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Samenvatting

De hoge percentages van het aantal mensen dat te maken krijgt met online haat of bedreigingen, 
liegen er namelijk niet om. De sociale norm dat online discriminatie onacceptabel en niet oké  
is, lijkt nauwelijks aanwezig. Van augustus 2019 tot en met augustus 2022 heeft het project 
#DatMeenJeNiet van Movisie, Hogeschool Inholland en Diversity Media geprobeerd om een 
steentje bij te dragen aan het veranderen van deze norm. Dit is het eindrapport van de onder- 
zoeken die zijn uitgevoerd binnen dit project. 

Het doel van #DatMeenJeNiet was dat jongeren de sociale norm uitdragen dat online discrimina-
tie niet acceptabel is waarbij zij vaker in actie komen tegen online discriminatie op sociale media. 
In het project zijn 34 jongeren en jongvolwassenen getraind en gevolgd in het uitspreken tegen 
online discriminatie op sociale media. Deze deelnemers noemen we upstanders, omdat zij online 
opstonden tegen online discriminatie en hatespeech. Dit hebben zij gedaan door zich publiekelijk 
en via privéberichten (DM’s) uit te spreken op hun eigen socialemediakanalen. Bijvoorbeeld door 
het proactief posten van informatie, tips of ervaringsverhalen over discriminatie of door te reage-
ren op een discriminerende of haatdragende opmerking.

De #DatMeenJeNiet-aanpak
Bij #DatMeenJeNiet komen jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar in actie op hun eigen 
sociale media om de sociale norm uit te dragen dat online discriminatie niet acceptabel is. 
#DatMeenJeNiet wil via hen alle vormen van discriminatie tegengaan, zoals anti-zwartracisme, 
seksisme en validisme. 

De aanpak van dit driejarige project bestond uit:
• het werven van drie deelnemersgroepen die gedurende drie jaar na elkaar in actie kwamen;
• de deelnemers bepaalden zelf op welke grond(en) van discriminatie ze in actie kwamen en 

ontwikkelden een strategie hiervoor;
• het verzorgen van training door middel van workshops aangeboden door het projectteam en/

of gastsprekers over verschillende vormen van discriminatie, hoe in te grijpen, weerbaarheid en 
het maken van aansprekende, impactvolle posts;

• aandacht voor onderlinge uitwisseling en ‘leren van elkaar’ tijdens workshops, extra online 
begeleidingsbijeenkomsten en via besloten WhatsApp-groepen van de upstanders;

• individuele begeleiding van de upstanders door het projectteam en bij de laatste groep deelne-
mers door upstanders uit de eerste groep;

• jaarbijeenkomsten voor de upstanders waarbij bekende influencers werden uitgenodigd om 
betrokkenheid en enthousiasme te vergroten;

• (kleine of grotere) campagnes op sociale media ondersteund met video’s of foto’s van influen-
cers en upstanders met een #DatMeenJeNiet-shirt;

• gezamenlijke posten over (een vorm van) discriminatie op speciale dagen zoals de Happy Bi 
Visibility Day, de Internationale Nelson Mandela Dag en de Dag tegen antisemitisme; 

• onderzoek naar de ervaringen van upstanders en hun volgers door middel van interviews;
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• monitoren van hun uitingen op sociale media met de hashtag #DatMeenJeNiet. Het doel van 
het onderzoek en de monitoring was om meer te weten te komen wat in de praktijk werkt om 
de sociale norm dat online discriminatie niet acceptabel is, te versterken;

• een slotbijeenkomst met geïnteresseerde organisaties om de opgedane kennis te delen;
• ontwikkeling van een e-learning voor jongeren waarin de kennis van het project is geborgd. De 

(vrij toegankelijke) e-learning is o.a. bruikbaar in het onderwijs en het jongerenwerk en is vanaf 
oktober 2022 beschikbaar op de Movisie Academie. Een Engelstalige e-learning is geborgd in 
verschillende Inholland-opleidingen.

Impact
Om de impact van het uitspreken van de upstanders te achterhalen, zijn hun acties drie jaar lang 
automatisch en handmatig gemonitord. Ook zijn upstanders en volgers van #DatMeenJeNiet ge-
interviewd. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de acties van de upstanders bij hun 
volgers vooral hebben bijgedragen aan bewustwording en kennis over (online) discriminatie in 
het algemeen en van de uiteenlopende vormen van discriminatie in het bijzonder. Volgers geven 
aan dat het uitspreken tegen discriminatie actueel en nodig is, dat juist de intersectionele insteek 
van #DatMeenJeNiet aanspreekt1, dat ze het project ‘verbindend’ vinden. Ook het collectief uit-
spreken tegen discriminatie vinden zowel upstanders als hun volgers ‘empowering’, hierdoor voe-
len ze zich minder alleen voelen in hun ervaringen en hebben ze het gevoel dat het tegengaan 
van discriminatie serieus wordt genomen.

