maar gemeenten kunnen daarnaast 

voor de uitvoering van actieplannen ook heel gericht or-

ganisaties, projecten en interventies (financieel of profes-

sioneel) ondersteunen. Het gaat dan om interventies die 

gericht zijn op het verminderen en/of voorkomen van an-

ti-Zwart racisme. Welke interventies effectief zijn, is moeilijk 

vast te stellen omdat de meeste antidiscriminatie-inter-

venties (nog) niet onderzocht zijn op effectiviteit, en dit 

onderzoek vaak kostbaar is. Maar de gemeente kan wel de 

checklist gebruiken uit de Handreiking antidiscriminatiebe-

leid voor gemeenten (Briels, 2018). Daarnaast is het logisch 

om in ieder geval te kiezen voor interventies waarbij Zwarte 

mensen een grote rol spelen, zodat ervaringskennis benut 

wordt. Het ondersteunen van organisaties van en voor 

Zwarte mensen is overigens niet alleen belangrijk vanuit het 

oogpunt van antidiscriminatiebeleid (en gerichte projecten 

op dit terrein), maar ook vanuit een breder oogpunt van  

de emancipatie van Zwarte gemeenschappen. Dat kan de 

positie van Zwarte organisaties en verenigingen versterken, 

en dat komt uiteindelijk ten goede aan de aanpak van  

anti-Zwart racisme.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van bekende en/of 

succesvolle en kansrijke interventies, gericht op de preven-

tie van anti-Zwart racisme. We maken daarbij een indeling 

naar type interventie, zoals genoemd in paragraaf 1.4 (en 

gebruikt bij stap 5). Het gaat om interventies die ingezet 

kunnen worden door sociale, zorg-, onderwijs- of andere 

professionals en vrijwilligers in onder meer wijken, buur-

ten, instanties en bedrijven, bij sportclubs en op scholen. 

Het kan dus zowel gaan om professionele interventies als 

om burgerinitiatieven. Bij een strafrechtelijke aanpak of de 

ondersteuning van slachtoffers gaat het meer om maat-

werk op individueel niveau, en zijn er minder interventies 

beschikbaar die ingezet kunnen worden in bijvoorbeeld 

wijken of bedrijven.

Ervaringsverhalen over discriminatie

· Keti Koti Tafel: door persoonlijke ervaringen, herinneringen 

en gevoelens uit te wisselen staan deelnemers stil bij de 

hedendaagse gevolgen van het Nederlands slavernijver-

leden. De interventie kan ingezet worden als openbaar 

toegankelijke activiteit in een gemeente of wijk, maar ook 

bijvoorbeeld in een bedrijf of organisatie.

· Documentaire Verdacht: veertien Nederlanders doen ver-

slag van hun ervaringen met politiecontroles. Een bepaalde 

huidskleur blijkt ervoor te kunnen zorgen dat iemand door 

de politie wordt aangemerkt als verdachte. De gesprekken 

laten de impact zien van etnisch profileren. De documen-

taire kan bijvoorbeeld worden ingezet op scholen, of bij de 

politie.

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.ketikotitafel.nl/
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/december/verdacht.html
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· Expositie Surinamers in Nederland: 100 jaar emancipatie 

en strijd: de expositie toont verborgen verhalen van Surina-

mers in Nederland, en laat zien welke strijd Surinamers in 

Nederland moeten doorstaan.

Positief contact

· 3 mei: Dag van Empathie: een jaarlijks terugkerend mo-

ment waarop mensen uit de diverse samenleving samenko-

men om elkaar (opnieuw) te leren kennen, en waar ieder-

een aan mee kan doen.

Consequent en herhaaldelijk de norm uitdragen dat 

discriminatie niet oké is

· Campagne Ons Voetbal is Van Iedereen: in deze campag-

ne worden discriminatie en racisme buitenspel gezet. Met 

behulp van een goed aanvalsplan is het de bedoeling om 

een effectieve aanpak van discriminatie en racisme in het 

Nederlandse voetbal te bewerkstelligen. De aanpak werkt 

langs de lijnen (1) voorkomen, (2) signaleren, en (3) sancti-

oneren.

· Project #DatMeenJeNiet: jongeren en jongvolwassenen 

worden getraind om voor elkaar op te komen als ze on-

line op discriminatie stuiten. Doel van het project is het 

vergroten van de sociale norm dat online discriminatie niet 

acceptabel is.

Bewustwording stimuleren bij gemotiveerde mensen 

die vooroordelen kunnen beheersen

· De vooroordelentest: in deze test ontdekt de deelnemer 

of hij of zij zelf onbewuste vooroordelen heeft. Er zijn drie 

verschillende onderwerpen, een daarvan gaat over voor-

oordelen met betrekking tot huidskleur.

· Wit is ook een kleur: documentaire van Sunny Bergman 

waarin zij onder andere antwoord zoekt op de vraag waar-

om veel witte mensen zich verongelijkt of zelfs boos voelen 

als het over racisme en witte privileges gaat.

· Wit Huiswerk: om je effectief in te zetten voor de strijd 

tegen racisme is het belangrijk om te weten wie je bent, 

waar je het over hebt, en wat je doet en kunt doen. Wit 

Huiswerk biedt een verzameling bronnen voor mensen die 

de strijd tegen racisme willen aangaan, en die zich daarin 

willen verdiepen.

Kennis over culturen van gediscrimineerde groepen, 

en geschiedenisles vanuit niet-eurocentrisch en/of 

niet-christelijk perspectief

· Lespakket De geschiedenis van Sint en Zwarte Piet: het 

lespakket biedt aangrijpingspunten voor een inhoudelijk 

gesprek over het Sinterklaasfeest.

· Keti Koti junior: NiNsee heeft in samenwerking met het 

Tropenmuseum een digitaal lespakket ontwikkeld voor het 

primair en voortgezet onderwijs. Dit pakket bevat ook een 

docentenhandleiding en is een goed startpunt om dieper 

in te gaan op verschillende facetten van het trans-Atlan-

tisch slavernijverleden. Het lespakket is gelanceerd in de 

Keti Koti-maand 2021 en stond in de top 3 van de meest 

gedownloade lespakketten.

· Lespakket 1873: Slavernij en Racisme: lespakket van Stich-

ting Nederland Wordt Beter. Het lespakket komt waar-

schijnlijk begin 2022 beschikbaar, en is bedoeld voor leer-

lingen van de hogere klassen van het basisonderwijs en de 

onderbouw van het middelbaar onderwijs. Het doel is een 

https://www.theblackarchives.nl/vos100-952559.html
https://www.theblackarchives.nl/vos100-952559.html
https://dagvanempathie.nl/
https://onsvoetbalisvaniedereen.nl/
https://www.movisie.nl/campagnepagina-datmeenjeniet
https://discriminatie.nl/werkgevers/over-de-test
https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2016/wit-is-ook-een-kleur.html
https://www.withuiswerk.nl/
https://www.uitdeklas.nl/werkvorm/982943984942/
https://www.lessonup.com/nl/channel/wereldculturen/lesson/hNXsEFHdMzC72xCB5
https://nederlandwordtbeter.nl/educatie/
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bijdrage te leveren aan bewustwording en begrip onder 

Nederlandse kinderen en jongeren.

· The Black Archives: cultureel centrum met boekencol-

lecties, archieven en artefacten uit de nalatenschap van 

Zwarte schrijvers en wetenschappers. Bezoekers kunnen 

er terecht voor onderzoek, voor exposities en voor andere 

activiteiten. De boeken uit de collecties gaan over racisme, 

slavernij en (de)kolonisatie, gender en feminisme, sociale 

wetenschappen, Suriname, de voormalig Nederlandse  

Antillen, Zuid-Amerika, Afrika en meer.

· Lesprogramma Slavernij niet voorbij: Over racisme, dis-

criminatie en vooroordelen: online lesprogramma waarin 

leerlingen meer te weten komen over wat racisme, discri-

minatie en vooroordelen zijn. Ze leren dat sommige voor-

oordelen al eeuwenlang herhaalde beelden zijn, die vaak 

verbonden zijn met de trans-Atlantische slavenhandel.

· Lespakket Sabi Suriname: lesplan bij de kindertentoon-

stelling Sabi Suriname (tropenmuseum.nl). In de lessen 

leren de leerlingen dat Surinamers voorouders hebben in 

verschillende werelddelen. Er is aandacht voor de geschie-

denis, en voor de rol van Nederland daarin. De leerlingen 

ervaren dat de dingen uit hun eigen familie een verhaal 

hebben en dat een voorwerp meer betekenis krijgt door 

het verhaal.

· Website Slavernij en Jij: een door NiNsee ontwikkelde web-

site met informatie over het Nederlandse slavernijverleden. 

De bezoeker vindt er basiskennis over dit deel van de Ne-

derlandse geschiedenis. Een groot aantal wetenschappers 

en deskundige auteurs schreef eraan mee. Slavernij en Jij 

heeft een prikkelende en educatieve benadering, met een 

kennisquiz en familieverhalen.

· Lespakket Vandaag schijnt de zon. Levensbericht van 

Anton de Kom: introductie in woord en beeld over de 

schrijver, vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom 

(1898-1945), voor leerlingen uit de bovenbouw van het 

basisonderwijs.

Binnen organisaties: processen aanpassen

· Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten op het 

veranderen van interne bedrijfsprocessen om zo (onder 

meer) anti-Zwart racisme tegen te gaan. Denk hierbij aan 

Charter Diversiteit en MDRA. Of bekijk deze publicatie van 

KIS (2020).

Stap 7: Monitor, evalueer en borg
Monitoren en evalueren is essentieel. Niet alleen om te we-

ten te komen of de in kaart gebrachte problematiek zich 

nog voordoet, maar ook om te zien of het uitgezette beleid 

werkt. Daarnaast is evalueren essentieel bij het verantwoor-

den van de besteding van publieke middelen.

Manieren om te monitoren

· Gemeenten kunnen via de GGD Gezondheidsmonitor of 

de jeugdmonitor aan inwoners vragen of zij wel eens te 

maken krijgen met anti-Zwart racisme. Zij kunnen ook de 

gehele inwonerspopulatie vragen naar hun houding ten 

aanzien van Zwarte mensen, om zo zicht te krijgen op de 

omvang van anti-Zwart racisme. Bij het toevoegen van vra-

gen aan de GGD-monitor is het raadzaam om daarbij zo-

veel mogelijk de vragen uit de ‘Vragenlijst gelijke behande-

ling / ervaren discriminatie’ van het SCP te gebruiken, want 

dat maakt vergelijken met andere gemeenten mogelijk.

https://www.theblackarchives.nl/index.html
https://www.lessonup.com/nl/lesson/JDr5vw86ciQpzLWgQ
https://www.lessonup.com/nl/lesson/JDr5vw86ciQpzLWgQ
https://www.lessonup.com/app/view-plan/RLQHXqGzg4RkEymvZ/sabi-suriname-po
https://www.tropenmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/sabi-suriname
https://www.slavernijenjij.nl/
http://educatiestudio.com/vandaag-schijnt-de-zon-levensbericht-van-anton-de-kom-lespakket-over-anton-de-kom-1898-1945-schrijver-vrijheidsstrijder-en-verzetsheld/
http://educatiestudio.com/vandaag-schijnt-de-zon-levensbericht-van-anton-de-kom-lespakket-over-anton-de-kom-1898-1945-schrijver-vrijheidsstrijder-en-verzetsheld/
https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf/charter-diversiteit
https://mdra.nl/voorlichting-advies/advies-aan-bedrijven/
https://www.kis.nl/sites/default/files/inclusie-op-de-werkvloer.pdf
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· Gemeenten kunnen voor dergelijk onderzoek natuurlijk 

ook gebruikmaken van eerder door hen gebruikte enquê-

tes, zoals de Omnibusenquête (antidiscriminatie-scan) om 

te achterhalen in welke mate de eerder in kaart gebrachte 

problematiek nog speelt.

· Sommige gemeenten vragen hun bewoners periodiek via 

een burgerpanel naar hun mening over lokale maatschap-

pelijke kwesties. Het antidiscriminatiebeleid, doelstellingen, 

uitgezette maatregelen et cetera zouden in zo’n panel 

goed aan de orde kunnen komen. Daarbij is het belangrijk 

dat er ook Zwarte mensen deelnemen aan dit burgerpanel. 

Hun inbreng is belangrijk, omdat zij (de slachtoffers) (di-

rect) de gevolgen ondervinden van het beleid en de maat-

regelen.

· Een andere manier om het beleid en de uitgezette maatre-

gelen te monitoren en evalueren, is door regelmatig voort-

gangssessies te houden met de lokale samenwerkings-

partners, uitvoeringspartners en vertegenwoordigers van 

Zwarte gemeenschappen. Om te voorkomen dat de slager 

zijn eigen vlees keurt, kan de gemeente daar ook een on-

afhankelijk bureau voor inschakelen.

Beleid evalueren

Gemeenten kunnen hun beleid tegen anti-Zwart racisme 

op verschillende manieren evalueren. Belangrijk is dat zij 

daarbij van tevoren bepalen wat ze willen evalueren, en 

hoe ze dat willen doen.

Evalueren kan grofweg op twee manieren: op proces en op 

resultaat.

Op proces evalueren betekent dat bekeken wordt hoe de 

uitvoering van het beleid is gelopen. Is alles uitgevoerd 

zoals gepland? Hoe verliep de samenwerking? Een pro-

cesevaluatie gaat ook over de waardering van de betrokken 

uitvoerders en doelgroepen. Hoe hebben zij het beleid er-

varen? Wat vonden zij er goed aan en wat minder goed? 

Evalueren op resultaat (of inhoud) betekent dat wordt na-

gegaan of met het beleid de gestelde doelen zijn bereikt. 

· Effectonderzoek. Een bekende manier om te evalueren 

is door vragenlijsten af te nemen onder de doelgroep die 

heeft meegedaan aan een interventie. Echter, een inter-

ventie die gericht is op het voorkomen of bestrijden van 

anti-Zwart racisme is lastig op deze manier te evalueren. 

Als bijvoorbeeld een schoolklas een theaterstuk heeft be-

keken of een les heeft gehad gericht op het verminderen 

van anti-Zwart racisme, dan kan de gemeente aan de leer-

lingen vragen of zij hierdoor minder vooroordelen hebben 

gekregen. Maar mensen kunnen hun eigen vooroordelen 

moeilijk inschatten en kunnen daar vaak ook niet goed op 

reflecteren. Een vraag als ‘Ben je door deze les positiever 

gaan denken over Zwarte mensen?’ is dus weinig zinvol. 

Er bestaan wel meetinstrumenten die wetenschappers 

gebruiken om vooroordelen te meten (zoals de Impliciete 

Associatie Test, met een speciale test voor de houding ten 

opzichte van Zwarte mensen), maar deze zijn voor niet-we-

tenschappers lastig te hanteren. We raden daarom aan om 

bij dit type evaluatie wetenschappelijke onderzoekers te 

betrekken, bijvoorbeeld van een universiteit.

https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/takeatest.html
https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/takeatest.html
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· Werken met outcome-indicatoren. Steeds meer ge-

meenten stellen van tevoren (outcome)criteria vast. Out-

come gaat over de effecten van zorg en ondersteuning. 

Wat moet een bepaalde interventie teweegbrengen? Dit 

kan gaan om effecten op individueel niveau, maar ook om 

effecten op maatschappelijk niveau. In de handreiking Op 

weg naar outcomegericht werken (Van den Bosch & Han-

zon, 2017) kunt u daar meer over lezen.

· Kwalitatief evalueren. Steeds vaker worden beleid of 

interventies kwalitatief geëvalueerd. Een voordeel van kwa-

litatief onderzoek is dat het een beeld geeft van hoe men-

sen beleid of interventies ervaren, en dat het aan respon-

denten veel ruimte geeft om hun eigen visie te delen. Zie 

ook de checklist Kwalitatief evaluatieonderzoek op waarde 

schatten (Lub, 2020).

Borging

Wanneer de vorige stappen goed zijn uitgevoerd, is het be-

leid idealiter goed geborgd. In stap 3 en 4 is dan geregeld 

dat aandacht voor anti-Zwart racisme niet alleen geborgd 

is door apart beleid, maar ook verbonden is met breder an-

tidiscriminatiebeleid. Dat bredere beleid is weer gekoppeld 

aan ander relevant beleid, zoals het Wmo-beleid en veilig-

heidsbeleid. Voor goede borging is het belangrijk te contro-

leren of dit ook blijvend gebeurt. Het is aan te raden ervoor 

te zorgen dat aandacht voor de aanpak van anti-Zwart ra-

cisme en voor antidiscriminatie of gelijke behandeling voor 

alle inwoners een terugkerend thema is op de agenda.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
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3. Antisemitisme aanpakken
Dit hoofdstuk kwam tot stand in samenwerking met een 

begeleidingscommissie bestaande uit de volgende experts: 

Hanneke Gelderblom en Daniëlle Leder (Overlegorgaan Jo-

den, Christenen en Moslims, OJCM); Aron Vrieler (Centrum 

Informatie en Documentatie Israël, CIDI) en Willem Wage-

naar (Anne Frank Stichting).

Inleiding
Antisemitisme is een maatschappelijk probleem dat Joden 

en niet-Joden raakt. Leden van de Joodse gemeenschap in 

Nederland lopen het risico om aangevallen te worden bij de 

uitoefening van Joods-culturele en religieuze festiviteiten, 

bezoeken aan koosjer restaurants of bij het op straat lopen 

met een keppeltje. Maar scheldwoorden met ‘Jood’ erin 

worden ook gebruikt tegen niet-Joden, met name perso-

nen die een openbare functie bekleden, zoals politieagen-

ten, ambtenaren met een publieke functie, treinconduc-

teurs, en bijvoorbeeld leraren.

Antisemitisme, de formele term voor haat tegen Joden, is 

nog altijd aanwezig. Zo zijn er nog steeds antisemitische 

spreekkoren te horen bij voetbalwedstrijden, worden Jood-

se graven besmeurd, en zijn tijdens de COVID-19-pandemie 

oude en nieuwe complottheorieën rondom Joden actief 

gedeeld (Grapperhaus, 2021).

Antisemitisme aanpakken is een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid van de overheid, maatschappelijke organisaties 

en alle burgers.

Per 1 april 2021 is een Nationaal Coördinator Antisemi-

tismebestrijding (NCAB) aangesteld die breed adviseert 

over de stroomlijning van het bestrijden van antisemitisme 

(Grapperhaus, 2021). Ook al is de Joodse gemeenschap in 

Nederland relatief klein, toch signaleert de overheid een 

probleem dat een brede maatschappelijk aanpak nodig 

heeft. De rol van de NCAB is voornamelijk signalerend, ver-

bindend, coördinerend en adviserend.

De Joodse identiteit is doorgaans aangeboren. Daarmee is 

antisemitisme vergelijkbaar met racisme. Het is een brede 

misvatting dat antisemitisme intolerantie jegens religie is, 

of dat alle Joden religieus zijn.

3.1 Definitie antisemitisme
In deze handreiking hanteren wij de definitie die gefor-

muleerd is door de IHRA (International Holocaust Remem-

brance Alliance). Deze werkdefinitie van antisemitisme is in 

2016 opgesteld door de IHRA. 
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Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot 

uiting kan komen als een gevoel van haat jegens Joden. Re-

torische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht 

tegen Joodse of niet-Joodse personen en/of hun eigendom 

en tegen instellingen en religieuze voorzieningen van de 

Joodse gemeenschap.

In 2018 steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een 

motie over het in Nederland hanteren van deze definitie. 

De Nederlandse regering steunt de werkdefinitie van anti-

semitisme als een niet-juridische werkdefinitie. 

Naast de term ‘antisemitisme’ wordt ook de term ‘Joden-

haat’ gehanteerd. Ze zijn te beschouwen als synoniemen. 

Antisemitisme is de formele term, die ook juridische basis 

geeft voor vervolging.

3.2 Uitingsvormen antisemitisme
Antisemitisme kent diverse verschijningsvormen. Bij de onli-

ne verspreide haatberichten en antisemitische sentimenten 

vallen de afgelopen jaren vooral de complottheorieën op. 

Bijvoorbeeld de recente complottheorieën over witte ont-

volking, over ‘The Great Replacement’ (Moses, 2019) en de 

relatie met een elite die achter de schermen aan de knop-

pen draait. Die laatste complottheorie is ook weer hoorbaar 

in de coronadebatten en bij coronademonstraties.

In verschillende onderzoeken komen diverse verschijnings-

vormen terug, namelijk: schelden, fysiek geweld, vernie-

lingen, en antisemitische uitlatingen in het publieke debat, 

op sociale media en tijdens publieke manifestaties. Deze 

uitingen manifesteren zich op persoonlijk maar soms ook 

op institutioneel niveau. Op persoonlijk niveau is daarbij 

ook nog onderscheid te maken tussen bewust en onbewust 

antisemitisme.

Persoonlijk niveau

Bewust antisemitisme

Bij bewust antisemitisme gaat het om openlijke en bewus-

te negatieve uitlatingen of handelingen ten opzichte van 

Joden (Briels et al., 2018). Het is intentioneel, en kan direct 

gericht zijn op een individu, zoals in deze voorbeelden:

· het ingooien van ramen van een koosjer restaurant;

· het afslaan van iemands keppeltje;

· een Joods gezin is weggepest uit de wijk vanwege hun 

Joods-zijn, zie het artikel van Agnes de Goede (2019) 

Vuurwerkbommen en hakenkruizen: joods gezin al bijna 

20 jaar geterroriseerd (rtlnieuws.nl).

Bewust antisemitisme kan ook gericht zijn op de hele 

groep, een symbool of object en zo indirect het individu 

raken. Bijvoorbeeld:

· vernielingen of beschadigen zoals het bekladden van syna-

gogen of Joodse monumenten;

· rechtsextremistische demonstraties waar antisemitisme een 

rol speelt in aankondiging, thema of bij uitingen tijdens de 

demonstratie;

· demonstraties rond onrust of oorlog in het Midden-Oosten 

waarbij antisemitische uitingen voorkomen;

· in de vorm van een antisemitische religieuze sekte. Sinds 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4898031/vuurwerkbommen-en-hakenkruizen-joods-gezin-al-bijna-20-jaar
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4898031/vuurwerkbommen-en-hakenkruizen-joods-gezin-al-bijna-20-jaar
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enkele jaren is in Rotterdam en Amsterdam de religieuze 

sekte Black Hebrew Israelites actief, zie het artikel van Ger-

da Frankenhuis (2021) Klachten over gedrag ’ware Joden’ 

Afrikaanse Hebreeërs in Rotterdam (telegraaf.nl); en het 

artikel in Het Parool Ganzenpoort is sekte beu: ‘Winkel-

centrum is geen podium voor haatpredikers’ (Meershoek, 

2020). Zij verrichten missiewerk op straat, en verkondigen 

daarbij dat zij de ware Joden zijn en dat alle andere Joden 

nep-Joden zijn. Van de Amerikaanse tak is bekend dat 

de meest extremistische leden er notoire antisemitische 

denkbeelden op na houden, zie het artikel van Southern 

Poverty Law Center (2008) Racist Black Hebrew Israelites 

Becoming More Militant (splcenter.org).

Onbewust antisemitisme

Net als alle andere vormen van discriminatie en racisme 

kan antisemitisme ook onbewust zijn; mensen kunnen ne-

gatieve denkbeelden of gevoelens hebben ten aanzien van 

Joden zonder zich daarvan bewust te zijn. Een paar voor-

beelden:

· in een gesprek over Israël of de Tweede Wereldoorlog 

wordt er gepraat vanuit stereotyperende beelden over Jo-

den;

· een Joodse Rotterdammer stelde tijdens een vergadering 

een bepaalde financiële constructie voor, waarop twee per-

sonen reageerden met ‘daar weten jullie Joden natuurlijk 

alles van’ of iets in die trant (De Wit & Fiere, 2021).

Institutioneel niveau

We spreken van institutioneel antisemitisme wanneer regels 

en processen die voortkomen uit het beleid van instituten 

leiden tot een ongelijke behandeling van Joden. Dit pro-

bleem bestaat al heel lang: antisemitisme kent in Europa 

een lange traditie. Het heeft vanaf de vroege middeleeu-

wen wortels in het Christendom, en vanaf de negentiende 

eeuw ook in racistische denkbeelden, als bedreiging van 

de raszuiverheid van het ‘Arische ras’. En vanaf de stichting 

van de staat Israël in 1948 is Jodenhaat verweven met een 

afkeer van de staat Israël en de houding van de staat Israël 

tegenover de Palestijnen. Ook dit zijn in meer of mindere 

mate vormen van institutioneel antisemitisme. Dat uit zich 

bijvoorbeeld wanneer instituten zoals scholen of sportclubs 

niet ingrijpen als er met ‘Jood’ wordt gescholden, of wan-

neer de shoah, letterlijk ‘vernietiging’, niet wordt behan-

deld omdat dit tot te heftige discussies leidt. Ook discrimi-

nerende en antisemitische opmerkingen in het parlement 

of een gemeenteraad zijn te beschouwen als institutioneel 

racisme. Denk bijvoorbeeld aan antisemitische opmerkin-

gen van politici in de Tweede Kamer of in de media.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1740908075/klachten-over-gedrag-ware-joden-afrikaanse-hebreeers-in-rotterdam
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1740908075/klachten-over-gedrag-ware-joden-afrikaanse-hebreeers-in-rotterdam
https://www.parool.nl/amsterdam/ganzenpoort-is-sekte-beu-winkelcentrum-is-geen-podium-voor-haatpredikers~bc214ced/
https://www.parool.nl/amsterdam/ganzenpoort-is-sekte-beu-winkelcentrum-is-geen-podium-voor-haatpredikers~bc214ced/
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2008/racist-black-hebrew-israelites-becoming-more-militant
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2008/racist-black-hebrew-israelites-becoming-more-militant
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Misbruik van de term Jood

Antisemitische uitingen komen ook voor op plek-

ken waar geen Joden zijn, of waar het er niet toe 

doet of er Joden zijn. Algemeen bekend zijn de 

anti-Joodse liederen en geluiden in steden met be-

taald voetbalclubs (Rotterdam, Utrecht, Den Haag) 

die niet zozeer tegen Joden zijn gericht, maar tegen 

voetbalclub Ajax. Voor Joodse voetbalsupporters 

en voor andere Joden die hiermee geconfronteerd 

worden, is dit zeer pijnlijk.

Ook antisemitische beledigingen en scheldwoorden 

met ‘Jood’ tegen mensen in een publieke functie, 

zoals politiemedewerkers en treinconducteurs, hoe-

ven niet specifiek tegen Joden gericht te zijn, maar 

duiden er wel op dat de term ‘Jood’ voor iets staat 

dat door de daders als abject wordt beschouwd.

Kritiek op de regering van Israël is in principe geen 

antisemitisme. Maar wanneer gesuggereerd wordt 

dat het bekritiseerde functioneren van de regering 

veroorzaakt wordt door de aard van de mensen die 

deze regering vormen, kan dat wel antisemitisme 

zijn of als zodanig ervaren worden.

3.3 Prevalentie antisemitisme

Meldingscijfers
In Nederland zijn er verschillende plekken waar discrimi-

natie gemeld kan worden. Maar slechts weinig mensen 

die met discriminatie te maken krijgen, doen een melding. 

Daardoor laten meldingscijfers alleen het topje van de ijs-

berg zien. Uit het rapport met de discriminatiecijfers over 

2020 van Art.1 (2021) blijkt dat de antidiscriminatievoor-

zieningen (ADV’s) in 2020 in totaal 82 meldingen ontvin-

gen die betrekking hebben op antisemitisme. Daarnaast 

kwamen er 517 meldingen van antisemitisme binnen bij de 

politie. Bij de politie ging het voornamelijk om meldingen 

waarbij ‘Jood’ als scheldwoord wordt gebruikt, maar ook 

om bedreigingen (56 in totaal). Bij de ADV’s ging het met 

name om meldingen van antisemitische uitingen in de me-

dia of op internet, en van bekladding met hakenkruizen en 

antisemitische leuzen. Daarnaast zijn er enkele meldingen 

ontvangen van vijandige bejegening van personen.

MiND, het meldpunt voor online discriminatie, ontving 40 

meldingen. Het CIDI registreerde in 2020 135 meldingen 

van verschillende aard. Hierbij plaatst CIDI de kanttekening 

dat 2020 een uitzonderlijk jaar was, omdat door lockdowns 

de fysieke interactie tussen mensen zeer beperkt was, ter-

wijl veel incidenten van antisemitische aard juist in real life 

plaatsvinden. Incidenten op sociale media waren niet mee-

gerekend. Onderzoeksbureau Kantar voerde in 2019 in op-

dracht van CIDI een online verkenning uit om de situatie in 

Nederland in kaart te brengen. Zij vonden in Nederland 747 

antisemitische tweets en 286 websites met antisemitische 
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inhoud (waarvan 78 procent blogs met structureel antise-

mitische commentaren). Ook dit is mogelijk maar een topje 

van de ijsberg, omdat dergelijk onderzoek naar haatspraak 

op onder meer Facebook en Instagram, twee veel gebruikte 

platforms in Nederland, vooralsnog niet mogelijk is door de 

beperkingen die deze platforms in het kader van privacy-

wetgeving hebben opgelegd (CIDI, 2021).

Onderzoek naar ervaringen
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet (periodiek) 

onderzoek naar ervaringen van discriminatie in Nederland. 

In hun rapport uit 2020 (Andriessen et al., 2020) verwijzen 

de onderzoekers voor gegevens over antisemitisme naar de 

cijfers van de Fundamental Rights Agency (FRA) uit 2018, 

omdat het aantal Joodse respondenten te klein was om ge-

neraliseringen te kunnen maken. Uit het onderzoek van de 

FRA komt naar voren dat 35 procent van de ondervraagde 

Joden in Nederland aangaf in de voorafgaande maanden te 

maken te hebben gehad met een vorm van negatieve beje-

gening of verbale bedreiging vanwege hun Joods-zijn. Het 

ging met name om persoonlijk gerichte aanstootgevende 

of bedreigende opmerkingen, maar ook om aanstootge-

vende gebaren of ongepast gestaar en aanstootgevende 

opmerkingen op internet. Ook kwam uit de FRA-studie 

naar voren dat 27 procent van de Nederlandse Joden zich 

in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd voel-

de op grond van religie of geloof, en 13 procent vanwege 

hun etnische achtergrond. Tevens blijkt uit deze studie dat 

van de Nederlandse Joodse respondenten 90 procent het 

gevoel heeft dat antisemitisme in de afgelopen vijf jaar 

(sterk) is toegenomen. 

3.4 Triggerfactoren antisemitisme 
De drie belangrijkste triggerfactoren die antisemitisch ge-

drag of uitlatingen kunnen aanjagen of versterken, wer-

ken we in deze paragraaf kort uit op basis van onderzoek 

vanVan Wonderen en Wagenaar uit 2015, aangevuld met 

inzichten uit ander wetenschappelijk onderzoek, en uit er-

varingskennis en praktijkvoorbeelden.

Incidenten in het conflict Israël-Palestina
Het eerder genoemde onderzoek van de FRA laat zien dat 

incidenten die plaatsvinden in het conflict tussen Israël 

en Palestina een duidelijk triggereffect hebben voor an-

ti-Israëlsentimenten en uitlatingen. Dat beeld wordt in de 

praktijk ook regelmatig bevestigd door jongerenwerkers 

en docenten (zie onder andere Kleijwegt, 2016). Zionisme 

wordt daarbij vaak geassocieerd met een agressieve, soms 

oorlogszuchtige ideologie die verantwoordelijk is voor de 

bezetting van Palestijnse gebieden en oorlogshandelingen 

van het Israëlische leger. Nederlandse Joden die de mili-

taire acties van Israël verdedigen, worden door die jonge-

ren vaak ook als zionisten gezien en als zodanig negatief 

beoordeeld. Het CIDI constateert in perioden van heftige 

onrust een duidelijke toename van grove antisemitische in-

cidenten dat verder gaat dan alleen het uiten van anti-Israël 

sentimenten.

Ruzie of conflict met de ander
Ook incidenten zoals een ruzie of een ander conflict kun-

nen een triggerfactor zijn voor antisemitische sentimenten 

of uitingen. Zoals schelden met het woord ‘Jood’. Daders 

geven bij navraag vaak aan dat het woord ‘Jood’ niet 
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specifiek tegen Joden gericht is, en dit schelden dus niet 

antisemitisch bedoeld is, maar gericht tegen een instantie 

of autoriteit (bijvoorbeeld de politie) of tegen voetbalclub 

Ajax (Van Wonderen & Wagenaar, 2015). De dynamiek in 

voetbalstadions en bij het volgen van voetbalwedstrijden 

op tv is ook een belangrijke triggerfactor voor antisemiti-

sche uitlatingen. Door de sfeer, de groepsdruk en de socia-

le normen gaan supporters makkelijk mee met kwetsende 

spreekkoren over Joden. Tussen supporters onderling kan 

het er stevig aan toe gaan, ze kunnen elkaar zelfs als vijand 

beschouwen. Hoewel het in de voetbalcontext volgens de 

betrokkenen niet de bedoeling is om Joden te kwetsen, zijn 

deze uitingen wel degelijk kwetsend voor Joden (Van Won-

deren & Wagenaar, 2015).

Maatschappelijke onrust
Een derde triggerfactor is maatschappelijke onvrede en 

onzekerheid. Diverse experts en onderzoekers stellen (Van 

Prooijen e.a 2017)dat onzekerheid, existentiële dreiging en 

het gevoel de grip op het eigen leven te verliezen – zoals 

bij de coronapandemie en de beperkende maatregelen 

– maken dat mensen op zoek gaan naar antwoorden en 

houvast. Dit maakt sommigen vatbaar voor complotthe-

orieën. CIDI constateert dat het aantal aanhangers van 

complottheorieën ernstig toeneemt, zowel op sociale me-

dia als daarbuiten. Niet zelden worden Joden daarin aange-

wezen als veroorzakers van en/of belanghebbenden bij het 

coronavirus. Dit voedt antisemitische sentimenten. (CIDI, 

2021)

3.5  Stappenplan voor het ontwikkelen 
van beleid

De stappen die een gemeente kan zetten voor het ont-

wikkelen van een algemeen antidiscriminatiebeleid, zijn 

beschreven in de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor 

gemeenten (Briels et al, 2018). In deze paragraaf zetten 

we deze stappen kort uiteen, aangevuld met specifieke 

handvatten en voorbeelden voor de aanpak van antisemi-

tisme. Deze aanvullende handvatten en voorbeelden zijn 

afkomstig uit verschillende onderzoeksrapporten en uit 

gesprekken met experts uit de begeleidingscommissie van 

dit hoofdstuk. De belangrijkste rapporten waarop we aan-

vullingen op het stappenplan baseerden, zijn:

· European Commission in cooperation with the Internati-

onal Holocaust Remembrance Alliance (2021). Handbook 

for the practical use of the IHRA Working Definition of 

Antisemtism. Luxembourg: Publications Office of the Euro-

pean Union.

· Wit, N. de & Fiere, B. (2021). Openlijk Joods maar niet al-

tijd. Een kwalitatief onderzoek naar ervaren antisemitisme 

en veiligheidsbeleving onder Joodse inwoners van Rotter-

dam en nabije omgeving. Rotterdam: IDEM.

· Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van 

SZW (2017). Investeren in dialoog en verbinding. Een ver-

kenning van initiatieven tussen de joodse en islamitische 

gemeenschap. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
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Het stappenplan hoeft niet in een vaste volgorde uitge-

voerd te worden. De beschreven stappen kunnen gelijktij-

dig, of in een andere volgorde worden doorlopen, afhanke-

lijk van de situatie.

Stap 1: Samenwerken met Joodse organisaties 
en met de ADV (antidiscriminatievoorziening)
Het is aan te raden om meteen al vanaf de eerste beleids-

actie Joodse (zelf)organisaties te betrekken zoals het CIDI 

en het Joods Maatschappelijk Werk (JMW). Wanneer de 

gemeente het antidiscriminatiebeleid uitbesteedt aan de 

ADV, dan is het raadzaam de ADV daarop te attenderen. 

Om verschillende redenen is het aan te bevelen om deze 

(zelf)organisaties bij alle stappen te betrekken. Er bestaat 

bijvoorbeeld een discrepantie tussen de mate waarin an-

tisemitisme voorkomt, en het aantal meldingen bij ADV’s. 

Door samen te werken met Joodse organisaties ontstaat er 

een completer beeld. (Zelf)organisaties hebben veel exper-

tise en weten wat er speelt en leeft vanuit het perspectief 

van hun gemeenschap. Mochten er geen organisaties be-

schikbaar zijn, dan kan de gemeente of de ADV een oproep 

doen op bijvoorbeeld sociale media of in een lokale krant, 

om te vragen of er Joodse inwoners zijn die willen meepra-

ten over het beleid tegen antisemitisme. Wanneer er lokaal 

weinig contacten zijn, kan de gemeente of de ADV ook 

samenwerking zoeken met landelijke organisaties.

Belangrijk hierbij is om een duurzaam traject aan te gaan 

en gelijkwaardigheid te waarborgen. Daarmee bedoelen 

we: zorg ervoor dat Joden en Joodse gemeenschappen 

mede-eigenaar zijn, en dat acties in overeenstemming met 

hen bepaald worden. Een betaling of vergoeding kan daar 

bijvoorbeeld bij helpen: daarmee laat de gemeente zien 

dat zij waarde hecht aan de participatie van de doelgroep. 

Door vanaf de eerste stap samen te werken met de doel-

groep, raakt deze vanaf de basis betrokken bij het te vor-

men beleid.

Een specifiek aandachtspunt bij de visie op antisemitisme is 

dat ook in gemeenten die geen Joodse gemeenschap heb-

ben, of waar niet bekend is of er Joden wonen, antisemitis-

me kan voorkomen. Veel antisemitische uitingen zijn gericht 

tegen niet-Joden (Art.1, 2021). Het is dus voor alle gemeen-

ten raadzaam om alert te zijn op antisemitische uitingen.

Tevens is het aan te raden om al vanaf de start de ADV van 

de gemeente of regio te betrekken bij het ontwikkelen van 

beleid tegen antisemitisme. ADV’s voeren wettelijk verplich-

te taken uit, namelijk (1) onafhankelijke bijstand verlenen 

aan personen bij de afwikkeling van hun discriminatieklach-

ten en (2) registratie van klachten. Daarnaast zijn de mede-

werkers experts op het terrein van antidiscriminatie. Zij zijn 

daardoor vaak goed in staat om bijvoorbeeld te adviseren 

op het terrein van preventie of beleid.