Daarnaast concluderen we dat het daadwerkelijk activeren van omstanders via een groep up-
standers lastig is. Veel volgers gaven in de onderzoeken aan dat ze het nog een stap te ver 
vonden gaan om ook zelf in actie te komen op hun sociale media. De redenen hiervoor waren 
divers: sommigen misten praktische kennis over hoe dat te doen, anderen gaven aan überhaupt 
weinig te posten op sociale media maar deze vooral te gebruiken om content te ‘consumeren’ en 
anderen stelden dat ze zich liever offline dan online uitspreken. Om deze volgers in actie te laten 
komen, moet de drempel voor hen zo laag mogelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld door middel 
van het delen van korte, praktische tips over wat online discriminatie is en hoe in te grijpen, waar 
en hoe ze discriminatie kunnen melden of dat ze het Instagram-kanaal van #DatMeenJeNiet of 
een van de upstanders kunnen taggen wanneer ze op schadelijke posts stuiten zodat iemand 
anders in actie kan komen. 

Strategieën om in actie te komen
Op basis van de online berichten en reacties van de upstanders hebben wij zes strategieën 
gedestilleerd die werden gebruikt om in actie te komen tegen online discriminatie. Het 
combineren van deze strategieën levert de meeste likes op. Als er echter te veel strategieën 
worden gecombineerd in een post, dan zien we de impact ervan teruglopen. Dit zijn de 
strategieën die de upstanders gebruikten:

1. actief sociale norm stellen; 
2. ingrijpen en reageren op een discriminerend bericht; 
3. kennis delen; 

1  #DatMeenJeNiet wil alle vormen van online discriminatie op sociale media tegengaan. De meeste upstanders komen 

ook in actie op verschillende discriminatiegronden. Hierbij wordt zichtbaar dat de samenhang van verschillen in o.a. 

huidskleur, leeftijd en geslacht zorgt voor structurele nadelen of voordelen.

https://movisieacademie.nl/
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4. ervaringen delen; 
5. shaming;
6. oproepen tot actie. 

Hoe deze strategieën het beste toegepast kunnen worden, is te lezen in hoofdstuk 3.

Geleerde lessen
Tijdens het uitvoeren van dit project hebben de drie betrokken organisaties lessen opgestoken die 
relevant zijn voor andere organisaties die eenzelfde type project of aanpak als #DatMeenJeNiet  
willen opzetten. 

Les 1: geef jongeren de hoofdrol
• Het uitspreken als groep werkt. De kracht van gezamenlijk in actie komen is ook dat jongeren 

bij elkaar steun kunnen vinden wanneer ze negatieve reacties krijgen.
• Geef jongeren de vrijheid om hun eigen strategie te bepalen om online discriminatie aan te 

pakken.
• Wanneer jongeren een dergelijk project niet vanuit hun opleiding uitvoeren; geef (de maximale) 

vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.
• Kies voor een korte, afgebakende periode dat jongeren deelnemen. Drie tot zes maanden is 

ideaal.
• Zorg voor verbinding met andere jongeren van het project, bijvoorbeeld door het opzetten 

van een gezamenlijke WhatsApp-groep of het inzetten van ‘senior upstanders’ in een nieuwe 
groep.

• Zorg voor een balans aan ervaringen binnen de groep. Elke upstander heeft zo zijn eigen erva-
ring met discriminatie en het opstaan ertegen. Wanneer in een groep zowel jongeren zitten die 
al (wat) meer ervaring hebben met opstaan tegen online discriminatie als jongeren die dat nog 
weinig doen, kan er optimaal van de ervaringskennis gebruik worden gemaakt. De ene groep 
kan zo de andere groep meekrijgen. 

Les 2: zorg voor goede ondersteuning en verwachtingsmanagement
• Bied concrete, praktische handvaten aan voor het uitspreken tegen online discriminatie. Her-

haal deze tijdens workshops.
• Reik kennis aan over hoe op te staan bij discriminatie, wat er nodig is om omstanders te active-

ren en hoe een sociale norm gedeeld kan worden.
• Heb aandacht voor de sociale norm binnen de groep. Communiceer vooraf helder in wat voor 

soort groep de upstanders terecht komen (een ‘learning community’ is bijvoorbeeld wat anders 
dan een ‘safe space’).

• Zorg voor goede mentale ondersteuning. Heb aandacht voor weerbaarheid tijdens workshops, 
bijvoorbeeld via gastlessen van ervaringsdeskundigen. Zorg ook voor bereikbaarheid van coa-
ches of mentoren.

• Zorg voor (praktijk- en/of ervarings)kennis bij de begeleiders. Zowel over content maken en 
sociale media als over de verschillende vormen van discriminatie. 

• Maak duidelijk aan de deelnemers wat het doel van het project is, hoeveel tijd hierin wordt 
geïnvesteerd en wat er van hen wordt verwacht (en wat zij van het project verwachten).
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Les 3: creëer een herkenbare community
• Creëer een herkenbare, gemeenschappelijke huisstijl samen met de jongeren.
• Creëer een socialemediapagina op – afhankelijk van de doelgroep – bijvoorbeeld Instagram. Via 

deze pagina kunnen upstanders ook gemotiveerd worden om (weer) in actie te komen.
• Maak een website(pagina) waar algemene informatie te vinden is over het project.
• Denk na over het wel of niet gebruiken van een hashtag. Dit draagt bij aan een herkenbare 

community, bovendien is zo gemakkelijk meer informatie te vinden door erop te klikken. Zorg 
er wel voor dat duidelijk is dat het geen gesloten community is, ook anderen kunnen ‘lid’ wor-
den en de hashtag gebruiken – graag zelfs!
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Inleiding
Zomaar even bij een groep mensen je gedachten spuien, je leven delen of je mening geven. Sinds 
de opkomst van sociale media is dit normaal geworden. Niet alleen worden er online grappige 
of inspirerende berichten en mooie foto’s gepost. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de 
inwoners van de Europese Unie in aanraking komt met online haat. 40 procent van hen heeft wel 
eens het gevoel gehad online te zijn aangevallen of te zijn bedreigd. Dit overkomt jongvolwasse-
nen vaker dan ouderen (Gagliardone, Gal, Alves & Martinez, 2015). Een ander onderzoek toont 
aan dat bijna de helft van de internetgebruikers, ook weer voornamelijk jongeren, vaak tot heel 
vaak racistische reacties zien online (Landesanstalt für Medien NRW, 2018). Als we inzoomen op 
Nederland zien we dat 3 procent te maken heeft gehad met online scheldpartijen of bedreigin-
gen (Andriessen et al., 2020). 

Uit de cijfers blijkt dat er nog veel werk te verzetten is tegen online haat en discriminatie. Met 
het project #DatMeenJeNiet is geprobeerd bij te dragen aan een effectieve aanpak van online 
discriminatie. Met als hoofddoel dat jongeren de sociale norm uitdragen dat online discriminatie 
niet acceptabel is en dat zij vaker in actie komen tegen online discriminatie op sociale media. Bin-
nen het project zijn jongeren getraind en begeleid om zo zelf, en ook hun volgers op te roepen, 
zich (meer) uit te spreken tegen online discriminatie. In deze publicatie delen we de geleerde 
lessen, wat aanknopingspunten zijn om zelf als organisatie met een vergelijkbare aanpak aan de 
slag te gaan, wat de impact van de #DatMeenJeNiet is en wat werkt om online discriminatie aan 
te pakken. 

Sociale normen: de theoretische kern van de aanpak
De kern van het project #DatMeenJeNiet is het uitdragen van sociale normen tegen online dis-
criminatie om zo discriminatie te verminderen. Sociale normen kunnen gesteld worden via eigen 
posts op sociale media. Het stellen van een sociale norm kan ook een vorm van counterspeech 
zijn. Dit is een directe reactie op een online discriminerend bericht (Matthew et al., 2019). Sociale 
normen gaan over wat mensen denken wat wenselijk gedrag is in situaties of contexten. Deze 
sociale normen hebben een sterke invloed op hoe wij ons als mensen in groepen of in bepaal-
de situaties gedragen (Tankard & Paluck, 2016). In het geval van discriminatie houdt dit in dat 
wanneer mensen denken dat anderen om hen heen discriminatie afwijzen, zij zelf ook minder 
discrimineren (Bennett & Sekaquaptewa, 2014; Munger, 2017; Sechrist & Milford, 2007; Witten-
brink & Henly, 1996). Wanneer mensen denken of zien dat anderen discriminatie afkeuren, gaan 
ze ook hun best doen om vooroordelen te onderdrukken (Crandall, Eshleman, & O’Brien, 2002). 

Mensen worden dus door geldende normen extrinsiek gemotiveerd om daadwerkelijk niet te 
discrimineren, ook al zouden ze dat misschien zelf niet zo belangrijk vinden (Klein et al., 2004; 
Plant & Devine, 1998; Vorauer & Turpie, 2004). Ook kan het zo zijn dat als er een sterke norm is 
dat er wél gediscrimineerd mag worden, ze die norm volgen (Plant & Devine, 1998). Als sociale 
normen langer gelden, dan kan een sociale norm ook intrinsiek worden. Oftewel: mensen gaan 
niet meer omdat het van hen verwacht wordt minder discrimineren, maar ook omdat ze het zelf 
willen (Crandall et al., 2002). Het stellen van sociale normen werkt daardoor ook om impliciete 
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Online discriminatie
Het College van de rechten van de Mens definieert discriminatie als volgt: “Discriminatie  
is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) ken-
merken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd.”. Wettelijk zijn  
de volgende gronden verboden om te discrimineren: godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, 
handicap of chronische ziekte en leeftijd. Discriminatie kan ook online plaatsvinden.  
Bij #DatMeenJeNiet focussen we op online discriminatie op sociale media, die in interactie 
tussen mensen plaatsvindt. 