Stap 2: Bepalen visie en draagvlak creëren
De tweede stap die gemeenten kunnen zetten, is uitgangs-

punten formuleren voor een beleid tegen antisemitisme. 

Dit is nauw verbonden met de visie van gemeenten op 

antidiscriminatie in brede zin, maar ook met hun visie op 

aanverwante thema’s zoals diversiteit, participatie, inclusie 

en sociale cohesie.
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Voor elke vorm van discriminatie is de tip: plaats als ge-

meente de aanpak van discriminatie/racisme hoog op de 

agenda en investeer daar daadwerkelijk in. Breng naar bui-

ten dat racisme, in welke vorm dan ook, niet getolereerd 

wordt. Het gaat immers om de bescherming van mensen-

rechten. Communiceer naar de burgers de norm dat er 

voor racisme en dus voor ook antisemitisme geen plaats is, 

en handel daar zelf ook naar.

Visie

Het is aan te raden om bij het formuleren van een visie op 

antisemitisme rekening te houden met het volgende:

· Antisemitisme kan verschillende vormen aannemen, denk 

bijvoorbeeld aan het vergelijken van de coronamaatregelen 

met de shoah, of aan complottheorieën. Het is belangrijk 

om al deze verschillende vormen af te keuren.

· Antisemitisme kan ook voorkomen in gemeenten zonder 

Joodse gemeenschap.

Draagvlak

De volgende tips kunnen gemeenten helpen draagvlak te 

creëren voor de aanpak van antisemitisme:

· Wanneer er weinig Joden in de gemeente wonen: maak 

aan inwoners van de gemeente duidelijk dat antisemitisme 

desalniettemin nog steeds schadelijk en onwenselijk is.

· Laat zien dat de plegers van antisemitisme uit verschil-

lende lagen van de samenleving komen, en verschillende 

culturele achtergronden hebben. Het is dus niet zo dat dit 

probleem bijvoorbeeld alleen door islamitische jongeren 

veroorzaakt wordt.

Als vanzelfsprekend stemt de gemeente in deze fase af met 

de (zelf)organisaties of burgers waarmee zij contact heeft 

gelegd in stap 1.

Stap 3: Verkennen wat er lokaal speelt
Om de speerpunten van het lokale beleid te kunnen be-

palen, is het van belang om te weten wat er speelt in de 

gemeente. Als het goed is, heeft de gemeente al contact 

gelegd met Joodse organisaties. In deze stap gaat de ge-

meente dieper met hen in gesprek over waar zij tegenaan 

lopen, wat zij ervaren en welke oplossingen zij zien.

De volgende tips kunnen gemeenten helpen bij het verken-

nen van de lokale situatie:

· Bekijk de meldingen die in de gemeente binnenkomen 

bij de ADV en de incidenten die de politie registreert. 

Cijfers van alle gemeenten in de regio zijn te vinden op de 

website Discriminatie.nl. Maar u kunt ervan uitgaan dat 

die slechts een topje van de ijsberg laten zien. De meeste 

ervaringen met discriminatie worden immers niet gemeld, 

bijvoorbeeld omdat slachtoffers denken dat melden het 

probleem niet oplost, of omdat ‘het nu eenmaal is wat 

het is’ (College voor de Rechten van de Mens, 2020). In 

onderzoek specifiek naar Joodse inwoners (uit Rotterdam 

en omgeving) blijkt dat er weinig vertrouwen in de 

opvolging en de aanpak vanuit de gemeente of politie (De 

Wit & Fiere, 2021). Het is daarom raadzaam om vanaf het 

begin te investeren in contact tussen gemeente, ADV en 

Joodse organisaties zoals in stap 1 wordt geadviseerd. De 

gemeente kan bijvoorbeeld contact opnemen met het CIDI 

http://www.discriminatie.nl
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dat ook actief (gemelde) antisemitische uitingen registreert 

en nader onderzoekt.

· Voer zelf aanvullend onderzoek uit in de eigen gemeente. 

Daar zijn verschillende instrumenten voor beschikbaar. 

Sommige gemeenten werken met een Omnibusenquête, 

bijvoorbeeld gemeente Rotterdam. Gemeenten kunnen 

ook gebruikmaken van de door I&O Research ontwikkelde 

quickscan. Discriminatie Meldpunt Groningen heeft daar 

bijvoorbeeld ervaring mee. Een andere mogelijkheid is 

(deels) gebruik te maken van de door TNS Nipo en het SCP 

ontwikkelde Vragenlijst gelijke behandeling die voor de 

landelijke monitoring wordt gebruikt. Voordeel daarvan is 

dat lokale gegevens dan vergeleken kunnen worden met 

het landelijke beeld. 

Een goed voorbeeld van zo’n lokaal onderzoek is een on-

derzoek naar ervaringen van Joodse burgers in de stad 

Rotterdam en omgeving (zie het rapport Openlijk Joods, 

maar niet altijd (De Wit & Fiere, 2021)). Voor dit onderzoek 

zijn dertien sleutelfiguren geïnterviewd over onder meer de 

ervaringen met antisemitisme van Joodse Rotterdammers. 

Dat bood een duidelijk beeld van antisemitisme in de regio 

Rotterdam. Gemeenten die dergelijke instrumenten gebrui-

ken kunnen andere gemeenten mogelijk adviseren bij het 

kiezen voor een bepaald instrument.

· Zorg ervoor dat het Regionaal Discriminatieoverleg (RDO) 

een actieve rol vervult, zodat er een duidelijk, gedeeld 

beeld ontstaat van wat er speelt. In het RDO vindt de sa-

menwerking plaats tussen de ADV, politie en OM, worden 

zaken besproken en worden gegevens gedeeld op basis 

van een convenant.

· Overleg met de politie of er zicht is op online antisemitis-

me. Mocht de politie geen instrumenten hebben voor de 

monitoring daarvan, kaart dit dan aan op intergemeente-

lijk of nationaal niveau. Sommige landen hebben daar een 

instrumentarium voor ontwikkeld. Voor meer informatie 

daarover zie het Handbook for the practical use of the 

IHRA working definition of antisemitism. Uiteindelijk zijn 

online antisemitische uitingen terug te voeren tot een IP-

adres, tot een individu met een woonadres, misschien in 

uw gemeente (onderzoek met in achtneming van de voor-

schriften van de Algemene verordening gegevensbescher-

ming (AVG)). Overigens is dit niet primair een taak van de 

lokale overheid.

· Ga met scholen, werkgevers, (sport)verenigingen en ande-

re relevante maatschappelijke organisaties in gesprek over 

hoe jullie samen antisemitisme kunnen aanpakken. Welke 

rol zien zij voor zichzelf? En welke rol hebben zij nu al? 

Hoe kunnen ze die versterken?

· Zorg ervoor dat beleid/initiatieven bovenal duurzaam zijn, 

en niet na een maand uit het geheugen verdwenen zijn.

· Gebruik incidenten die onverhoopt plaatsvinden altijd als 

hefboom/leermoment voor de omgeving.

Stap 4: Apart beleid én afstemmen met 
bestaand beleid
Vanaf de start is het van belang te onderzoeken hoe het 

beleid tegen en aanpak van antisemitisme ingebed kunnen 

worden in een breder antidiscriminatiebeleid. De ervaring 

leert dat wanneer er alleen beleid geformuleerd wordt voor 

de aanpak van de discriminatie van joden, en niet voor an-

dere mensen die gediscrimineerd worden, dit het draagvlak 

https://onderzoek010.nl/documents
https://www.discriminatiemeldpunt.nl/nieuwsberichten/onderzoek-discriminatieklimaat-groningen
https://www.discriminatiemeldpunt.nl/nieuwsberichten/onderzoek-discriminatieklimaat-groningen
https://studylibnl.com/doc/1316966/vragenlijst-ervaren-discriminatie
https://idemrotterdam.nl/wp-content/uploads/2021/06/Openlijk-joods-maar-niet-altijd-IDEM-onderzoek-naar-antisemitisme.pdf
https://idemrotterdam.nl/wp-content/uploads/2021/06/Openlijk-joods-maar-niet-altijd-IDEM-onderzoek-naar-antisemitisme.pdf
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voor een beleid tegen antisemitisme kan verkleinen. Daar-

om is het raadzaam om een duidelijk antidiscriminatiebe-

leid te formuleren, waarvan de aanpak van antisemitisme 

een belangrijk onderdeel vormt. Gemeenten kunnen dit 

doen in de vorm van een actieplan zoals beschreven staat 

in de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten 

(Briels et al., 2018).

Stap 5: Doelen en een plan vaststellen
In deze stap zet de gemeente de speerpunten voor het 

beleid, die zij in samenwerking met de ADV en Joodse or-

ganisaties en/of individuen bepaald heeft, om in concrete 

doelen.

Omdat discriminatie, en zeker antisemitisme, diep gewor-

teld zit in de samenleving, vergt de aanpak tijd, energie, 

uithoudingsvermogen en een veelzijdige aanpak.

Gevoed door wat er lokaal speelt, kan de gemeente con-

crete actieplannen invullen. Daarbij kan zij de volgende 

hoofdvragen als richtlijn hanteren:

(1)  Hoe voorkomt de gemeente dat antisemitisme zich 

voordoet? (actieplannen gericht op preventie)

(2)  Hoe bestrijdt de gemeente antisemitische uitingen, in 

welke vorm dan ook? (actieplannen gericht op daders)

(3)  Hoe biedt de gemeente ondersteuning aan burgers die 

geconfronteerd zijn met antisemitisme? (actieplannen 

gericht op ondersteuning van slachtoffers)

Idealiter formuleert de gemeente doelen op al deze vragen.

(1) Actieplannen gericht op preventie
Een bekende valkuil is om preventiedoelen erg vrijblijvend 

of voorzichtig te formuleren, zoals ‘het bespreekbaar 

maken van discriminatie’ of ‘bewustwording van discrimi-

natie’. Dergelijke doelen zijn lastig meetbaar, en minder 

gericht op het maken van impact. Daarom is het raadzamer 

om doelen heel concreet te formuleren, gericht op het ver-

anderen van het gedrag van de inwoners van de gemeente. 

Bijvoorbeeld: ‘het antisemitisme onder inwoners vermin-

deren’ of ‘het voorkomen van antisemitisme onder inwo-

ners’. Voorbeelden van acties die aan die doelen kunnen 

bijdragen, beschrijven we hieronder. Deze voorbeelden zijn 

gebaseerd op de wat-werkt-kennis uit paragraaf 1.4, en 

op de aanbevelingen van de begeleidingscommissie van dit 

hoofdstuk. In stap 6 noemen we een aantal interventies die 

daarop aansluiten.

Ervaringsverhalen over discriminatie

Verhalen over antisemitische ervaringen die verteld worden 

vanuit het perspectief van mensen die dat overkomen is, 

kunnen zorgen voor minder vooroordelen en uiteindelijk 

minder discriminatie. Een afgeleide van ‘echt contact’ is het 

lezen van boeken en bekijken van films waarin het perspec-

tief van Joden zelf voorop staat. Denk bijvoorbeeld aan het 

dagboek van Anne Frank. Cruciaal is dat het geen films of 

boeken zijn die Joden laten zien door de ogen van de da-

ders van antisemitisme, of die Joden ontmenselijken.

Gemeenten kunnen de inzet van ervaringsverhalen op 

verschillende manieren mogelijk maken, bijvoorbeeld door 

scholen voldoende financiële middelen te verstrekken zodat 

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
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zij relevante interventies kunnen inhuren, of door projecten 

waarin met ervaringsverhalen gewerkt wordt te ondersteu-

nen, bijvoorbeeld in buurthuizen of bij sportclubs.

Positief contact

Het meest effectief zijn interventies waarin mensen met (in 

meer of mindere mate) antisemitische denkbeelden in con-

tact komen met Joden, en hen leren kennen. Het gaat dan 

om een diepgaand contact waarbij, niet-Joden zich gaan 

inleven in de positie van Joden. De gemeente kan projecten 

financieren die gericht zijn op het in contact brengen van 

niet- Joden met Joden.

Verschillende vormen van discriminatie aan elkaar 

verbinden en overeenkomsten laten zien

Inleven in en empathie ervaren voor iemand die Joods is, is 

makkelijker wanneer er een relatie gelegd wordt met zelf 

ervaren discriminatie, bijvoorbeeld als moslim-zijnde. Pro-

jecten die bijvoorbeeld een combinatie maken tussen het 

verminderen van anti-moslim racisme en het verminderen 

van antisemitisme zijn voor gemeenten daarom interessant.

Kennis over culturen van gediscrimineerde groepen 

en geschiedenisles uit niet-eurocentrisch en/of niet-

christelijk perspectief

Activiteiten waarin niet-Joden meer leren over Joden en 

de Joodse cultuur kunnen bijdragen aan een positiever en 

meer divers beeld van Joden, en kan stereotypen doen af-

nemen. Denk bijvoorbeeld aan een openbare viering van 

een Joods feest zoals Chanoeka, een lichtjesfeest. Een mooi 

voorbeeld hiervan was te zien in Eindhoven, waar de bur-

gemeester het eerste licht mocht ontsteken tijdens de vie-

ring van het feest, zie het artikel van Judith Evertse (2019) 

Joods Lichtjesfeest in het hart van de Lichtstad (ed.nl).

Samenwerken met scholen

Gemeenten kunnen ook scholen erop attenderen om werk 

te maken van de aanpak van antisemitisme. Er zijn ver-

schillende pakketten voor scholen: de Anne Frank Stichting 

en het CIDI hebben bijvoorbeeld onderwijsprogramma’s 

ontwikkeld die door scholen ingezet kunnen worden. Er 

zijn onderwijsprogramma’s voor alle niveaus en ook onder-

steuningsprogramma’s voor docenten. Ook op de website 

School en Veiligheid is informatie te vinden hoe omgegaan 

kan worden met antisemitisme, discriminatie en hoe op 

scholen aan een sociaal veilige omgeving gewerkt kan wor-

den waar iedereen zich veilig en welkom voelt, ongeacht 

wat iemands achtergrond is.

Binnen organisaties: processen aanpassen

Gemeente kunnen aan hun ambtenaren de mogelijkheid 

bieden om hun kennis van de achtergronden van antise-

mitisme en het effectief verminderen van discriminatie te 

vergroten door een cursus te volgen. Wanneer er binnen 

de ambtelijke organisatie opvattingen leven die beschouwd 

kunnen worden als antisemitisch, dan is het belangrijk daar 

gericht actie op te ondernemen. Er zijn tal van organisaties 

die de gemeenten hierbij kunnen ondersteunen: de Anne 

Frank Stichting, het CIDI, het JMW en het OJCM (Overle-

gorgaan Joden, Christenen en Moslims).

https://www.ed.nl/eindhoven/joods-lichtjesfeest-in-het-hart-van-de-lichtstad~a0a1f5aa/?cb=fcd2183af581e97b10b120dbb00f5cfd&auth_rd=1
https://www.annefrank.org/nl/educatie/
https://www.israelpalestijnen.nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/news/antisemitisme-75-jaar-na-auschwitz-actueel/
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Inzetten op het activeren van omstanders

Door trainingen te faciliteren binnen diverse sectoren (bij-

voorbeeld sport, onderwijs, bedrijfsleven en uitgangsleven) 

over hoe mensen kunnen reageren op antisemitisme, kan 

de gemeente bijdragen aan een actievere houding van 

omstanders. Om te kunnen ingrijpen, moeten omstanders 

Risicosituaties 

In risicosituaties kunnen gemeenten preventief én reactief actie ondernemen. 

(1) Demonstraties

Gemeenten kunnen geen inhoudelijke voorwaarden stellen aan demonstraties. Maar zij kunnen wel van tevoren 

aangeven dat in het kader van handhaving openbare orde ingegrepen zal worden als er bijvoorbeeld strafbare leu-

zen worden geroepen of als er orde-verstorende activiteiten plaatsvinden, zoals het roepen van antisemitische leu-

zen, het meedragen van antisemitische teksten of symbolen op spandoeken, of orde-verstorende activiteiten zoals 

het verbranden van de Israëlische vlag. 

(2) Voetbalspreekkoren

Gemeenten (met name gemeenten met een betaaldvoetbalorganisatie) kunnen geconfronteerd worden met anti-

semitische gedragingen van supporters. Zij kunnen met voetbalclubs afspreken op welke momenten er ingegrepen 

moet worden. Daarnaast kunnen zij afspraken maken en plannen ontwikkelen om voetbalracisme preventief aan te 

pakken.

het antisemitisme eerst kunnen herkennen. Een dergelijk 

trainingsaanbod zou gekoppeld kunnen worden aan een 

publiekscampagne waarmee omstanders tips krijgen over 

hoe te reageren op antisemitisme.
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(2) Actieplannen gericht op daders
In Nederland is het OM verantwoordelijk voor de strafrech-

telijke handhaving van antisemitisme (en andere vormen 

van discriminatie). Vervolging komt in beeld wanneer uitin-

gen als strafbaar gezien kunnen worden, na weging met 

de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van artistieke 

expressie. Zie voor meer informatie hierover de Aanwijzing 

discriminatie.

In beginsel zullen politie en OM een zaak pas oppakken 

als mensen aangifte doen van antisemitisme. Daarbij kan 

het verhogen van de aangiftebereidheid ook bijdragen aan 

betere documentatie van incidenten, en dat helpt bij het 

in kaart brengen van de problematiek en het gericht ont-

wikkelen van actieplannen. Om die reden is het van groot 

belang dat personen of instanties die te maken hebben 

met antisemitische uitingen gestimuleerd worden om daar 

aangifte van te doen bij de politie. Slachtoffers kunnen 

voor ondersteuning bij hun aangifte terecht bij de ADV’s 

of bij slachtofferhulp. Die ondersteuning kan helpen om 

frustrerende ervaringen bij de aangifte zoveel mogelijk te 

beperken. Het is dus van belang om burgers te informeren 

over de ondersteuningsmogelijkheden. Ook bepaalde orga-

nisaties bieden ondersteuning aan burgers die nare ervarin-

gen hebben opgedaan op het gebied van antisemitisme bij 

de aangifte, bijvoorbeeld het CIDI en het JMW.

Het is voor gemeenten goed om te weten dat – bij de af-

weging met grondwaarden zoals vrijheid van meningsuiting 

– bepaalde antisemitische uitlatingen expliciet strafbaar zijn 

gesteld, zoals het ontkennen van de shoah. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens verklaarde in 2005 dat 

shoah-ontkenning, ‘de ontkenning van duidelijk vastgestel-

de historische feiten’, niet onder de bescherming van de 

vrijheid van meningsuiting valt. In Nederland is ontkenning 

van de shoah verboden op grond van het Verbeke-arrest 

(1997) van de Hoge Raad. De redenering is dat de histori-

sche feiten van de massavernietiging van de Joden onloo-

chenbaar zijn, en dat ontkenning daarvan een ‘strafbare 

vorm van discriminatie‘ (antisemitisme) is. En dus strafbaar 

is volgens de artikelen 137c en 137e van het Wetboek van 

Strafrecht. Voor meer informatie, zie het dossier Antisemi-

tisme (bdkennemerland.nl) van Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland. In feite dus vanwege het beledigende ka-

rakter van de shoah-ontkenning. Niet alle antisemitische 

uitingsvormen zijn strafbaar, maar sommige, zoals dus de 

ontkenning van de shoah of het aanbrengen van haken-

kruizen op Joodse grafstenen, zijn dat wel.

Specifieke aandacht vragen situaties waarin antisemitisme 

of racisme zich uiten in overlast en ‘wegpesten’ uit de wijk. 

Denk aan bedreigingen en vandalisme door jongeren in de 

wijk gericht op joden. Een bekende situatie is die van een 

joods gezin in Hippolytushoef. In een publicatie van Forum 

uit 2008 ‘Racistische Overlast In Waspik’ na aanleiding van 

deze situatie worden een aantal aanbevelingen genoemd 

over hoe als gemeente om te gaan met dit soort situaties. 

Allereerst is belangrijk dat de regie ligt bij de gemeenten en 

dat de gemeente op zoek gaat naar beleid en instrumen-

ten om deze regie te voeren in zowel in het vormen van 

een beeld-, oordeels- en besluitvormingsfase. Belangrijk 

aandachtspunt is dat bestuurders in urgente situaties de 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
https://www.bdkennemerland.nl/dossier/antisemitisme
https://www.bdkennemerland.nl/dossier/antisemitisme
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verantwoordelijkheid nemen voor niet alleen beleid maar 

ook uitvoering. Daarnaast heeft het jongerenwerk een 

belangrijke rol en hier kan de gemeente het jongerenwerk 

op wijzen. Aangeraden wordt voor het jongerenwerk om 

in dit soort situaties een balans te vinden tussen enerzijds 

het aanspreken van jongeren op hun gedrag en anderzijds 

het opbouwen en behouden van een vertrouwensrelatie 

met de jongeren, zodat recht wordt gedaan aan de signa-

lerende, opvoedende en corrigerende taak van het jonge-

renwerk. De politie heeft uiteraard ook een belangrijk taak: 

cruciaal is dat zij de bestaande richtlijnen en protocollen 

m.b.t. de aanpak van discriminatie implementeren. Het 

gaat hier zowel om een repressieve taak als om een signa-

lerende en preventieve taak.

Sinds 1 april 2021 is er een Nationaal Coördinator Antise-

mitismebestrijding (NCAB) aangesteld die als onafhankelijk 

adviseur de minister van Justitie en Veiligheid adviseert over 

de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme en de beveili-

ging van de Joodse gemeenschap. Daarnaast adviseert hij 

over het versterken van de samenwerking tussen politie, 

het OM en de gemeenten als het gaat om antisemitisme- 

bestrijding.

(3) Actieplannen gericht op ondersteuning van 
slachtoffers
Joodse burgers voelen zich vaak onvoldoende beschermd 

door de overheid wanneer zij geconfronteerd worden met 

antisemitische bejegeningen (fysiek en verbaal). De aan-

giftebereid is laag (‘er gebeurt toch niets mee’) (De Wit & 

Fiere, 2021). Passend bij de plicht van de overheid om haar 

burgers te beschermen tegen discriminatie, kunnen ge-

meenten het volgende doen wanneer inwoners geconfron-

teerd worden met antisemitisme:

· Gemeenten kunnen betrokkenheid tonen als het gaat om 

ervaringen (klachten) van discriminatie en racisme. Zij kun-

nen deze betrokkenheid kenbaar maken aan mensen die 

aangeven gediscrimineerd te zijn, ook als er geen concrete 

juridische stappen mogelijk zijn. Zo laat een gemeente aan 

deze mensen en andere burgers zien dat zij achter hen 

staat. Daarmee creëert zij voor mensen die discriminatie 

en racisme ervaren een veilig klimaat om zich vaker uit 

te spreken. Daarnaast laat de gemeente op deze manier 

zien dat zij de aanpak van discriminatie en racisme serieus 

neemt.

· Een gemeente kan zich inspannen om de meldingsbereid-

heid te vergroten door te benadrukken en dat melden/

aangifte doen op zichzelf een belangrijk middel tegen 

discriminatie is. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar 

ook voor de samenleving als geheel. Een beter beeld van 

de aard van de uitingsvormen en inzicht in de omvang van 

de problematiek helpt bij het formuleren van beleid om 

discriminatie (en dus ook antisemitisme) te bestrijden. Voor 

meer informatie over het melden van antisemitisme, zie 

Waarom melden bij CIDI? (cidi.nl).

· Gemeenten kunnen een empathische houding bij het 

opnemen van melding en aangiften stimuleren bij politie 

en ambtenaren. Dat kan slachtoffers het gevoel geven ge-

hoord te worden. De Anne Frank Stichting heeft speciaal 

voor politieambtenaren een trainingsprogramma ontwik-

keld om het bewustzijn over vooroordelen te vergroten, 

en mogelijk ook meer begrip en empathie te ontwikkelen 

https://www.cidi.nl/antisemitisme/waarom-melden
https://www.annefrank.org/nl/over-ons/wat-we-doen/voor-de-politie/
https://www.annefrank.org/nl/over-ons/wat-we-doen/voor-de-politie/
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voor inwoners die daarmee geconfronteerd worden.

· Publiekelijk uitgesproken steunbetuigingen door politieke 

partijen en bestuurders geven Joodse inwoners een steun-

tje in de rug. Denk ook aan het organiseren van bijeen-

komsten waarin de gevolgen van antisemitische ervaringen 

van Joodse inwoners centraal staan, zoals IDEM Rotterdam 

in februari van 2021 bijvoorbeeld organiseerde. Voor een 

verslag hiervan, zie Verslag Online Kennisatelier: Zichtbaar 

Joods, maar niet altijd (idemrotterdam.nl) (Martens, 2021).

· Gemeenten kunnen zich inspannen voor het herstelrecht 

(of mediation). Herstelrecht is een alternatief voor, en/

of een aanvulling op, het traditionele (straf)recht, waarbij 

slachtoffers en daders van een misdrijf of ongeval met 

elkaar in contact komen en naar elkaar luisteren, aldus El-

bers, Becx & Lauwaert. Het doel van herstelrecht is om de 

schade die door het misdrijf of ongeval is aangericht zoveel 

mogelijk te herstellen. Dus waar vanuit het strafrecht ge-

keken wordt welke wetten worden overtreden, kijkt men 

vanuit het herstelrecht naar wie er schade heeft geleden 

(Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2020). 

Herstelrecht beoogt de betrokkenen zelf te laten (mee)

beslissen over wat er moet gebeuren na een strafbaar 

feit. Zie ook de website van stichting Restorative Justice 

Nederland. Hoewel de gemeente bij dit (bemiddelings)

proces meer op de achtergrond of zelfs helemaal geen rol 

speelt, is het raadzaam toch aandacht te hebben voor deze 

aanpak. Herstelrecht kan bijdragen aan vermindering van 

discriminatie en racisme en aan ondersteuning van getrof-

fenen. De ADV’s kunnen een ondersteunende rol spelen in 

het proces.

Stap 6: Uitvoering van de vastgestelde 
activiteiten
Veel gemeenten besteden de uitvoering van het actieplan 

(deels) uit aan de ADV of aan lokale partijen. Daarnaast 

kunnen ze voor de uitvoering van het actieplan ook heel 

gericht organisaties, projecten en interventies (financieel of 

professioneel) ondersteunen. Het gaat dan om interventies 

die gericht zijn op het verminderen en/of voorkomen van an-

tisemitisme. Het is moeilijk vast te stellen welke interventies 

effectief zijn, omdat de meeste antidiscriminatie-interventies 

(nog) niet onderzocht zijn op effectiviteit en dit onderzoek 

vaak kostbaar is. Maar de gemeente kan wel de checklist 

gebruiken uit de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor ge-

meenten (Briels, 2018). Daarnaast is het logisch om in ieder 

geval te kiezen voor interventies waarbij Joden zelf een grote 

rol spelen, zodat ervaringskennis benut wordt.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van bekende en/

of succesvolle en kansrijke interventies, gericht op de pre-

ventie van antisemitisme. We maken daarbij een indeling 

naar type interventie, zoals genoemd in paragraaf 1.4 (en 

gebruikt bij stap 5). Het gaat om interventies die ingezet 

kunnen worden door sociale, zorg-, onderwijs- of andere 

professionals en vrijwilligers in onder meer wijken, buur-

ten, instanties en bedrijven, bij sportclubs en op scholen. 

Het kan dus zowel gaan om professionele interventies, als 

om burgerinitiatieven. Bij een strafrechtelijke aanpak of de 

ondersteuning van slachtoffers gaat het meer om maat-

werk op individueel niveau, en zijn er minder interventies 

beschikbaar die ingezet kunnen worden in bijvoorbeeld 

wijken of bedrijven.

https://idemrotterdam.nl/verslag-online-kennisatelier-zichtbaar-joods-maar-niet-altijd/
https://idemrotterdam.nl/verslag-online-kennisatelier-zichtbaar-joods-maar-niet-altijd/
https://www.restorativejustice.nl/
https://www.restorativejustice.nl/
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
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Ervaringsverhalen over discriminatie

· Het spreekkorenproject van de Anne Frank stichting en 

RADAR: een educatief programma voor voetbalsupporters. 

De Anne Frank Stichting is initiator van een voetbalsuppor-

tersproject om antisemitische spreekkoren uit te bannen. 

De stichting is daarbij geïnspireerd door de aanpak van 

de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund om racistische 

leuzen te bestrijden. Feyenoord was in 2015 de eerste 

club die aanhaakte. De Anne Frank Stichting ontwikkelde 

in samenwerking met de antiracismeorganisatie RADAR 

een educatief programma dat zich voornamelijk richt op 

supporters die een stadionverbod hebben gekregen. Het 

project bestaat onder meer uit rondleidingen door de stad 

langs plaatsen die een link hebben met de club Feyenoord 

en met de Tweede Wereldoorlog, en uit ontmoetingen met 

Joodse Feyenoordsupporters die hun verhaal vertellen. Op 

deze manier probeert men supporters bewust te maken 

van schadelijk gedrag rondom antisemitisme. Inmiddels is 

ook FC Utrecht aangehaakt. Tijdens een van de workshops 

bij FC Utrecht was een supporter aanwezig die verant-

woordelijk was voor de tekst van een grof antisemitische 

lied dat op de tribune wordt gezongen. Geconfronteerd 

met de pijn die dat lied veroorzaakte bij zijn Joodse mede-

supporters, realiseerde hij zich wat hij gedaan had. Na af-

loop van het programma liep hij naar zijn ruim veertig jaar 

oudere Joodse medesupporter toe met de vraag: ‘Meneer, 

wat moet ik doen, welk liedje moet ik schrijven om u het 

stadion weer in te krijgen?’

Tips uit de praktijk: 

• Investeer in ontmoetingen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. In de regel loont het te in-

vesteren in de verbinding tussen netwerken van 

vertegenwoordigers van verschillende bevolkings-

groepen.

• Het is gemakkelijker initiatieven te ontwikkelen 

voor mensen uit verschillende gemeenschappen 

die al openstaan voor contact en verbinding. Of 

voor de mensen uit verschillende gemeenschap-

pen die vanuit hun bestuurlijke positie met elkaar 

in verbinding staan, zoals vertegenwoordigers van 

de moskee, en van Joodse of christelijke instellin-

gen in een gemeente.

• Heb oog voor de maatschappelijk rol die geloofs-

gemeenschappen kunnen spelen om spanningen 

tussen verschillende bevolkingsgroepen in een 

gemeente te verminderen.

• Juist het betrekken van meerdere geloofsstromin-

gen en levensbeschouwingen kan werken bij de 

verbinding tussen de Joodse en islamitische ge-

meenschap.

https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/52/het-spreekkorenproject/
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· Inzet van inclusiecoaches, zoals in het I-Coach project in 

gemeente Gemeente Amersfoort. Amersfoort is uitgegaan 

van de ambities die in de lokale antidiscriminatie-agenda 

zijn geformuleerd. Deze agenda is gericht op het vermin-

deren van ervaren discriminatie. De agenda straalt ook uit 

welke sociale norm gesteld wordt: elke vorm van discrimi-

natie wordt afgekeurd, maar tegelijkertijd wordt daar waar 

discriminatie plaatsvindt ook het gesprek aangegaan. Die 

gesprekken worden begeleid door een I-Coach (inclusie-

coach). Zij hanteren een verhalende gespreksmethodiek 

waarbij het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en 

levensverhalen in een veilige dialoogruimte centraal staat. 

Door ervaringen te delen worden empathie en begrip voor 

elkaars beleving vergroot. Dit draagt bij aan het voorko-

men van discriminatie, in plaats van het enkel het bestrij-

den en/of bestraffen.

· Speciaal voor jongeren is er een videoserie van dat dag-

boek gemaakt: Anne Frank Videodagboek (annefrank.org). 

Positief contact

· Het project Bruggen Bouwen van het OJCM is erop gericht 

lokale interreligieuze en levensbeschouwelijke netwerken 

te vormen, waar de deelnemers elkaar beter leren kennen 

op basis van gedeelde religieuze en humanistische waar-

den en normen, om daardoor beter te kunnen inspelen op 

lokale gebeurtenissen of incidenten. Bij lokale problemen 

en conflicten kunnen deze netwerken actie ondernemen 

naar de eigen achterban of naar de lokale overheid. Het is 

daarom belangrijk dat het zelforganiserend vermogen van 

deze gemeenschappen vooropstaat. Door onderlinge ont-

moetingen weten de betrokken inwoners van verschillende 

(religieuze) gemeenschappen verbinding te zoeken, en uit 

te spreken welke normen, waarden en opvattingen zij de-

len. De gemeente kan een faciliterende rol spelen door fi-

nanciële ondersteuning of door bijvoorbeeld ontmoetings-

ruimten beschikbaar te stellen. Maar het is essentieel dat 

de uitvoering volledig in handen is van de lokale inwoners 

en gemeenschappen zelf. De methodiek Bruggen Bouwen 

wordt in verschillende gemeenten uitgevoerd. Voor vragen 

over effectieve implementatie van deze methodiek kunnen 

gemeenten contact opnemen met het OJCM.

· Het project Said & Lody is gericht op jongeren. De metho-

diek gaat uit van het duo Saïd Bensellam en Lody van de 

Kamp. Saïd is een Marokkaans-Nederlandse jongerenwer-

ker. Ooit straatjochie, later Amsterdammer van het Jaar. 

Lody is een Joodse Amsterdammer en rabbijn. Saïd en Lody 

richten zich op schoolgaande jongeren die er ongefundeer-

de negatieve meningen over anderen op na houden op 

basis van etniciteit, cultuur en religie. Het duo wil met zijn 

werkwijze de relatie tussen de Joodse en islamitische ge-

meenschap verbeteren, ervoor zorgen dat negatieve en be-

vooroordeelde beelden worden doorbroken en dat Joden 

en moslims het gesprek met elkaar aangaan. Wat daarvoor 

nodig is, beoordeelt het duo op basis van de situatie en de 

doelgroep. Het duo komt bijvoorbeeld in actie na signalen 

van school of gemeente over spanningen in de klas.

· Het burgerinitiatief Mo & Moos is erop gericht verbinding 

tussen islamitische en Joodse gemeenschappen te vergro-

ten. Mo & Moos is een initiatief van de Liberaal Joodse Ge-

meente Amsterdam (LJG) en jongerencentrum Argan. Het 

is gestart vanuit een project in 2014 waarin jonge profes-

sionals uit de Joodse en islamitische gemeenschap werden 

https://www.kis.nl/artikel/inclusiecoaches-amersfoort-aan-de-slag-om-het-wijkgesprek-te-voeren
https://www.kis.nl/artikel/inclusiecoaches-amersfoort-aan-de-slag-om-het-wijkgesprek-te-voeren
https://www.annefrank.org/nl/museum/web-en-digitaal/videodagboek/
https://www.ojcm.nl/bruggenbouwers/
https://www.saidenlody.nl/
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getraind, zodat zij inzetbaar zijn als sleutelfiguren om de 

verbinding tussen de beide gemeenschappen te vergroten. 

Lees voor meer informatie het artikel Mo & Moos (niw.nl).

· Het burgerinitiatief Salaam-Shalom Amsterdam is even-

eens gericht op ontmoeting tussen moslims en Joden. De 

Joods-Islamitisch Culturele Vriendschapskring van Amster-

dam is een onafhankelijk burgerinitiatief dat voortkomt uit 

een brede vriendenkring van moslims en Joden. Zij erken-

nen en herkennen dat de islamitische en Joodse cultuur in 

vele landen van herkomst sinds eeuwen met elkaar verwe-

ven zijn.

· Het Amersfoorts platform voor levensbeschouwingen en 

religies wil polarisatie tegengaan door ontmoeting en 

onderlinge solidariteit tussen verschillende culturen te 

bevorderen, en bij te dragen aan respect voor ieders le-

vensovertuiging. In dit platform zijn verschillende lokale 

gemeenschapsverbanden al ruim twintig jaar verenigd. 

Deelnemers aan dit platform zijn de Raad van Kerken 

Amersfoort, de Joodse Gemeente Amersfoort, Humanis-

tisch Verbond Eemland, lokale moskeegemeenschappen 

en andere religieuze gemeenschappen. Zij organiseren 

regelmatig bijeenkomsten waarin vooral centraal staat wat 

elkaar bindt, in plaats van wat elkaar scheidt.

Kennis over culturen van gediscrimineerde groepen en 

geschiedenisles vanuit niet-eurocentrisch en/of niet-

christelijk perspectief

· Bezoek aan het Anne Frank Huis (museum): Het Anne 

Frank Huis is een museum met een verhaal. De bezoekers 

beleven dit verhaal aan de hand van citaten, foto’s, film-

pjes en originele voorwerpen. De sfeer in het museum is 

authentiek en ingetogen. Klassen kunnen ook op bezoek 

komen, dit kan gecombineerd worden met een educatief 

programma. Er zijn programma’s voor het basisonderwijs, 

het middelbaar (beroeps)onderwijs en de pabo.

· De Anne Frank Krant: De Anne Frank Stichting geeft jaar-

lijks de Anne Frank Krant uit voor leerlingen van de hoogste 

klassen van het basisonderwijs. Het basispakket bestaat uit 

een krant voor elke leerling, aangevuld met jaarlijks wisse-

lende producten zoals posters, werkschriftjes of boeken.

Binnen organisaties: processen aanpassen

· Organisaties als de Anne Frank Stichting, het CIDI, het 

JMW en het OJCM kunnen gemeenten helpen bij en advi-

seren over het doorlichten en aanpassen van werkproces-

sen in de organisatie. In hoofdstuk 1, paragraaf 4 is nader 

toegelicht welke processen bedoeld worden.

Stap 7: Monitor, evalueer en borg
Monitoren en evalueren is essentieel. Niet alleen om te we-

ten te komen of de in kaart gebrachte problematiek zich 

nog voordoet, maar ook om te zien of het uitgezette beleid 

werkt. Daarnaast is evalueren essentieel bij het verantwoor-

den van de besteding van publieke middelen.