Bij online discriminatie kan het zowel gaan om individuele discriminatie als het zien van 
discriminatie van de groep waartoe iemand gerekend wordt. Individuele online discri-
minatie betekent dat een persoon wordt gedenigreerd of buitengesloten op basis van 
kenmerken als etniciteit, religie, sekse, seksuele oriëntatie of huidskleur door het gebruik 
van online content zoals, symbolen, gesproken berichten, filmpjes, afbeeldingen, teksten 
en grafische representaties. Het kan ook zijn dat online discriminatie niet direct gericht is 
op jou als individu, maar dit wel als discriminatie wordt ervaren. Het gaat hier om het zien 
van ‘grappen’, negatieve afbeeldingen of beledigingen die worden geuit over de groep 
waartoe jij jezelf rekent of gerekend wordt, in het Engels bestempeld als vicarious discri-
mination (Taouanza & Felten, 2017). Beide vormen van discriminatie kunnen zich uiten in 
negatieve bejegening zoals pesten, vernederende opmerkingen of microagressies. Deze 
micro-agressies zijn meestal zo doorgedrongen en automatisch in dagelijkse (online) inter-
acties, dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Ook kunnen discriminerende berichten 
online leiden tot fysieke bedreigingen en geweld

Hatespeech
Online discriminatie wordt wel eens verward met online hatespeech, of haatspraak in het 
Nederlands. Bij haatspraak gaat het feitelijk om een specifieke vorm van discriminerend 
gedrag, namelijk haatdragende opmerkingen of opmerkingen die haat tegen een 
groep die in de minderheid is, te bevorderen. Oftewel: hatespeech is het gebruik van 
agressieve, gewelddadige of beledigende taal, gericht op een specifieke groep mensen die 
een gemeenschappelijk eigenschap delen, zoals hetzelfde geslacht, religie, huidskleur, et-
niciteit of politieke voorkeur (Watanabe, Bouazizi & Ohtsuki, 2018). Dat kan zowel online 
als offline zijn.

Sociale media
In dit rapport bedoelen we de volgende platformen met ‘sociale media’: Facebook, In-
stagram, Twitter, TikTok, Twitch en LinkedIn. Als we het over DM’s of PM’s hebben gaat 
dit over privéberichten via een van de genoemde platformen. Stories of verhalen is een 
functie op Instagram en Facebook, dit zijn korte beelden (foto’s, video’s en/of tekst) die 
verdwijnen na 24 uur. 

Upstanders
(Kleine) influencers die tegen een vrijwilligersvergoeding getraind en gecoacht werden tij-
dens #DatMeenJeNiet. Dit zijn jongeren en jongvolwassen tussen 16 en 27 jaar. Zij worden 
‘upstanders’ genoemd omdat ze opstaan tegen (online) discriminatie.

definities
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vooroordelen en stereotypen te verminderen (Devine et al., 2002). Met als resultaat dat mensen 
dan ook niet discrimineren in situaties waar niet direct de sociale norm heerst dat discriminatie 
niet wordt getolereerd (Crandall et al., 2002; Plant & Devine, 1998). 

Werken sociale normen online?
Maar hoe werken sociale normen in een online omgeving? In een studie naar online werelden zoals 
Second Life, blijkt dat in de virtuele wereld dezelfde sociale normen en sociale interacties zijn als 
in de echte wereld (Yee et al., 2007). Een andere studie (Siegel & Badaan, 2020) laat zien dat het 
aanspreken van de eigen identiteit en daarmee sociale normen neerzetten, leidde tot minder hate 
speech online. In dit Libanese experimentele onderzoek werden sociale normen gesteld vanuit de 
nationale identiteit (‘De meeste mensen vinden dat we allemaal gelijk zijn, we wonen in hetzelfde 
land, met dezelfde cultuur en Libanese identiteit’), een algemene religieuze norm (met eenzelfde 
soort zin maar dan vanuit de religie) en er werd een sociale norm gesteld door politici en religieuze 
leiders. Vooral de sociale normen vanuit de religieuze leiders hadden invloed. 

Een experimenteel onderzoek (Álvarez-Benjumea & Winter, 2018) naar haatreacties tegen lhbti+ 
personen, vluchtelingen, feministen en mensen met een laag inkomen vond dat door deze 
reacties te verwijderen en/of te modereren de sociale norm werd gesteld wat ervoor zorgde dat 
mensen in de toekomst minder van dit soort reacties gingen plaatsen. Het werd zo duidelijk(er) 
wat wel en niet sociaal geaccepteerd is online. Tegelijkertijd had het laten zien van vriendelijke 
reacties, en daarmee het goede voorbeeld geven, een beperkt effect. De onderzoekers zagen 
dat reacties vriendelijker werden maar ook dat er meer polariserende gesprekken ontstonden. 
Daarnaast werd getest wat voor effect tegenspraak had op het stellen van de sociale norm. Dit 
werd gedaan door ‘@_gebruikersnaam ‘deze opmerking is een veroordelend oordeel’ te plaatsen 
onder het bericht. Dit had bijna geen effect, mogelijk doordat het opgevat kon worden als een 
vijandige opmerking. Het maakte de sociale norm daardoor onduidelijker, in plaats van duidelij-
ker. Als normen niet duidelijk zijn en ook anders opgevat kunnen worden, kiezen mensen meest-
al voor die norm wat voor hen het beste uitkomt. 