Manieren om te monitoren

· Gemeenten kunnen via de GGD Gezondheidsmonitor 

of de jeugdmonitor aan inwoners vragen of zij wel eens 

te maken krijgen met antisemitisme. Zij kunnen ook de 

gehele inwonerspopulatie vragen naar hun houding ten 

aanzien van Joden (en bijvoorbeeld de shoah), om zo zicht 

te krijgen op de omvang van antisemitisme. Bij het toevoe-

https://niw.nl/mo-moos-234/
https://www.facebook.com/SalaamShalomAmsterdam/
https://amersfoort.socialekaartnederland.nl/organisaties/amersfoorts-platform-voor-levensbeschouwingen-en-religies-amersfoort
https://amersfoort.socialekaartnederland.nl/organisaties/amersfoorts-platform-voor-levensbeschouwingen-en-religies-amersfoort
https://www.annefrank.org/nl/museum/
https://www.annefrank.org/nl/museum/groepsbezoek/bezoek-met-school/
https://www.annefrank.org/nl/museum/groepsbezoek/bezoek-met-school/
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/166/anne-frank-krant-2021/
https://www.annefrank.org/nl/
https://www.cidi.nl/
https://joodswelzijn.nl/
https://www.ojcm.nl/
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gen van vragen aan de GGD-monitor is het raadzaam om 

daarbij zoveel mogelijk de vragen uit de ‘Vragenlijst gelijke 

behandeling / ervaren discriminatie’ van het SCP te gebrui-

ken, want dat maakt vergelijken met andere gemeenten 

mogelijk.

· Gemeenten kunnen voor dergelijk onderzoek natuurlijk 

ook gebruikmaken van eerder door hen gebruikte enquê-

tes, zoals de Omnibusenquête (antidiscriminatie-scan) om 

te achterhalen in welke mate de eerder in kaart gebrachte 

problematiek nog speelt.

· Sommige gemeenten vragen hun bewoners periodiek via 

een burgerpanel naar hun mening over lokale maatschap-

pelijke kwesties. Het antidiscriminatiebeleid, doelstellingen, 

uitgezette maatregelen et cetera zouden in zo’n panel 

goed aan de orde kunnen komen. Daarbij is het belangrijk 

dat er ook Joden deelnemen aan dit burgerpanel. Hun 

inbreng is belangrijk, omdat zij (de slachtoffers) (direct) de 

gevolgen ondervinden van het beleid en de maatregelen. 

Een andere manier om het beleid en de uitgezette maatre-

gelen te monitoren en evalueren, is door regelmatig voort-

gangssessies te houden met de lokale samenwerkings-

partners, uitvoeringspartners en vertegenwoordigers van 

Joodse gemeenschappen. Om te voorkomen dat de slager 

zijn eigen vlees keurt, kan de gemeente daar ook een on-

afhankelijk bureau voor inschakelen.

Beleid evalueren

Gemeenten kunnen hun beleid tegen antisemitisme op ver-

schillende manieren evalueren. Belangrijk is dat zij daarbij 

van tevoren bepalen wat ze willen evalueren, en hoe ze dat 

willen doen.

Evalueren kan grofweg op twee manieren: op proces en op 

resultaat.

Op proces evalueren betekent dat bekeken wordt hoe de 

uitvoering van het beleid is gelopen. Is alles uitgevoerd 

zoals gepland? Hoe verliep de samenwerking? Een pro-

cesevaluatie gaat ook over de waardering van de betrokken 

uitvoerders en doelgroepen. Hoe hebben zij het beleid er-

varen? Wat vonden zij er goed aan en wat minder goed?

Evalueren op resultaat (of inhoud) betekent dat wordt na-

gegaan of met het beleid de gestelde doelen zijn bereikt.

· Effectonderzoek. Een bekende manier om te evalueren 

is door vragenlijsten af te nemen onder de doelgroep die 

heeft meegedaan aan een interventie. Echter, een inter-

ventie die gericht is op het voorkomen of bestrijden van 

antisemitisme is lastig op deze manier te evalueren. Als bij-

voorbeeld een schoolklas een theaterstuk heeft bekeken of 

een les heeft gehad gericht op het verminderen van antise-

mitisme, dan kan de gemeente aan de leerlingen vragen of 

zij hierdoor minder vooroordelen hebben gekregen. Maar 

mensen kunnen hun eigen vooroordelen moeilijk inschat-

ten en kunnen daar vaak ook niet goed op reflecteren. Een 

vraag als ‘Ben je door deze les positiever gaan denken over 

Joden?’ is dus weinig zinvol. Er bestaan wel meetinstru-

menten die wetenschappers gebruiken om vooroordelen 

te meten (zoals de Impliciete Associatie Test), maar deze 

zijn voor niet-wetenschappers lastig te hanteren. We raden 

daarom aan om bij dit type evaluatie wetenschappelijke 

onderzoekers te betrekken, bijvoorbeeld van het CIDI.

https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/takeatest.html
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· Werken met outcome-indicatoren. Steeds meer ge-

meenten stellen van tevoren (outcome)criteria vast. Outco-

me gaat over de effecten van zorg en ondersteuning. Wat 

moet een bepaalde interventie teweegbrengen? Dit kan 

gaan om effecten op individueel niveau, maar ook om ef-

fecten op maatschappelijk niveau. In de wegwijzer Op weg 

naar outcomegericht werken (Van den Bosch & Hanzon, 

2017) kunt u daar meer over lezen.

· Kwalitatief evalueren. Steeds vaker worden beleid of 

interventies kwalitatief geëvalueerd. Een voordeel van kwa-

litatief onderzoek is dat het een beeld geeft van hoe men-

sen beleid of interventies ervaren, en dat het aan respon-

denten veel ruimte geeft om hun eigen visie te delen. Zie 

ook de checklist Kwalitatief evaluatieonderzoek op waarde 

schatten (Lub, 2020).

Borging

Wanneer de vorige stappen goed zijn uitgevoerd, is het 

beleid idealiter goed geborgd. In stap 3 en 4 is dan gere-

geld dat aandacht voor antisemitisme niet alleen geborgd 

is door apart beleid, maar ook verbonden is met breder an-

tidiscriminatiebeleid. Dat bredere beleid is weer gekoppeld 

aan ander relevant beleid, zoals het Wmo-beleid en veilig-

heidsbeleid. Voor goede borging is het belangrijk te contro-

leren of dit ook blijvend gebeurt. Het is aan te raden ervoor 

te zorgen dat aandacht voor de aanpak van antisemitisme 

en voor antidiscriminatie of gelijke behandeling voor alle 

inwoners een terugkerend thema is op de agenda.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
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4. Anti-moslim racisme aanpakken
Dit hoofdstuk kwam tot stand in samenwerking met 

een begeleidingscommissie bestaande uit experts van 

de volgende organisaties: Collectief Tegen Islamofobie, 

Islamitische Schoolbesturen Organisatie ISBO, IZI Solutions, 

Ladies Network Venray, Overlegorgaan Joden, Christenen 

en Moslims (OJCM), Selam Inclusief en S.P.E.A.K.

Inleiding
Al ruim twintig jaar is in Nederland het debat rond de islam 

en moslims intens en gepolariseerd. In verschillende recente 

publicaties en op publieke podia uiten politici, academici 

en activisten een veelheid aan uiteenlopende, vaak tegen-

gestelde, meningen over de aanwezigheid van moslims in 

Nederland: van extreem cynisch tot positief of hoopvol. Het 

verbod op gezichtsbedekkende kleding, vermeende antide-

mocratische tendensen in islamitisch onderwijs, buitenland-

se inmenging en financiering van islamitische instellingen, 

het vluchtelingendebat, de opleiding van imams op Neder-

landse bodem: het is slechts een greep uit de thema’s die 

wekelijks, zo niet dagelijks, onderdeel zijn van het publieke 

en politieke debat in Nederland.

Behalve in het debat, dat in alle vurigheid wordt gevoerd, 

staat de moslimgemeenschap in Nederland in verschillende 

opzichten onder druk. Uit onderzoek blijkt dat veel burgers 

zonder migratie achtergrond negatief zijn over de aanwe-

zigheid van moslims in Nederland (Huijnk et al., 2015). De 

laatste jaren kregen we in Nederland regelmatig te maken 

met publieke gevallen van anti-moslim racisme. Deze inci-

denten waren verschillend van aard en ernst: van uitsluiting 

op de arbeids- en woningmarkt, tot uitingen van moslim-

haat en geweld tegen moslims.

Voorbeelden zijn de mishandeling van twee moslimvrou-

wen bij een verkeersincident waarbij zij werden uitgeschol-

den voor ‘islamitisch tuig’, en het incident waarbij een mos-

limman met een ijzeren buis werd geslagen, en de daders 

zich negatief uitlieten over zijn islamitische identiteit. Niet 

voor niets is in 2020 het Manifest tegen Islamofobie opge-

steld, en is in 2021 de Nationaal Coördinator tegen Discri-

minatie en Racisme aangesteld om ook anti-moslim racisme 

aan te pakken.

Als we over moslims spreken, dan hebben we het over 

ongeveer 5 procent van de Nederlandse bevolking (Cen-

traal Bureau voor de Statistiek, 2021). Dat zijn ongeveer 

880.000 burgers.2 Ook mensen die geen moslim zijn, maar 

wel zo door anderen worden gezien, kunnen te maken krij-

gen met anti-moslim racisme.

2  Eigen berekening van 5 procent van de gehele Nederlandse bevolking zie: 

Bevolkingsteller (cbs.nl), geraad-pleegd op 11 januari 2022.

https://emcemo.nl/?p=558
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4.1 Definitie anti-moslim racisme
In deze handreiking hanteren we de definitie van anti-mos-

lim racisme zoals geformuleerd door IZI Solutions (2020): 

Anti-moslim racisme is een systeem van dominantie 

dat institutionele uitsluiting en/of structurele ongelijke 

behandeling teweegbrengt van (vermeende) islamitische 

individuen, groepen, eigendommen, instellingen, 

instituties, hun geloofsleer en/of religieuze voorzieningen. 

Anti-moslim racisme komt ook tot uiting middels (fysieke, 

verbale en psychologische) daden van geweld, intimidatie 

en bedreiging. 

Een andere term die vaak wordt gebruikt, is ‘moslim- 

discriminatie’. Omdat er in veel gevallen sprake is van een 

combinatie van discriminatie op religieuze gronden en  

discriminatie met racistische motieven, worden de termen 

anti-moslim racisme en moslimdiscriminatie vaak door  

elkaar gebruikt. Voor meer informatie daarover, zie de  

Zevende rapportage racisme, antisemitisme en extreem-

rechts geweld in Nederland (Tierolf et al., 2018).

Discriminatie op grond van afkomst en religie zijn bij anti- 

moslim racisme heel sterk met elkaar verweven en soms niet 

meer duidelijk van elkaar te onderscheiden. Moslimdiscrimi-

natie lijkt op het eerste gezicht alleen te gaan om discrimi-

natie op grond van religie. Maar er blijkt ook sprake te zijn 

van zogeheten racialisering van moslims. Dat betekent dat 

moslims ook steeds meer als een groep beschouwd worden 

met statische eigenschappen. Zie ook het artikel Islamofobie 

& De racialisering van moslims (religionresearch.org) (De  

Koning, 2016). Dat betekent dat ook wie religieus gezien 

geen moslim is, maar wel een naam of uiterlijke kenmerken 

heeft die geassocieerd worden met een islamitisch herkomst-

land, dus te maken kan krijgen met anti-moslim racisme. In 

de Europese Unie is het steeds gebruikelijker om te kiezen 

voor de term ‘anti-moslim racisme’. Daarom hanteren wij die 

term ook in deze handreiking.

4.2  Uitingsvormen anti-moslim 
racisme

Net als bij de andere vormen van discriminatie, zijn bij 

anti-moslim racisme verschillende verschijningsvormen te 

onderscheiden, zoals negatieve bejegening, online discrimi-

natie, ongelijke behandeling, vernieling, bedreiging of  

(seksueel) geweld. Deze manifesteren zich zowel op per-

soonlijk, als op institutioneel niveau. Ook discriminerende 

en anti-moslim-racistische uitspraken in het parlement of 

een gemeenteraad zijn te beschouwen als een vorm van  

institutioneel racisme. Op persoonlijk niveau is er daarbij 

ook nog een onderscheid tussen bewust en onbewust  

anti-moslim racisme.

Persoonlijk niveau

Bewust anti-moslim racisme

Bij bewust, ofwel expliciet, anti-moslim racisme, gaat het 

om de openlijke en bewuste negatieve handelingen ten 

opzichte van moslimburgers. Het anti-moslim racisme is 

intentioneel. Voorbeelden van bewust anti-moslim racisme, 

direct gericht op een individu:

https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/zevende-rapportage-racisme-antisemitisme-en-extreemrechts-geweld-in-nederland-incidenten-aangiftes-verdachten-en-afhandeling-in-2017/
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/zevende-rapportage-racisme-antisemitisme-en-extreemrechts-geweld-in-nederland-incidenten-aangiftes-verdachten-en-afhandeling-in-2017/
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/zevende-rapportage-racisme-antisemitisme-en-extreemrechts-geweld-in-nederland-incidenten-aangiftes-verdachten-en-afhandeling-in-2017/
https://religionresearch.org/closer/2016/05/14/islamofobie-de-racialisering-van-moslims-een-toelichting-1/
https://religionresearch.org/closer/2016/05/14/islamofobie-de-racialisering-van-moslims-een-toelichting-1/
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· sollicitanten die te maken krijgen met afwijzing op basis 

van hun (vermeende) moslimidentiteit;

· moslimjongeren die geweigerd worden bij uitgaansgele-

genheden;

· moslima’s die geweigerd worden voor stageplekken omdat 

zij een hoofddoek dragen;

· Nederlandse moslima’s die met bier werden overgoten  

op Amsterdam Centraal Station (zie het artikel van  

Joop (2015) Moslima’s belaagd door islamhaters  

(joop.bnnvara.nl);

· een teamleider bij Albert Heijn die een jaar lang online 

beledigd en belaagd werd omdat ze tijdens haar werk 

een hoofdoek droeg (zie de column van Margriet Oosting 

(2021) Hoe een teamleider van Albert Heijn om het dragen 

van een hoofddoek is belaagd (volkskrant.nl);

· twee moslimvrouwen die bij een uit de hand gelopen ver-

keersincident mishandeld werden en werden uitgeschol-

den voor ‘islamitisch tuig’ (zie Tierolf et al., 2018);

· een moslima werd belaagd door twee mannen die de  

nikab van haar hoofd trokken en haar sloegen, zie het  

artikel van Dominique Elshout (2014) Belaagde moslima 

Eindhoven wil weg uit Nederland (bndestem.nl).

Bewust anti-moslim racisme kan ook gericht zijn op de hele 

groep, of op een symbool of object, en zo indirect het indi-

vidu raken. Voorbeelden:

· extreemrechtse antimoslimbeweging Pegida wil ‘fascisti-

sche’ Koran vernietigen tijdens demonstratie in Eindhoven, 

zie het artikel van Studio 040 (2021) Pegida wil ‘fascisti-

sche’ koran vernietigen tijdens demonstratie in Eindhoven 

(studio040.nl);

· bij de Abdurrahmanmoskee in Boskoop is een varkenskop 

neergelegd, zie het artikel in het Algemeen Dagblad (2013) 

‘Varkenskop neergelegd bij moskee in Boskoop’ (ad.nl);

· sollicitanten met moslimachtergrond worden minder snel 

uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, zie het artikel van 

Marloe van der Schrier (2020) Discriminatie op de arbeids-

markt? Dit zijn de cijfers (ad.nl).

· op de Haagse As-Soennah moskee zijn spandoeken gehan-

gen met daarop voor moslims beledigende teksten, met 

daarnaast een etalagepop met ‘Arabische’ kleding, half 

ontbloot en voorzien van baard, zie Kwetsend spandoek 

en twee poppen bevestigd aan Haagse moskee (ad.nl);

· bij een godsdienstles op het Leidse Visser ‘t Hoofd Lyceum 

worden leerlingen verplicht een anti-islamitische schrijf-

opdracht te maken, zie het nieuwsbericht van de NOS 

(2020b) Leids lyceum neemt afstand van anti-islamitische 

schrijfopdracht (nos.nl).

Onbewust anti-moslim racisme

Bij onbewust, ofwel impliciet, anti-moslim racisme gaat het 

om ongerichte handelingen of uitspraken die niet per se 

racistisch bedoeld zijn, maar wel dat effect kunnen hebben 

(Briels et al., 2018). Een paar voorbeelden:

· bij standpunten tegen het opnemen van vluchtelingen in 

Nederland, kan angst voor de Islam onbewust meespelen;

· een Arabische naam of herkomstland dat gezien wordt als 

islamitisch geeft minder kans om uitgenodigd te worden 

voor een sollicitatiegesprek (Di Stasio et al., 2021). Ook 

bij stages hebben jongeren met een achternaam die een 

migratieachtergrond doet vermoeden, minder kans op een 

uitnodiging (Felten, Does & Buizer, 2021).

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/moslima-s-belaagd-door-islamhaters
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/moslima-s-belaagd-door-islamhaters
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-teamleider-van-albert-heijn-om-het-dragen-van-een-hoofddoek-is-belaagd~b5bc12e2/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-teamleider-van-albert-heijn-om-het-dragen-van-een-hoofddoek-is-belaagd~b5bc12e2/
https://www.bndestem.nl/overig/belaagde-moslima-eindhoven-wil-weg-uit-nederland~a0b4517d/
https://www.bndestem.nl/overig/belaagde-moslima-eindhoven-wil-weg-uit-nederland~a0b4517d/
https://studio040.nl/nieuws/artikel/pegida-wil-fascistische-koran-vernietigen-tijdens-demonstratie-in-eindhoven
https://studio040.nl/nieuws/artikel/pegida-wil-fascistische-koran-vernietigen-tijdens-demonstratie-in-eindhoven
https://studio040.nl/nieuws/artikel/pegida-wil-fascistische-koran-vernietigen-tijdens-demonstratie-in-eindhoven
https://www.ad.nl/binnenland/varkenskop-neergelegd-bij-moskee-in-boskoop~afbfa29e/
https://www.ad.nl/binnenland/varkenskop-neergelegd-bij-moskee-in-boskoop~afbfa29e/
https://www.ad.nl/werk/discriminatie-op-de-arbeidsmarkt-dit-zijn-de-cijfers~a31e53d0/
https://www.ad.nl/werk/discriminatie-op-de-arbeidsmarkt-dit-zijn-de-cijfers~a31e53d0/
https://www.ad.nl/buitenland/kwetsend-spandoek-en-twee-poppen-bevestigd-aan-haagse-moskee~ac465fd0/
https://www.ad.nl/buitenland/kwetsend-spandoek-en-twee-poppen-bevestigd-aan-haagse-moskee~ac465fd0/
https://nos.nl/artikel/2357472-leids-lyceum-neemt-afstand-van-anti-islamitische-schrijfopdracht
https://nos.nl/artikel/2357472-leids-lyceum-neemt-afstand-van-anti-islamitische-schrijfopdracht
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Institutioneel niveau

Anti-moslim racisme manifesteert zich ook op institutioneel 

niveau. We spreken daarvan als een instituut of instelling 

discrimineert op basis van (vermeend) moslim-zijn. Deze 

vorm van anti-moslim racisme speelt zich af en is geïncor-

poreerd in instituten, zoals overheids- en onderwijsinstellin-

gen. De regels en processen die voortkomen uit het beleid 

van deze instituten leiden tot een ongelijke behandeling. 

Voorbeelden van institutioneel anti-moslim racisme zijn 

structurele discriminatie en uitsluiting op de woningmarkt, 

binnen het Nederlandse politieapparaat, of binnen het 

leger (zie Felten et al. 2021a; Van der Woude & Van der 

Leun, 2013). Ook krijgen zorgverleners, bijvoorbeeld om-

dat zij een hoofddoek dragen, in hun werk te maken met 

discriminatie en racisme (Nhass et al., 2021). Institutioneel 

racisme vindt ook plaats binnen de Nederlandse overheid, 

aldus het College voor de Rechten van de Mens in zijn  

position paper Debat over etnisch profileren vraagt om 

meer juridische duidelijkheid. Een recent voorbeeld is de 

zogeheten Toeslagaffaire, waarbij er grootschalig en struc-

tureel etnisch geprofileerd werd. Maar ook wanneer een 

bedrijf de processen voor werving en selectie op zo’n  

manier inricht dat persoonlijke voorkeuren en vooroordelen 

alle ruimte krijgen de selectie, kun je spreken van institutio-

neel racisme (Felten et al. 2021a). 

4.3  Prevalentie anti-moslim racisme

Meldingscijfers

In Nederland zijn er verschillende discriminatiemeldpunten. 

Maar slechts weinig mensen die met discriminatie te maken 

krijgen, doen een melding. Daardoor laten meldingscijfers 

alleen het topje van de ijsberg zien. Uit het rapport met de 

discriminatiecijfers over 2020 van Art.1 (2021) blijkt dat 

er bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) zo’n 391 

meldingen binnenkwamen van discriminatie op grond van 

godsdienst. Zo’n 79 procent daarvan (dus zo’n 308 zaken) 

had betrekking op anti-moslim racisme. De politie regis-

treerde 180 incidenten van godsdienstdiscriminatie. Er is 

niet bijgehouden hoeveel daarvan betrekking hadden op 

anti-moslim racisme, maar inhoudelijke bestudering van de 

casussen laat zien dat dat het merendeel van deze inciden-

ten betrof. MiND, het meldpunt voor online discriminatie, 

registreerde 39 gevallen van discriminatie op grond van 

godsdienst, waarbij het in vrijwel alle gevallen ging om 

anti-moslim racisme. Uit hetzelfde rapport blijkt dat er een 

stijging is van anti-moslim racisme ten opzicht van 2019.

Onderzoek naar ervaringen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet (periodiek) 

onderzoek naar ervaringen van discriminatie in Nederland. 

In het rapport uit 2020 (Andriessen et al. 2020) staat dat 

moslims relatief meer discriminatie ervaren dan andere 

groepen: 55 procent van de moslims gaf aan het vooraf-

gaande jaar discriminatie te hebben ervaren, tegenover 21 

procent van de christenen en 25 procent van de niet-gelo-

vigen. Anti-moslim racisme komt het vaakst tot uitdrukking 

https://mensenrechten.nl/en/publicatie/60c0653c1e0fec037359cd1a
https://mensenrechten.nl/en/publicatie/60c0653c1e0fec037359cd1a
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in de vorm van negatieve bejegening (in 49 procent van de 

gevallen) en/of ongelijke behandeling (in 66 procent van de 

gevallen). Uit onderzoek van de Fundamental Rights Agen-

cy (FRA) uit 2018 blijkt dat Nederland een van de landen 

is waar discriminatie op grond van afkomst of religie het 

vaakst voorkomt. Maar liefst 42 procent van de Nederland-

se moslimburgers ervaart discriminatie op basis van ach-

tergrond, en 30 procent op basis van religie. Deze ervaren 

discriminatie heeft betrekking op verschillende domeinen 

in de Nederlandse samenleving, zoals de woningmarkt, de 

arbeidsmarkt, de zorg en de openbare of particuliere maat-

schappelijke diensten (zoals bij toegang tot culturele instel-

lingen, cafés en discotheken).

Onderzoek naar de houding van de bevolking

Uit een steekproef onder bijna 4.000 Nederlandse jongeren 

blijkt verder dat 30 procent van de deelnemende jongens, 

en 15 procent van de meisjes negatief dacht over moslims 

(Van Wonderen & Van Kapel, 2017). Maar liefst 60 procent 

van de bevolking ziet dat er veel wrijving is tussen deze be-

volkingsgroepen (Vrooman, Gijsberts & Boelhouwer, 2014). 

De relaties tussen bevolkingsgroepen worden vaak beschre-

ven in termen van tegenstellingen en conflicten (Dekker & 

Den Ridder, 2014). 

Onderzoek door middel van een praktijktest

Er zijn afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitge-

voerd naar discriminatie in werving en selectie. Daarbij 

maken onderzoekers gebruik van een praktijktest. Ze 

sturen vrijwel identieke cv’s naar werkgevers, met als eni-

ge verschil de naam of geboorteplaats van de sollicitant: 

die is zo aangepast dat het de ene keer lijkt te gaan om 

een persoon met een migratieachtergrond en de andere 

keer om een persoon zonder migratieachtergrond. Op die 

manier testen de onderzoekers in de praktijk of mensen 

geweigerd worden op basis van hun migratieachtergrond. 

Uit dit type onderzoek blijkt dat moslims gediscrimineerd 

worden bij sollicitaties: als er op het cv als geboorteplaats 

een (vermeend) islamitisch land vermeld staat, dan heeft 

die persoon minder kans om uitgenodigd te worden ver-

geleken met iemand met exact hetzelfde cv die Nederland 

als geboorteland vermeld heeft (Di Stasio et al., 2021). En 

de vermelding dat de sollicitant actief is in het bestuur van 

een islamitische organisatie vermindert de kans om uitge-

nodigd te worden voor een sollicitatiegesprek aanzienlijk, 

zélfs als die ervaring relevant is voor de baan. Daarnaast 

laten verschillende praktijktests zien dat mensen met een 

migratieachtergrond, wat relatief vaak moslims zijn, ge-

discrimineerd worden op de Nederlandse arbeidsmarkt 

(Blommaert, Coenders & Van Tubergen, 2014; Thijssen, 

Coenders & Lancee, 2019; Panteia, 2019; Ramos, Thijssen 

& Coenders, 2019). Niet alleen op de arbeidsmarkt maar 

ook op de woningmarkt is discriminatie van mensen met 

een migratieachtergrond objectief aangetoond: uit de mo-

nitor discriminatie bij woningverhuur van Art.1 en RADAR 

komt onder meer naar voren dat mannen en vrouwen met 

een Marokkaans klinkende naam minder kans hebben om 

te worden uitgenodigd dan een woningzoekende met een 

Nederlands klinkende naam.
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4.4  Triggerfactoren anti-moslim 
racisme

De vier belangrijkste triggerfactoren voor anti-moslim 

racisme werken we in deze paragraaf kort uit op basis 

van onderzoek van Van Wonderen en Van Kapel uit 2017, 

aangevuld met inzichten uit ander wetenschappelijk 

onderzoek, - (Monitor moslimdiscriminatie (Butter,E., 

2021), Manifest tegen Islamofobie (diverse auteurs, 2020), 

- en uit ervaringskennis en praktijkvoorbeelden.

Terroristische aanslagen als oorzaak van anti-moslim 

racisme

Terroristische aanslagen uit naam van de islam, in 

Nederland of elders in de wereld (met aandacht hiervoor 

in de Nederlandse media) zijn een triggerfactor voor 

anti-moslim racisme. De maatschappelijke onrust die 

ontstaat na terroristische aanslagen, zoals die van Charlie 

Hebdo in januari 2015 naar aanleiding van de zogeheten 

‘Mohammedcartoons’ en de gecombineerde aanslagen in 

Parijs later dat jaar, is een mogelijke verklaring voor de piek 

in geregistreerde incidenten van anti-moslim racisme in dat 

jaar. Naarmate de aandacht voor een aanslag in de loop der 

tijd afneemt, lijkt ook het aantal incidenten te dalen. Totdat 

er een nieuwe aanslag uit naam van de islam plaatsvindt, 

dan zien we weer een stijgende lijn in incidenten. Het 

aantal incidenten van anti-moslim racisme fluctueert dus, 

met pieken op momenten dat er een nieuwe aanslag heeft 

plaatsgevonden.

Migratie en het vluchtelingendebat als oorzaak van 

anti-moslim racisme

Een andere triggerfactor die genoemd wordt, zijn vluchtelin-

genstromen naar Nederland. Dit was bijvoorbeeld het geval 

in 2015 en 2016, toen vluchtelingen uit Syrië in relatief grote 

aantallen naar Nederland kwamen. De combinatie van isla-

mitische achtergrond van de vluchtelingen en het narratief 

van tegenstanders dat gericht was op de islamitische identi-

teit van deze vluchtelingen, zou de toename van het aantal 

geregistreerde incidenten van anti-moslim racisme in dat jaar 

kunnen verklaren. Nederland kent uiteraard vluchtelingen 

uit verschillende streken in de wereld. Wat echter opvalt, is 

dat bij plaatselijke protesten tegen asielzoekerscentra en bij 

verschillende uitingen in media en politiek (waarin vaak ge-

sproken werd van een ‘vluchtelingencrisis’) men vooral moei-

te lijkt te hebben met de religieuze achtergrond van deze 

vluchtelingen, die over het algemeen moslim zijn.

Negatieve mediaberichtgeving als oorzaak van anti-

moslim racisme

De media kunnen een belangrijke rol spelen in de framing 

en bevestiging van bepaalde stereotypen, bijvoorbeeld 

met betrekking tot moslims. Uit verschillende onderzoeken 

(Van der Woude & Van der Leun, 2013) blijkt dat de 

media de kracht hebben om de publieke opinie en het 

politieke discours over criminaliteit te sturen. Zo worden 

verhalen over problemen met veiligheid die worden 

veroorzaakt door etnische minderheden vaak naar de 

voorpagina gehaald. Verder vermelden media als het 

gaat om criminaliteit door mensen met een Marokkaanse 

achtergrond vaker de etniciteit dan in andere gevallen.
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Politiek-populistische retoriek als oorzaak van anti-

moslim racisme

Ook de wijze waarop politici over moslims spreken in poli-

tieke debatten en campagnes kan leiden tot een toename 

van incidenten van moslimdiscriminatie. De ‘minder, min-

der’-uitspraken over Marokkanen van PVV-leider Geert Wil-

ders ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2014 is een mogelijke triggerfactor voor anti-moslim-racis-

tische incidenten.

4.5  Stappenplan voor het ontwikkelen 
van beleid

De stappen die een gemeente kan zetten voor het ont-

wikkelen van een algemeen antidiscriminatiebeleid, zijn 

beschreven in de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor 

gemeenten (Briels et al., 2018). In deze paragraaf zetten 

we deze stappen kort uiteen, aangevuld met specifieke 

handvatten en voorbeelden voor de aanpak van anti-mos-

lim racisme. Deze aanvullende handvatten en voorbeelden 

zijn afkomstig uit verschillende onderzoeksrapporten en 

uit gesprekken met experts uit de begeleidingscommissie 

van dit hoofdstuk. De belangrijkste rapporten waarop we 

aanvullingen op het stappenplan baseerden, zijn: Monitor 

moslimdiscriminatie (Butter,E., 2021), Manifest tegen Isla-

mofobie (diverse auteurs, 2020), Oorzaken en triggerfacto-

ren moslimdiscriminatie in Nederland (Van Wonderen, R., & 

Van Kapel, M. 2017)

Het stappenplan hoeft niet in een vaste volgorde uitge-

voerd te worden. De beschreven stappen kunnen gelijktij-

dig of in een andere volgorde worden doorlopen, afhanke-

lijk van de situatie.

Stap 1: Samenwerken met moslims 
en hun organisaties en de ADV 
(antidiscriminatievoorziening)
Het is aan te raden om meteen al bij de eerste stap (zelf)

organisaties, bijvoorbeeld wijkorganisaties, moskeeën en 

jongerenorganisaties te betrekken van en voor moslims; zij 

kunnen mogelijk aangeven wat er lokaal speelt op het ge-

bied van anti-moslim racisme. Mochten dergelijke organi-

saties lokaal niet actief zijn, dan kan de gemeente een op-

roep doen via sociale media en/of een lokale krant, met als 

doel contact te leggen met moslims die mee willen praten 

over beleid. Een andere optie is om via landelijke organisa-

ties contact te zoeken met lokale organisaties of individuele 

moslims. Voorbeelden van organisaties van en voor mos-

lims of die veel contact hebben met moslims en hun lokale 

organisaties zijn:

- Meld Islamfobie

- SPIOR

- S.P.E.A.K.

- SIORH

- Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie

- IZI Solutions

- de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO)

- Stichting Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO)

- Platform INS

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
https://www.meldislamofobie.org/
https://www.spior.nl/
https://www.we-speak.nl/
https://siorhaaglanden.nl/
https://collectieftegenislamofobie.nl/
https://www.izi-solutions.com/
https://deisbo.nl/
http://cmoweb.nl/
https://platformins.nl/
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Belangrijk hierbij is om een duurzaam traject aan te gaan 

en gelijkwaardigheid te waarborgen. Daarmee bedoelen 

we: zorg ervoor dat moslims en islamitische gemeenschap-

pen mede-eigenaar zijn, en dat acties in overeenstemming 

met hen bepaald worden. Een betaling of vergoeding kan 

daar bijvoorbeeld bij helpen: daarmee laat de gemeente 

zien dat zij de participatie van de doelgroep op waarde 

schat.

Door vanaf de eerste stap samen te werken met de doel-

groep, raakt deze vanaf de basis betrokken bij het te vor-

men beleid.

Tevens is het aan te raden om al vanaf de start de ADV van 

de gemeente of regio te betrekken bij het ontwikkelen van 

beleid tegen anti-moslim racisme. ADV’s voeren wettelijk 

verplichte taken uit, namelijk (1) onafhankelijke bijstand 

verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun discrimi-

natieklachten, en (2) registratie van klachten. Daarnaast zijn 

de medewerkers experts op het terrein van antidiscrimina-

tie. ADV’s zijn daardoor vaak goed in staat om bijvoorbeeld 

te adviseren op het terrein van preventie of beleid.

Stap 2: Bepalen visie en draagvlak creëren
De tweede stap die gemeenten kunnen zetten, is uitgangs-

punten formuleren voor een beleid tegen anti-moslim racis-

me. Dit is nauw verbonden met de visie van gemeenten op 

antidiscriminatie in brede zin, maar ook met hun visie op 

aanverwante thema’s zoals diversiteit, participatie, inclusie 

en sociale cohesie.

Voor elke vorm van discriminatie is de tip: plaats als ge-

meente de aanpak van discriminatie/racisme hoog op de 

agenda, en investeer daar daadwerkelijk in. Breng naar bui-

ten dat racisme, in welke vorm dan ook, niet getolereerd 

wordt Het gaat immers om de bescherming van mensen-

rechten. Communiceer naar de burgers dat antiracisme en 

dus ook anti-moslim racisme de norm is, en handel daar 

zelf ook naar.

Visie

Het is aan te raden is om bij het formuleren van een visie 

op anti-moslim racisme rekening te houden met het vol-

gende:

· Anti-moslim racisme raakt ook mensen die geen moslim 

zijn, maar die door anderen worden gezien als moslim.

· Kritiek op de islam hoeft geen anti-moslim racisme te zijn 

(iedere religie mag bekritiseerd worden), maar kan dat wel 

zijn. Bijvoorbeeld door denigrerend of generaliserend te 

praten over moslims en moslima’s (in het bijzonder mosli-

ma’s die een hoofddoek dragen) en stereotypen over mos-

lims te delen.

Draagvlak

De volgende tips kunnen gemeenten helpen om draagvlak 

te creëren voor de aanpak van anti-moslim racisme:

· Maak ook wanneer er weinig moslims in de gemeenten 

wonen aan inwoners duidelijk dat anti-moslim racisme 

desalniettemin nog steeds schadelijke en onwenselijk is.

· Waak ervoor anti-moslim racisme (en het tegengaan daar-

van) te framen als een politiek standpunt. Het is geen 

kwestie van politiek verschillende opvattingen. Anti-moslim 
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racisme is namelijk duidelijk een vorm van discriminatie, en 

discriminatie is strafbaar. Het is belangrijk om het expliciet 

als discriminatie en racisme te benoemen, zodat het voor 

inwoners duidelijker is dat dit niet door de beugel kan.

Als vanzelfsprekend stemt de gemeente in deze fase af 

met de (zelf)organisaties of individuele burgers waarmee zij 

contact heeft gelegd in stap 1.

Stap 3: Verkennen wat er lokaal speelt
Om de speerpunten van het lokale beleid te kunnen be-

palen, is het van belang om te weten wat er speelt in de 

gemeente. Als het goed is heeft de gemeente al contact 

gelegd met islamitische organisaties. In deze stap gaat de 

gemeente dieper met hen in gesprek over waar zij tegen-

aan lopen, wat zij ervaren en welke oplossingen zij zien.

De volgende tips kunnen gemeenten helpen bij het verken-

nen van de lokale situatie:

· Bekijk de meldingen die in de gemeente binnenkomen bij 

de ADV en de incidenten die de politie registreert. Cijfers 

van alle gemeenten in de regio zijn te vinden op de web-

site Discriminatie.nl. Maar u kunt ervan uitgaan dat die 

slechts een topje van de ijsberg laten zien. De meeste erva-

ringen met discriminatie worden immers niet gemeld.

· Overweeg om een aanvullend onderzoek uit te (laten) 

voeren in de eigen gemeente. Daar zijn verschillende in-

strumenten voor beschikbaar. Sommige gemeenten wer-

ken met een Omnibusenquête, bijvoorbeeld gemeente 

Rotterdam. Gemeenten kunnen ook gebruikmaken van de 

door I&O Research ontwikkelde quickscan. Discriminatie 

Meldpunt Groningen heeft daar bijvoorbeeld ervaring mee. 

Een andere mogelijkheid is (deels) gebruik te maken van 

de door TNS Nipo en het SCP ontwikkelde Vragenlijst ge-

lijke behandeling die voor de landelijke monitoring wordt 

gebruikt. Voordeel daarvan is dat lokale gegevens dan ver-

geleken kunnen worden met het landelijke beeld.  

Een goed voorbeeld van zo’n lokaal onderzoek is uitge-

voerd in Utrecht, en gepubliceerd onder de titel Utrecht is 

ook mijn stad: 585 islamitische Utrechters namen deel aan 

een enquête en op die manier kwam er duidelijk inzicht in 

hun ervaringen met anti-moslim racisme (Omlo & Butter, 

2021).

· Zorg ervoor dat het Regionaal Discriminatieoverleg (RDO) 

een actieve rol vervult, zodat er een duidelijk, gedeeld 

beeld ontstaat van wat er speelt. In het RDO vindt de  

samenwerking plaats tussen de ADV, politie en OM,  

worden zaken besproken en worden gegevens gedeeld op 

basis van een convenant. 

· Overleg met de politie of er zicht is op online anti-moslim 

racisme. Mocht de politie geen instrumenten hebben voor 

de monitoring daarvan, kaart dit dan aan op intergemeen-

telijk of nationaal niveau. Uiteindelijk zijn online anti-mos-

lim racistische uitingen terug te voeren tot een IP-adres, 

tot een individu met een woonadres, misschien in uw ge-

meente (onderzoek met in achtneming van de voorschrif-

ten van de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG)). Overigens is dit niet primair een taak van de lokale 

overheid.