Het stellen van een sociale norm tegen discriminatie is de kern van #DatMeenJeNiet. In onze 
casestudie maar ook in de tussenevaluaties zijn we verder ingegaan op wanneer een sociale norm 
online wel en niet werkt. Hier gaan we in hoofdstuk 3 op in. 

Onderzoeksverantwoording
Gedurende het project is er zowel via kwalitatieve als kwantitatieve methoden data opgehaald. 
Bijvoorbeeld door te monitoren wat goed en minder goed gaat in het uitspreken tegen online 
discriminatie en door volgers van upstanders te interviewen. 

Doorlopend: 
• Monitoring sociale media (via digitale tools als Coosto): we meten hoeveel mensen #DatMeen-

JeNiet heeft bereikt, hoeveel engagement er is en welke (type) posts van de upstanders bij hun 
volgers aanslaan (zie bijlage). 

• Na iedere bijeenkomst of reeks trainingen een korte digitale vragenlijst om de tevredenheid van 
de deelnemers in kaart te brengen en suggesties voor verbetering te vragen. Op basis van de 
uitkomsten stelden we de inhoud en materialen van de training bij.
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Tussentijds: 
• Diepte-interviews met upstanders: na de eerste ronde hebben we met zes upstanders diepte-in-

terviews gehouden om te kunnen achterhalen of, en hoe, zij veranderd zijn in relatie tot de 
doelen: wat was hun ‘ervaren baat’ van het project? Hadden zij bijvoorbeeld (meer) vertrouwen 
gekregen in hun eigen kunnen om in te grijpen bij online discriminatie? Zagen ze meer het nut 
van in actie komen? Of hadden ze andere dingen geleerd en zo ja, wat dan? Op basis van de 
resultaten zijn de tweede en derde ronde bijgestuurd.

• Korte interviews met volgers van de upstanders: na elke ronde zijn er interviews met volgers 
van de upstanders gehouden om de impact van het project te kunnen vaststellen en tussentijds 
bij te sturen. In totaal zijn er 38 interviews met volgers gehouden.

Op het einde:
• Casussen-onderzoek: om meer zicht te krijgen onder welke omstandigheden de acties van 

de upstanders effectief zijn, zijn er 22 situaties van upstanders geobserveerd en geanalyseerd 
waarin zij in actie kwamen.

• Om de opgedane kennis en ervaring te borgen, is een e-learning ontwikkeld voor jongeren. 
Deze is bruikbaar o.a. in het onderwijs (bijvoorbeeld bij burgerschap of studieloopbaancoa-
ching) of in het jongerenwerk. Het doel van de e-learning is om jongeren meer kennis te geven 
over verschillende vormen van online discriminatie en te laten oefenen met in actie komen 
tegen online discriminatie.

Leeswijzer 
Dit is het eindrapport van #DatMeenJeNiet. In hoofdstuk 1 beschrijven we de aanpak van het 
project. We geven een overzicht van onze doelen en activiteiten. Het tweede hoofdstuk beschrijft 
de impact van het project aan de hand van interviews met volgers en de monitoring van de acties 
van de upstanders. In hoofdstuk 3 beschrijven we de strategieën waarmee upstanders in actie 
kwamen en onder welke voorwaarden dit het beste werkt. In het laatste hoofdstuk geven we 
handvaten voor het opzetten van een vergelijkbaar project voor het tegengaan van online discri-
minatie bij en met jongeren en jongvolwassenen. Deze kennis kan gebruikt worden in trainingen 
en workshops over het aanpakken van online discriminatie en haat. Aan het eind van dit docu-
ment is de bronnenlijst te vinden en in de bijlage geven we een overzicht in cijfers over het online 
bereik van #DatMeenJeNiet. Helemaal vooraan aan dit rapport is een samenvatting toegevoegd.
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 Aanpak van 
#DatMeenJeNiet
Binnen #DatMeenJeNiet werden jongeren getraind en begeleid om zich uit te spreken 
tegen online discriminatie. Hiervoor zijn workshops georganiseerd en waren er vanuit 
het project mentoren aanwezig om hen daarbij te ondersteunen. Daarnaast liep er een 
onderzoek, waarin de posts zijn gemonitord, geanalyseerd en waarbij de upstanders 
en hun volgers zijn geïnterviewd. Dit heeft nieuwe kennis opgeleverd wat te lezen is 
in hoofdstuk 4. #DatMeenJeNiet richtte zich op verschillende vormen van discriminatie 
namelijk: racisme, seksisme, antisemitisme, lhbti+ discriminatie, anti-moslim racisme en 
validisme. In dit hoofdstuk bespreken we de aanpak van #DatMeenJeNiet. 