· Ga met scholen, werkgevers, sportverenigingen, vrijetijds-

verenigingen (bijvoorbeeld scouting), muziekverenigingen 

et cetera in gesprek over hoe jullie anti-moslim racisme 

https://onderzoek010.nl/documents
https://onderzoek010.nl/documents
https://www.discriminatiemeldpunt.nl/nieuwsberichten/onderzoek-discriminatieklimaat-groningen
https://www.discriminatiemeldpunt.nl/nieuwsberichten/onderzoek-discriminatieklimaat-groningen
https://studylibnl.com/doc/1316966/vragenlijst-ervaren-discriminatie
https://studylibnl.com/doc/1316966/vragenlijst-ervaren-discriminatie
https://www.bureauomlo.nl/utrecht-is-ook-mijn-stad-cijfers-en-verhalen-over-discriminatie-en-stigmatisering-van-moslims-in-utrecht-een-verkennende-studie/
https://www.bureauomlo.nl/utrecht-is-ook-mijn-stad-cijfers-en-verhalen-over-discriminatie-en-stigmatisering-van-moslims-in-utrecht-een-verkennende-studie/
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gezamenlijk kunnen aanpakken. Welke rol zien zij voor 

zichzelf? En welke rol hebben zij nu al? Hoe kunnen ze die 

versterken? 

Stap 4: Apart beleid én afstemmen met 
bestaand beleid
Vanaf de start is het van belang te onderzoeken hoe het 

beleid voor en aanpak van anti-moslim racisme ingebed 

kunnen worden in een breder antidiscriminatiebeleid. De 

ervaring leert dat wanneer er alleen beleid geformuleerd 

wordt voor de aanpak van discriminatie van moslims, en 

niet voor andere mensen die gediscrimineerd worden, dit 

het draagvlak voor een beleid tegen anti-moslim racisme 

kan verkleinen. Daarom is het raadzaam een duidelijk an-

tidiscriminatiebeleid te formuleren, waarvan de aanpak 

van anti-moslim racisme een belangrijk onderdeel vormt. 

Gemeenten kunnen dit doen in de vorm van een actieplan 

zoals beschreven staat in de Handreiking antidiscriminatie-

beleid voor gemeenten (Briels et al., 2018).

Een voorbeeld van een combinatie van specifiek en generiek 

beleid is te vinden in de gemeente Utrecht. Deze gemeente 

heeft een veelzijdige Utrechtse Antidiscriminatie-agenda (Ge-

meente Utrecht, 2021) maar daarin is ook ruimte voor wat 

zij ‘vrijheid van levensbeschouwing’ noemt. Er wordt onder 

meer ingezet op dialoog en ontmoeting tussen mensen van 

verschillende religies, om zo onder andere anti-moslim racis-

me en antisemitisme tegen te gaan.

Stap 5: Doelen en een plan vaststellen
In deze stap zet de gemeente de speerpunten voor het be-

leid, die zij in samenwerking met de ADV en moslimorgani-

saties bepaald heeft, om in concrete doelen.

Omdat discriminatie diep geworteld zit in de samenleving, 

vergt de aanpak tijd, energie, uithoudingsvermogen en een 

veelzijdige aanpak.

Gevoed door wat er lokaal speelt, kan de gemeente con-

crete actieplannen invullen. Daarbij kan zij de volgende 

hoofdvragen als richtlijn hanteren:

(1)  Hoe voorkomt de gemeente dat anti-moslim racisme 

zich voordoet? (actieplannen gericht op preventie)

(2)  Hoe bestrijdt de gemeente anti-moslim-racisme-

uitingen, in welke vorm dan ook? (actieplannen gericht 

op daders)

(3)  Hoe biedt de gemeente ondersteuning aan burgers die 

geconfronteerd zijn met anti-moslim racisme? (actie-

plannen gericht op ondersteuning van slachtoffers)

Idealiter formuleert de gemeente doelen op al deze vragen.

(1) Actieplannen gericht op preventie 
Een bekende valkuil is om preventiedoelen erg vrijblijvend 

of voorzichtig te formuleren, zoals ‘het bespreekbaar 

maken van discriminatie’ of ‘bewustwording van discrimi-

natie’. Dergelijke doelen zijn lastig meetbaar, en minder 

gericht op het maken van impact. Daarom is het raadzamer 

om doelen heel concreet te formuleren, gericht op het 

veranderen van gedrag van de inwoners van de gemeen-

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/samenleven-welzijn/2021-06-antidiscriminatie-agenda-Utrecht.pdf
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te. Bijvoorbeeld: ‘het anti-moslim racisme onder inwoners 

verminderen’ of ‘het voorkomen van anti-moslim racisme 

onder inwoners’. Voorbeelden van acties die aan die doelen 

kunnen bijdragen, beschrijven we hieronder. Deze voor-

beelden zijn gebaseerd op de wat-werkt-kennis uit  

paragraaf 1.4, op de aanbevelingen van de begeleidings-

commissie van deze handreiking, en op aandachtspunten 

geuit in het Manifest tegen Islamofobie. In stap 6 noemen 

we een aantal interventies die daarop aansluiten.

Positief contact 

Vooral in grote steden komt het vaak voor dat mensen 

niet met elkaar samenleven, maar langs elkaar heen 

leven. Veel burgers met een Nederlandse achtergrond 

lopen bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk een moskee of 

een Turks of Marokkaans theehuis binnen. Onbekend 

maakt onbemind, en andersom geldt ook dat wat bekend 

is beter gewaardeerd wordt. Elkaar beter leren kennen 

in een positieve setting kan ertoe leiden dat wederzijdse 

vooroordelen verminderen.

De gemeente kan projecten financieren die gericht zijn 

op het met elkaar in contact brengen van niet-moslims en 

moslims, of op het bevorderen van positief contact tussen 

specifieke groepen zoals joden en moslims. Het kan gaan 

om activiteiten in de buurt (denk aan ontmoetingsbijeen-

komsten in buurthuizen), maar ook om georganiseerde 

bezoeken aan de moskee, of om interreligieuze dialogen. 

Ontmoeting kan ook georganiseerd worden via scholen: als 

de ene school veel leerlingen heeft die moslim zijn, en de 

andere juist niet, dan kan de gemeenten activiteiten subsi-

diëren waarbij de leerlingen van deze twee scholen bijvoor-

beeld samen sporten (let op: wel juist samen in één team, 

en geen competenties tussen elkaar), samen kunst maken 

of op een andere manier met elkaar leren samenwerken en 

elkaar goed leren kennen.

Consequent en herhaaldelijk de norm uitdragen dat 

discriminatie niet oké is

Het is belangrijk om als gemeente uit te dragen dat an-

ti-moslim racisme niet door de beugel kan. Dat betekent 

dat de gemeente zich duidelijk uitspreekt tegen deze vorm 

van discriminatie, en dat zij, binnen de daarvoor geldende 

kaders, optreedt tegen uitingen van anti-moslim racisme, 

negatieve en racistische framing en stereotypering en fysiek 

geweld tegen moslims, bijvoorbeeld tijdens anti-islam-

demonstraties of bij de bekladding en beschadiging van 

moskeeën. Het is belangrijk deze incidenten adequaat te 

registreren.

Verschillende vormen van discriminatie aan elkaar 

verbinden en overeenkomsten laten zien

Sommige mensen hebben meer begrip voor of feeling met 

een bepaald soort discriminatiegrond. Om hen ook bewust 

te maken van andere vormen van discriminatie, is het raad-

zaam om deze ‘herkenbare’ vorm te verbinden met andere 

vormen. Het zichtbaar maken van de verbindingen tussen 

verschillende soorten discriminatie, creëert meer begrip. 

Gemeenten kunnen er vanuit dit oogpunt voor kiezen om 

twee verschillende vormen van discriminatie – bijvoorbeeld 

antisemitisme en anti-moslim racisme; of homofobie en 

anti-moslim racisme – gezamenlijk aan te pakken.

https://emcemo.nl/?p=558
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Bewustwording stimuleren bij gemotiveerde mensen 

die vooroordelen kunnen beheersen

Gemeenten kunnen bij bedrijven trainingen faciliteren en 

stimuleren die gericht zijn op bewustwording. Of ze kan 

bewustwordingstrainingen mogelijk maken bij sociale en 

zorgprofessionals die gemeentelijk actief zijn in bijvoor-

beeld de thuiszorg, bij het Wmo-loket, in sociale wijkteams 

en in de jeugdzorg. Belangrijk aandachtspunt is dat deze 

trainingen gericht zijn op deelnemers die zelf niet islami-

tisch zijn, maar de discriminatie van moslims wel afwijzen 

en op dit gebied bereid zijn om te leren en kritisch naar 

zichzelf te kijken (zie paragraaf 1.4). Dit type trainingen 

werkt met name bij mensen die gemotiveerd zijn om dis-

criminatie te verminderen, en werkt niet goed bij mensen 

met weinig motivatie of bij pubers en kinderen. Wanneer er 

binnen een gemeentelijke organisatie nog (te) weinig van 

deze deelnemers te vinden zijn, dan is het zaak om binnen 

deze organisatie eerst een duidelijke norm uit te gedragen 

en te bewaken die stelt dat anti-moslim racisme niet door 

de beugel kan, en ook niet geaccepteerd wordt van mede-

werkers.

Counter-stereotypen

Counter-stereotypen laten het tegenovergestelde beeld 

zien van heersende racistische en discriminatoire stereo-

typen. Het gaat dan om verhalen, beelden en kennis over 

échte mensen. Bijvoorbeeld een burgermeester met een 

Marokkaanse achtergrond en die moslim is, een universitair 

docent intellectuele geschiedenis met een Irakese migra-

tieachtergrond die moslim is, of een moslima met hoofd-

doek die een succesvolle carrière opbouwt als advocaat of 

dokter. Gemeenten kunnen dergelijke beelden laten zien in 

campagnes, bijvoorbeeld op reclameposters. Ook wanneer 

het juist niet gaat over discriminatie. Denk bijvoorbeeld 

aan een campagneposter over vaccinatie, waarop een arts 

staat afgebeeld die een hoofddoek draagt. Hierbij is van 

belang dat deze verhalen, beelden of kennis niet gepresen-

teerd worden als voorbeelden die stereotypen weerleggen 

(een reactieve aanpak), maar juist als positieve, op zichzelf 

staande voorbeelden (een proactieve aanpak). Het werkt 

namelijk niet om stereotypen bewust met tegenvoorbeel-

den te weerleggen. Mensen gaan hun stereotype denkbeel-

den dan juist beschermen door de ‘counter-stereotypen’ als 

uitzondering op de regel te beschouwen.
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Risicosituaties

In risicosituaties kunnen gemeenten preventief én reactief actie ondernemen.

(1) Demonstraties

Gemeenten kunnen géén inhoudelijke voorwaarden stellen aan demonstraties. Maar ze kunnen wel van tevoren 

aangeven dat er in het kader van de handhaving van de openbare orde ingegrepen zal worden als er bijvoorbeeld 

strafbare leuzen worden geroepen, of als er orde-verstorende activiteiten plaatsvinden, zoals het roepen van an-

ti-moslim-racistische leuzen, het meedragen van anti-moslim-racistische teksten of symbolen op spandoeken, of or-

de-verstorende activiteiten zoals Koran-verbrandingen of bekladdingen op moskeeën.

(2) Voetbalspreekkoren

Gemeenten (met namen gemeenten met een betaald voetbalorganisatie) kunnen geconfronteerd worden met (an-

ti-moslim-)racistische leuzen van supporters, of andere racistische gedragingen (bijvoorbeeld het uitschelden van 

islamitische spelers). Zij kunnen met voetbalclubs afspreken op welke momenten er ingegrepen moet worden. Daar-

naast kunnen ze afspraken maken en plannen ontwikkelen om voetbalracisme preventief aan te pakken.

(2) Actieplannen gericht op daders
In Nederland is het OM verantwoordelijk voor de strafrech-

telijk vervolging van anti-moslim racisme (en andere vor-

men van discriminatie). Vervolging komt in beeld wanneer 

uitingen als strafbaar gezien kunnen worden, na weging 

met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van artis-

tieke expressie. Zie voor meer informatie hierover de Aan-

wijzing Discriminatie.

In beginsel zullen politie en OM een zaak pas oppakken 

als mensen aangifte doen van antisemitisme. Daarbij kan 

het verhogen van de aangiftebereidheid ook bijdragen aan 

betere documentatie van incidenten, en dat helpt bij het 

in kaart brengen van de problematiek en het gericht ont-

wikkelen van actieplannen. Om die reden is het van groot 

belang dat personen of instanties die te maken hebben 

met anti-moslim-racistische uitingen, gestimuleerd worden 

om daar aangifte van te doen bij de politie. Slachtoffers 

kunnen voor ondersteuning bij hun aangifte terecht bij de 

ADV’s of bij slachtofferhulp. Die ondersteuning kan helpen 

om frustrerende ervaringen bij de aangifte zoveel mogelijk 

te beperken. Het is dus belangrijk om burgers te informe-

ren over de ondersteuningsmogelijkheden. Ook bepaalde 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
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belangenorganisaties bieden burgers ondersteuning bij de 

aangifte, zoals Controle Alt Delete of het Meldpunt Islamo-

fobie als het bijvoorbeeld gaat om etnische profilering. 

Specifieke aandacht vragen situaties waarin anti-moslim 

racisme zich uit in overlast en ‘wegpesten’ uit de wijk: denk 

bedreigingen en vandalisme door jongeren in de wijk gericht 

op moslims en /of mensen met ene migratieachtergrond. 

Een bekende situatie is die van een gezin van Turkse afkomst 

in Giethoorn (zie deze Zembla aflevering). In een publica-

tie van Forum uit 2008 ‘Racistische Overlast In Waspik’ na 

aanleiding van deze situatie worden een aantal aanbevelin-

gen genoemd over hoe als gemeente om te gaan met dit 

soort situaties. Allereerst is belangrijk dat de regie ligt bij de 

gemeenten en dat de gemeente op zoek gaat beleid en in-

strumenten om deze regie te voeren in zowel in het vormen 

van een beeld-, oordeels- en besluitvormingsfase. Belangrijk 

aandachtspunt is dat bestuurders in urgente situaties de ver-

antwoordelijkheid nemen voor niet alleen beleid maar ook 

uitvoering. Daarnaast heeft het jongerenwerk een belangrij-

ke rol en hier kan de gemeente het jongerenwerk op wijzen. 

Aangeraden wordt voor het jongerenwerk om in dit soort 

situaties een balans te vinden tussen enerzijds het aanspre-

ken jongeren op hun gedrag en anderzijds het opbouwen 

en behouden van een vertrouwensrelatie met de jongeren, 

zodat recht wordt gedaan aan de signalerende, opvoeden-

de en corrigerende taak van het jongerenwerk. De politie 

heeft uiteraard ook een belangrijk taak: cruciaal is dat zij de 

bestaande richtlijnen en protocollen m.b.t. de aanpak van 

discriminatie implementeren. Het gaat hier zowel om een re-

pressieve taak als om een signalerende en preventieve taak.

Wanneer er in de gemeenteraadsvergaderingen, door het 

College van B&W of door gemeenteambtenaren discrimi-

nerende / anti-moslim-racistische opmerkingen worden 

gemaakt, dan is het belangrijk om hierop in te grijpen. Het 

is belangrijk dat de voorzitter van de raadsvergadering of 

de burgemeester aangeeft dat dit niet door de beugel kan. 

Deskundigen van bijvoorbeeld het College voor de Rechten 

van de Mens kunnen adviseren over wat in dergelijke situa-

ties een raadzame aanpak is.

Verkiezingscampagnemonitoring om hatespeech 

te bestrijden in het Oostenrijkse Graz

Gemeente Graz is het gelukt omhatespeech aan 

te pakken vanuit de mensenrechtenbenadering, 

zonder dat het principe van vrije meningsuiting is 

aangetast of als een ‘excuus’ gebruikt wordt bij ra-

cistische uitspraken van politici. De gemeente heeft 

een onafhankelijke Gemeentelijke Mensenrech-

tenraad (MHRC) ingesteld die toezicht houdt op 

de lokale naleving van mensenrechten. Deze raad 

gaat na of de politieke partijen tijdens verkiezings-

campagnes de mensenrechten naleven. Als dat niet 

gebeurt, volgen er wettelijke sancties. Als gevolg 

daarvan is hatespeech tijdens verkiezingscampag-

nes afgenomen. Een verklaring voor het succes is 

onder meer dat er een nauwkeurige, objectieve en 

wetenschappelijk onderbouwde evaluatiemethode 

van het verkiezingsmateriaal is ontwikkeld (Kovács 

& Felten, 2020).

https://www.bvn.tv/programma/zembla/BV_101407349/
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Bij signalen van bedreigingen van bijvoorbeeld moskeeën is 

het nodig om direct in actie te komen en beveiligingsmaat-

regelen te treffen. Daarmee maakt de gemeente tevens een 

krachtig statement. Burgemeester Krikke van Den Haag 

veroordeelde bijvoorbeeld de bedreigingen aan moskeeën 

in de stad: ‘Geweld tegen en intimidatie van moskeeën is 

onacceptabel en we moeten dat met kracht veroordelen’. 

Zie het artikel van Omroep West (2017).

(3)  Actieplannen gericht op ondersteuning van 
slachtoffers

Aangiftebereidheid is bij discriminatie in het algemeen laag. 

Ook moslims doen na discriminatie lang niet altijd aangifte 

of melding. Passend bij de plicht van de overheid om haar 

burgers te beschermen tegen discriminatie, kunnen ge-

meenten het volgende doen wanneer inwoners geconfron-

teerd worden met anti-moslim racisme:

· Gemeenten kunnen betrokkenheid tonen bij ervaringen 

(klachten) met discriminatie en racisme. Zij kunnen deze 

betrokkenheid kenbaar maken aan mensen die aangeven 

gediscrimineerd te zijn, ook als er geen concrete juridische 

stappen gezet kunnen worden. Zo laat een gemeente zien 

dat zij achter hen staat. Hiermee creëert zij voor mensen 

die discriminatie en racisme ervaren een veilig klimaat om 

zich vaker uit te spreken. Daarnaast laat de gemeente op 

deze manier zien dat zij de aanpak van discriminatie en 

racisme serieus neemt.

· Een gemeente kan zich inspannen om de meldingsbereid-

heid te vergroten door te benadrukken en dat melden/

aangifte doen op zichzelf een belangrijk middel tegen 

discriminatie is. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar 

ook voor de samenleving als geheel. Een beter beeld van 

de aard van de uitingsvormen en inzicht in de omvang van 

de problematiek helpt bij het formuleren van beleid om 

discriminatie (en dus ook anti-moslim racisme) te bestrij-

den. Gemeenten kunnen een empathische houding bij het 

opnemen van meldingen en aangiften stimuleren bij politie 

en ambtenaren. Dat kan slachtoffers het gevoel geven ge-

hoord te worden. Diverse organisaties kunnen trainingen 

over dit onderwerp verzorgen, bijvoorbeeld Controle Alt 

Delete. 

· Publiekelijk uitgesproken steunbetuigingen door politieke 

partijen en bestuurders en het veroordelen van anti-moslim 

racisme geven moslims een steuntje in de rug. Het gaat 

daarbij om het veroordelen van anti-moslim racisme in 

het algemeen, en in het bijzonder na incidenten van an-

ti-moslim racisme. Denk bijvoorbeeld aan bedreigingen van 

moskeeën. Een krachtig statement en actie (beveiliging) is 

dan nodig. Zie het voorbeeld van de burgmeester van Den 

Haag dat we hierboven gaven, onder ‘Actieplannen gericht 

op daders’.

· Gemeenten kunnen zich inspannen voor het herstelrecht. 

Herstelrecht is een alternatief voor, en/of een aanvulling 

op, het traditionele (straf)recht, waarbij slachtoffers en 

daders van een misdrijf of ongeval met elkaar in contact 

komen en naar elkaar luisteren. Het doel van herstelrecht is 

om de schade die door het misdrijf of ongeval is aangericht 

zoveel mogelijk te herstellen. Dus waar vanuit het straf-

recht gekeken wordt welke wetten overtreden worden, 

kijkt men vanuit het herstelrecht naar wie er schade heeft 

geleden (Elbers, Becx & Lauwaert, 2020). Herstelrecht be-

oogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3459906/haagse-burgemeester-neemt-bedreiging-as-soennah-moskee-buitengewoon-serieus
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er moet gebeuren na een strafbaar delict. Zie voor meer 

informatie ook de website van stichting Restorative Justice 

Nederland. Hoewel de gemeente bij het (bemiddelings)

proces meer op de achtergrond of zelfs helemaal geen rol 

speelt, is het raadzaam toch aandacht te hebben voor deze 

aanpak. Herstelrecht kan bijdragen aan vermindering van 

discriminatie en racisme, en aan ondersteuning van getrof-

fenen. De ADV’s kunnen een ondersteunende rol spelen in 

het proces.

Stap 6: Uitvoering van de vastgestelde 
activiteiten
Veel gemeenten besteden de uitvoering van het actieplan 

(deels) uit aan de ADV of aan lokale partijen. Maar zij kun-

nen daarnaast ook heel gericht organisaties, projecten en 

interventies (financieel of professioneel) ondersteunen om 

te zorgen voor de uitvoering van actieplannen (in samen-

werking met een ADV). Het gaat dan om interventies die 

gericht zijn op het verminderen en/of voorkomen van an-

ti-moslim racisme. Het is moeilijk vast te stellen welke inter-

venties effectief zijn, omdat de meeste antidiscriminatie-in-

terventies (nog) niet onderzocht zijn op effectiviteit, en dit 

onderzoek vaak kostbaar is. Maar de gemeente kan wel de 

checklist gebruiken uit de Handreiking antidiscriminatiebe-

leid voor gemeenten (Briels et al., 2018). Daarnaast is het 

logisch om in ieder geval te kiezen voor interventies waarbij 

moslims zelf een grote rol in spelen, zodat ervaringskennis 

wordt benut.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van bekende en/of 

succesvolle en kansrijke interventies gericht op de preventie 

van discriminatie en vooroordelen waaronder anti-moslim 

racisme. We maken daarbij een indeling naar type interven-

tie, zoals genoemd in paragraaf 1.4 (en gebruikt bij stap 5). 

Het gaat om interventies die ingezet kunnen worden door 

sociale, zorg-, onderwijs- of andere professionals en vrijwil-

ligers in onder meer wijken, buurten, instanties en bedrij-

ven, bij sportclubs en op scholen. Het kan dus zowel gaan 

om professionele interventies, als om burgerinitiatieven. Bij 

een strafrechtelijke aanpak of de ondersteuning van slacht-

offers gaat het meer om maatwerk op individueel niveau, 

en zijn er minder interventies beschikbaar die ingezet kun-

nen worden in bijvoorbeeld wijken of bedrijven.

Ervaringsverhalen over discriminatie

· Bekend maakt Bemind. Onder het motto ‘bekend maakt 

bemind’ gaat VluchtelingenWerk op scholen een gesprek 

aan met iemand die zelf heeft moeten vluchten. Welke 

redenen waren er om weg te gaan, voor welke dilemma’s 

kwam hij of zij onderweg te staan, en hoe is het om in Ne-

derland een nieuw leven op te bouwen? Het persoonlijke 

verhaal staat in de gastles centraal. Daarnaast is er voor de 

leerlingen veel ruimte om vragen te stellen. In het contact 

ontstaat begrip, en verdwijnen vooroordelen. Ter voorbe-

reiding op de ontmoeting en voor een verdiepend nage-

sprek heeft VluchtelingenWerk materialen ontwikkeld. Be-

kend maakt Bemind gaat niet specifiek over moslims, maar 

een aantal deelnemende vluchtelingen is moslim.

https://www.restorativejustice.nl/
https://www.restorativejustice.nl/
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/aan-de-slag-in-de-klas/bekend-maakt-bemind-gesprek-met-een-vluchteling
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· Gelijk = Gelijk? In het prijswinnende lesprogramma Ge-

lijk=Gelijk? maken jongeren taboes bespreekbaar in het 

primair en voortgezet onderwijs. Deze jongeren identifice-

ren zich alle op een andere manier. Zij delen hun persoon-

lijke verhaal met discriminatie of uitsluiting vanuit bijvoor-

beeld een Joods, islamitisch of lhbti+ perspectief. Hiermee 

houden zij de leerlingen een spiegel voor over religieuze, 

culturele en seksuele diversiteit. Medewerkers van Kennis-

platform Inclusief Samenleven (KIS) observeerden bij de uit-

voering op een middelbare school, en zagen hoe leerlingen 

die zich eerder openlijk discriminerend uitlieten, daarna 

aandachtig luisterden naar de jongere uit de betreffende 

gediscrimineerde groep. Gelijk= Gelijk?

Positief contact / verschillende vormen van 

discriminatie aan elkaar verbinden en overeenkomsten 

laten zien

· Bruggen Bouwen is erop gericht lokale interreligieuze en 

levensbeschouwelijke netwerken te vormen waar de deel-

nemers elkaar beter leren kennen op basis van gedeelde 

religieuze en humanistische waarden en normen, om daar-

door beter te kunnen inspelen op lokale gebeurtenissen of 

incidenten. Bij lokale problemen en conflicten kunnen deze 

netwerken actie ondernemen naar de eigen achterban of 

naar de lokale overheid. Het is daarom belangrijk dat het 

zelforganiserend vermogen van deze gemeenschappen 

vooropstaat. Door onderlinge ontmoetingen weten de 

betrokken inwoners van verschillende (religieuze) gemeen-

schappen verbinding te zoeken, en uit te spreken welke 

normen, waarden en opvattingen zij delen. De gemeente 

kan een faciliterende rol spelen door financiële ondersteu-

ning of door ontmoetingsruimten beschikbaar te stellen. 

Maar het is essentieel dat de uitvoering volledig in handen 

is van de lokale inwoners en de lokale gemeenschappen 

zelf. De methodiek Bruggen Bouwen wordt in meerdere 

gemeenten uitgevoerd. Voor vragen over effectieve imple-

mentatie van deze methodiek kunnen gemeenten contact 

opnemen met het OJCM.

· Het burgerinitiatief Mo & Moos is erop gericht de ver-

binding tussen islamitische en Joodse gemeenschappen 

te vergroten. Mo & Moos is een initiatief van de Liberaal 

Joodse Gemeente Amsterdam (LJG) en jongerencentrum 

Argan. Het is gestart vanuit een project in 2014 waarin 

jonge professionals uit de Joodse en islamitische gemeen-

schap werden getraind, zodat zij inzetbaar zijn als sleutelfi-

guren om de verbinding tussen de beide gemeenschappen 

te vergroten. Lees voor meer informatie het artikel in het 

Nieuw Israëlisch Weekblad (2016) Mo & Moos (niw.nl).

· Het burgerinitiatief Salaam-Shalom Amsterdam is even-

eens gericht op ontmoeting tussen moslims en Joden. De 

Joods-Islamitisch Culturele Vriendschapskring van Amster-

dam is een onafhankelijk burgerinitiatief dat voortkomt uit 

een brede vriendenkring van moslims en Joden. Zij erken-

nen en herkennen dat de islamitische en Joodse cultuur in 

vele landen van herkomst sinds eeuwen met elkaar verwe-

ven zijn.

· Het Amersfoorts platform voor levensbeschouwingen en 

religies wil polarisatie tegengaan door ontmoeting en 

onderlinge solidariteit tussen verschillende culturen te 

bevorderen, en bij te dragen aan respect voor ieders le-

vensovertuiging. In dit platform zijn verschillende lokale 

gemeenschapsverbanden al ruim twintig jaar verenigd. 

https://www.diversion.nl/cases/gelijk-gelijk/
https://www.ojcm.nl/tag/bruggen-bouwen/
https://www.ojcm.nl/contact/
https://niw.nl/mo-moos-234/
https://www.facebook.com/SalaamShalomAmsterdam/
https://amersfoort.socialekaartnederland.nl/organisaties/amersfoorts-platform-voor-levensbeschouwingen-en-religies-amersfoort
https://amersfoort.socialekaartnederland.nl/organisaties/amersfoorts-platform-voor-levensbeschouwingen-en-religies-amersfoort
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Deelnemers aan dit platform zijn de Raad van Kerken 

Amersfoort, de Joodse Gemeente Amersfoort, Humanis-

tisch Verbond Eemland, lokale moskeegemeenschappen 

en andere religieuze gemeenschappen. Zij organiseren 

regelmatig bijeenkomsten waarin vooral centraal staat wat 

elkaar bindt, in plaats van wat elkaar scheidt.

· Platform INS is al ruim dertig jaar actief in het faciliteren 

van ontmoetingen tussen mensen die elkaar normaal ge-

sproken niet treffen. Daarmee beogen zij dialoog tot stand 

te brengen, elkaar diepgaand te leren kennen, en samen 

te werken aan oplossingen van gedeelde problemen. Als 

dialoogorganisatie heeft Platform INS zich sinds de oprich-

ting gericht op interreligieuze en interculturele dialoog, om 

de samenhang in de samenleving te vergroten. INS bereikt 

zowel moslims als niet-moslims.

· Welkom in Mijn Wijk is een ontmoetingsproject voor bo-

venbouwleerlingen van basisscholen. Door echte ontmoe-

tingen te organiseren brengt het uitwisselingsprogramma 

leerlingen uit verschillende leefomgevingen bij elkaar. Zo 

leren zij over elkaar en over elkaars wijk. Het programma 

is gebaseerd op het burgerschapsprogramma Coöperatief 

Leren. Welkom in Mijn Wijk is specifiek geschikt voor scho-

len met een ‘eenzijdige leerlingenpopulatie’. Dus scholen 

waarop overwegend kinderen zitten met een hoge of juist 

lage sociaaleconomische achtergrond, of bijvoorbeeld 

overwegend kinderen met een islamitische, christelijke of 

hindoeïstische achtergrond. Het programma helpt bubbels 

te doorbreken en stereotypen en discriminatie tegen te 

gaan. Zie ook het filmpje op de website van Welkom in 

Mijn Wijk.

Consequent en herhaaldelijk de norm uitdragen dat 

discriminatie niet oké is

· Yalla! is een coalitie van Joden en moslims die wil dat de 

politiek actief meewerkt om geweld tegen moslims en 

Joden te stoppen. Moskeeën en synagogen in Nederland 

krijgen dreigbrieven met haattaal en ernstige bedreigingen, 

en worden geconfronteerd met zaken als brandstichting. 

Yalla! waarschuwde in 2020 in een brief aan alle Tweede 

Kamerfracties dat er mogelijk slachtoffers gaan vallen. 

Bestuursleden van Yalla! willen daarom in gesprek met de 

fracties, om samen te onderzoeken hoe verder geweld kan 

uitblijven en de veiligheid van moslims en joden gewaar-

borgd wordt.

· Het netwerk 010 Inclusief is in 2016 geïnitieerd door de 

gemeente Rotterdam, met als doel meer inclusief te gaan 

werken. Binnen het netwerk geven bedrijven daar samen 

vorm aan. Het netwerk is formeel een stichting: zo kan de 

gemeente het makkelijker subsidiëren. Om lid te worden 

van het netwerk 010 Inclusief moeten bedrijven ofwel hun 

kennis over inclusief werken delen met andere bedrijven, 

ofwel een plan van aanpak schrijven om meer inclusief te 

worden.

https://platformins.nl/
https://welkominmijnwijk.nl/
https://welkominmijnwijk.nl/
https://welkominmijnwijk.nl/
https://www.nieuwwij.nl/actueel/coalitie-van-joden-en-moslims-trekt-aan-bel-bij-tweede-kamerfracties/
https://010inclusief.nl/
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Arbeidsmarkt- en stagediscriminatie

Moslims (of mensen van wie anderen denken dat ze 

moslim zijn) worden vaker dan anderen het slacht-

offer van arbeidsmarktdiscriminatie en stagediscri-

minatie. Lees hierover in het artikel van KIS (2021a) 

Vijf feiten over discriminatie in werving en selectie 

(kis.nl).

Voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie van-

uit de gemeente, zie het artikel van KIS (2021b) Een 

gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. 

Vijf tips uit drie gemeenten.

Voor de aanpak van stagediscriminatie vanuit de 

gemeente, zie het artikel van KIS (2021c) Wat kun 

je als gemeente doen tegen stagediscriminatie? Zes 

tips voor gemeenten (kis.nl).

groep tegen islamofobie te bevorderen. De trainingen 

hebben veel losgemaakt, de deelnemers waren na afloop 

positief en enthousiast.

· Selecteren zonder vooroordelen. Het College voor de Rech-

ten van de Mens heeft voor werkgevers de training Se-

lecteren zonder vooroordelen ontwikkeld. Die biedt meer 

inzicht in het selectieproces, waardoor er in de organisatie 

meer ruimte komt voor kwaliteit en competenties. Werven 

zonder (onbewuste) vooroordelen, betekent vaak meer 

focus op individuele kwaliteiten. En daar profiteren zowel 

werkgever als werknemer van. Deze training wordt ook 

aangeboden door verschillende ADV’s.

Kennis over culturen van gediscrimineerde groepen, 

en geschiedenisles vanuit niet-eurocentrisch en/of 

christelijk perspectief

· Feest! Weet wat je viert is een gezamenlijk initiatief van 

verschillende musea en instellingen. In het programma 

ontdekken deelnemers van alles over feestdagen. Scholen 

kunnen tentoonstellingen en gebedshuizen bezoeken. In 

de bijbehorende lesmodule Feest! In de klas leren leerlin-

gen uit de bovenbouw van de basisschool over verschil-

lende religies. Per les staan gebedshuizen, feestdagen en 

gewoontes van één religie centraal. Ook de islam is onder-

deel van het programma.

Stap 7: Monitor, evalueer en borg
Monitoren en evalueren is essentieel. Zo kan worden nage-

gaan of het uitgezette beleid werkt. Daarnaast is evalueren 

essentieel bij het verantwoorden van de besteding van pu-

blieke middelen.

Bewustwording stimuleren bij gemotiveerde mensen 

die vooroordelen kunnen beheersen

· Islamofobie confronteren. In 2012 organiseerden RADAR 

en Platform INS drie trainingen getiteld Islamofobie con-

fronteren. Deze vormden een onderdeel van een breder 

project, gericht op de aanpak van islamofobie. Het doel 

van deze trainingen was discriminatie en stereotypen je-

gens moslims tegen te gaan, en de weerbaarheid van deze 

https://www.kis.nl/artikel/vijf-feiten-over-discriminatie-werving-en-selectie
https://www.kis.nl/artikel/vijf-feiten-over-discriminatie-werving-en-selectie
https://www.kis.nl/artikel/een-gemeentelijke-aanpak-van-arbeidsmarktdiscriminatie-vijf-tips-uit-drie-gemeenten
https://www.kis.nl/artikel/een-gemeentelijke-aanpak-van-arbeidsmarktdiscriminatie-vijf-tips-uit-drie-gemeenten
https://www.kis.nl/artikel/een-gemeentelijke-aanpak-van-arbeidsmarktdiscriminatie-vijf-tips-uit-drie-gemeenten
https://www.kis.nl/artikel/wat-kun-je-als-gemeente-doen-tegen-stagediscriminatie
https://www.kis.nl/artikel/wat-kun-je-als-gemeente-doen-tegen-stagediscriminatie
https://www.kis.nl/artikel/wat-kun-je-als-gemeente-doen-tegen-stagediscriminatie
https://mensenrechten.nl/nl/selecteren-zonder-vooroordelen-0
https://www.criticalmass.nl/project/het-rad-van-feest/
https://platformins.nl/training-islamofobie-confronteren-groot-succes/
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Manieren om te monitoren

· Gemeenten kunnen via de GGD Gezondheidsmonitor of 

de jeugdmonitor aan inwoners vragen of zij wel eens te 

maken hebben met anti-moslim racisme. Houd er rekening 

mee dat niet iedereen vragenlijsten kan of wil invullen. 

Sommige mensen geven de voorkeur aan mondelinge 

communicatie, en sommige mensen uit de doelgroep zijn 

de Nederlandse taal niet machtig. Zij kunnen ook de gehe-

le inwonerspopulatie vragen naar hun houding ten aanzien 

van moslims, om zo zicht te krijgen op de omvang van 

anti-moslim racisme. Bij het toevoegen van vragen aan de 

GGD-monitor is het raadzaam om daarbij zoveel mogelijk 

de vragen uit de ‘Vragenlijst gelijke behandeling /ervaren 

discriminatie’ van het SCP te gebruiken, want dat maakt 

vergelijken met andere gemeenten mogelijk.

· Gemeenten kunnen voor dergelijk onderzoek natuurlijk 

ook gebruikmaken van eerder door hen gebruikte enquê-

tes, zoals de Omnibusenquête (antidiscriminatie-scan) om 

te achterhalen in welke mate de eerder in kaart gebrachte 

problematiek nog speelt.

· Sommige gemeenten vragen hun inwoners periodiek via 

een burgerpanel naar hun mening over lokale maatschap-

pelijke kwesties. Het antidiscriminatiebeleid, doelstellingen, 

uitgezette maatregelen et cetera zouden in zo’n panel 

goed aan de orde kunnen komen. Daarbij is het wel be-

langrijk ervoor te zorgen dat er ook moslims deelnemen 

aan dit burgerpanel.

· Een andere manier om het beleid en de uitgezette maatre-

gelen te monitoren en evalueren, is door regelmatig voort-

gangssessies te houden met de lokale samenwerkingspart-

ners, uitvoeringspartners en vertegenwoordigers van de 

betrokken groepen, in dit geval in ieder geval moslims. Om 

te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt, kan de 

gemeente daar ook een onafhankelijk bureau voor inscha-

kelen.

Beleid evalueren

Gemeenten kunnen hun beleid tegen anti-moslim racisme 

op verschillende manieren evalueren. Belangrijk is dat zij 

van tevoren bepalen wat ze willen evalueren, en hoe zij dat 

willen doen.

Evalueren kan grofweg op twee manieren: op proces en op 

resultaat.

Op proces evalueren betekent dat er bekeken wordt hoe 

de uitvoering van het beleid is gelopen. Is alles uitgevoerd 

zoals gepland? Hoe verliep de samenwerking? Een pro-

cesevaluatie gaat ook over de waardering van de betrokken 

uitvoerders en doelgroepen. Hoe hebben zij het beleid er-

varen? Wat vonden zij er goed aan en wat minder goed?

Evalueren op resultaat (of inhoud) betekent dat er bekeken 

wordt of met het beleid de gestelde doelen zijn bereikt.

· Effectonderzoek. Een bekende manier om te evalueren, 

is door vragenlijsten af te nemen onder de doelgroep 

die heeft meegedaan aan een interventie. Echter, een 

interventie die gericht is op het voorkomen of bestrijden 

van anti-moslim racisme is lastig op deze manier te 

evalueren. Als bijvoorbeeld een schoolklas een theaterstuk 

heeft bekeken of een les heeft gehad gericht op het 

verminderen van anti-moslim racisme, dan kan de 
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gemeente aan de leerlingen vragen of zij hierdoor minder 

vooroordelen hebben gekregen. Maar mensen kunnen 

hun eigen vooroordelen moeilijk inschatten, en kunnen 

daar vaak ook niet goed op reflecteren. Een vraag als ‘Ben 

je door deze les positiever gaan denken over moslims?’ 

is dus weinig zinvol. Er bestaan wel meetinstrumenten 

die wetenschappers gebruiken om vooroordelen te 

meten (zoals de Impliciete Associatie Test) maar deze zijn 

voor niet-wetenschappers lastig te hanteren. We raden 

daarom aan om bij dit type evaluatie wetenschappelijke 

onderzoekers te betrekken, bijvoorbeeld onderzoekers 

die eerder onderzoek deden naar moslimdiscriminatie 

(denk bijvoorbeeld aan de onderzoekers van de monitor 

moslimdiscriminatie of de onderzoekers achter het 

onderzoek naar moslimdiscriminatie in de gemeente 

Utrecht).

· Werken met outcome-indicatoren. Steeds meer ge-

meenten stellen van tevoren (outcome)criteria vast. Outco-

me gaat over de effecten van zorg en ondersteuning. Wat 

moet een bepaalde interventie teweegbrengen? Dit kan 

gaan om effecten op individueel niveau, maar ook om ef-

fecten op maatschappelijk niveau. In de wegwijzer Op weg 

naar outcomegericht werken (Van den Bosch & Hanzon, 

2017) kunt u daar meer over lezen.

· Kwalitatief evalueren. Steeds vaker worden beleid of 

interventies kwalitatief geëvalueerd. Een voordeel van 

kwalitatief onderzoek is dat het een beeld geeft van hoe 

mensen beleid of interventies ervaren, en dat het aan 

respondenten veel ruimte geeft om hun eigen visie te 

delen. Wanneer (een deel van) de doelgroep de voorkeur 

geeft aan mondelinge communicatie boven schriftelijke 

communicatie, is deze manier van evalueren aan te raden. 

Zie ook de checklist Kwalitatief evaluatieonderzoek op 

waarde schatten (Lub, 2020).

Borging

Wanneer de vorige stappen goed zijn uitgevoerd, is het be-

leid idealiter goed geborgd. In stap 3 en 4 is dan geregeld 

dat aandacht voor anti-moslim racisme niet alleen geborgd 

is door apart beleid, maar ook verbonden is met breder an-

tidiscriminatiebeleid. Dat bredere beleid is weer gekoppeld 

aan ander relevant beleid, zoals het Wmo-beleid en veilig-

heidsbeleid. Voor goede borging is het belangrijk te con-

troleren of dit ook blijvend gebeurt. Het is aan te raden dat 

aandacht voor de aanpak van anti-moslim racisme en voor 

antidiscriminatie of gelijke behandeling voor alle inwoners 

een terugkerend thema is op de agenda.

https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/takeatest.html
https://ewoudbutter.files.wordpress.com/2021/05/vierde-rapportage-opgemaakt-def.pdf
https://ewoudbutter.files.wordpress.com/2021/05/vierde-rapportage-opgemaakt-def.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
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5. Antiziganisme aanpakken
· Vooroorlogse Sinti en Roma. Sinti zijn al sinds 1420 

woonachtig in Nederland en arriveerden verspreid over de 

periode tot de 18e eeuw, veelal afkomstig vanuit Frankrijk 

en Duitsland. Roma kwamen in verschillende periodes van-

uit Oost-Europa in de 19e en 20e eeuw (Lucassen 1990).

· Generaal Pardon Roma. Deze Roma zijn in Nederland 

gevestigd sinds de jaren zestig en zeventig. De meesten 

van hen waren afkomstig uit voormalig Joegoslavië en 

kwamen deels zonder officiële documenten. In de tweede 

helft van de jaren zeventig verkregen 450 Roma via een 

generaalpardonregeling een verblijfsvergunning (Dokters 

van de Wereld, 2010; Rodrigues & Matelski, 2004; Willems 

& Lucassen, 1990).

· Voormalig Joegoslavische Roma. Deze Roma arriveerden 

voornamelijk in de jaren negentig in Nederland als vluchte-

lingen uit voormalig Joegoslavië.

· Nieuwe Roma. Hiermee wordt verwezen naar Roma af-

komstig uit Centraal- en Oost-Europa, na de uitbreiding 

van de Europese Unie (vanaf 2004).

· Ongedocumenteerden. In de jaren na de Tweede We-

reldoorlog zijn veel Romafamilies naar Nederland geko-

men. In de jaren zeventig hebben zij niet allemaal gebruik 

kunnen maken van de generaalpardonregeling, sindsdien 

gaan zij in Nederland door voor ‘ongedocumenteerden’ 

(Busser & Rodrigues, 2010).

Dit hoofdstuk kwam tot stand in samenwerking met een 

begeleidingscommissie bestaande uit verschillende experts: 

Marcia Rooker (Vereniging Lau Mazirel), Lalla Weiss (Sinti 

Platform), Huub van Baar (KU Leuven, Universiteit van 

Amsterdam) en Peter Rodrigues (Universiteit Leiden).

Inleiding
Antiziganisme komt wereldwijd voor. In Nederland betreft 

dat de discriminatie van Sinti en Roma. Deze etnische min-

derheidsgroepen kennen een eeuwenlange geschiedenis 

van vervolging, uitsluiting en discriminatie. Erkenning voor 

het leed dat deze groepen is aangedaan tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, kreeg lange tijd weinig aandacht. De laatste 

jaren is die aandacht toegenomen.

Wanneer we in Nederland spreken over Sinti en Roma, 

moet direct worden opgemerkt dat het niet over een ho-

mogene groep gaat. Onderling bestaan grote verschillen, 

en ze behoren niet tot één gemeenschap (Smits van Wae-

sberghe, Asmoredjo & Out, 2020). Een gebruikelijk onder-

scheid tussen de verschillende groepen is gebaseerd op het 

tijdstip waarop de groepen zich in Nederland vestigden. 

Per periode is wederom geen sprake van één groep, maar 

van mensen met uiteenlopende achtergronden en landen 

van herkomst (Seidler, et al. 2020). In Nederland worden de 

volgende groepen onderscheiden:
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Verschillende groepen Sinti en Roma zijn met elkaar ver-

bonden door een gemeenschappelijke geschiedenis van 

vervolging, wisselende verblijfsplaatsen, vermoedelijke 

oorsprong en overeenkomsten in cultuur en traditie. Re-

gelmatig worden Sinti en Roma vergeleken met Reizigers 

(ook wel: Woonwagenbewoners). Dit is onjuist, onder 

meer omdat Sinti en Roma behoren tot etnische minder-

heidsgroeperingen en werden vervolgd tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Een Sintezza merkte tijdens een dialoogbij-

eenkomst hierover op: ‘Sinti zijn geen Roma en geen Rei-

zigers en andersom ook niet.’ Als gemeenteambtenaar is 

het van belang te realiseren dat het hier gaat om verschil-

lende groeperingen, waarbinnen ook veel diversiteit be-

staat. Indien van belang voor het contact, kunt u bij twij-

fel het beste zelf aan de inwoner vragen hoe hij of zij zich 

identificeert. Het is niet bekend hoeveel Sinti en Roma er 

precies in Nederland verblijven omdat op etniciteit niet ge-

registreerd mag worden. Schattingen uit 2013 lopen uit-

een van 3.000 tot 40.000. Hoe men tot deze schattingen 

komt en waarom de cijfers uiteenlopen kunt u nalezen in 

de Monitor Inclusie: Nulmeting (Movisie uit 2013).

5.1 Definitie antiziganisme
In deze handreiking hanteren we de werkdefinitie van de 

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). De 

oorspronkelijke IHRA-definitie is in opdracht van het minis-

terie van VWS vertaald naar het Nederlands. In die definitie 

is de term ‘antigypsyism’ vertaald als ‘antiziganisme’.

Antiziganisme en de discriminatie van Sinti en Roma 

zijn een uiting van eigen expressie en handelen, alsook 

van institutionele beleidsmaatregelen en praktijken van 

marginalisatie, uitsluiting, fysiek geweld, onderwaardering 

van Sinti- en Roma-culturen en -levensstijlen, en 

haatdragende taal gericht op Sinti en Roma en andere 

individuen en groepen die tijdens het nazitijdperk, en ook 

nu nog, werden aangezien, gestigmatiseerd of vervolgd als 

‘zigeuners’. Dit leidt tot de behandeling van Sinti en Roma 

als een vermeende vreemde groep en associeert hen met 

een reeks pejoratieve stereotypen en vertekende beelden 

die voor een specifieke vorm van racisme staan.

Over de oorsprong van het woord ‘zigeuner’ bestaat veel 

discussie, maar vast staat dat het gebruik ervan door veel 

Sinti en Roma als beledigend wordt ervaren. Vanaf de 

jaren tachtig werden in beleidsdocumenten steeds vaker 

de termen Sinti en Roma gehanteerd. Ook is er discussie 

over het gebruik van de term ‘antiziganisme’ omdat dit het 

woord ‘zigan’ bevat. In overleg met diverse experts hebben 

we voor deze handreiking toch voor deze term gekozen, 

met als toevoeging de benoeming van de groepen die 

daardoor getroffen worden. Antiziganisme gebruiken wij 

dus als benaming voor discriminatie van Sinti en Roma in 

Nederland.

De IHRA gebruikt de term ‘Roma’ in haar oorspronkelijke 

definitie als overkoepelende term voor alle verschillende 

groepen, met verschillende achtergronden, onder wie 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwoonwagenwijzer.nl%2Fdownload%2Fbram%2FRomaSinti%2F20131118%2520Rapport%2520Monitor%2520Inclusie%2520DEF2.pdf&data=04%7C01%7CA.vanHinsberg%40movisie.nl%7C330032eb988844de008b08d9fc2ac0df%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637818082810711644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7btHksySwFn0y8uhaN%2B%2FVYu0wvOsSJ8Q25ROgiob%2FqU%3D&reserved=0


Bijlage 

pagina 80 van 139

Inleiding 

1.  Aanpak van 
discriminatie 

2.  Anti-Zwart racisme 
aanpakken 

3.  Antisemitisme 
aanpakken 

4.  Anti-moslim racisme 
aanpakken 

5.  Antiziganisme 
aanpakken 

6.  Lhbti+discriminatie 
aanpakken 



Bronnenlijst 

Bijlage 

Sinti.3 In Europa vormen Roma de grootste etnische 

minderheidsgroep (Van Baar, 2011).

5.2 Uitingsvormen antiziganisme
Antiziganisme kent een diverse verschijningsvormen. 

Onderzoeken en berichten in de media bieden daar zicht 

op. Het manifesteert zich zowel op persoonlijk als op 

institutioneel niveau. Op persoonlijk niveau is er daarbij ook 

nog onderscheid te maken tussen bewust en onbewust 

antiziganisme.

Persoonlijk niveau

Bewust antiziganisme

Bij bewust, ofwel expliciet, antiziganisme gaat het om 

openlijke en bewuste negatieve handelingen ten opzichte 

van Sinti en Roma. De uitingen zijn intentioneel. Bewust 

antiziganisme zijn de uitingen direct gericht op een indivi-

du: Het kan ook gericht zijn op de hele groep, een symbool 

of object, en zo indirect het individu raken.

· Directe en indirecte negatieve opmerkingen, afwijzingen 

en behandeling op grond van achtergrond. Denk hierbij 

3  De term ‘Roma’ wordt gebruikt als overkoepelende term voor een aantal verschillende 

groepen van Roma-afkomst, zoals Roma, Sinti, Kale, Zigeuners, Romanichels en Boyash/

Rudari. Ook groepen als Ashkali, ‘Egyptenaren’, Jenische, oostelijke groepen (onder 

wie Dom, Lom, Rom en Abdal), alsook rondtrekkende groepen (woonwagenbewoners), 

onder wie etnische Travellers of de onder de administratieve term ‘Gens du voyage’ 

aangeduide bevolkingsgroepen, en mensen die zich identificeren als Zigeuners, Tsiganes 

of Tziganes, zonder de specifieke kenmerken van deze groepen te ontkennen. Zie ook 

het strategisch kader van de Europese Unie: Gelijkheid, inclusie en participatie van de 

Roma in de EU (europa.eu).

aan een sollicitatieafwijzing gebaseerd op iemands Sinti- of 

Roma-achtergrond;

· het niet erkennen en/of bagatelliseren van de eeuwen-

lange geschiedenis van vervolging en het oorlogsleed van 

Sinti en Roma tijdens en ten gevolge van de Tweede We-

reldoorlog;

· stereotyperende teksten in lokale en landelijk media, bij-

voorbeeld uitspraken op sociale media.

Onbewust antiziganisme

Bij onbewust, ofwel impliciet, antiziganisme gaat het om 

ongerichte handelingen of uitspraken die niet per se discri-

minerend bedoeld zijn, maar wel dat effect kunnen hebben 

(Briels et al., 2018). Een paar voorbeelden:

· een onterecht schooladvies voor praktijkonderwijs, waarin 

de etnische Sinti- of Roma-achtergrond bewust of onbe-

wust invloed heeft op het advies (bron: anonieme, jonge 

Roma);

· stigmatiserende uitingen in kinderboeken. In het boek 

Kinderroof of zigeunerroof? beschrijft Jean Kommers 

foutieve en stereotype beelden over ‘zigeuners’ die 

voorkomen in jeugdboeken. Zie ook het overzicht 

met voorbeelden gepubliceerd door het Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): Zigeunerleven in 

Nederlandse kinderboeken van 1825 tot 1990;

· mediaberichten waarin stereotyperende uitspraken 

voorkomen, ongewenste terminologie wordt gebruikt 

(‘zigeuners’) of een eenzijdig beeld van Sinti en Roma 

wordt geschetst;

· het buitengesloten voelen bij een lokale voetbalclub (bron: 

anonieme, jonge Sinti).

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.101463715.html/kinderroof-of-zigeunerroof-/
http://www.iisg.nl/collections/zigeuner/pictures-nl.php
http://www.iisg.nl/collections/zigeuner/pictures-nl.php
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Institutioneel niveau
Antiziganisme manifesteert zich ook op institutioneel 

niveau. We spreken daarvan als een instituut of instelling 

discrimineert op basis van afkomst of huidskleur (APA, 

2020). Deze vorm van antiziganisme speelt zich af en 

is geïncorporeerd in instituten, zoals overheids- en 

onderwijsinstellingen. De regels en processen die worden 

gehanteerd in het beleid van deze instituten leiden tot een 

ongelijke behandeling en/of uitkomst (Felten et al., 2021a).

Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen die tegen hele 

groepen of gemeenschappen worden genomen vanwege 

incidenten met enkele individuen: veel Sinti en Roma 

geven aan zich op die manier ‘op één hoop gegooid’ te 

voelen. Maar denk ook aan negatieve uitspraken over 

Sinti en Roma door politici en bestuurders, bijvoorbeeld 

in kranten en op sociale media. Persoonlijke discriminatie 

en institutionele discriminatie van Sinti en Roma kunnen 

ook door elkaar lopen: denk aan incidenten waar Sinti en 

Roma bij betrokken zijn geweest, en die vervolgens door 

de instituten (zoals gemeenten of welzijnsinstellingen) 

breed worden uitgemeten in de lokale media, wat alle 

Sinti en Roma vervolgens in een negatief daglicht plaatst. 

Deze negatieve beelden worden weer overgenomen door 

individuele burgers, en zo hebben deze incidenten grote 

gevolgen voor velen die niets met die incidenten van doen 

te maken hebben.

5.3 Prevalentie antiziganisme

Meldingscijfers

In Nederland zijn er verschillende discriminatiemeldpunten. 

Uit het rapport met de discriminatiecijfers over 2020 van 

Art.1 (2021) blijkt dat er geen cijfers beschikbaar zijn over 

antiziganisme: onduidelijk is dus hoe vaak antiziganisme 

gemeld wordt bij de politie, de ADV’s, MiND (het meldpunt 

voor online discriminatie) of het College voor de Rechten 

van de Mens. Wel is uit een uitspraak van het College voor 

de Rechten van de Mens bekend dat woonwagenbewoners 

(onder wie Sinti) onterecht door verzekeringsmaatschap-

pijen uitgesloten worden, zie het oordeel van het College 

voor de Rechten van de Mens (2019) Independer Services 

B.V. discrimineerde een vrouw die op een woonwagenlo-

catie woont door haar een autoverzekering te weigeren 

(mensenrechten.nl) en het nieuwsbericht van RADAR 

(2018) Reaal Schadeverzekeringen discrimineert woonwa-

genbewoners (radar.nl).

Onderzoek naar ervaringen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet (periodiek) 

onderzoek naar ervaringen van discriminatie in Nederland. 

In dat onderzoek wordt antiziganisme niet apart 

meegenomen. De Fundamental Rights Agency (FRA), het 

Europees Agentschap voor de Grondrechten, heeft wel 

onderzoek gedaan naar discriminatie van Sinti en Roma in 

verschillende landen, waaronder Nederland (FRA, 2020a). 

Hieruit blijkt dat Sinti en Roma te maken te hebben met 

discriminatie bij het zoeken naar werk, op het werk, in het 

onderwijs, in de gezondheidszorg, bij huisvesting, zowel bij 

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-130
https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-130
https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-130
https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-130
https://radar.nl/reaal-schadeverzekeringen-discrimineert-woonwagenbewoners/
https://radar.nl/reaal-schadeverzekeringen-discrimineert-woonwagenbewoners/


Bijlage 

pagina 82 van 139

Inleiding 

1.  Aanpak van 
discriminatie 

2.  Anti-Zwart racisme 
aanpakken 

3.  Antisemitisme 
aanpakken 

4.  Anti-moslim racisme 
aanpakken 

5.  Antiziganisme 
aanpakken 

6.  Lhbti+discriminatie 
aanpakken 



Bronnenlijst 

Bijlage 

het zoeken naar huur- of koopwoningen (Roma) als bij het 

vinden van een standplaats voor een woonwagen (vooral 

Sinti). Veel Sinti en Roma zeggen dan ook terughoudend te 

zijn met het noemen van hun familienaam en/of etnische 

achtergrond uit zorgen voor afwijzing, bijvoorbeeld bij 

een sollicitatie. Tevens blijkt dat in het jaar voorafgaand 

aan het onderzoek 43 procent van de Sinti en Reizigers 

in Nederland te maken had met haat-gemotiveerde 

intimidatie (zoals kwetsende opmerkingen op straat of 

online). 92 procent heeft geen aangifte gedaan van het 

laatste incident.

Uit de Monitor Sociale Inclusie (Seidler, et al. 2020) die de 

situatie van Sinti en Roma periodiek in beeld brengt, komt 

naar voren dat Sinti en Roma binnen het onderwijs discri-

minatie ervaren rondom schooladviezen en het vinden van 

een stageplek. Sinti- en Roma-kinderen zouden relatief 

minder kansen krijgen dan andere kinderen, en vaker on-

nodig naar het speciaal onderwijs zijn of worden verwezen.

Uit het onderzoek van FRA (2020a) blijkt verder dat in Ne-

derland 1 op de 3 mensen (zeer) ongemakkelijk is bij het 

idee van Roma als buren (31 procent).

5.4 Triggerfactoren antiziganisme
In deze paragraaf beschrijven we de twee belangrijkste trig-

gerfactoren voor antiziganisme. We baseren ons daarvoor 

op wetenschappelijk onderzoek, ervaringskennis en prak-

tijkvoorbeelden.

Negatieve mediaberichtgeving

De media kunnen een belangrijke rol spelen in de framing 

en bevestiging van bepaalde stereotypen, zo ook met be-

trekking tot Sinti en Roma. Dit kan bijvoorbeeld het geval 

zijn bij criminele zaken. Uit verschillende onderzoeken blijkt 

dat de media de kracht hebben om de publieke opinie en 

het politieke discours over criminaliteit te sturen (Van der 

Woude & Van der Leun, 2013). Zo worden verhalen over 

problemen met de veiligheid die worden veroorzaakt door 

etnische minderheden vaak naar de voorpagina gehaald.

Generalisatie

In lijn met bovenstaande is het gevaar van framing in de 

media ook dat hele gemeenschappen de dupe kunnen 

worden van situaties waar slechts een of enkele individuen 

bij betrokken waren. Dit kan reacties uitlokken als: ‘alle  

Sinti en Roma zijn zo’. Het gevoel over één kam geschoren 

te worden, wordt daarmee versterkt.

5.5  Stappenplan voor het ontwikkelen 
van beleid

De stappen die een gemeente kan zetten voor het ont-

wikkelen van een algemeen antidiscriminatiebeleid staan 

beschreven in de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor 

gemeenten (Briels et al., 2018). In deze paragraaf zetten 

we deze stappen kort uiteen, aangevuld met specifieke 

handvatten en voorbeelden voor de aanpak van antiziga-

nisme. Deze aanvullende handvatten en voorbeelden zijn 

afkomstig uit verschillende onderzoeksrapporten en uit de 

gesprekken met experts uit de begeleidingscommissie van 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
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dit hoofdstuk. De belangrijkste publicatie die we daarvoor 

gebruikten, is 10 gemeenschappelijke basisbeginselen voor 

de inclusie van Sinti en Roma (Europese Commissie, 2010).

Dit stappenplan hoeft niet in een vaste volgorde uitgevoerd 

te worden. De beschreven stappen kunnen gelijktijdig of in 

een andere volgorde worden doorlopen, afhankelijk van de 

situatie.

Stap 1: Samenwerken met Sinti en Roma en 
met de ADV (antidiscriminatievoorziening)
Het is aan te raden om lokale Sinti- en Roma-gemeen-

schappen al vanaf de eerste fase actief te betrekken bij 

beleidsvorming, -overleg, -uitvoering en ook -evaluatie. 

Gemeenten kunnen daarvoor zorgen door structureel con-

tact te onderhouden met lokale of regionale organisaties 

en sleutelpersonen. Deze stap komt overeen met het tiende 

basisbeginsel van de Europese richtlijnen voor de inclusie 

van Sinti en Roma (zie kader).

De volgende tips kunnen gemeenten helpen om Sinti en 

Roma te betrekken:

· Investeer duurzaam in de relatie met Sinti- en Roma-

gemeenschappen 

Een van de belangrijkste zaken bij het vormen van 

lokaal beleid tegen antiziganisme, is om actief contact 

te hebben met de lokale gemeenschappen van Sinti en 

Roma. Investeer structureel in het aangaan en behouden 

van contact, en ga op pad met Sinti en Roma, en spreek 

met hen in hun eigen leefomgeving. Het gaat daarbij om 

het luisteren naar verhalen, signalen opvangen en actief 

terugkoppelen wat vanuit de gemeente wordt gedaan 

op thema’s die de inwoners aangaan. Het is raadzaam 

om vanuit de gemeente een vast contactpersoon aan 

te stellen die in beeld is bij lokale Sinti en Roma, en die 

zij rechtstreeks kunnen benaderen. Ook is aan te raden 

om structureel en transparant met Sinti en Roma te 

communiceren over zaken die hen aangaan, en actief 

met hen samen te werken in het vormen, uitvoeren en 

evalueren van beleid.

Gemeenschappelijke basisbeginselen voor de 

inclusie van Sinti en Roma

1)  Constructief, pragmatisch en niet-discriminerend 

beleid

2)  Uitdrukkelijke maar niet-exclusieve gerichtheid

3) Interculturele benadering

4) Het reguliere als doel 

5) Bewustmaking van het genderaspect

6) Overdracht van op feiten gebaseerd beleid

7) Gebruik van communautaire instrumenten 

8)  Participatie van het lokale en regionale bestuur-

sniveau

9)  Participatie van het maatschappelijk middenveld 

(‘civil society’)

10)  Actieve participatie van Sinti en Roma

Bron: 10 gemeenschappelijke basisbeginselen voor 

de inclusie van Sinti en Roma

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3977&langId=nl&
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3977&langId=nl&
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3977&langId=nl&
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3977&langId=nl&
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· Betrek sleutelpersonen/intermediairs 

Sommige gemeenten hebben nog koudwatervrees als het 

gaat om werken met Sinti- en Roma-sleutelpersonen (KIS, 

2021). Sleutelpersonen behoren tot de doelgroep van het 

te vormen beleid, en weten wat wel en wat niet gewenst 

is bij de aanpak van antiziganisme. Daarom is het voor het 

vormgeven en uitvoeren van effectief lokaal beleid essenti-

eel om een gelijkwaardige vertrouwensrelatie met hen op 

te bouwen. Breng in kaart wie lokale sleutelpersonen zijn, 

stel aan beide kanten een contactpersoon aan en maak 

duidelijke afspraken over de frequentie, aard en route van 

het contact.

· Werk samen met lokale initiatieven 

Lokale initiatiefnemers die vanuit de gemeenschap inzetten 

op sociale inclusie, zijn doorgaans goed op de hoogte van 

wat er lokaal speelt. Het is daarom aan te raden om hen 

structureel te raadplegen over en te betrekken bij het te 

vormen beleid. Andersom speelt de gemeente een belang-

rijke rol in het versterken, faciliteren en (financieel) voort-

bestaan van deze initiatieven. Investeren in de relatie levert 

dus voor alle betrokkenen – doelgroepen én gemeente – 

een win-winsituatie op.

· Organiseer regionale/landelijke netwerkbijeen- 

komsten 

Aan te raden is om niet alleen lokaal om tafel te gaan met 

betrokkenen, maar ook om te leren van de ervaringen in 

andere gemeenten. Gemeenten kunnen in samenwerking 

met andere gemeenten regionale of landelijke bijeenkom-

sten organiseren, waarin zij van en met elkaar leren. Dit 

kan zorgen voor kennisuitwisseling, en voor het versterken 

van het vertrouwen in samenwerking.

· Erken de diversiteit van Sinti- en Roma-

gemeenschappen 

Door zich te verdiepen in de achtergronden van de Sinti en 

Roma in de gemeente, kunnen gemeenten een beter beeld 

vormen van hun inwoners.

· Zorg voor een vast contactpersoon vanuit de 

gemeenten 

Sleutelpersonen geven aan behoefte te hebben aan een 

vast contactpersoon bij de gemeente. Het spreekt vanzelf 

dat deze contactpersoon en de lokale Sinti en Roma 

gemeenschap(pen) met elkaar op goede voet staan. 

Wanneer dit niet het geval is, is het raadzaam dat de 

gemeente zich actief en via dialoog inspant om de relaties 

te verbeteren.

· Communiceer toegankelijk 

Onnodig gebruik van vakjargon komt de samenwerkings-

relatie niet ten goede, en kan de afstand juist vergroten. 

Gemeenten kunnen daar rekening mee houden in hun 

communicatie.

· Let op woordkeuze 

De gehanteerde woordkeuze in de interne en externe 

communicatie is een punt van aandacht. Zo wordt er 

bijvoorbeeld regelmatig gesproken van ‘de Sinti’ of ‘de 

Roma’ in plaats van ‘Sinti’ of ‘Roma’. Dit brengt een onno-

dige nadruk op groepscoherentie met zich mee. Onderzoe-

kers Rodrigues en Van Baar verwijzen naar ‘de nationale 

Roma-strategie’, zoals ingesteld in 2011 (brief regering, 

2011). Zij waarschuwen voor stereotypering en het on-

terecht als één homogene groep beschouwen van Sinti en 

Roma in Nederland. Zo is in beleid en op overheidssites 

gesproken van ‘Roma-criminaliteit’, wat is overgenomen in 
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verschillende media. De overheid zou zorg moeten dragen 

voor het tegengaan van dergelijke stereotyperingen (Rodri-

gues & Van Baar, 2015). 

Belangrijk hierbij is om een duurzaam traject aan te gaan 

en gelijkwaardigheid te waarborgen. Daarmee bedoelen 

we: zorg ervoor dat (personen uit de) Sinti- en Roma-ge-

meenschappen mede-eigenaar zijn, en dat acties in over-

eenstemming met hen bepaald worden. Een betaling of 

vergoeding kan daar bijvoorbeeld bij helpen: daarmee 

laat de gemeente zien dat zij waarde hecht aan de par-

ticipatie van de doelgroep. Door vanaf de eerste stap 

samen te werken met de doelgroep, raakt deze vanaf de 

basis betrokken bij het te vormen beleid.

Tevens is het aan te raden om al vanaf de start de ADV van 

de gemeente of regio te betrekken bij het ontwikkelen van 

beleid tegen antiziganisme. ADV’s voeren wettelijk verplich-

te taken uit, namelijk (1) onafhankelijke bijstand verlenen 

aan personen bij de afwikkeling van hun discriminatie-

klachten en (2) registratie van klachten. Daarnaast zijn de 

medewerkers experts op het terrein van antidiscriminatie. 

ADV’s zijn daardoor vaak goed in staat om bijvoorbeeld te 

adviseren op het terrein van preventie of beleid.

Echter als het gaat om de aanpak van antiziganisme, is 

een belangrijk aandachtspunt dat Sinti en Roma een laag 

vertrouwen hebben in het nut en de afhandeling van een 

melding bij de ADV. Zij voelen zich vaak onbegrepen, en 

hebben weinig vertrouwen in het resultaat van de melding 

(Seidler et al., 2020). In de praktijk blijkt inderdaad dat er 

weinig meldingen van antiziganisme worden gedaan bij de 

ADV’s. Wanneer bij de gemeente bekend is dat er antizi-

ganisme voorkomt in de gemeente, maar dit niet is terug 

te zien in meldingscijfers, dan is het voor deze gemeente 

raadzaam om met de ADV en lokale Sinti en Roma aan 

tafel te gaan voor het maken van een verbeterplan om de 

drempel tot melding te verlagen.

Stap 2: Bepalen visie en draagvlak creëren
De tweede stap die gemeenten kunnen zetten, is uitgangs-

punten formuleren voor een beleid tegen antiziganisme. 

Dit is nauw verbonden met de visie van gemeenten op 

antidiscriminatie in brede zin, maar ook met hun visie op 

aanverwante thema’s zoals diversiteit, participatie, inclusie 

en sociale cohesie.

Roma-intermediairs

In zeven gemeenten loopt momenteel een pilot met 

het inzetten van Roma-intermediairs. Lees hierover 

in het artikel van het Kennisplatform Inclusief Sa-

menleven ( 2021d) Roma-intermediairs: groeiend 

vertrouwen in een landelijk netwerk (kis.nl).

https://www.kis.nl/artikel/roma-intermediairs-groeiend-vertrouwen-een-landelijk-netwerk
https://www.kis.nl/artikel/roma-intermediairs-groeiend-vertrouwen-een-landelijk-netwerk
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Voor elke vorm van discriminatie is de tip: plaats als ge-

meente de aanpak van discriminatie/racisme hoog op de 

agenda en investeer daar daadwerkelijk in. Breng naar bui-

ten dat racisme, in welke vorm dan ook, niet getolereerd 

wordt. Het gaat immers om de bescherming van mensen-

rechten. Communiceer naar de burgers dat antiracisme en 

dus ook antiziganisme de norm is, en handel daar ook naar.

Visie

Het is aan te raden om bij het formuleren van een visie op 

antiziganisme rekening te houden met het volgende:

· De 10 gemeenschappelijke basisbeginselen voor de inclusie 

van Roma en Sinti bieden handvatten voor het formuleren 

en uitwerken van een visie.

· Antiziganisme wordt nog weinig (h)erkend als vorm van 

discriminatie/racisme. Belangrijk is daarom om het expliciet 

als een vorm van discriminatie/racisme te benoemen.

· Maak vergunningsbeleid ook onderdeel van de visie: in 

het geval dat melding wordt gedaan van het niet-toelaten 

van Sinti en Roma tot bepaalde locaties (zoals horecage-

legenheden) op grond van etnische achtergrond, kan de 

gemeente ertoe overgaan een vergunning in te trekken 

(Twynstra Gudde & Verwey-Jonker Instituut, 2014).

· Belangrijk is om als gemeente op te letten dat zij niet 

(onbewust) zelf discrimineert, bijvoorbeeld als het gaat om 

woonwagenbeleid. Een nieuw Beleidskader gemeentelijk 

woonwagen- en standplaatsenbeleid (Ministerie van 

BZK, 2018) werd in juli 2018 ingesteld en geeft hiervoor 

richtlijnen.

Draagvlak

De volgende tips kunnen gemeenten helpen om draagvlak 

te creëren voor de aanpak van antiziganisme:

· Indien er in de gemeente weinig Sinti en Roma woonach-

tig zijn, wil dit niet zeggen dat er geen sprake zou kunnen 

zijn van antiziganisme. Inwoners van de gemeente kunnen 

net zo goed betrokken zijn bij discriminatie van Sinti en 

Roma die buiten de gemeente wonen, bijvoorbeeld via so-

ciale media of op de werkvloer. Het is daarom van belang 

het thema ‘antiziganisme’ ook in het algemeen onder de 

aandacht te brengen van inwoners.

· Maak ervaringen van discriminatie van Sinti en Roma zicht-

baar, en geef deze ervaringen een platform. Op deze ma-

nier wordt voor de inwoners van de gemeente zichtbaar 

maar ook voelbaar dat de discriminatie van Sinti en Roma 

een probleem is.

Als vanzelfsprekend stemt de gemeente in deze fase af met 

de (zelf)organisaties of burgers waarmee zij contact heeft 

gelegd in stap 1.

Stap 3: Verkennen wat er lokaal speelt
Om de speerpunten van het lokale beleid te kunnen bepa-

len, is het van belang om te weten wat er in de gemeente 

speelt. Als het goed is heeft de gemeente al contact gelegd 

met Sinti en Roma. Om recht te doen aan de diversiteit 

onder Sinti en Roma, is lokaal maatwerk van groot belang. 

Professionals van de gemeente kunnen de lokale situatie en 

behoeften leren kennen door structureel contact te onder-

houden met de lokale gemeenschappen (zie stap 1). Door 

structureel in gesprek te gaan over wat er speelt binnen de 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3977&langId=nl&
https://vng.nl/publicaties/beleidskader-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid
https://vng.nl/publicaties/beleidskader-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid
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gemeente, de ervaren uitingen van discriminatie, en wat 

wel en niet gewenst is in de aanpak hiervan, kan de ge-

meente een actueel beeld vormen. Dit sluit ook aan op het 

eerste basisbeginsel voor de inclusie van Roma en Sinti (zie 

kader aan het begin van deze paragraaf): Zet in op con-

structief, pragmatisch en non-discriminerend beleid.

De volgende tips kunnen gemeenten helpen bij het verken-

nen van de lokale situatie:

· Bekijk de meldingen die binnenkomen bij de lokale ADV en 

de incidenten die de politie registreert. Cijfers van alle ge-

meenten in de regio zijn te vinden op de website Discrimina-

tie.nl. Zoals in stap 1 al opgemerkt, worden de meeste erva-

ringen met discriminatie niet gemeld. Dit kan een verkeerde 

weergave van ervaringen met discriminatie opleveren. Om 

die reden adviseren we om vanaf het begin te investeren in 

contact tussen gemeente, ADV en Sinti en Roma.

· Maak de drempel om te melden zo laag mogelijk. Bijvoor-

beeld door bij meldpunten een contactpersoon / sleutelfi-

guur uit Sinti/ Roma gemeenschappen in te zetten.

· Houd rekening met heersend wantrouwen. Onder Sinti en 

Roma bestaat veel wantrouwen jegens overheidsinstanties. 

Dit houdt verband met een lange vervolgingsgeschiedenis. 

Ook de rol die de Nederlandse overheid innam tijdens de 

vervolging in de Tweede Wereldoorlog, speelt daar een be-

langrijke rol in (Seidler et al., 2020). De Stuurgroep Experi-

menten Volkshuisvesting (2010) spreekt over ‘wantrouwen 

jegens gemeenten en corporaties vanwege halfslachtig 

en angstvallig beleid, het niet nakomen van afspraken en 

negeren van wensen.’ Om die reden is het aan te bevelen 

om met bewoners informeel en in vertrouwelijke sfeer in 

gesprek te gaan, in plaats van een formeel onderzoek op 

te zetten.

· Ga in gesprek met inwoners. Alleen door in gesprek te 

gaan met Sinti en Roma uit de gemeente kunt u te weten 

komen wat er lokaal speelt binnen de gemeenschappen. 

Sleutelpersonen en (zelf)organisaties kunnen helpen de 

juiste ingangen te vinden. Toon actieve betrokkenheid door 

fysiek op locaties waar Sinti en Roma wonen op bezoek 

te gaan, en in gesprek te gaan over de gang van zaken en 

behoeften.

· Zorg ervoor dat het Regionaal Discriminatieoverleg (RDO) 

een actieve rol vervult, zodat er een duidelijk, gedeeld 

beeld ontstaat van wat er speelt. In het RDO vindt de sa-

menwerking plaats tussen de ADV, politie en OM, worden 

zaken besproken en worden gegevens gedeeld op basis 

van een convenant. 

· Overleg met de politie of er zicht is op online antiziganis-

me. Mocht de politie geen instrumenten hebben voor de 

monitoring daarvan, kaart dit dan aan op intergemeen-

telijk of nationaal niveau. Uiteindelijk zijn online antiziga-

nisme-uitingen terug te voeren tot een IP-adres, tot een 

individu met een woonadres, misschien in uw gemeente 

(onderzoek met in achtneming van de voorschriften van de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Ove-

rigens is dit niet primair een taak van de lokale overheid.

· Ga met scholen, werkgevers, sportverenigingen, vrije-

tijdsverenigingen, et cetera in gesprek over signalen van 

antiziganisme en hoe dit gezamenlijk kan worden aange-

pakt. Wat kan een organisatie zelf doen om inclusiviteit en 

toegankelijkheid voor Sinti en Roma te waarborgen? Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van dialoogtafels.
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Stap 4: Apart beleid én afstemmen met 
bestaand beleid
Vanaf de start is het van belang te onderzoeken hoe het 

beleid tegen en de aanpak van antiziganisme ingebed 

kunnen worden in een breder antidiscriminatiebeleid. De 

ervaring leert dat wanneer er alleen beleid geformuleerd 

wordt voor de aanpak van ziganisme, en niet voor ande-

re mensen die gediscrimineerd worden, dit het draagvlak 

voor een beleid tegen ziganisme kan verkleinen. Daarom 

is het raadzaam om een duidelijk antidiscriminatiebeleid te 

formuleren waarvan de aanpak van antiziganisme een be-

langrijk onderdeel vormt. Gemeenten kunnen dit te doen 

in de vorm van een actieplan zoals beschreven staat in de 

Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten (Briels 

et al., 2018).

Koppeling aan breder beleid ligt in lijn met het tweede 

basisbeginsel voor de inclusie van Sinti en Roma (zie ka-

der aan het begin van deze paragraaf): Richt het beleid 

uitdrukkelijk, maar niet exclusief, op Sinti en Roma. Dit 

beginsel vormt een middenweg tussen ‘specifiek’ en ‘ge-

neriek’ beleid.