Doelen en doelgroep
Hoofddoel: jongeren dragen de sociale norm uit dat online discriminatie niet acceptabel is en 
komen vaker in actie tegen online discriminatie op sociale media. 

Om dit hoofddoel te bereiken, zijn er vijf subdoelen opgesteld:
1. Het versterken van een afwijzende attitude ten aanzien van online discriminatie (o.a. door 

informatie over de schadelijkheid ervan en het versterken van empathie voor slachtoffers).
2. Het versterken van een positieve attitude ten aanzien van in actie komen tegen online 

discriminatie (o.a. door informatie over het nut ervan).
3. Het vergroten van vaardigheden onder jongeren om in actie te komen bij online discriminatie.
4. Het vergroten van het vertrouwen van jongeren dat zij in staat zijn om in actie te komen bij 

online discriminatie.
5. Het versterken van de (perceptie) van de sociale norm dat online discriminatie niet oké is en in 

actie komen bij online discriminatie wél oké is. 

Het aankaarten van online discriminatie en vooroordelen is ingewikkeld en ligt gevoelig. De 
upstanders met wie wij samenwerkten, hadden daarom al enige tijd ervaring met actief online 
aanwezig zijn binnen hun groep. Ook mikten we ons op jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 
jaar die intrinsiek gemotiveerd zijn om vooroordelen en discriminatie te verminderen. Via deze 
upstanders probeerden we verschillende groepen jongeren tussen de 16 en 27 jaar te bereiken.

Organisaties 
#DatMeenJeNiet is uitgevoerd door drie organisaties: Movisie, Hogeschool Inholland en Diversity 
Media. Elke organisatie heeft zo haar eigen kwaliteit. Zo heeft Movisie als hét landelijke kennisin-
stituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken jarenlange ervaring en ken-
nis in de aanpak van een groot maatschappelijk probleem als discriminatie. Vanuit Hogeschool 
Inholland was onder andere lector Joke Hermes van het lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap 

1
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betrokken. Joke heeft jarenlange expertise op het gebied van (digitale) media en participant 
design-onderzoek. Daarmee heeft Inholland een sterke track record van onderzoek met jongeren 
in online omgevingen. Gecombineerd met de media-expertise en ervaring met jongerenprojecten 
van Diversity Media. Al deze expertises waren van belang binnen het project. 

Werving
Binnen het project zijn er drie groepen upstanders actief geweest in drie verschillende rondes. De 
meeste upstanders zijn via ons eigen netwerk geworven of via eerdere upstanders benaderd. Er 
is geprobeerd om per ronde een zo divers mogelijke groep te werven, zodat de groep een divers 
palet aan thema’s en communities kon aanspreken. De upstanders verschilden onder meer in het 
aantal volgers, leeftijd, achtergrond, discriminatie-ervaringen, en in hun expertise, aanpak en 
discriminatiegrond(en) waarop zij zich wilden richten in dit project. De leeftijd van de upstanders 
was tussen de 16 en 30 jaar. In totaal hebben er 34 upstanders meegedaan. De upstanders kre-
gen de maximale vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.

Training en begeleiding upstanders
De upstanders konden deelnemen aan workshops, jaarbijeenkomsten en kregen begeleiding. 
Tijdens workshops en begeleidingsbijeenkomsten was veel aandacht voor onderlinge uitwisse-
ling en ‘leren van elkaar’. Ook wisselden de upstanders met elkaar ervaringen uit via besloten 
WhatsApp-groepen. 

Workshops 
Voor elke groep upstanders zijn er drie workshops georganiseerd. In de workshops was aan-
dacht voor verschillende vormen van discriminatie, over wat werkt er om online discriminatie aan 
te pakken o.a. gebaseerd op de wat werkt-kennis van Movisie en ervaringen vanuit het eerder 
EU-project Grey2, het bepalen van je eigen strategie, uitwisseling van ervaringen door upstanders, 
omgaan met negatieve berichten en weerbaarheid en het creëren van impactvolle posts. Bij de 
workshops was ook met regelmaat een inspirerende gastspreker aanwezig die zelf ervaring had 
met het uitspreken tegen (online) discriminatie. 

Begeleiding
De periode waarin de upstander in actie was, kreeg diegene een begeleider vanuit het project-
team toegewezen. Ook werd een upstander uit de eerste groep begeleider van enkele upstan-
ders in de derde groep. De inhoud en frequentie van het contact tussen de upstander en de be-
geleider kon zelf worden ingevuld, maar zorgde er vooral voor dat er een directe lijn was tussen 
de upstander en het projectteam. Een manier waarop het contact werd onderhouden, was door 
naast de trainingen specifieke bijeenkomsten tussen de begeleider en upstander te organiseren. 
Vanwege COVID-19 vonden deze ontmoetingen meestal online af. Voor vragen aan elkaar of 
aan de begeleiders, konden upstanders ook terecht in een besloten WhatsApp-groep. Binnen de 
WahtsApp-groep was er ruimte om dillema’s te delen, hulp te vragen of om gezamenlijk op een 
discriminerende post te reageren.

2  Online-discriminatie-aanpakken-Wat-werkt [MOV-13662268-1.0].pdf (movisie.nl) & 3 lessen om online polarisatie aan te 

pakken | Movisie

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Online-discriminatie-aanpakken-Wat-werkt%20%5BMOV-13662268-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/3-lessen-om-online-polarisatie-aan-te-pakken
https://www.movisie.nl/artikel/3-lessen-om-online-polarisatie-aan-te-pakken


#Datmeenjeniet eindrapportage   *   pagina 15 van 52

Jaarbijeenkomsten 
Naast de workshops zijn er ook drie grotere jaarbijeenkomsten georganiseerd om aan de ene 
kant een groep upstanders in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun deelname en 
andere kant een nieuwe groep upstanders te verwelkomen en te informeren en inspireren. Het 
programma van deze jaarbijeenkomsten kwam grotendeels overeen en bestond bijvoorbeeld uit 
een panelgesprek met externe experts Bo Hanna en Yến-Nhi Lê of een presentatie van Stichting 
Maruf. Rowan Blijd was bij alle bijeenkomsten de moderator. De derde en laatste jaarbijeenkomst 
was de feestelijke afsluiting van het project waarbij ook maatschappelijke organisaties aanwezig 
waren voor de verspreiding en borging van de opgedane kennis binnen dit project.

Upstanders in actie
De upstanders die deelnamen aan #DatMeenJeNiet bepaalden zelf op welke grond(en) van discri-
minatie ze in actie kwamen. Ze ontwikkelden hiervoor een contentstrategie die bij hen paste. Zo 
kwam een upstander in actie op Twitter als hij wist dat daar veel haat gedeeld zou worden naar 
aanleiding van een tv-programma. Een ander wilde vooral de sociale norm neerzetten via eigen 
illustraties. Publiekelijk en via privéberichten (DM’s) spraken de upstanders zich uit via hun eigen 
sociale media-kanalen. Dit gebeurde zowel proactief als reactief. Denk aan het posten van infor-
matie, tips en ervaringsverhalen over discriminatie of door (publiekelijk of privé) te reageren op 
een discriminerende of haatdragende opmerking. Hun berichten voorzagen ze met de hashtag 
#DatMeenJeNiet. 

Vanuit de organisatie is ook gestuurd op het posten van berichten op speciale dagen, zoals op 
de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi+-, Trans- en Interseksefobie (IDAHOBIT). Op deze 
manier hadden de upstanders een makkelijk haakje om content te maken. Ook werden er op dit 
soort dagen soms kant-en-klare posts gemaakt die de upstanders konden verspreiden. 

In hoofdstuk 3 komt uitgebreid aan bod hoe upstanders zich hebben uitgesproken en wat hierin 
wel of niet werkt.

T  Instagram stories van upstanders.
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T  Instagram stories van upstanders
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Campagnes en communicatie
Elke groep upstanders gaf (minimaal) één keer gezamenlijk ruchtbaarheid aan #DatMeenJeNiet 
door middel van een campagne op basis van korte video’s met een krachtige boodschap. Deze 
campagne-video’s zijn terug te vinden op YouTube op het kanaal van Movisie (tip: zoek op #Dat-
MeenJeNiet Movisie en dan verschijnen ze bovenaan). 

In september 2020 is het project officieel gelanceerd met een eerste video en persbericht. Deze 
campagne ging binnen mum van tijd viraal op sociale media en het werd opgepikt door landelij-
ke media zoals Trouw, Radio 1, Linda.nl en FunX. Ook zijn T-shirts ontwikkeld met de tekst ‘#Dat-
MeenJeNiet. Stop online discriminatie!’. Tientallen bekende en minder bekende Nederlanders, 
zoals Najib Amhali, Lisa Jansen (@bigvegansister) en Natasja Gibbs, deelden een foto van henzelf 
in dit T-shirt op sociale media. 

De video die onderdeel was van de eerste campagne, wil vooral het probleem van online discri-
minatie en hate speech aankaarten en bewustzijn hierop creëren. Diverse upstanders zijn hierin 
te zien evenals de haatvolle content die zij online tegenkomen. In september 2021 is de twee-
de campagne(video) gelanceerd, waarin de nadruk ligt om je samen met de upstanders uit te 
spreken. De video wordt afgesloten met een concrete vraag, of call-to-action, om @hashtagdat-
meenjeniet (het Instagram-account van #DatMeenJeNiet) te taggen wanneer je discriminatie 
tegenkomt.

T  Instagram-post van Natasja Gibbs, journalist en presentator bij Radio NPO1 en BNNVARA, voor de 

lancering van #DMJN in september 2020.

https://www.youtube.com/user/movisie/videos
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A  Instagram-post van een upstander voor de derde 

campagne in september 2021

Instagram-post van een organisatie met U 

de campagnevideo in oktober 2020

Evaluatie en onderzoek 

Tijdens het project werd er ook onderzoek en monitoring uitgevoerd. Door middel van kwalitatief 
onderzoek en monitoring met tools zoals Coosto is er nieuwe praktijkkennis opgehaald over wat 
er wel en niet werkt in de aanpak van online discriminatie. Daarnaast is de impact gemeten (zie 
hoofdstuk 2 en bijlage). Het project is tussentijds op basis van deze uitkomsten bijgestuurd. 