Naast antidiscriminatiebeleid, is er ook aanvullend beleid 

denkbaar dat vooral gericht is op het verbeteren van de 

positie van Sinti en Roma, waaronder de sociaaleconomi-

sche positie, de gezondheidssituatie of de situatie in het 

onderwijs. Specifiek beleid gericht op Sinti en/of Roma 

kan nuttig zijn, maar dient mensen met vergelijkbare soci-

aal-economische omstandigheden niet uit te sluiten én te 

voorkomen dat specifiek beleid zelf weer stigmatiserend 

uitpakt. Raadzaam is daarom het beleid te richten op een 

bredere groep mensen en zo nodig expliciet te benoemen 

dat Sinti en Roma onderdeel uitmaken van de doelgroep 

van het beleid.

Stap 5: Doelen en een plan vaststellen
In deze stap zet de gemeente de speerpunten voor het be-

leid, die zij in samenwerking met de organisaties van Sinti 

en Roma (even eventueel de ADV) bepaald heeft, om in 

concrete doelen.

Omdat discriminatie diep geworteld zit in de samenleving, 

vergt de aanpak tijd, energie, uithoudingsvermogen en een 

veelzijdige aanpak.

Gevoed door wat er lokaal speelt, kan de gemeente con-

crete actieplannen invullen. Daarbij kan zij de volgende 

hoofdvragen als richtlijn hanteren:

(1)  Hoe voorkomt de gemeente dat antiziganisme zich 

voordoet? (actieplannen gericht op preventie)

(2)  Hoe bestrijdt de gemeente antiziganisme-uitingen, in 

welke vorm dan ook? (actieplannen gericht op daders)

(3)  Hoe biedt de gemeente ondersteuning aan burgers die 

geconfronteerd zijn met antiziganisme? (actieplannen 

gericht op ondersteuning van slachtoffers)

Idealiter formuleert de gemeente doelen op al deze vragen.

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
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(1) Actieplannen gericht op preventie
Een bekende valkuil is om preventiedoelen erg vrijblijvend 

of voorzichtig te formuleren, zoals ‘het bespreekbaar ma-

ken van discriminatie’ of ‘bewustwording van discriminatie’. 

Dergelijke doelen zijn lastig meetbaar, en minder gericht op 

het maken van impact. Daarom is het raadzamer om doelen 

heel concreet te formuleren, gericht op het veranderen van 

gedrag van de inwoners van de gemeente. Bijvoorbeeld: 

‘het antiziganisme onder inwoners verminderen’ of ‘het 

voorkomen van antiziganisme onder inwoners’. Voorbeelden 

van acties die aan die doelen kunnen bijdragen, beschrijven 

we hieronder. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op de wat-

werkt-kennis uit paragraaf 1.4, op de aanbevelingen van de 

begeleidingscommissie van dit hoofdstuk, en op de 10 ge-

meenschappelijke basisbeginselen voor de inclusie van Sinti 

en Roma (Europese Commissie, 2010).

Ervaringsverhalen over discriminatie

Gemeente kunnen verhalen van Sinti en Roma die discrimi-

natie ervaren zichtbaar en hoorbaar maken. Bijvoorbeeld 

door gebruik te maken van de lokale (sociale) media, flyers/

posters en een podium tijdens lokale evenementen. Ook 

kan er gedacht worden aan projecten op scholen waarbij 

Sinti en Roma komen vertellen over hun geschiedenis en 

ervaringen.

Positief contact

Een jonge Sinto4 pleitte tijdens een dialoogsessie met Roma 

en Sinti en beleidsambtenaren (17 juni 2021) voor ontmoe-

tingen tussen Sinti en Roma en overige inwoners:

‘Laat men kennis met elkaar maken door ongeforceerde 

ontmoetingen. Zorg via sportclubs en dergelijke dat men-

sen Sinti en Roma leren kennen, zodat ze weten dat ze niks 

hoeven te vrezen en zodat stigma’s verminderen. Denk ook 

aan creatieve projecten met kinderen waarbij de ouders 

toeschouwer zijn en elkaar leren kennen. Door je afkomst 

te verzwijgen, hou je de stigma’s juist in stand. Laat ook 

beleidsmakers ons leren kennen, zodat ook zij loskomen 

van hun stigma’s.’

Gemeenten kunnen ervoor kiezen dit type activiteiten, 

waarbij Sinti en Roma en andere inwoners elkaar ontmoe-

ten, te ondersteunen, faciliteren, stimuleren en financieren. 

Het gaat om laagdrempelige dialogen en/of activiteiten 

gericht op het leren kennen van elkaars cultuur en achter-

grond. Het is belangrijk daarbij samen te werken met (bij 

voorkeur lokale) Sinti en Roma. Kennis over de situatie van 

Sinti en Roma draagt bij aan het vergroten van wederzijds 

begrip en het verminderen van misverstanden.

4  Het woord Sinti is meervoud. Enkelvoud is Sinto (m) of Sintezza (v). Ook het woord Roma 

meervoud. En-kelvoud is Rom (m) en Roma (v).

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3977&langId=nl&
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3977&langId=nl&
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3977&langId=nl&
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Consequent en herhaaldelijk de norm uitdragen dat 

discriminatie niet oké is

Het is belangrijk om als gemeente uit te dragen dat anti-

ziganisme niet door de beugel kan. Maar ook op andere 

manieren kan in de gemeente de sociale norm worden uit-

gedragen dat antiziganisme niet geaccepteerd wordt. Een 

paar voorbeelden:

· De jaarlijkse internationale Wereld Roma Dag op 8 april 

biedt een goede gelegenheid om als gemeente betrok-

kenheid bij Sinti en Roma te tonen en de organisatie van 

het evenement te ondersteunen. Deze dag werd in 1990 

internationaal uitgeroepen in Warschau. Zie het nieuwsbe-

richt (met geluidsfragment) van Laurens Tijink (2021) Roma 

Heina Mirando viert Wereld Roma Dag: ‘Feest met een lach 

en een traan’ (gld.nl).

· Gemeenten kunnen positieve lokale ontwikkelingen bena-

drukken door in de wijken zichtbaar te maken wat zij doen 

om antiziganisme te verminderen en sociale inclusie te be-

vorderen. Zij kunnen lokale initiatieven, (eenmalige) acties 

en zelforganisaties onder de aandacht brengen, en erken-

ning geven voor de inzet en het belang ervan. Ontmoe-

tingen tussen Sinti en Roma en andere inwoners kunnen 

zij zichtbaar maken door ervaringsverhalen naar buiten te 

brengen.

· Gemeenten kunnen gebruikmaken van ‘influencers’. Zij 

kunnen (lokaal) invloedrijke personen vragen om zich uit 

te spreken tegen antiziganisme. Denk hierbij aan bekende 

Nederlanders, politici of anderszins invloedrijke personen, 

bijvoorbeeld uit de gemeente zelf. Door hen uit te nodigen 

discriminatie openlijk af te keuren, dragen zij het goede 

voorbeeld uit.

· Sociale media kunnen een krachtig middel zijn om discri-

minatie tegen te gaan en de sociale norm te doen veran-

deren. Denk hierbij aan het plaatsen van berichten met 

positieve en/of succesverhalen van Sinti en Roma, over ont-

moetingen tussen Sinti of Roma en andere inwoners van 

uw gemeente, en over bijeenkomsten en activiteiten die 

plaatsvinden in het kader van het antidiscriminatiebeleid.

Bewustwording stimuleren bij gemotiveerde mensen 

die vooroordelen kunnen beheersen

Gemeenten kunnen sleutelpersonen uit de gemeenschap-

pen faciliteren (onder meer door financiële middelen te 

verstrekken) om voorlichting te geven aan mensen die in 

hun werk te maken krijgen met Sinti en Roma, onder wie 

lokale ambtenaren, uitvoeringsinstanties en politie-, on-

derwijs- en zorgpersoneel. Belangrijk aandachtspunt is dat 

deze trainingen gericht zijn op deelnemers die discriminatie 

van Sinti en Roma afwijzen en op dit gebied bereid zijn om 

te leren en kritisch naar zichzelf te kijken (zie paragraaf 

1.4). Dit type trainingen werkt met name bij mensen die 

gemotiveerd zijn om discriminatie te verminderen, en werkt 

niet goed bij mensen met weinig motivatie of bij pubers en 

kinderen. Wanneer er nog (te) weinig gemotiveerde deelne-

mers binnen een gemeentelijke organisatie te vinden zijn, 

dan is het zaak om eerst een duidelijke norm uit te dragen 

die stelt dat antiziganisme niet door de beugel kan en niet 

geaccepteerd wordt van medewerkers.

Counter-stereotypen

Gemeenten kunnen in hun communicatie naar inwoners 

gebruikmaken van succesverhalen van Sinti en Roma. Denk 

https://www.gld.nl/nieuws/6850668/roma-heina-mirando-viert-wereld-roma-dag-feest-met-een-lach-en-een-traan
https://www.gld.nl/nieuws/6850668/roma-heina-mirando-viert-wereld-roma-dag-feest-met-een-lach-en-een-traan
https://www.gld.nl/nieuws/6850668/roma-heina-mirando-viert-wereld-roma-dag-feest-met-een-lach-en-een-traan
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hierbij aan het in campagnes afbeelden van personen met 

een voorbeeldfunctie en het citeren van uitspraken. De 

campagne hoeft dan niet primair te draaien om de aanpak 

van discriminatie, maar kan over diverse thema’s gaan. Het 

is belangrijk deze verhalen, beelden of kennis niet te pre-

senteren als voorbeelden die stereotypen weerleggen (re-

actieve aanpak), maar juist als positieve op zichzelf staande 

voorbeelden (proactieve aanpak). Het werkt namelijk niet 

om stereotypen bewust met tegenvoorbeelden te weerleg-

gen. Dan gaan mensen hun stereotype beelden vaak juist 

beschermen door de ‘counter-stereotypen’ als uitzondering 

op de regel te beschouwen.

Kennis over culturen van gediscrimineerde groepen 

en geschiedenisles vanuit niet-eurocentrisch en/of 

christelijk perspectief

Gemeenten kunnen lokale scholen stimuleren om geschie-

denis van Sinti en Roma aan bod te laten komen in het on-

derwijsprogramma. Via het Landelijk Steunpunt Gastspre-

kers WOII-Heden (LSG) kunnen scholen gastsprekers (onder 

wie Sinti en Roma) uitnodigen om te vertellen over hun 

persoonlijke (familie)geschiedenis tijdens de Tweede We-

reldoorlog. ‘Oral history’ als methode voor het overbrengen 

van kennis over geschiedenis sluit aan bij de vertelcultuur 

van Sinti en Roma (SAM, 2020). Scholen kunnen in hun 

lessen ook gebruikmaken van specifiek lesmateriaal, bij-

voorbeeld Jong in Oorlog, een reeks tien minuten durende 

filmpjes ontwikkeld door Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 

en SchoolTV. Een van de afleveringen gaat over de vervol-

ging van Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog: Jong in 

Oorlog - Sinti en Roma vervolgd in oorlog (youtube.com).

Ook binnen de organisatie kan de gemeente inhoudelijke 

verdieping op dit gebied faciliteren, zowel intern als extern. 

Denk hierbij aan cursussen of lezingen voor ambtenaren, 

maar bijvoorbeeld ook aan bijeenkomsten voor inwoners 

en aan campagnes.

(2) Actieplannen gericht op daders
In Nederland is het OM verantwoordelijk voor de strafrech-

telijk vervolging van antiziganisme (en andere vormen van 

discriminatie). Vervolging komt in beeld wanneer uitingen 

als strafbaar gezien kunnen worden, na weging met de 

vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van artistieke ex-

pressie. Voor meer informatie hierover, zie de Aanwijzing 

Discriminatie.

In beginsel zullen politie en OM een zaak pas oppakken 

als mensen aangifte doen van antisemitisme. Daarbij kan 

het verhogen van de aangiftebereidheid ook bijdragen aan 

betere documentatie van incidenten, en dat helpt bij het in 

kaart brengen van de problematiek en het gericht ontwik-

kelen van actieplannen.

Om die reden is het van groot belang dat personen of in-

stanties die te maken hebben met antiziganisme gestimu-

leerd worden om aangifte te doen bij de politie.

Slachtoffers kunnen voor ondersteuning bij hun aangifte 

terecht bij de ADV’s of bij slachtofferhulp. Die ondersteu-

ning kan helpen om frustrerende ervaringen bij de aangifte 

zoveel mogelijk te beperken. Aangezien het vertrouwen 

van Sinti en Roma in ADV’s gemiddeld laag is (zie ook  

http://www.steunpuntgastsprekers.nl
http://www.steunpuntgastsprekers.nl
https://www.youtube.com/watch?v=fTiyUBz3uIc
https://www.youtube.com/watch?v=fTiyUBz3uIc
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
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stap 1), kan ook aan zelforganisaties worden gevraagd om 

ondersteuning te bieden bij het doen van een melding of 

aangifte. Dat kunnen lokale organisaties zijn, maar ook or-

ganisaties uit andere regio’s waar Sinti en Roma bij betrok-

ken zijn.

(3) Actieplannen gericht op ondersteuning van 
slachtoffers
De aangifte- en meldingsbereidheid onder Sinti en Roma is 

gemiddeld laag, evenals het vertrouwen in het handelen van 

de ADV’s en de politie (FRA, 2020a). Passend bij de plicht 

van de overheid om haar burgers te beschermen tegen dis-

criminatie, kunnen gemeenten het volgende doen wanneer 

inwoners geconfronteerd worden met antiziganisme:

· Gemeenten kunnen betrokkenheid tonen bij ervaringen 

(klachten) met discriminatie en racisme. Zij kunnen deze 

betrokkenheid kenbaar maken aan Sinti en Roma die 

aangeven gediscrimineerd te zijn, ook als er geen con-

crete juridische stappen gezet kunnen worden. Op deze 

manier laat een gemeente aan hen en aan andere burgers 

zien dat de gemeente achter hen staat. Daarmee creëert 

ze voor mensen die discriminatie en racisme ervaren een 

veilig klimaat om zich vaker uit te spreken. Bovendien laat 

de gemeente op deze manier zien dat zij de aanpak van 

discriminatie en racisme – en óók antiziganisme – serieus 

neemt.

· Gemeenten kunnen zich inspannen om de meldingsbe-

reidheid te vergroten door te benadrukken dat melden/

aangifte doen op zichzelf een belangrijk middel tegen dis-

criminatie is. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook 

voor de samenleving als geheel. Een beter beeld van de 

aard van de uitingsvormen en inzicht in de omvang van de 

problematiek helpt bij het formuleren van beleid om discri-

minatie (en dus ook antiziganisme) te bestrijden.

· Gemeenten kunnen een empathische houding bij het op-

nemen van meldingen en aangiften stimuleren bij politie 

en ambtenaren. Dat kan slachtoffers het gevoel geven 

gehoord te worden. Diverse organisaties, waaronder Stich-

ting Zas Angle en Sinti Platform, kunnen trainingen over 

dit onderwerp verzorgen. Belangrijk is dat deze trainingen 

(mede) worden gegeven door Sinti en Roma zelf, om te 

voorkomen dat er alleen over mensen wordt gepraat.

· Publiekelijk uitgesproken steunbetuigingen door politieke 

partijen en bestuurders, en openlijke veroordeling van anti-

ziganisme geven Sinti en Roma een steuntje in de rug.

· Gemeenten kunnen zich inspannen voor het herstelrecht. 

Herstelrecht is een alternatief voor, en/of een aanvulling 

op, het traditionele (straf)recht, waarbij slachtoffers en 

daders van een misdrijf of ongeval met elkaar in contact 

komen en naar elkaar luisteren. Het doel van herstelrecht is 

om de schade die door het misdrijf of ongeval is aangericht 

zoveel mogelijk te herstellen. Waar vanuit het strafrecht 

gekeken wordt welke wetten zijn overtreden, kijkt men 

vanuit het herstelrecht naar wie er schade heeft geleden 

(Elbers, Becx & Lauwaert, 2020). Herstelrecht beoogt de 

betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet 

gebeuren na een strafbaar delict. Zie voor meer informatie 

ook de website van stichting Restorative Justice Nederland. 

Hoewel de gemeente bij het (bemiddelings)proces meer 

op de achtergrond of zelfs helemaal geen rol speelt, is het 

raadzaam toch aandacht te hebben voor deze aanpak. 

Herstelrecht kan bijdragen aan vermindering van discrimi-

https://zas-angle.nl/
https://www.restorativejustice.nl/
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natie en racisme, en aan ondersteuning van getroffenen. 

De ADV’s kunnen hier een ondersteunende rol in spelen, 

maar er moet rekening mee worden gehouden dat het 

vertrouwen van Sinti en Roma in ADV’s gemiddeld laag is. 

Het is dan ook aan te raden om er ook zelforganisaties bij 

te betrekken.

Stap 6: Uitvoering van de vastgestelde 
activiteiten
Veel gemeenten besteden de uitvoering van het actieplan 

(deels) uit aan de ADV. Daarnaast kunnen gemeenten voor 

de uitvoering van actieplannen ook heel gericht organisa-

ties, projecten en interventies (financieel of professioneel) 

ondersteunen. Het gaat dan om interventies die gericht 

zijn op het verminderen en/of voorkomen antiziganisme. 

Welke interventies effectief zijn, is moeilijk vast te stellen 

omdat de meeste antidiscriminatie-interventies (nog) niet 

onderzocht zijn op effectiviteit, en dit onderzoek vaak kost-

baar is. Maar de gemeente kan wel de checklist gebruiken 

uit de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten 

(Briels et al., 2018). Daarnaast is het logisch om in ieder 

geval te kiezen voor interventies waarbij Sinti en Roma zelf 

een grote rol spelen, zodat ervaringskennis benut wordt. 

Het duurzaam ondersteunen van organisaties van en voor 

Sinti en Roma is overigens niet alleen belangrijk vanuit het 

oogpunt van antidiscriminatiebeleid (en gerichte projecten 

op dit terrein), maar ook vanuit een breder oogpunt van de 

emancipatie van Sinti- en Roma-gemeenschappen. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van bekende en veel-

belovende organisaties die zich inzetten voor de preventie 

van antiziganisme en/of het verbeteren van de positie van 

Sinti en Roma. Er zijn echter nog relatief weinig interventies 

op dit terrein (in vergelijking met interventies gericht op het 

tegengaan van andere vormen van discriminatie). Hieronder 

vermelden we de activiteiten die deze organisaties onder-

nemen.

· De Amsterdamse stichting Zas Angle (‘We gaan vooruit’) 

wil de kloof tussen Roma en professionals die met Roma 

werken verkleinen. Zas Angle biedt de volgende diensten 

en voorzieningen aan: 

- een Roma Info Centrum voor ontmoeting, met 

inloopspreekuren voor Roma;

- ondersteuning bij praktische vragen, vragen over 

regelingen en doorverwijzingen;

- telefonisch en digitaal advies voor professionals;

- voorlichtingsbijeenkomsten voor Roma;

- workshops voor professionals over cultuur van Roma en 

verschillende subgroepen;

- coaching op de werkvloer voor professionals die werken 

met Roma.

· Sinti Platform is opgericht voor de groeiende groep oudere 

Sinti en Roma. De reguliere zorg en ondersteuning bereikt 

hen niet of weinig door wederzijds wantrouwen, cultuur-

verschillen en taalproblemen. Vaak weten oudere Sinti en 

Roma niet welke mogelijkheden er zijn om hun situatie te 

verbeteren, en vallen zij terug op hun familie. Sinti Plat-

form erkent dat ouderen waarde en kwaliteit toevoegen 

aan de samenleving, en wil hen bijstaan in het zoeken naar 

oplossingen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. 

Initiatiefnemers zijn Lalla Weiss en Marie Grünholz, voorlo-

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://zas-angle.nl/
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pig te bereiken op lallaweiss@hotmail.com.

Verbetering onderwijspositie

Gemeenten kunnen Sinti en Roma met wie zij contact heb-

ben (indien nodig) wijzen op de subsidieregeling ter bevor-

dering van projecten en initiatieven die positief bijdragen 

aan de sociale inclusie van Sinti en Roma in Nederland: Ver-

betering participatie en emancipatie Sinti en Roma (dus-i.

nl). Als basisvoorwaarde is gesteld dat deze initiatieven 

vanuit Sinti- of Roma-gemeenschappen worden opgezet of 

door meerdere Sinti of Roma worden onderschreven. Indi-

viduele Sinti en Roma kunnen voor studie of ontwikkelmo-

gelijkheden ook een beroep doen op deze regeling. Deze 

regeling geldt tot 2025. 

Stap 7: Monitor, evalueer en borg
Monitoren en evalueren is essentieel. Niet alleen om in 

beeld te houden of de in kaart gebrachte problematiek zich 

nog voordoet, maar ook om te zien of het uitgezette beleid 

werkt. Daarnaast is evalueren essentieel bij het verantwoor-

den van de besteding van publieke middelen.

Manieren om te monitoren

· Gemeenten kunnen de gehele inwonerspopulatie vragen 

naar hun houding ten aanzien van Sinti en Roma, om zo 

zicht te krijgen op de omvang van antiziganisme. Bij het 

toevoegen van vragen aan de GGD-monitor is het raad-

zaam om daarbij zoveel mogelijk de vragen uit de ‘Vra-

genlijst gelijke behandeling / ervaren discriminatie’ van het 

SCP te gebruiken, want dat maakt vergelijken met andere 

gemeenten mogelijk.

· Gemeenten kunnen voor dergelijk onderzoek natuurlijk 

ook gebruikmaken van eerder door hen gebruikte enquê-

tes, zoals de Omnibusenquête (antidiscriminatie-scan) om 

te achterhalen in welke mate de eerder in kaart gebrachte 

problematiek nog speelt.

· Sommige gemeenten vragen hun bewoners periodiek via 

een burgerpanel naar hun mening over lokale maatschap-

pelijke kwesties. Het antidiscriminatiebeleid, doelstellingen, 

uitgezette maatregelen et cetera zouden in zo’n panel goed 

aan de orde kunnen komen. Ook hier geldt dat er Sinti en/

of Roma zouden moeten deelnemen aan zo’n panel.

Om de positie van Sinti- en Roma-kinderen in het 

onderwijs te verbeteren, zijn er verschillende  

initiatieven:

· Voor basisscholen zijn er extra financiële middelen 

beschikbaar voor ondersteuning van kinderen uit 

Sinti- en Romagemeenschappen (sinds 01-08-

2021 geen bewijsstukken meer nodig).

· In Nederland zijn er zowel op lokaal, regionaal 

als landelijk niveau mensen die het onderwijs 

aan kinderen van woonwagenbewoners, Sinti en 

Roma ondersteunen. Het platform Landelijke On-

dersteuning Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- 

en Sinti-kinderen (OWRS) verbindt deze mensen, 

met als doel het onderwijs aan deze groep kinde-

ren te bevorderen.

mailto:lallaweiss@hotmail.com
https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-participatie-en-emancipatie-sinti-en-roma
https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-participatie-en-emancipatie-sinti-en-roma
https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-participatie-en-emancipatie-sinti-en-roma
https://www.owrs.nl/
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· Een andere manier om het beleid en de uitgezette maat-

regelen te monitoren en evalueren, is door regelmatig 

voortgangssessies te houden met de lokale samenwer-

kingspartners, uitvoeringspartners en vertegenwoordigers 

van Sinti en Roma. Om te voorkomen dat de slager zijn 

eigen vlees keurt, kan de gemeente daar ook een onaf-

hankelijk bureau voor inschakelen. Het is sowieso aan te 

raden om inwoners met een Sinti- of Roma-achtergrond 

te vragen naar hun ervaringen met en hun meningen over 

het beleid. Koppel de resultaten van deze sessies of dit 

onderzoek actief aan hen terug. Denk hierbij aan een zo 

divers mogelijke groep respondenten, waarin onder meer 

verschillende leeftijdsgroepen goed zijn vertegenwoordigd. 

Lokale contactpersonen vanuit Sinti- en Roma-gemeen-

schappen kunnen adviseren over het bereiken van Sinti en 

Roma. Het is belangrijk om helder te krijgen welke (al dan 

niet digitale) middelen het beste voor de evaluatie kunnen 

worden ingezet, en via welke route. Houd daarbij rekening 

met inwoners die weinig digitaal vaardig zijn, en met inwo-

ners die de voorkeur geven aan mondelinge communicatie 

boven schriftelijke.

Beleid evalueren

Gemeenten kunnen hun beleid tegen antiziganisme op ver-

schillende manieren evalueren. Belangrijk is dat zij daarbij 

van tevoren bepalen wat ze willen evalueren, en hoe ze dat 

willen doen.

Evalueren kan grofweg op twee manieren: op proces en op 

resultaat.

Op proces evalueren betekent dat bekeken wordt hoe de 

uitvoering van het beleid is gelopen. Is alles uitgevoerd 

zoals gepland? Hoe verliep de samenwerking? Een pro-

cesevaluatie gaat ook over de waardering van de betrokken 

uitvoerders en doelgroepen. Hoe hebben zij het beleid er-

varen? Wat vonden zij er goed aan en wat minder goed?

Evalueren op resultaat (of inhoud) betekent dat wordt na-

gegaan of met het beleid de gestelde doelen bereikt zijn.

· Effectonderzoek: Een bekende manier om te evalueren 

is door vragenlijsten af te nemen onder de doelgroep die 

heeft meegedaan aan een interventie. Echter, een inter-

ventie die gericht is op het voorkomen of bestrijden van 

antiziganisme is lastig op deze manier te evalueren. Als 

bijvoorbeeld een schoolklas les heeft gehad van mensen 

uit de Sinti- of Roma-gemeenschap, dan kan de gemeen-

te aan de leerlingen vragen aan of zij hierdoor minder 

vooroordelen hebben gekregen ten aanzien van Sinti en/

of Roma. Maar mensen kunnen hun eigen vooroordelen 

vaak moeilijk inschatten, en kunnen daar vaak niet goed 

op reflecteren. Een vraag als ’Ben je door deze les positie-

ver gaan denken over Sinti en Roma?’ is dus weinig zinvol. 

We raden daarom aan om bij dit type evaluatieonderzoek 

onderzoekers te betrekken die veel ervaring hebben met 

onderzoek met en voor Sinti en Roma. Uiteraard is het ook 

cruciaal om daar Sinti en Roma zelf bij te betrekken.

· Werken met outcome-indicatoren: Steeds meer ge-

meenten stellen van tevoren (outcome-)criteria vast. Out-

come gaat over de effecten van zorg en ondersteuning. 

Wat moet een bepaalde interventie teweegbrengen? Dit 

kan gaan om effecten op individueel niveau, maar ook om 
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effecten op maatschappelijk niveau. In de handreiking Op 

weg naar outcomegericht werken (Van den Bosch & Han-

zon, 2017) kunt u daar meer over lezen.

· Kwalitatief evalueren. Steeds vaker worden beleid of 

interventies kwalitatief geëvalueerd. Een voordeel van 

kwalitatief onderzoek is dat het een beeld geeft van hoe 

mensen beleid of interventies ervaren, en dat het aan res-

pondenten veel ruimte biedt om hun eigen visie te delen. 

Wanneer (een deel van) de doelgroep de voorkeur geeft 

aan mondelinge communicatie boven schriftelijke commu-

nicatie, is het aan te raden daar rekening mee te houden. 

Zie ook de checklist Kwalitatief evaluatieonderzoek op 

waarde schatten (Lub, 2020).

Borging

Wanneer de vorige stappen goed zijn uitgevoerd, is het 

beleid idealiter goed geborgd. In stap 3 en 4 is dan gere-

geld dat aandacht voor antiziganisme niet alleen geborgd 

is door apart beleid, maar ook is verbonden met breder an-

tidiscriminatiebeleid. Dat bredere beleid is weer gekoppeld 

aan ander relevant beleid, zoals het Wmo-beleid en veilig-

heidsbeleid. Voor goede borging is het belangrijk te contro-

leren of dit ook blijvend gebeurt. Het is aan te raden ervoor 

te zorgen dat aandacht voor de aanpak van antiziganisme 

en voor antidiscriminatie of gelijke behandeling voor alle 

inwoners een terugkerend thema is op de agenda.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
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6. Lhbti+ discriminatie aanpakken
Voor dit hoofdstuk hebben we geen begeleidingscommissie 

samengesteld. Binnen Movisie bestaat er veel expertise 

over het onderwerp. We werken daarvoor veelvuldig samen 

met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen. De 

informatie uit dit hoofdstuk is gebaseerd op al binnen 

Movisie beschikbare kennis.

Inleiding
‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wilt zijn’, is de 

inmiddels nationaal bekende uitspraak van de 14-jarige 

Frédérique die slachtoffer werd van fysiek geweld. Het 

was haar antwoord op de vraag of zij een jongen of een 

meisje is, en dat antwoord maakte de plegers agressief. 

Discriminatie en ook geweld tegen lhbti+ personen komt 

veel voor. Zo blijkt uit onderzoek dat lesbische vrouwen, 

homomannen en biseksuelen meer sociale onveiligheid op 

straat ervaren, meer te maken hebben met respectloos ge-

drag, en verwachten meer te maken te krijgen met geweld. 

lhbti+ personen hebben als gehele groep ook een minder 

goede positie op de werkvloer. Transgender jongeren heb-

ben vaker te maken met onder andere mishandeling en 

emotionele verwaarlozing (Beusekom & Kuyper, 2018). Niet 

voor niets stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap een subsidie beschikbaar voor zogeheten re-

genbooggemeenten, die actief beleid ontwikkelen om de 

sociale acceptatie van lhbti+ personen te bevorderen.

Als we in dit hoofdstuk spreken over lhbti+ personen, heb-

ben we het over een zeer diverse groep mensen, zie para-

graaf 6.1.

Hoeveel lhbti+ mensen er in Nederland zijn, is lastig te zeg-

gen. Naar schatting (mede op basis van een combinatie van 

cijfers) voelt ongeveer 4 tot 6 procent van de volwassenen 

in Nederland zich aangetrokken tot personen van hetzelfde 

geslacht. Naar verwachting is een op de negentig Nederlan-

ders intersekse. En ongeveer 3,9 procent van de Nederlandse 

bevolking identificeert zich niet eenduidig met het geslacht 

dat is geregistreerd bij de geboorte (Movisie, 2021).

6.1 Definitie lhbti+ discriminatie 
Lhbti+ discriminatie gaat over het ongelijk behandelen, ne-

gatief bejegenen en/of het gebruik van geweld tegen lhbti+ 

personen (mede) vanwege hun seksuele oriëntatie, gende-

ridentiteit, genderexpressie of sekse. 

Onder lhbti+ personen verstaan we: 

· Lesbische personen. Mensen die zich romantisch en/of 

seksueel uitsluitend aangetrokken voelen tot vrouwen. 

· Homoseksuele personen. Mensen die zich romantisch en/

of seksueel uitsluitend aangetrokken voelen tot mannen. 

· Biseksuele personen. Mensen die zich romantisch en/of sek-

sueel aangetrokken voelen tot zowel mannen als vrouwen.

· Transgender personen. Mensen waarvan de genderi-

dentiteit en/of -expressie niet overeenkomst met het bij de 

geboorte toegewezen geslacht. 
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· Intersekse personen. Personen met geslachtskenmerken 

die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of 

‘mannelijk’ vallen. 

· De ‘+’ staat voor alle andere variaties die niet-

heteroseksueel en/of cisgender5 zijn. Bijvoorbeeld de 

‘q’ van queers, de ‘a’ voor aseksuele personen, de ‘p’ voor 

panseksuele personen of bi+ personen.

In 2022 is Movisie overgegaan van de afkorting ‘LHBTI+’ 

naar ‘lhbti+’. Voorheen kozen wij, in lijn met het ministe-

rie van OCW, voor de aanduiding lhbti+. Om meer recht 

te doen aan de diversiteit van de regenbooggemeenschap 

is lhbti+ passender. Met deze aanduiding willen wij alle 

groepen binnen de regenbooggemeenschap meenemen. 

Afgelopen jaren zijn de benamingen voor de groepen die 

tot de regenbooggemeenschap behoren overigens vaker 

veranderd. Dat komt omdat de inzichten en perspectieven 

op seksuele oriëntatie, gender, sekse en seksualiteit continu 

in beweging zijn. Oók de lhbti+ aanduiding is niet in beton 

gegoten en kan in de toekomst weer veranderen (Pierik, 

2022).

5  Cisgender betekent dat de genderidentiteit van een persoon overeenkomt met het bij de 

geboorte toegewezen geslacht.

6.2  Uitingsvormen lhbti+ discriminatie
Lhbti+ discriminatie kent verschillende verschijningsvormen. 

Onderzoek en berichten in de media laten de verschillende 

uitingsvormen zien. Deze manifesteren zich zowel op per-

soonlijk als op institutioneel niveau. Op persoonlijk niveau 

is daarbij ook nog onderscheid te maken tussen bewuste 

en onbewuste discriminatie.

Persoonlijk niveau

Bewuste lhbti+ discriminatie

Bij bewuste, ofwel expliciete, lhbti+ discriminatie, gaat het 

om de openlijke en bewuste negatieve handelingen ten 

opzichte van lhbti+ personen. Het is dus intentioneel. In de 

volgende voorbeelden van lhbti+ discriminatie zijn de uitin-

gen direct gericht op een individu:

· Fysiek geweld, zoals het voorbeeld van Frédérique dat we 

in de inleiding noemden. Of het voorbeeld van een vrouw 

die in 2020 met kokend water overgoten werd vanwege 

haar seksuele oriëntatie, zie het nieuwsbericht van de NOS 

(2020c) Celstraf voor vrouw die lesbienne in azc overgoot 

met kokend water (nos.nl). lhbti+ vijandig geweld is een 

specifieke vorm van lhbti+ discriminatie. Daders hebben er 

bij deze vorm van discriminatie bewust voor gekozen om 

fysiek geweld te gebruiken of daarmee te dreigen tegen 

een persoon of groep personen vanwege de vermeende 

seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit en/of genderex-

pressie van deze persoon of groep.

https://nos.nl/artikel/2361925-celstraf-voor-vrouw-die-lesbienne-in-azc-overgoot-met-kokend-water
https://nos.nl/artikel/2361925-celstraf-voor-vrouw-die-lesbienne-in-azc-overgoot-met-kokend-water
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· Micro-agressies uiten zich in drie verschillende vormen. Een 

lesbische vrouw aanduiden met ‘pot’ is een micro-beledi-

ging. Deze zijn vaak subtiel, maar bevatten een verbogen 

beledigende boodschap. Micro-aanvallen zijn opzettelijke 

kwetsende (non-)verbale gedragingen, bijvoorbeeld tijdens 

het inchecken in een hotel, wanneer het personeel ervan 

uitgaat dat de lhbti+ stellen aparte kamers of bedden no-

dig zouden hebben, zie het artikel van Baaz (2021) Nieuw 

onderzoek onder LGBTQ+ reizigers onthult aanzienlijke 

obstakels maar ook kansen voor een inclusievere reiserva-

ring (baaz.nl). Een derde vorm zijn micro-validaties. Deze 

zijn meestal onbewust. Dit wordt verder uitgewerkt onder 

het kopje Onbewuste lhbti+ discriminatie.

· Het bewust uitschelden van mensen die door hun gender-

expressie of hun seksuele oriëntatie niet voldoen aan de 

norm. Denk aan het uitschelden van een lesbisch koppel 

dat hand in hand loopt.

Onbewuste lhbti+ discriminatie

Bij onbewuste, ofwel impliciete Lhbti+discriminatie gaat 

om ongerichte handelingen of uitspraken die niet per se 

discriminerend bedoeld zijn, maar wel dat effect kunnen 

hebben. Een paar voorbeelden:

· Micro-validaties. Dit zijn (non-)verbale gedragingen die 

de gedachtes, gevoelens of ervaringen van lhbti+ personen 

negeren of ontkennen, zoals: ‘Stel je niet aan’ als iemand 

lhbti+ discriminatie aankaart of ‘Het was maar een grapje’ 

wanneer iemand een discriminerende opmerking maakte 

(Sue et al., 2007).

· Negatieve beeldvorming. Dit soort beeldvorming berust 

op negatieve stereotiepe beelden van (groepen) mensen 

en vooroordelen over hen. Zoals het incident bij Veronica 

Inside toen René van der Grijp een ‘grap’ maakte door een 

pruik op te zetten als reactie op de transitie van een sport-

journalist.

Zowel bewuste als onbewustelhbti+ discriminatie

Een voorbeeld van lhbti+ discriminatie die zowel bewust als 

onbewust kan zijn, is misgenderen. Bij misgendering wordt 

een persoon aangesproken met een voornaamwoord dat 

niet aansluit op diens genderidentiteit. Soms gaat dat per 

ongeluk, maar soms met opzet. Voor de persoon die on-

juist wordt aangesproken, kan het ervaren worden als een 

ontkenning van diens identiteit. Daarom zien we nu vaker 

voornaamwoorden vermeld staan in bijvoorbeeld e-mail-

handtekeningen en sociale media-profielen. Lees daarover 

in het blog van Simon Timmerman (2021) Waarom ik hij/

hem achter mijn naam schrijf (movisie.nl).

Institutioneel niveau
Lhbti+ discriminatie komt ook voor op institutioneel niveau. 

We spreken daarvan als een instituut of instelling discri-

mineert op basis van lhbti+ zijn. Deze vorm van lhbti+ dis-

criminatie speelt zich af en is geïncorporeerd in instituten, 

zoals overheids- en onderwijsinstellingen. De regels en pro-

cessen die voortkomen uit het beleid van deze instituten, 

leiden tot een ongelijke behandeling en/of uitkomst voor 

mensen die tot de lhbti+ groep behoren.

Ondanks dat de overheid werkt aan gelijke rechten voor  

lhbti+ personen, hebben zij nog steeds te maken met on-

gelijke behandeling. Zo bestaat de Wet lesbisch ouderschap 

https://www.baaz.nl/nieuw-onderzoek-onder-lgbtq-reizigers-onthult-aanzienlijke-obstakels-maar-ook-kansen-voor-een
https://www.baaz.nl/nieuw-onderzoek-onder-lgbtq-reizigers-onthult-aanzienlijke-obstakels-maar-ook-kansen-voor-een
https://www.baaz.nl/nieuw-onderzoek-onder-lgbtq-reizigers-onthult-aanzienlijke-obstakels-maar-ook-kansen-voor-een
https://www.baaz.nl/nieuw-onderzoek-onder-lgbtq-reizigers-onthult-aanzienlijke-obstakels-maar-ook-kansen-voor-een
https://www.movisie.nl/artikel/blog-waarom-ik-hijhem-achter-mijn-naam-schrijf
https://www.movisie.nl/artikel/blog-waarom-ik-hijhem-achter-mijn-naam-schrijf
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die het juridisch ouderschap van twee vrouwen gelijkstelt 

aan dat van een hetero-stel. De vrouwelijke partner van een 

biologische moeder kan de juridische ouder worden, zonder 

dat er een adoptieprocedure vereist is. Voor mannelijke ho-

moseksuele paren is dat nog niet geregeld. De onderliggen-

de aanname is dat er binnen relaties van twee mannen geen 

kinderen geboren kunnen worden. Een ander voorbeeld gaat 

over lhbti+ koppels die naar Nederland vluchten. Zij lopen 

het risico niet erkend te worden als koppel, omdat zij geen 

trouwakte of bewijs hebben – omdat dat mogelijk strafbaar 

was – uit het land van herkomst. Meer voorbeelden zijn te 

vinden op: Gelijke rechten lhbti+ ‘s (rijksoverheid.nl).

6.3 Prevalentie lhbti+ discriminatie
Meldingscijfers

In Nederland zijn er verschillende discriminatiemeldpunten. 

Maar slechts weinig mensen die met discriminatie te maken 

krijgen, doen een melding. Daardoor laten meldingscijfers 

alleen het topje van de ijsberg zien. Uit het rapport met de 

discriminatiecijfers over 2020 van Art.1 (2021) blijkt dat 

de politie in dat jaar 1981 meldingen heeft ontvangen die 

gaan over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid (= 

seksuele voorkeur). De meeste incidenten zijn gericht tegen 

mannen, en het gaat veelal om uitlatingen, meer specifiek 

om schelden met woorden als ‘homo’ of ‘flikker’. Maar het 

gaat bijvoorbeeld ook om koppels die door hun buren wor-

den gepest, uitgescholden of bedreigd. Bij de anti-discrimi-

natievoorzieningen (ADV’s) kwamen er daarnaast nog 256 

meldingen binnen over discriminatie op grond van seksuele 

gerichtheid. Het College voor de Rechten van de Mens ont-

ving in 2020 4 verzoeken om een oordeel met betrekking tot 

de discriminatiegrond seksuele gerichtheid, en MiND (meld-

punt voor online discriminatie) ontving 17 meldingen.

De discriminatie van transgender personen valt onder 

de discriminatie ‘op grond van ‘geslacht’. De politie re-

gistreerde in 2020 41 discriminatie-incidenten op grond 

van geslacht. In de meeste gevallen ging het hierbij om 

transgender personen die in de openbare ruimte werden 

uitgescholden, achtervolgd, gepest of mishandeld. De ADV 

ontving in dat jaar zo’n 99 meldingen van discriminatie van 

transgender personen. Daarnaast registreerde Transgender 

Netwerk Nederland (TNN) in 2020 in totaal 33 meldingen 

van transgender personen.

Lhbti+ discriminatie die niet gericht is tegen 

lhbti+ personen

Lhbti+ discriminatie kan gericht zijn tegen andere 

dan lhbti+ personen. Het gaat dan vaak om verbaal 

geweld. Schelden met ‘homo’ komt vaak voor, zelfs 

op basisscholen. Het wordt als scheldwoord ook 

gebruikt tegen personen die zich niet als homosek-

sueel identificeren. Kinderen gebruiken het vaak om 

te pesten. Er spreekt een negatief oordeel uit over 

homoseksuelen en homoseksualiteit. Het geeft een 

negatieve lading aan seksuele diversiteit, en zorgt 

voor een onveilig klimaat. Zie ook het artikel van 

het COC (2020) Weer meer meldingen van lhbti+ 

discriminatie (coc.nl).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/gelijke-rechten-lhbtis
https://www.coc.nl/veiligheid-2/weer-meer-meldingen-van-lhbti-discriminatie
https://www.coc.nl/veiligheid-2/weer-meer-meldingen-van-lhbti-discriminatie
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Onderzoek naar ervaringen
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet (periodiek) 

onderzoek naar ervaringen met discriminatie in Nederland. 

In het rapport uit 2020 (Andriessen et al., 2020) staat dat 

37 procent van de lesbische vrouwen, homomannen en 

biseksuele personen wel eens discriminatie heeft ervaren. 

Nog eens 10 procent van de personen uit die groepen 

heeft situaties meegemaakt waarin er geen sprake was van 

expliciete lhbti+ discriminatie, maar zij die wel ervaren. Op-

vallend hierbij is dat 22 procent van de personen aangeeft 

discriminatie te ervaren op grond van seksuele oriëntatie. 

De percentages voor discriminatie op grond van geslacht en 

leeftijd liggen bij deze groep nog hoger.

Het SCP-onderzoek geeft geen zicht op de discriminatie-er-

varingen van transgender personen. In onderzoek van de 

Fundamental Rights Agency (FRA, 2020b) zijn die ervarin-

gen wel meegenomen, net zoals die van intersekse perso-

nen. Uit dit onderzoek onder bijna 140.000 lhbti+ perso-

nen blijkt dat 35 procent van de Nederlandse respondenten 

in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek te 

maken heeft gehad met discriminatie. Het Europese gemid-

delde ligt op 42 procent. Het gaat om discriminatie op het 

werk, bij het zoeken naar een baan of woning, in de ge-

zondheidszorg of bij het maatschappelijk werk, op school, 

in een bar of club, in een winkel, of bij het moeten tonen 

van een identiteitsbewijs.

De Universiteit van Humanistiek heeft in samenwerking 

met TNN specifiek onderzoek gedaan naar de transgender 

gemeenschap in Nederland. In dat onderzoek gaf 43 pro-

cent van de transgender personen aan wel eens discrimina-

tie te hebben ervaren (Van Oosterhout, 2019).

Onderzoek naar de houding van de bevolking
Uit het onderzoek naar de houding van Nederlanders ten 

aanzien van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en 

biseksuele personen, blijkt dat 71 procent van de Neder-

landse bevolking een positieve houding, 22 procent een 

neutrale en 7 procent een negatieve houding had ten op-

zichte van homo- en biseksuele mannen. Soortgelijke sco-

res waren te zien ten aanzien van lesbische en biseksuele 

vrouwen (76 procent positief, 18 procent neutraal en vijf 

procent negatief). Steeds meer Nederlanders hebben uit-

gesproken positieve opvattingen over homoseksualiteit en 

biseksualiteit. Uit het onderzoek van Kuyper blijkt 9 procent 

van de volwassen Nederlandse bevolking negatief te staan 

tegenover transgender personen. (Kuyper, 2018)

6.4  Triggerfactoren lhbti+ 
discriminatie

In deze paragraaf beschrijven we de drie belangrijkste trig-

gerfactoren voor discriminatie tegen lhbti+ personen. We 

baseren ons daarbij op wetenschappelijk onderzoek, erva-

ringskennis en praktijkvoorbeelden. (Movisie 2018)

Niet voldoen aan gendernormen
Als iemand niet voldoet aan heersende gendernormen, kan 

dit een reden zijn voor lhbti+ discriminatie. Bijvoorbeeld 

als een lesbische vrouw er te ‘mannelijk’ uitziet, of een ho-

moman te ‘vrouwelijk’. Een gender non-conform uiterlijk, 
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of gedrag dat tegen heersende heteroseksuele normen 

ingaat, kan een trigger zijn voor fysiek en verbaal geweld 

tegen lhbti+ personen (Felten & Schuyf, 2011; ) Zie ook de 

voorbeelden van fysiek geweld in paragraaf 6.2, onder ‘Be-

wuste lhbti+ discriminatie’). Discriminerend gedrag kan ook 

ontstaan doordat een man die zich als hetero identificeert 

zich wil afzetten tegen homoseksuele mannen. Achterlig-

gend motief kan zijn dat hij zijn onzekerheid over zijn eigen 

mannelijkheid wil verkleinen, en meer sociale status hoopt 

te winnen (Herek & McLemore, 2013). Voorbeelden van 

gedrag dat tegen heersende heteroseksuele normen ingaat, 

en die in de praktijk als trigger blijken te werken, zijn hand 

in hand lopen of zoenen in het openbaar door lhbti+  

personen.

Angst en seksualiteit

Een andere triggerfactor voor discriminerend gedrag is de 

angst van heteromannen dat een homo- of bi+ man hem 

seksueel aantrekkelijk vindt (Herek & McLemore, 2013). Dit 

kan leiden tot meer vooroordelen en discriminerend ge-

drag. Ook het seksueel aantrekkelijk vinden van lesbische 

vrouwen door een heteroman kan een trigger zijn. Dat de 

man niet ‘mee mag doen’ kan aanleiding zijn voor discri-

minerend gedrag ten opzichte van de lesbische vrouwen of 

homoseksualiteit in het algemeen (Felten & Schuyf, 2011).

Religie

Conservatieve opvattingen over seksualiteit en seksuele 

normen kunnen ervoor zorgen dat mensen lhbti+ personen 

gaan discrimineren. Dat werd bijvoorbeeld zichtbaar met de 

orthodox-protestantse Nashville-verklaring. Die verklaring 

bevestigde het idee dat homoseksualiteit mogelijk te gene-

zen is. Ook uit wetenschappelijke literatuur is bekend dat 

sterke conservatieve religieuze overtuigingen kunnen leiden 

tot meer discriminerend gedrag ten aan zien van lhbti+ 

personen (Herek & McLemore, 2013).

6.5  Stappenplan voor het ontwikkelen 
van beleid

De stappen die een gemeente kan zetten voor het ont-

wikkelen van een algemeen antidiscriminatiebeleid, zijn 

beschreven in de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor 

gemeenten (Briels et al., 2018). In deze paragraaf zetten 

we deze stappen kort uiteen, aangevuld met specifieke 

handvatten voor en voorbeelden van de aanpak van lhbti+ 

discriminatie. Deze aanvullende handvatten en voorbeelden 

zijn afkomstig uit verschillende onderzoeksrapporten. Het 

belangrijkste rapport dat we daarvoor gebruikten, is de  

Regenbooggids voor gemeenten (Meijsen & Boss, 2017).

Het stappenplan hoeft niet in een vaste volgorde 

uitgevoerd te worden. De beschreven stappen kunnen 

gelijktijdig of in een andere volgorde worden doorlopen, 

afhankelijk van de situatie. 

Stap 1: Samenwerken met lhbti+ personen 
en hun organisaties en met de ADV 
(antidiscriminatievoorziening)
Het is aan te raden om meteen al bij de eerste stap (zelf)or-

ganisaties te betrekken van en voor lhbti+ personen. Denk 

hierbij aan het COC, NNID of TNN. Personen van dergelijke 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-02/Regenbooggids-voor-gemeenten-GHD2-2020.pdf
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organisaties beschikken vaak over ervaringskennis en kun-

nen waardevolle input geven voor het beleid. Die betrok-

kenheid helpt ook voor draagvlak bij lhbti+ personen voor 

het uit te voeren beleid. Het is raadzaam om deze organi-

saties bij alle stappen te betrekken. Zij kunnen algemene 

adviezen geven en zij weten mogelijk wat er lokaal speelt 

op het gebied van lhbti+ discriminatie. Mochten er in de 

gemeente of regio geen organisaties beschikbaar zijn, dan 

kan de gemeente een oproep doen op bijvoorbeeld sociale 

media en/of in een lokale krant, om te vragen of er lhbti+ 

inwoners zijn die willen meepraten over het beleid tegen 

lhbti+ discriminatie.

Belangrijk hierbij is om een duurzaam traject aan te gaan 

en gelijkwaardigheid te waarborgen. Daarmee bedoelen 

we: zorg ervoor dat lhbti+ personen mede-eigenaar zijn, en 

dat acties in overeenstemming met hen bepaald worden. 

Een betaling of vergoeding kan daar bijvoorbeeld bij hel-

pen: daarmee laat de gemeente zien dat zij waarde hecht 

aan de participatie van de doelgroep. Door vanaf de eerste 

stap samen te werken met de doelgroep, raakt deze vanaf 

de basis betrokken bij het te vormen beleid. Tevens is het 

aan te raden om al vanaf de start de ADV van de gemeente 

of regio te betrekken bij het ontwikkelen van beleid tegen 

lhbti+ discriminatie. ADV’s voeren wettelijk verplichte taken 

uit, namelijk (1) onafhankelijke bijstand verlenen aan per-

sonen bij de afwikkeling van hun discriminatieklachten en 

(2) registratie van klachten. Daarnaast zijn de medewerkers 

experts op het terrein van antidiscriminatie. ADV’s zijn daar-

door vaak goed in staat om bijvoorbeeld te adviseren op 

het terrein van preventie of beleid.

Stap 2: Bepalen visie en draagvlak creëren
De tweede stap die gemeenten kunnen zetten, is uitgangs-

punten formuleren voor beleid tegen lhbti+ discriminatie. 

Dit is nauw verbonden met de visie van de gemeente op 

antidiscriminatie in brede zin, maar ook met haar visie op 

aanverwante thema’s zoals diversiteit, participatie, inclusie 

en sociale cohesie.

Voor elke vorm van discriminatie is de tip: plaats als ge-

meente de aanpak van discriminatie hoog op de agenda en 

investeer daar daadwerkelijk in. Breng naar buiten dat dis-

criminatie, in welke vorm dan ook, niet getolereerd wordt. 

Het gaat immers om de bescherming van mensenrechten. 

Communiceer naar de burgers de norm dat lhbti+ discrimi-

natie niet wordt getolereerd, en handel daar zelf ook naar.

Visie

Het is aan te raden is om bij het formuleren van een visie op 

lhbti+ discriminatie rekening te houden met het volgende:

· Lhbti+ discriminatie kan verschillende vormen kan aan-

nemen, zie daarvoor ook paragraaf 6.2, ‘Uitingsvormen 

lhbti+ discriminatie’. Het is belangrijk om als gemeente al 

deze verschillende vormen af te keuren.

· Lhbti+ discriminatie treft verschillende groepen lhbti+  

mensen: met een migratieachtergrond, met een fysieke/

mentale beperking, met een bepaalde religieuze overtui-

ging, of met een combinatie daarvan. En lhbti+ mensen 

met geen een van deze kenmerken.

· Lhbti+ discriminatie kan ook binnen de gemeentelijke or-

ganisatie voorkomen.
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Draagvlak

De volgende tips kunnen gemeenten helpen om draagvlak 

te creëren voor de aanpak van lhbti+ discriminatie:

· Wanneer er weinig lhbti+ personen in de gemeenten wo-

nen: maak aan inwoners van de gemeente duidelijk dat 

lhbti+ discriminatie desondanks schadelijk en onwenselijk 

is.

· Maak duidelijk dat de plegers van lhbti+ discriminatie uit 

verschillende geledingen van de samenleving komen, en 

dat het dus niet is toe schrijven aan een specifieke (bevol-

kings)groep. Het is een samenlevingsprobleem.

Als vanzelfsprekend stemt de gemeente in deze fase af met 

de (zelf)organisaties of burgers waarmee zij contact heeft 

gelegd in stap 1.

Stap 3: Verken wat er lokaal speelt
Om de speerpunten van het lokale beleid te kunnen be-

palen, is het van belang om te weten wat er speelt in de 

gemeente. Als het goed is heeft de gemeente al contact 

gelegd met lhbti+ personen. Om recht te doen aan de di-

versiteit van de lhbti+ gemeenschap, is lokaal maatwerk 

essentieel. Professionals van de gemeente kunnen de lokale 

situatie en behoeften leren kennen door structureel contact 

te onderhouden met de lokale gemeenschappen (zie stap 

1), en in gesprek te gaan over wat er speelt binnen de ge-

meente, over de ervaren uitingen van discriminatie, en over 

wat al dan niet gewenst is in de aanpak ervan.

De volgende tips kunnen gemeenten helpen bij het verken-

nen van de lokale situatie:

· Bekijk de meldingen die bij de lokale ADV binnenkomen 

en de incidenten die de politie registreert. Cijfers van alle 

gemeenten in de regio zijn te vinden op Discriminatie.nl. 

Zoals in stap 1 genoemd, worden de meeste ervaringen 

met discriminatie niet gemeld. Geregistreerde aantallen 

kunnen dus een vertekend beeld geven van het reële aan-

tal ervaringen met discriminatie. Om de problematiek beter 

in kaart te brengen is het raadzaam om vanaf het begin te 

investeren in contact tussen gemeente, de ADV en lhbti+ 

personen.

· Overleg met de politie of er zicht is op online discriminatie 

van lhbti+ personen. Mocht de politie geen instrumenten 

hebben voor de monitoring daarvan, kaart dit dan aan 

op intergemeentelijk of nationaal niveau. Uiteindelijk zijn 

online uitingen terug te voeren tot een IP-adres, tot een 

individu met een woonadres, misschien in uw gemeente 

(onderzoek met in achtneming van de voorschriften van de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Ove-

rigens is dit niet primair een taak van de lokale overheid.

· Om inzicht te krijgen in de leefsituatie van Lhbti+’s in Ne-

derland op domeinen als veiligheid, gezondheid en werk 

kunnen gemeenten de gebruikmaken van de lhbti+ moni-

tor. De meest recente uitgave is van 2018: Lhbti+ monitor 

2018 (scp.nl) (Van Beusekom & Kuyper, 2018). 

Overleg met vertegenwoordigers van de lhbti+ gemeen-

schap kan meer inzicht bieden in de lokale situatie en in de 

lokale problemen en behoeften. Betrek hier ook relevante 

partijen bij zoals welzijnsorganisaties, scholen, Roze in 

Blauw, en sportverenigingen.

· Bedenk dat lhbti+ personen niet altijd zichtbaar aanwezig 

zijn in de gemeente. Dat geldt met name voor de kleinere 

http://Discriminatie.nl
https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/11/21/lhbt-monitor-2018
https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/11/21/lhbt-monitor-2018
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gemeenten. Om toch in contact te kunnen komen met 

vertegenwoordigers van de lhbti+ gemeenschap, kan de 

gemeente de regionale COC-afdeling benaderen. Mis-

schien weten zij meer over de situatie in de gemeente, en 

kunnen zij ondersteunen bij het leggen van contact.

Stap 4: Apart beleid én afstemmen met 
bestaand beleid
Vanaf de start is het van belang te onderzoeken hoe het 

beleid tegen en aanpak van lhbti+ discriminatie ingebed 

kunnen worden in een breder antidiscriminatiebeleid De 

ervaring leert dat wanneer er alleen beleid geformuleerd 

wordt voor de aanpak van discriminatie van lhbti+ per-

sonen en niet voor andere mensen die gediscrimineerd 

worden, dit het draagvlak voor een beleid tegen lhbti+ 

discriminatie kan verkleinen. Daarom is het raadzaam een 

duidelijk antidiscriminatiebeleid te formuleren, waarvan de 

aanpak van lhbti+ discriminatie een belangrijk onderdeel 

vormt. Gemeenten kunnen dat doen in de vorm van een 

actieplan zoals beschreven staat in de Handreiking antidis-

criminatiebeleid voor gemeenten (Briels et al., 2018).

Stap 5: Doelen en een plan vaststellen
In deze stap zet de gemeente de speerpunten voor het be-

leid, die zij heeft bepaald in samenwerking met de ADV en 

organisaties van lhbti+ personen, om in concrete doelen. 

Omdat discriminatie, en zeker lhbti+ discriminatie, diep 

geworteld zit in de samenleving, vergt de aanpak tijd, ener-

gie, uithoudingsvermogen en een veelzijdige aanpak.

Gevoed door wat er lokaal speelt, kan de gemeente con-

crete actieplannen invullen. Daarbij kan zij de volgende 

hoofdvragen als richtlijn hanteren:

(1)  Hoe voorkomt de gemeente dat lhbti+ discriminatie zich 

voordoet? (actieplannen gericht op preventie)

(2)  Hoe bestrijdt de gemeente lhbti+ discriminatie, in welke 

vorm dan ook? (actieplannen gericht op daders)

(3)  Hoe biedt de gemeente ondersteuning aan burgers die 

geconfronteerd zijn met lhbti+ discriminatie? (actieplan-

nen gericht op bescherming van slachtoffers)

Idealiter formuleert de gemeente doelen op al deze vragen.

(1) Actieplannen gericht op preventie
Een bekende valkuil is om preventiedoelen erg vrijblijvend 

of voorzichtig te formuleren, zoals ‘het bespreekbaar 

maken van discriminatie’ of ‘bewustwording van discrimi-

natie’. Dergelijke doelen zijn lastig meetbaar, en minder 

gericht op het maken van impact. Het is raadzamer om 

doelen heel concreet te formuleren, gericht op het ver-

anderen van gedrag van de inwoners van de gemeente. 

Bijvoorbeeld: ‘lhbti+ discriminatie onder inwoners vermin-

deren’ of ‘het voorkomen van lhbti+ discriminatie onder 

inwoners’. Voorbeelden van acties die aan die doelen kun-

nen bijdragen, beschrijven we hieronder. Deze voorbeelden 

zijn gebaseerd op de wat-werkt-kennis uit paragraaf 1.4 

en op de Regenbooggids voor gemeenten (Meijsen & Boss, 

2017).

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Regenbooggids%20voor%20gemeenten%20%282021%29.pdf
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Ervaringsverhalen over discriminatie / Positief contact

Vooral in grote steden zien we vaak dat mensen niet met 

elkaar samenleven, maar langs elkaar heen. Sommige in-

woners van een gemeente zijn nog nooit (bewust) in con-

tact geweest met een lhbti+ persoon. Het spreekwoord 

‘onbekend maakt onbemind’ geldt ook andersom: bekend 

maakt bemind. Onderling contact in een positieve setting 

kan helpen om vooroordelen te verminderen. Daar kunnen 

gemeenten op verschillende manieren aan bijdragen. Bij-

voorbeeld door projecten te financieren die gericht zijn op 

het delen van ervaringsverhalen van lhbti+ personen met 

andere burgers tijdens informatieavonden, voorlichtingen 

of trainingen. Daarvoor kan de gemeente samenwerken 

met organisaties die al actief zijn op het thema. Tijdens 

zo’n bijeenkomst vertelt een lhbti+ persoon bijvoorbeeld 

over eigen ervaringen met discriminatie. Dat kan in de 

vorm van een optreden of theaterstuk, maar bijvoorbeeld 

ook via (fragmenten van) een film of serie. Het publiek 

(waaronder mogelijk beleidsmedewerkers, sociaalprofessi-

onals, vrijwilligers en ook burgers) dat openstaat voor en 

luistert naar de verhalen, kan zich op die manier inleven in 

de ander. Ook al delen deze personen de ervaring niet. Zij 

kunnen zich zo wel voorstellen hoe een lhbti+ persoon zich 

voelt, en gaan erover nadenken. Dat kan vooroordelen ver-

minderen.

Consequent en herhaaldelijk de norm uitdragen dat 

discriminatie niet oké is

Het is belangrijk als gemeente de norm uit te dragen dat 

lhbti+ discriminatie niet door de beugel kan. Dat betekent 

dat gemeenten zich duidelijk moeten uitspreken tegen deze 

vorm van discriminatie, en binnen de daarvoor geldende 

kaders moeten optreden tegen uitingen van lhbti+ discrimi-

natie, negatieve framing, stereotypering en fysiek geweld 

tegen lhbti+ personen. Om te beginnen is het belangrijk 

deze incidenten adequaat te registreren. Verder kunnen ge-

meenten bijvoorbeeld op Coming-Outdag (11 oktober) de 

regenboogvlag hijsen. Of sportclubs uit de regio motiveren 

om hun aanvoerders die dag een regenboog-aanvoerders-

band te laten dragen. Ook niet- lhbti+ personen kunnen zich 

meer uitspreken tegen lhbti+ discriminatie. Een mooi voor-

beeld is de Paarse vrijdag op scholen. Door paarse kleding 

te dragen laten leerlingen en docenten (al dan niet Lhbti+) 

die dag zien dat iedereen op school zichzelf mag zijn. Ge-

meente ’s-Hertogenbosch doet als gemeentelijke organisatie 

ook mee aan Paarse vrijdag. Een ander mooi voorbeeld is 

de Alliantie Verandering van Binnenuit. Daarmee pleiten 

individuen binnen hun culturele gemeenschap voor meer 

begrip en meer acceptatie, bijvoorbeeld door een beroep te 

doen op de mensenrechten. Zij zorgen er langzaam maar 

zeker voor dat binnen migranten- en vluchtelingengemeen-

schappen sociale normen verschuiven. Ook binnen religieuze 

gemeenschappen wordt er gewerkt aan mentaliteitsveran-

dering, bijvoorbeeld door middel van de activiteiten van de 

christelijke lhbti+ alliantie LCC+, onder andere met de les-

module Homo in de Klas. Een ander voorbeeld is de training 

Unboxing (on)gelijkheid van Dona Daria, die gericht is op het 

vergroten van het sociale netwerk van vrouwen en lhbti+ 

personen uit gesloten gemeenschappen. Mensen in gesloten 

gemeenschappen worden door traditionele denkbeelden 

over mannelijkheid en vrouwelijkheid nog te vaak beperkt in 

hun persoonlijke autonomie.

https://paarsevrijdag.nl/
https://www.movisie.nl/verandering-binnenuit
https://www.homoindeklas.nl/
https://www.donadaria.nl/wat-we-doen/
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Verschillende vormen van discriminatie aan elkaar 

verbinden en overeenkomsten laten zien

Sommige mensen hebben meer begrip of feeling met een 

bepaald soort discriminatiegrond. Dan is het raadzaam 

om te beginnen met deze vorm van discriminatie, en deze 

vervolgens te verbinden met andere vormen. Door de ver-

bindingen tussen verschillende soorten discriminatie te 

laten zien, ontstaat er meer begrip. Gemeenten kunnen 

er daarom voor kiezen om twee verschillende vormen van 

discriminatie – bijvoorbeeld anti-Zwart racisme en lhbti+ 

discriminatie – gezamenlijk aan te pakken.

Bewustwording stimuleren bij gemotiveerde mensen 

die vooroordelen kunnen beheersen

Bij mensen die gemotiveerd zijn om hun onbewuste eigen 

vooroordelen en stereotypen te verminderen, is het zinvol 

om hen hiermee te confronteren. Wie zich bewust is van 

zijn eigen vooroordelen en stereotypen, kan daarop gaan 

letten en proberen daar niet naar te handelen. Dit werkt 

echter alleen bij mensen die voldoende in staat zijn tot 

zelfreflectie en zelfcontrole. Bij kinderen en pubers werkt 

deze aanpak bijvoorbeeld niet, maar bij gemotiveerde 

hulpverleners of docenten kan het wel werken. 

Gemeenten kunnen bijvoorbeeld trainingen faciliteren 

en stimuleren bij bedrijven, gericht op bewustwording. 

Of bewustwordingstrainingen mogelijk maken bij sociale 

en zorgprofessionals die actief zijn in de gemeente, 

bijvoorbeeld bij de thuiszorg, het Wmo-loket, de sociale 

wijkteams en de jeugdzorg. Belangrijk aandachtspunt is dat 

deze trainingen gericht zijn op deelnemers die zelf geen 

lhbti+ persoon zijn, maar lhbti+ discriminatie wel duidelijk 

afwijzen, en bereid zijn om te leren en kritisch naar zichzelf 

te kijken. Wanneer dergelijke deelnemers (nog) (te) weinig 

binnen een gemeentelijke organisatie zijn te vinden, dan is 

het zaak om er binnen de organisatie eerst voor te zorgen 

dat er de norm wordt uitgedragen en bewaakt die stelt 

dat lhbti+ discriminatie niet door de beugel kan, en niet 

geaccepteerd wordt van medewerkers.

Counter-stereotypen

Counter-stereotypen laten het tegenovergestelde beeld 

zien van heersende racistische en discriminatoire stereo-

typen. Het gaat dan om verhalen, beelden en kennis over 

échte mensen. Bijvoorbeeld een vrouw met naaldhakken 

die vrachtwagenchauffeur is, of een man in pak die een 

nagelsalon heeft. Gemeenten kunnen dergelijke beelden 

laten zien in campagnes, bijvoorbeeld op reclameposters. 

Ook wanneer het juist niet gaat over discriminatie. Denk 

bijvoorbeeld aan een campagneposter over vaccinatie 

waarop een gezin staat afgebeeld met twee moeders. Hier-

bij is het van belang dat deze verhalen, beelden of kennis 

niet gepresenteerd worden als voorbeelden die stereotypen 

weerleggen (een reactieve aanpak), maar juist als positieve, 

op zichzelf staande voorbeelden (een proactieve aanpak). 

Het werkt namelijk niet om stereotypen bewust met tegen-

voorbeelden te weerleggen. Mensen gaan hun stereotype 

beelden dan juist beschermen door de ‘counter-stereoty-

pen’ als uitzondering op de regel te beschouwen.
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Risicosituaties

In risicosituaties kunnen gemeenten preventief én reactief actie ondernemen.

 

(1) Demonstraties

Gemeenten kunnen geen inhoudelijke voorwaarden stellen aan demonstraties. Maar ze kunnen wel van tevoren 

aangeven dat er in het kader van de handhaving van de openbare orde ingegrepen zal worden als er bijvoorbeeld 

strafbare leuzen worden geroepen, of als er orde-verstorende activiteiten plaatsvinden zoals het roepen van Lhbti+ 

discriminerende leuzen, het meedragen van Lhbti+ onvriendelijke teksten op spandoeken, of orde-verstorende acti-

viteiten.

(2) Voetbalspreekkoren

Gemeenten (met name gemeenten met een betaald voetbalorganisatie) kunnen geconfronteerd worden met Lhbti+ 

discriminerende leuzen van het publiek of andere discriminerende gedragingen. Zij kunnen met voetbalclubs afspre-

ken op welke momenten er ingegrepen moet worden. Daarnaast kunnen ze afspraken maken en plannen ontwikke-

len om voetbalracisme preventief aan te pakken.

(2) Actieplannen gericht op daders
In Nederland is het OM verantwoordelijk voor de strafrech-

telijk vervolging van lhbti+ discriminatie (en andere vormen 

van discriminatie). Vervolging komt in beeld wanneer uitin-

gen als strafbaar gezien kunnen worden, na weging met 

de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van artistieke 

expressie. Zie voor meer informatie hierover de Aanwijzing 

Discriminatie.

In beginsel zullen politie en OM een zaak pas oppakken als 

mensen aangifte doen van antisemitisme. Daarbij kan het 

verhogen van de aangiftebereidheid ook bijdragen aan bete-

re documentatie van incidenten, en dat helpt bij het in kaart 

brengen van de problematiek en het gericht ontwikkelen van 

actieplannen. Om die reden is het van groot belang dat per-

sonen of instanties die te maken hebben met lhbti+ discri-

minerende uitingen, gestimuleerd worden om daar aangifte 

van te doen bij de politie. Slachtoffers kunnen voor onder-

steuning bij aangifte terecht bij de ADV’s. Die ondersteuning 

kan helpen om frustrerende ervaringen bij de aangifte zoveel 

mogelijk te beperken. Het is dus belangrijk om burgers te 

informeren over de ondersteuningsmogelijkheden. Om meer 

ondersteuning te bieden aan lhbti+ personen is bij de politie 

het initiatief Roze in Blauw ontstaan. Ook bepaalde belan-

genorganisaties kunnen ondersteuning bieden bij aangifte.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041649/2019-01-01
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(3) Actieplannen gericht op ondersteuning van 
slachtoffers
Aangiftebereidheid is bij discriminatie in het algemeen laag. 

Ook lhbti+ personen doen na discriminatie lang niet altijd 

aangifte of melding. Passend bij de plicht van de overheid 

om haar burgers te beschermen tegen discriminatie, kun-

nen gemeenten het volgende doen wanneer inwoners ge-

confronteerd worden met lhbti+ discriminatie:

· Gemeenten kunnen betrokkenheid tonen bij ervaringen 

(klachten) met discriminatie en racisme. Zij kunnen deze 

betrokkenheid kenbaar maken aan mensen die aangeven 

gediscrimineerd te zijn, ook als er geen concrete juridische 

stappen gezet kunnen worden. Zo laat een gemeente de 

gemeente zien dat zij achter hen staat. Hiermee creëert 

de gemeente voor mensen die discriminatie en racisme 

ervaren een veilig klimaat om zich vaker uit te spreken. 

Daarnaast laat de gemeente op deze manier zien dat zij de 

aanpak van discriminatie en racisme serieus neemt.

· Een gemeente kan zich inspannen om de meldingsbe-

reidheid te vergroten door te benadrukken dat melding/

aangifte doen op zichzelf een belangrijk middel tegen dis-

criminatie is. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook 

voor de samenleving als geheel. Een beter beeld van de 

aard van de uitingsvormen en inzicht in de omvang van de 

problematiek helpt bij het formuleren van beleid om discri-

minatie (en dus ook lhbti+ discriminatie) te bestrijden.

· Gemeenten kunnen een empathische houding bij het op-

nemen van meldingen en aangiften stimuleren bij de poli-

tie en ambtenaren. Dat kan slachtoffers het gevoel geven 

gehoord te worden. Speciaal voor politieambtenaren heeft 

de Anne Frank Stichting trainingsprogramma’s ontwikkeld 

om het bewustzijn over vooroordelen te vergroten, en mo-

gelijk ook meer begrip en empathie te kweken voor inwo-

ners die daarmee geconfronteerd worden.

· Publiekelijk uitgesproken steunbetuigingen door politieke 

partijen en bestuurders en veroordeling van lhbti+ discrimi-

natie geven lhbti+ personen een steuntje in de rug.

· Gemeenten kunnen zich inspannen voor het herstelrecht. 

Herstelrecht is een alternatief voor, en/of een aanvulling 

op, het traditionele (straf)recht, waarbij slachtoffers en 

daders van een misdrijf of ongeval met elkaar in contact 

komen en naar elkaar luisteren. Het doel van herstelrecht is 

om de schade die door het misdrijf of ongeval is aangericht 

zoveel mogelijk te herstellen. Dus waar vanuit het straf-

recht gekeken wordt welke wetten overtreden worden, 

kijkt men vanuit het herstelrecht naar wie er schade heeft 

geleden (Elbers, Becx & Lauwaert, 2020). Herstelrecht be-

oogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat 

er moet gebeuren na een strafbaar delict. Zie voor meer 

informatie ook de website van stichting Restorative Justice 

Nederland. Hoewel de gemeente bij het (bemiddelings)

proces meer op de achtergrond of zelfs helemaal geen 

rol speelt, is het raadzaam toch aandacht te hebben voor 

deze aanpak. Herstelrecht kan bijdragen aan vermindering 

van discriminatie en racisme, en aan ondersteuning van 

getroffenen. De ADV’s kunnen wel een ondersteunende rol 

spelen in het proces.

https://www.annefrank.org/nl/over-ons/wat-we-doen/voor-de-politie/
https://www.restorativejustice.nl/
https://www.restorativejustice.nl/
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Stap 6: Uitvoering van de vastgestelde 
activiteiten
Veel gemeenten besteden de uitvoering van het actieplan 

(deels) uit aan de ADV of aan lokale partijen. Daarnaast 

kunnen zij voor de uitvoering van actieplannen ook heel 

gericht verschillende organisaties, projecten en interventies 

(financieel of professioneel) ondersteunen. Het gaat dan 

om interventies die gericht zijn op het verminderen en /

of voorkomen lhbti+ discriminatie. Welke interventies 

effectief zijn, is moeilijk vast te stellen omdat de meeste 

antidiscriminatie-interventies (nog) niet onderzocht 

zijn op effectiviteit en dit onderzoek vaak kostbaar is. 

Maar de gemeente kan wel de checklist gebruiken uit 

de Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten 

(Briels et al., 2018). Daarnaast is het logisch om in ieder 

geval te kiezen voor interventies waarbij lhbti+ personen 

een grote rol spelen, zodat ervaringskennis benut wordt. 

Het ondersteunen van organisaties van en voor lhbti+ 

personen is overigens niet alleen belangrijk vanuit het 

oogpunt van antidiscriminatiebeleid (en gerichte projecten 

op dit terrein), maar ook vanuit een breder oogpunt van 

de emancipatie van de lhbti+ gemeenschap. En wanneer 

er sterkere lhbti+ organisaties en -verenigingen zijn, dan 

maakt dit de aanpak van lhbti+ discriminatie vervolgens 

weer makkelijker.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van bekende en/of 

succesvolle en kansrijke interventies gericht op de preven-

tie van lhbti+ discriminatie. Het gaat om interventies die 

ingezet kunnen worden door sociale, zorg-, onderwijs- of 

andere professionals en vrijwilligers in bijvoorbeeld wijken, 

buurten, instanties en bedrijven, bij sportclubs en op scho-

len. Het kan dus zowel gaan om professionele interventies, 

als om burgerinitiatieven. Bij een strafrechtelijke aanpak of 

de ondersteuning van slachtoffers gaat het meer om maat-

werk op individueel niveau, en zijn er minder interventies 

beschikbaar die ingezet kunnen worden in bijvoorbeeld 

wijken of bedrijven.

Ervaringsverhalen over discriminatie en/of positief 

contact

· Transgender info Nederland: Lotgenotencontact is belang-

rijk om ervaringen te delen, en te weten dat je niet de eni-

ge bent. Het kunnen delen van gevoelens, ervaringen en 

kennis is voor trans personen heel belangrijk om zichzelf te 

kunnen zijn en om te gaan met het ‘anders-zijn’. Door op 

vaste dagen en in diverse samenstellingen bijeenkomsten 

te organiseren, kunnen trans personen en hun naasten 

elkaar veilig ontmoeten of informatie opdoen.

· Gelijk = Gelijk? In het prijswinnende lesprogramma Ge-

lijk=Gelijk? maken jongeren die zich op verschillende ma-

nieren identificeren, taboes bespreekbaar in het primair en 

voortgezet onderwijs. Zij delen hun persoonlijke verhaal 

met discriminatie of uitsluiting vanuit bijvoorbeeld een 

Joods, islamitisch of lhbti+ perspectief. Hiermee houden zij 

de leerlingen een spiegel voor over religieuze, culturele en 

seksuele diversiteit. Ze vertellen dan ook hun ervaringsver-

haal. Medewerkers van Kennisplatform Inclusief Samenle-

ven (KIS) observeerden bij de uitvoering op een middelbare 

school, en zagen hoe leerlingen die zich eerder openlijk 

discriminerend uitlieten, daarna aandachtig luisterden naar 

een jongere uit de betreffende gediscrimineerde groep.

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten
https://www.transgenderinfo.nl/praktisch/ontmoet-elkaar/landelijk/
https://www.diversion.nl/cases/gelijk-gelijk/
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· Iedereen is anders helpt jongeren die op zoek zijn naar 

hun (gender)identiteit. Het project bestaat uit een website 

waarop informatie, ervaringsverhalen en tips worden ge-

deeld, en wordt doorverwezen naar relevante hulpverle-

ners.

· 3 Mei: Dag van Empathie. De Dag van de Empathie is in 

het leven geroepen om in Nederland meer respect en be-

grip tot stand te brengen tussen verschillende groepen in 

de samenleving. Tijdens een afwisselend activiteitenpro-

gramma wisselen mensen met uiteenlopende achtergron-

den verhalen en ervaringen uit.

· Spel Wie o wie. Deze werkvorm is gericht op het creëren 

van onderlinge veiligheid. Het is een vraag-spel, met een 

mix van redelijk luchtige en persoonlijke vragen. Bijvoor-

beeld: Wie heeft er vanochtend ontbeten? Wie is met de 

fiets gekomen of komen lopen? Wie voelt zich wel eens 

anders? Iedereen die de vraag met ‘ik’ beantwoordt, ver-

plaatst zich (bijvoorbeeld naar een andere stoel, of door 

een stap naar voren te zetten). De begeleider bedenkt de 

vragen zelf. Na de luchtige vragen komen er wat zwaarde-

re vragen aan bod (let op: deelnemers antwoorden alleen 

als zij dit willen delen, zij moeten de vrijheid hebben om 

dingen voor zichzelf te houden). Deze stoelendans gaat 

net zolang door tot er een goede mix van deelnemers 

overblijft. Het doel van het spel is drieledig: 1) Veiligheid 

en vertrouwen kweken, 2) Common ground vinden tussen 

begeleider en deelnemers, en 3) Beweging en een goede 

mix binnen de groep activeren. Het vormt ook meteen de 

basis om eigen ervaringen te delen, met ruimte om bepaal-

de dingen privé te houden.

Consequent en herhaaldelijk de norm uitdragen dat 

discriminatie niet oké is

· Roze in Blauw is een initiatief van de politie, met de vol-

gende doelen: 1) De meldings- en aangiftebereidheid 

verhogen van mensen uit de lhbti+ gemeenschap, en het 

verlagen van de drempel om dat te doen; 2) Samenwerken 

met hulpverleningsinstanties en lhbti+ belangengroepe-

ringen; 3) Collega’s ondersteunen die te maken krijgen 

met (complexe) vraagstukken, gerelateerd aan het lhbti+ 

thema; 4) Contact onderhouden met en het uitwisselen 

van informatie en ervaringen tussen Roze in Blauw-teams 

binnen de politie-eenheden onderling; 5) Versterken van 

de diverse identiteit van de politie door zichtbaarheid van 

lhbti+ politiemedewerkers; en 6) Verzorgen van voor-

lichting en training op de Politieacademie om alle nieuw 

instromende collega’s (operationeel) voorlichting te geven 

over dit onderwerp en over de gevoeligheden die daarbij 

kunnen ontstaan.

· Bij het project #DatMeenJeNiet worden jongeren en jong-

volwassenen getraind om voor elkaar op te komen als ze 

online op discriminatie stuiten. Doel: de sociale norm ver-

groten dat online discriminatie niet acceptabel is.

· Het netwerk 010 Inclusief is in 2016 geïnitieerd door ge-

meente Rotterdam met als doel meer inclusief te gaan 

werken. Binnen het netwerk geven bedrijven daar samen 

vorm aan. Het netwerk is formeel een stichting, dat biedt 

meer mogelijkheden voor subsidiëring. Om lid te worden 

van het netwerk 010 Inclusief moeten bedrijven voldoen 

aan een van de twee voorwaarden: hun kennis over inclu-

sief werken delen met andere bedrijven, of een plan van 

aanpak schrijven om meer inclusief te worden. 

https://iedereenisanders.nl/
https://dagvanempathie.nl/
https://www.politie.nl/onderwerpen/roze-in-blauw.html
https://www.movisie.nl/campagnepagina-datmeenjeniet
https://010inclusief.nl/
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Bewustwording stimuleren bij gemotiveerde mensen die 

vooroordelen kunnen beheersen

· Het lesprogramma Wij, jij en ik is ontwikkeld voor het (v)

mbo, en is gericht op het tegengaan van stereotiepe beeld-

vorming. Het daagt jongeren uit om zelf een bijdrage te le-

veren aan respectvol omgaan met liefde en diversiteit. Wij, 

jij en ik bestaat uit vier lessen en een vijfde bijeenkomst die 

de leerlingen zelf mogen invullen. De lessen worden gege-

ven door een lhbti+ jongere. De lessen bieden leerlingen 

de kans om meningen uit te wisselen in de klas, waardoor 

ze meer te weten komen over lhbti+ .

· De Roze Loper-aanpak helpt de sociale acceptatie van sek-

suele diversiteit te vergroten in zorg- en welzijnsinstellin-

gen. De indirecte doelgroep bestaat uit lhbti+ ’s van 50 jaar 

en ouder die gebruikmaken van zorg, en zich in hun seksu-

ele oriëntatie of genderdiversiteit niet geaccepteerd voelen. 

De aanpak bestaat uit de ‘Roze Loper scan’ en follow-up 

scans, een plan van aanpak voor de zorgorganisatie, een 

toolkit met verschillende instrumenten waaronder een trai-

ning voor professionals, en ondersteuning en advies door 

Roze 50+-ambassadeurs.

Stap 7: Monitor, evalueer en borg
Monitoren en evalueren is essentieel. Niet alleen om in 

beeld te houden of de in kaart gebrachte problematiek zich 

nog voordoet, maar ook om te zien of het uitgezette beleid 

werkt. Daarnaast is evalueren essentieel bij het verantwoor-

den van de besteding van publieke middelen.

Manieren om te monitoren

· Gemeente kunnen via de GGD Gezondheidsmonitor of de 

jeugdmonitor aan hun inwoners vragen of zij wel eens te 

maken krijgen met lhbti+ discriminatie.

· Zij kunnen ook de gehele inwonerspopulatie vragen naar 

hun houding ten aanzien van lhbti+ personen, om zo zicht 

te krijgen op de omvang van lhbti+ discriminatie. Bij het 

toevoegen van vragen aan de GGD-monitor is het raad-

zaam om daarbij zoveel mogelijk de vragen uit de ‘Vra-

genlijst gelijke behandeling /ervaren discriminatie’ van het 

SCP te gebruiken, want dat maakt vergelijken met andere 

gemeenten mogelijk.

· Gemeenten kunnen voor dergelijk onderzoek natuurlijk 

ook gebruikmaken van eerder door hen gebruikte enquê-

tes, zoals de Omnibusenquête (antidiscriminatie-scan) om 

te achterhalen in welke mate de eerder in kaart gebrachte 

problematiek nog speelt.

· Sommige gemeenten vragen hun inwoners periodiek via 

een burgerpanel naar hun mening over lokale maatschap-

pelijke kwesties. Het antidiscriminatiebeleid, doelstellingen, 

uitgezette maatregelen et cetera zouden in zo’n panel 

goed aan de orde kunnen komen. Daarbij is het wel be-

langrijk ervoor te zorgen dat er ook lhbti+ personen deel-

nemen aan zo’n burgerpanel.

https://www.gendi.nl/materiaal/wij-jij-en-ik/
https://www.rozezorg.nl/
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· Een andere manier om het beleid en de uitgezette maatre-

gelen te monitoren en evalueren, is door regelmatig voort-

gangssessies te houden met de lokale samenwerkingspart-

ners, uitvoeringspartners en vertegenwoordigers van de 

betrokken groepen, in dit geval in ieder geval lhbti+ perso-

nen. Om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt, 

kan de gemeente daar ook een onafhankelijk bureau voor 

inschakelen.

Beleid evalueren

Gemeenten kunnen hun beleid tegen lhbti+ discriminatie 

op verschillende manieren evalueren. Belangrijk is dat zij 

van tevoren bepalen wat ze willen evalueren, en hoe ze dat 

willen doen.

Evalueren kan grofweg op twee manieren: op proces en op 

resultaat.

Op proces evalueren betekent dat er bekeken wordt hoe 

de uitvoering van het beleid is gelopen. Is alles uitgevoerd 

zoals gepland? Hoe verliep de samenwerking? Een pro-

cesevaluatie gaat ook over de waardering van de betrokken 

uitvoerders en doelgroepen. Hoe hebben zij het beleid er-

varen? Wat vonden zij er goed aan en wat minder goed?

Evalueren op resultaat (of inhoud) betekent dat er bekeken 

wordt of met het beleid de gestelde doelen bereikt zijn.

· Effectonderzoek. Een bekende manier om te 

evalueren, is door vragenlijsten af te nemen onder de 

doelgroep die heeft meegedaan aan een interventie. 

Echter, een interventie die gericht is op het voorkomen 

of bestrijden van lhbti+ discriminatie is lastig op deze 

manier te evalueren. Als bijvoorbeeld een schoolklas 

een theaterstuk heeft bekeken of een les heeft gehad 

van een lhbti+ organisatie waarin lhbti+ personen hun 

ervaringsverhaal hebben verteld, dan kan de gemeente aan 

de leerlingen vragen of zij hierdoor minder vooroordelen 

hebben gekregen. Maar mensen kunnen hun eigen 

vooroordelen moeilijk inschatten, en kunnen daar vaak 

ook niet goed op reflecteren. Een vraag als ‘Ben je door 

deze les positiever gaan denken over lhbti+ personen?’ is 

dus weinig zinvol. Er bestaan wel meetinstrumenten die 

wetenschappers gebruiken om vooroordelen te meten 

(zoals de Impliciete Associatie Test; er is een speciale test 

die de houding jegens homoseksuelen meet), maar deze 

zijn voor niet-wetenschappers lastig te hanteren. We raden 

daarom aan om bij dit type evaluatie wetenschappelijke 

onderzoekers te betrekken die veel ervaring hebben met 

onderzoek naar lhbti+ discriminatie, bijvoorbeeld van het 

SCP of van universiteiten (bijvoorbeeld professor Henny Bos 

van de Universiteit van Amsterdam).

· Werken met outcome-indicatoren. Steeds meer ge-

meenten stellen van tevoren (outcome-)criteria vast. Out-

come gaat over de effecten van zorg en ondersteuning. 

Wat moet een bepaalde interventie teweegbrengen? Dit 

kan gaan om effecten op individueel niveau, maar ook om 

effecten op maatschappelijk niveau. In de wegwijzer Op 

weg naar outcomegericht werken (Van den Bosch & Han-

zon, 2017) kunt u daar meer over lezen.

· Kwalitatief evalueren. Steeds vaker worden beleid of 

interventies kwalitatief geëvalueerd. Een voordeel van kwa-

litatief onderzoek is dat het een beeld geeft van hoe men-

https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/takeatest.html
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Op-weg-naar-outcomegericht-werken%20%5BMOV-12116211-1.1%5D.pdf
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sen beleid of interventies ervaren, en dat het aan respon-

denten veel ruimte geeft om hun eigen visie te delen. Zie 

ook de checklist Kwalitatief evaluatieonderzoek op waarde 

schatten (Lub, 2020).

Borging

Wanneer de vorige stappen goed zijn uitgevoerd, is het be-

leid idealiter goed geborgd. In stap 3 en 4 is dan geregeld 

dat aandacht voor lhbti+ discriminatie niet alleen geborgd 

is door apart beleid, maar ook verbonden is met breder an-

tidiscriminatiebeleid. Dat bredere beleid is weer gekoppeld 

aan ander beleid, zoals het Wmo-beleid en veiligheidsbe-

leid. Voor goede borging is het belangrijk te controleren of 

dit ook blijvend gebeurt. Het is aan te raden ervoor te zor-

gen dat aandacht voor de aanpak van lhbti+ discriminatie, 

en antidiscriminatie of gelijke behandeling voor alle inwo-

ners een terugkerend thema is op de agenda.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Kwalitatief-evaluatieonderzoek-op-waarde-schatten_0.pdf
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Organisaties waar je discriminatie 
kunt melden

Antidiscriminatievoorzieningen (Adv’s) 

Een antidiscriminatievoorziening (kortweg: 

antidiscriminatiebureau) heeft de taak om personen die een 

klacht hebben over discriminatie, onafhankelijk advies en 

ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. 

Verder hebben de antidiscriminatiebureaus de taak om 

die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er 

speelt op het gebied van discriminatie. 

Lees meer over de Adv’s op Discriminatie | gemeentelijk 

antidiscriminatiebureau. Via discriminatie.nl zijn alle Adv’s 

te vinden. 

College voor de Rechten van de Mens 

Als mensen zich gediscrimineerd voelen, kunnen zij het 

College voor de Rechten van de Mens (het College) koste-

loos vragen een oordeel te geven over hun klacht. Het Col-

lege kan oordelen over discriminatiekwesties op het gebied 

van, onder meer, werk, school, wonen, winkelen, openbaar 

vervoer, uitgaan en sporten. 

Lees meer over de taak van het College van de rechten van 

de mens m.b.t. discriminatie op Discriminatie | college voor 

de rechten van de mens 

Politie 

In bepaalde gevallen is discriminatie niet alleen verboden, 

maar ook strafbaar. Voor aangifte van discriminatie kunnen 

mensen terecht bij de politie 

Lees meer over de taak van de politiek m.b.t. discriminatie 

op Discriminatie | politie

MIND (Meldpunt Internet Discriminatie) 

Discriminatie is verboden, ook online. Veel websites, blogs 

en sociale media hebben daarom een goed moderatie-

beleid. Toch worden ook op internet groepen gediscri-

mineerd. MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, 

discriminerende uitingen op internet. Wie discriminatie op 

internet tegenkomt, kan dat melden via het formulier op 

de website. 

www.mindnederland.nl
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https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiscriminatie.nl%2F%23%2Forganisaties%2Fcollege-voor-de-rechten-van-de-mens&data=04%7C01%7CA.vanHinsberg%40movisie.nl%7C562d69ef322946c4f1aa08da0667fc1a%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637829340930890279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Wn5FOZJPvUShHIH%2FmsiQGb%2FPDYyePeeJ83zTALLbYkg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiscriminatie.nl%2F%23%2Forganisaties%2Fpolitie&data=04%7C01%7CA.vanHinsberg%40movisie.nl%7C562d69ef322946c4f1aa08da0667fc1a%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637829340930890279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oR99H%2B2xIHw5Rbyk2%2FJ%2BBZEvqoedJodWEbI3H1AGHqA%3D&reserved=0
https://www.mindnederland.nl/melden/
https://www.mindnederland.nl/melden/
http://www.mindnederland.nl
http://www.mindnederland.nl
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Ook bepaalde belangenorganisaties bieden 
burgers ondersteuning bij de aangifte voor 
specifieke vormen van discriminatie:

Controle Alt Delete 

Controle Alt Delete zet zich in voor eerlijke en effectieve 

rechtshandhaving, en tegen etnisch profileren en buiten-

proportioneel politiegeweld. Slachtoffers van etnisch pro-

fileren of buitenproportioneel politiegeweld kunnen via de 

website een melding doen. Via de website van Controle Alt 

Delete zijn uitvoerige kennisdossiers te raadplegen. 

www.controlealtdelete.nl

Meld Islamofobie 

Stichting Meld Islamofobie komt op voor slachtoffers van 

islamofobie en biedt hun een platform waar zij hun stem 

kunnen laten horen en waar zij erkenning krijgen. Via een 

online webformulier kan gemeld worden.  

www.meldislamofobie.org

Meldpunt Islamofobie & Discriminatie 

Ook het Collectief tegen Islamofobie heeft een meldpunt. 

MELDPUNT – collectieftegenislamofobie

Centrum voor Informatie en Documentatie Israël 

(CIDI)* 

Het CIDI monitort actuele ontwikkelingen op het terrein 

van antisemitisme, en houdt meldingen bij die in Nederland 

bij de verschillende meldpunten binnenkomen. Antise-

mitische ervaringen kunnen ook bij het CIDI zelf gemeld 

worden. Het CIDI ondersteunt personen die antisemitisch 

bejegend zijn, en geeft advies hoe antisemitisme bestreden 

kan worden. 

www.cidi.nl

Kennis en advies 
Er zijn tal van organisaties die kennis en ervaring hebben 

op het terrein van discriminatie, die gemeenten kunnen 

adviseren en/of die een intermediaire rol kunnen vervullen 

tussen specifieke groepen en gemeenten. Onderstaand een 

overzicht in alfabetische volgorde. Dit overzicht is niet uit-

puttend. Organisaties gemarkeerd met * hebben als lid van 

de begeleidingscommissies een bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van deze handreiking. 

Antidiscriminatievoorzieningen (Adv's)

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrem-

pelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar 

burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. 

Zo'n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening heeft de 

volgende wettelijk verplichte taken: (1) onafhankelijke bij-

stand verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun 

discriminatieklachten en (2) registratie van klachten. Maar 

daarnaast zijn de medewerkers doorgaans experts op het 

terrein van antidiscriminatie. Zij zijn daardoor vaak goed in 

staat om bijvoorbeeld te adviseren op het terrein van pre-

ventie of beleid. Zij hebben vaak ook een aanbod gericht 

op preventie van discriminatie. Ook is de kans groot dat zij 

andere lokale partijen of burgerinitiatieven kennen die bij 

http://www.controlealtdelete.nl
http://www.controlealtdelete.nl
http://www.meldislamofobie.org
http://www.meldislamofobie.org
https://collectieftegenislamofobie.nl/meldpunt/
https://www.cidi.nl/antisemitisme/meld-antisemitisme/
https://www.cidi.nl/antisemitisme/meld-antisemitisme/
http://www.cidi.nl
http://www.cidi.nl
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de uitvoering van een aanpak tegen discriminatie betrok-

ken kunnen worden. 

Lees meer over de Adv’s op Discriminatie | gemeentelijk 

antidiscriminatiebureau. Via discriminatie.nl zijn alle Adv’s 

te vinden.

Anne Frank Stichting* 

De Anne Frank Stichting heeft verschillende programma’s 

ontwikkeld die gemeenten toe kunnen passen voor het 

vormgeven van hun antidiscriminatiebeleid in brede zin, 

en de aanpak antisemitisme in het bijzonder. Speerpunt 

vormen de onderwijsprogramma’s voor scholen op alle 

niveaus, maar er zijn ook specifieke programma’s voor bij-

voorbeeld politieambtenaren en voetbalorganisaties. 

www.annefrank.org

Art.1 landelijk kenniscentrum discriminatie 

Art.1 is hét landelijke kenniscentrum op het gebied van het 

voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden. 

www.art1.nl

Black Pride 

Black Pride zet zich als mensenrechtenbeweging in voor 

Zwarte en indigenous Lhbti+’s en Lhbti+’s van kleur. 

De organisatie biedt ondersteuning en organiseert 

gezamenlijke activiteiten gericht op het voor jezelf en voor 

elkaar zorgen, en het vieren van jezelf en de ander. Black 

Pride is voor vragen of informatie te bereiken via  

info@black-pride.nl, en is actief op Facebook en Instagram.

Centraal Joods Overleg (CJO) 

In het CJO werken de voornaamste Joodse organisaties 

samen. Het CJO richt zich onder meer op het bewaken 

van en zo nodig opkomen voor de rechten en belangen 

van de Joodse gemeenschap in Nederland, of van 

groepen en personen die daar deel van uitmaken. 

Bij de belangenbehartiging gaat het bijvoorbeeld om 

thema’s als restitutie van oorlogstegoeden, herdenken, 

beveiliging, antisemitisme, dialoog met andere religies, en 

kennismaking met de Joodse cultuur. 

www.cjo.nl

COC 

COC Nederland zet zich in voor gelijke rechten, emancipa-

tie en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, 

biseksuelen, trans- en intersekse personen (Lhbti+’s) in 

Nederland en het buitenland. De websites van regionale 

COC’s zijn te vinden via de website van de landelijke orga-

nisatie.  

www.coc.nl

Collectief Tegen Islamofobie* 

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie is een 

initiatief van EMCEMO. Een aantal organisaties heeft zich 

inmiddels aangesloten bij dit collectief. De activiteiten van 

het collectief bestaan uit het signaleren en registreren van 

islamofobe uitingen in de media en in het maatschappelijk 

veld, het behandelen van meldingen van islamofobie en 

discriminatie, het aanleggen van een archief met voorbeel-

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiscriminatie.nl%2F%23%2Forganisaties%2Fgemeentelijk-antidiscriminatiebureau&data=04%7C01%7CA.vanHinsberg%40movisie.nl%7C562d69ef322946c4f1aa08da0667fc1a%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637829340930890279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YTXryq6Oni2iO9Z9G9%2FUf8Xr7Imzm7L%2FOuJEhWJ7TUs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiscriminatie.nl%2F%23%2Forganisaties%2Fgemeentelijk-antidiscriminatiebureau&data=04%7C01%7CA.vanHinsberg%40movisie.nl%7C562d69ef322946c4f1aa08da0667fc1a%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637829340930890279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YTXryq6Oni2iO9Z9G9%2FUf8Xr7Imzm7L%2FOuJEhWJ7TUs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiscriminatie.nl%2F%23%2Forganisaties%2Fadressen-antidiscriminatiebureaus&data=04%7C01%7CA.vanHinsberg%40movisie.nl%7C562d69ef322946c4f1aa08da0667fc1a%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637829340930890279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=km2MZ6WkXOFC7rMNOlkWXxirVG5YocN%2F7uvNvgURIBY%3D&reserved=0
https://www.annefrank.org/nl/educatie/
http://www.annefrank.org
http://www.annefrank.org
https://www.art1.nl/
http://www.art1.nl
http://www.art1.nl
mailto:info@black-pride.nl
https://www.facebook.com/pg/Black-Pride-NL-109617970756915/videos/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/blackpride.nl/
http://www.cjo.nl
http://www.cjo.nl
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den en berichtgeving betreffende islamofobie, het geven 

van voorlichting, islamofobie onder de aandacht brengen 

van de politiek, het doen van verder onderzoek.  

Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie 

Discriminatie.nl 

Discriminatie.nl is de landelijke plek voor het melden van 

discriminatie. Het gaat om meldingen van discriminatie op 

alle gronden. Op de website kunnen bezoekers ook terecht 

met vragen, voor advies en voor algemene informatie over 

discriminatie. Wie een melding maakt van discriminatie, 

wordt in contact gebracht met het antidiscriminatiebureau 

in de buurt. Discriminatie melden kan eenvoudig via de 

gratis app Discriminatie melden, of via het formulier op de 

website. Wie vragen heeft of advies wil vragen, kan bellen 

met 0900 2 354 354 (10ct p/m). 

Discriminatie.nl

Diversion 

Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie. 

Diversion ontwikkelt concrete oplossingen voor complexe 

maatschappelijke vraagstukken, onder meer voor de be-

strijding van racisme, discriminatie en antisemitisme. Het 

bureau pioniert ook met eigen initiatieven. Een belangrijke 

rol is daarbij weggelegd voor het netwerk van meer dan 

duizend peer educators. Zij halen kennis op uit de praktijk 

(de klas, het schoolplein en huiskamers: plekken waar niet 

iedereen naar binnen kan kijken). Op die manier verkent 

Diversion oplossingen die vanuit de praktijk worden aan-

gedragen.  

www.diversion.nl

ISBO (Islamitische Schoolbesturen Organisatie)* 

De ISBO verenigt scholen op islamitische grondslag en is 

een geïntegreerde organisatie voor bestuur en manage-

ment van de scholen. ISB ondersteunt scholen met on-

dermeer juridische dienstverlening, ondersteuning op het 

gebied van de identiteit en cultuureducatie.  

https://deisbo.nl/ 

IZI Solutions* 

IZI Solutions is een sociaal innovatiebureau dat door middel 

van bewustwording, organisatieadvies en beleidsbeïnvloe-

ding oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstuk-

ken. Het bureau is gespecialiseerd in thema’s als ‘Diversiteit 

en inclusie’, ‘Uitsluiting- en copingmechanismen’, ‘Bur-

gerparticipatie en kansengelijkheid’ en ‘Sociale cohesie en 

maatschappelijke weerbaarheid’. 

www.izi-solutions.com

Joods Maatschappelijk Werk (JMW) 

Het JMW heeft jarenlange ervaring met en voor de Joodse 

gemeenschap, en met de omgang met oorlogstrauma’s. 

Verwijzers, maatschappelijke organisaties, overheden en 

andere belangstellenden kunnen bij het JMW terecht voor 

informatie over de Joodse doelgroep. 

www.joodswelzijn.nl

Joods politienetwerk 

Wie zich zorgen maakt over toenemend antisemitisme, 

of daar persoonlijk mee geconfronteerd is, kan voor 

vragen, advies, melding of aangifte terecht bij het Joods 

politienetwerk: joodsnetwerk@amsterdam.politie.nl. Het 

https://collectieftegenislamofobie.nl/
https://collectieftegenislamofobie.nl/
http://www.diversion.nl
http://www.diversion.nl
https://deisbo.nl/
https://deisbo.nl/
http://www.izi-solutions.com
http://www.izi-solutions.com
http://www.joodswelzijn.nl
http://www.joodswelzijn.nl
mailto:joodsnetwerk@amsterdam.politie.nl
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Joods politienetwerk is actief in Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht.

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) 

Discriminatie en racisme zijn niet nieuw. Actuele 

gebeurtenissen en een verharding van het maatschappelijke 

debat hebben anti-Zwart racisme en islamofobie wel doen 

toenemen. In Nederland zijn er veel interventies ontwikkeld 

om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. KIS 

voert meerdere projecten op dit thema uit. In het dossier 

Discriminatie deelt KIS kennis over discriminatie op grond 

van afkomst, religie en huidskleur. 

www.kis.nl

Ladies Network Venray/ Stichting Hiba en Habib* 

Deze stichting biedt ondersteuning aan ouders bij vraag-

stukken rondom (religieuze) opvoeding. https://hibahabib.

com/over-ons/ Daarnaast biedt zij via Facebook een online 

platform aan vrouwen om met elkaar in contact te komen 

en ervaringen te delen.  

Ladies Network Venray | Facebook 

Landelijke ondersteuning Onderwijs aan 

Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen (OWRS) 

Op lokaal, regionaal en landelijk niveau ondersteunen 

verschillende mensen het onderwijs aan kinderen van 

woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Het platform OWRS 

verbindt deze mensen met elkaar, om het onderwijs aan 

deze groepen en culturen te bevorderen. Onderwijs en het 

behalen van een startkwalificatie is voor de kinderen uit 

deze groepen nog niet altijd vanzelfsprekend. 

OWRS biedt informatie via zijn website (kennisdeling, 

praktijkvoorbeelden), en treedt op als helpdesk en 

als bemiddelaar tussen beleids- en uitvoerend niveau. 

Daarnaast monitort OWRS kinderen uit de doelgroep  

in het primair en voortgezet onderwijs. 

www.owrs.nl

Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden 

Via het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden 

kunnen scholen en andere organisaties ooggetuigen van 

de Tweede Wereldoorlog uitnodigen voor het vertellen 

van hun persoonlijke verhaal. Aan het steunpunt zijn ook 

naoorlogse gastsprekers verbonden, die vertellen over hun 

familiegeschiedenis en de impact daarvan op hun leven. 

Gastsprekers slaan een brug tussen verleden en heden, en 

creëren relevantie voor de belevingswereld van de genera-

tie van nu. 

www.steunpuntgastsprekers.nl

Maruf 

Stichting Maruf is een platform voor queer moslims, en een 

kenniscentrum voor islam en seksuele diversiteit. De stichting 

biedt ondersteuning en een veilige ontmoetingsplek. Queer 

moslims hebben te maken met meervoudige discriminatie. 

Maruf helpt hen bij zelfacceptatie en persoonlijke empo-

werment, en biedt ruimte om seksuele en genderdiversiteit 

te verenigen met geloof. Daartoe organiseert Maruf onder 

meer bijeenkomsten, conferenties en themadagen. 

www.maruf.eu

https://www.kis.nl/thema/discriminatie
https://www.kis.nl/thema/discriminatie
http://www.kis.nl
http://www.kis.nl
https://hibahabib.com/over-ons/
https://hibahabib.com/over-ons/
https://www.facebook.com/Ladies-Network-Venray-101999611267895/
https://www.facebook.com/Ladies-Network-Venray-101999611267895/
http://www.owrs.nl
http://www.owrs.nl
http://www.steunpuntgastsprekers.nl
http://www.steunpuntgastsprekers.nl
http://www.maruf.eu
http://www.maruf.eu
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Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding 

(NCAB) 

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) 

adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over de 

aanpak van antisemitisme. Daarnaast signaleert de NCAB 

ontwikkelingen op het terrein van antisemitisme. 

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) 

(rijksoverheid.nl)

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme 

(NCDR) 

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme 

gaat aan de slag met een meerjarig nationaal programma 

tegen discriminatie en racisme. Input hiervoor zijn onder 

meer de signalen uit de samenleving. De coördinator 

gaat als aanjager en waakhond deze ambitieuze agenda 

omzetten in resultaten die bijdragen aan het tegengaan 

van discriminatie en racisme, ook in het Caribisch deel van 

Nederland. 

www.bureauncdr.nl

Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) 

NNID zet zich in voor seksediversiteit in het algemeen, en 

intersekse in het bijzonder. NNID heeft als doelen het be-

vorderen van de zichtbaarheid en acceptatie van seksedi-

versiteit en intersekse in de maatschappij, het bevorderen 

van de gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse 

personen, en het behartigen van hun (maatschappelijke) 

belangen. 

www.nnid.nl

Nederland Wordt Beter* 

Stichting Nederland Wordt Beter richt zich op een toekomst 

zonder racisme en uitsluiting. Een belangrijke voorwaarde 

daarvoor is het erkennen van de invloed die het koloniale 

en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving en op 

alle Nederlanders. De stichting zet zich in voor meer kennis 

over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van 

Nederland. 

www.nederlandwordtbeter.nl

NiNsee* (Nationaal instituut Nederlands 

slavernijverleden en erfenis) 

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en 

erfenis (NiNsee) is een kenniscentrum dat kennis  verza-

melt, beheert en ontwikkelt over de geschiedenis van het 

trans-Atlantische slavernijverleden en het koloniale ver-

leden. Ook organiseert het NiNsee de jaarlijkse landelijke 

herdenkingsactiviteiten. Het NiNsee verzamelt, beheert en 

ontwikkelt kennis en deelt interpretaties en verbeeldingen 

rond de gedeelde geschiedenis van het trans-Atlantische 

slavernij verleden en van de Nederlandse koloniale periode. 

Deze kennis, interpretaties en verbeeldingen wil het NiN-

see zoveel mogelijk delen en verspreiden onder een breed 

publiek in Nederland om op basis van gelijkwaardigheid bij 

te dragen aan een fundament voor een gedeelde toekomst 

voor de hele Nederlandse samenleving. 

www.ninsee.nl

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/nationaal-coordinator-antisemitismebestrijding-ncab
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/nationaal-coordinator-antisemitismebestrijding-ncab
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/nationaal-coordinator-antisemitismebestrijding-ncab
http://www.bureauncdr.nl
http://www.bureauncdr.nl
http://www.nnid.nl
http://www.nnid.nl
http://www.nederlandwordtbeter.nl
http://www.nederlandwordtbeter.nl
https://www.ninsee.nl/
https://www.ninsee.nl/
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Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM)* 

Het OJCM staat pal voor vrijheid van godsdienst en levens-

beschouwing, geeft invulling aan de scheiding van kerk en 

staat, en baseert zich op de verdragen van de universele 

rechten van de mens. Van hieruit wil het OJCM bijdragen 

aan een Nederlandse samenleving waarin alle burgers in 

vrijheid en veiligheid samenleven, met onderling vertrou-

wen als basis. Het OJCM probeert ongewenste spanningen 

in de samenleving die te maken hebben met religie of 

levensbeschouwing te voorkomen of verminderen. Bijvoor-

beeld door initiatieven met hetzelfde doel te ondersteunen, 

en ontmoetingsactiviteiten te organiseren tussen personen 

of groepen met verschillende religieuze achtergronden of 

levensbeschouwingen. 

www.ojcm.nl 

RADAR 

RADAR is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het 

bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke 

behandeling. Bij RADAR kunnen ook meldingen van discri-

minatie worden doorgegeven. 

www.radar.nl 

Roze in Blauw 

Roze in Blauw is het landelijke netwerk van de politie voor 

de Lhbti+ gemeenschap. Lhbti+’s die te maken krijgen 

met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere 

strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of 

genderidentiteit, kunnen bij Roze in Blauw melding doen. 

Politiemensen van Roze in Blauw bieden een luisterend oor, 

verwijzen door, bemiddelen en ondersteunen personen die 

melding of aangifte willen doen. Ook mensen die vermoe-

den dat iemand in hun omgeving bedreigd of lastiggeval-

len wordt omdat hij, zij of hen lesbisch, homo, biseksueel, 

transgender of intersekse is, kunnen contact opnemen met 

Roze in Blauw. 

Roze in Blauw (politie.nl)

Secret Garden 

Stichting Secret Garden biedt sociale, juridische en psycho-

logische ondersteuning aan Lhbti+’s met een bi-culturele 

achtergrond. Een groot deel van de doelgroep bestaat uit 

Lhbti+’s met een islamitische achtergrond. De stichting zet 

zich ook in voor Lhbti+ asielzoekers.  

Secret Garden is actief op Facebook en Instagram. Voor 

vragen of informatie is de stichting te bereiken via  

info@stichtingsecretgarden.nl of 06 51569838. 

Sinti Platform* 

Sinti Platform is opgericht voor de groeiende groep oudere 

Sinti en Roma. De reguliere zorg en ondersteuning bereikt 

hen niet of weinig door wederzijds wantrouwen, cultuur-

verschillen en taalproblemen. Vaak weten oudere Sinti en 

Roma niet welke mogelijkheden er zijn om hun situatie te 

verbeteren, en vallen zij terug op hun familie. Sinti Plat-

form erkent dat ouderen waarde en kwaliteit toevoegen 

aan de samenleving, en wil hen bijstaan in het zoeken 

naar oplossingen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blij-

ven. Initiatiefnemers zijn Lalla Weiss en Marie Grünholz, 

voorlopig te bereiken op lallaweiss@hotmail.com.

http://www.ojcm.nl
http://www.ojcm.nl
http://www.radar.nl
http://www.radar.nl
https://www.politie.nl/onderwerpen/roze-in-blauw.html
https://www.politie.nl/onderwerpen/roze-in-blauw.html
https://www.facebook.com/SecretGardenFoundation/
https://www.instagram.com/secretgardenfoundation/
mailto:info@stichtingsecretgarden.nl
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S.P.E.A.K.* 

S.P.E.A.K. is een collectief voor en door moslimvrouwxn. 

S.P.E.A.K. opereert vanuit een intersectioneel perspectief, 

waarbij de positie van de zwarte moslimvrouwxn, trans 

vrouwen en queer mensen ook wordt meegenomen in de 

strijd die we gezamenlijk leveren. Met de term moslim-

vrouwxn wilt zij al deze groepen waarborgen binnen het  

S.P.E.A.K. collectief. Samen strijden zij voor de erkenning 

van het zelfbeschikkingsrecht én voor keuzevrijheid in hoe 

zij zich wel of niet kleden.  

S.P.E.A.K.

SPIOR 

SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisa-

ties Rijnmond. Het is de koepelorganisatie van islamitische 

organisaties in Rotterdam en omstreken. SPIOR zet zich in 

voor de participatie van moslims in de Nederlandse samen-

leving vanuit gedeelde waarden en gemeenschappelijke 

verbinding. 

SPIOR

Subsidie verbetering participatie en emancipatie Sinti 

en Roma 

Tot 2025 kunnen (lokale) Sinti- en Roma-organisaties en 

individuele Sinti en Roma een beroep doen op de Subsidie 

verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma. Ge-

meenten kunnen Sinti en Roma uit hun gemeente wijzen 

op deze regeling.

The Black Archives* 

Cultureel centrum met boekencollecties, archieven en 

artefacten uit de nalatenschap van Zwarte schrijvers 

en wetenschappers. Bezoekers kunnen er terecht voor 

onderzoek, voor exposities en voor andere activiteiten. De 

boeken uit de collecties gaan over racisme, slavernij en (de)

kolonisatie, gender en feminisme, sociale wetenschappen, 

Suriname, de voormalig Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika, 

Afrika en meer.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) 

Stichting TNN zet zich landelijk in voor de emancipatie van 

transgender personen en hun omgeving. Bestrijding van 

discriminatie van transgender personen is een speerpunten 

van de organisatie. 

www.transgendernetwerk.nl

Transvisie 

Transvisie zet zich in voor transgender en non-binaire 

personen en hun partners, ouders en andere familieleden. 

Transvisie organiseert contact met andere mensen uit de 

doelgroep, geeft informatie en voorlichting, en behartigt de 

belangen bij de overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars. 

www.transvisie.nl

https://www.we-speak.nl/
https://www.we-speak.nl/
https://www.spior.nl/
https://www.spior.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/subsidie-verbetering-participatie-en-emancipatie-sinti-en-roma
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/subsidie-verbetering-participatie-en-emancipatie-sinti-en-roma
http://www.transgendernetwerk.nl
http://www.transgendernetwerk.nl
http://www.transvisie.nl
http://www.transvisie.nl
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Zas Angle 

De Amsterdamse stichting ZasAngle (‘We gaan vooruit’) 

wil de kloof tussen Roma en professionals die met Roma 

werken verkleinen. Zas Angle biedt de volgende diensten 

en voorzieningen aan:  

· een Roma Info Centrum voor ontmoeting, met 

inloopspreekuren voor Roma; 

· ondersteuning bij praktische vragen, vragen over 

regelingen en doorverwijzingen; 

· telefonisch en digitaal advies voor professionals; 

· voorlichtingsbijeenkomsten voor Roma; 

· workshops voor professionals over cultuur van Roma en 

verschillende subgroepen; 

· coaching op de werkvloer voor professionals die werken 

met Roma.

Zwart manifest 

Het Zwart manifest is het initiatief van individuen en 

organisaties die anti-Zwart racisme tegengaan en zo de 

Zwarte emancipatie bevorderen. Het manifest is opgesteld 

om enerzijds eindverantwoordelijken een concreet 

actieplan te bieden, en anderzijds Zwarte mensen en 

andere betrokkenen handvatten te geven om punten te 

agenderen en te monitoren. 

www.zwartmanifest.nl 

http://www.zwartmanifest.nl
http://www.zwartmanifest.nl
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