E-learning
Aan het eind van het project is in samenwerking met Inholland-studenten een e-learning voor 
jongeren ontwikkeld waarin de kennis van het project is geborgd. De (vrij toegankelijke) e-learn-
ing is o.a. bruikbaar in het onderwijs en het jongerenwerk en is in oktober 2022 beschikbaar op 
de Movisie Academie. Aan de e-learning is een instructiehandleiding voor professionals toege-
voegd. Daarnaast is een Engelstalige e-learning ontwikkeld die wordt ingezet bij verschillende 
Inholland-opleidingen.

https://movisieacademie.nl/
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Impact
In dit hoofdstuk bespreken we de impact van #DatMeenJeNiet op basis van het 
onderzoek dat tijdens dit project is uitgevoerd. Hierbij komen drie zaken naar voren. 
Ten eerste zijn volgers op sociale media zich meer bewust van het bestaan van online 
discriminatie en dat je er als omstander iets aan kunt doen. Ten tweede hebben zij meer 
kennis over o.a. verschillende vormen van discriminatie en hoe je kunt ingrijpen bij 
discriminatie. Ook werkt het collectief ingrijpen tegen discriminatie ‘empowerend’. Deze 
drie uitkomsten versterken de sociale norm dat online discriminatie niet acceptabel is. 
Wel blijkt het daadwerkelijk activeren van omstanders via een groep upstanders in de 
praktijk weerbarstig. 

Meer bewustwording
Vaak weten mensen wel dat online discriminatie en haat voorkomt. Niet iedereen komt er echter 
zelf mee in aanraking, heeft een beeld wat voor impact dit heeft of vindt het juist een ‘part of 
life’. Ook zijn er vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag waarvoor in de regu-
liere media weinig aandacht is, zoals validisme en vetfobie, waardoor bewustwording hiervan 
ontbreekt.

Uit de interviews die met upstanders en volgers zijn gehouden, komt naar voren dat de acties van 
de deelnemers aan #DatMeenJeNiet leidden tot meer bewustwording van online discriminatie, 
zowel bij de upstanders als de volgers. Door het volgen van een upstander leren de volgers dat 
discriminatie zowel offline als online veel voorkomt, maar ook wat zij er zelf tegen kunnen doen, 
dat het belangrijk is én zin heeft om je uit te spreken. Ook meerdere upstanders geven aan dat 
ze bewuster zijn geworden over het bestaan van verschillende vormen van online discriminatie. 
Dit is voornamelijk gecommuniceerd door het stellen van een sociale norm. De bewustwording 
heeft er ook voor gezorgd dat sommige volgers zich zijn gaan uitpreken tegen online discrimina-
tie, wat ook weer bijdraagt aan een breder gedragen sociale norm tegen online discriminatie.

#DatMeenJeNiet heeft bijgedragen aan de bewustwording op de volgende drie onderdelen: 

1. Bewust van het bestaan van online discriminatie en de impact ervan 
 In de interviews met volgers wordt genoemd dat het project en de posts van de upstanders 

leerzaam zijn en bewustzijn creëert over het bestaan van diverse vormen online discriminatie. 
Dit zeiden zowel de volgers die zelf te maken hebben met online discriminatie en zich wel 
eens uitspreken, als de volgers die zich niet of weinig bewust zijn van het feit dat er nog veel 
online discriminatie bestaat. 

2. Weten dat je er iets aan kunt doen
 De respondenten zijn zich meer bewust geworden dat zij zelf iets kunnen doen tegen online 

discrimiantie. Door bijvoorbeeld zich uit te spreken. Door de diverse groep aan upstanders, is 
dit niet bij een discriminatiegrond gebleven maar zijn zij zich bewust geworden dat ze iets aan 
meerdere discriminatiegronden kunnen doen. 

2
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“ Ik denk wel dat het voor mij een bewustwordingsmomentje is van, oh ja, als ik 

iets zie waar ik het echt niet mee eens ben of wat niet oke is, moet ik daar 

gewoon iets van zeggen.”  -  volger

3. Bewustzijn van eigen positie en/of privileges
 Naast bewustzijn over het thema zorgen de acties van de upstanders bij verschillende volgers 

voor meer bewustzijn van de eigen identiteit, mogelijke privileges en de eigen positie als 
bijvoorbeeld vrouw, persoon van kleur en/of iemand met een Aziatische achtergrond. Dit 
heeft in enkele gevallen geresulteerd tot meer activisme en/of tot het delen van eigen 
ervaringen met discriminatie, zowel online als offline. Zowel onder ‘witte’ als niet ‘witte’ 
volgers. 

T  Screenshots van Instagram-story’s van een upstander uit groep 1

Groeiende kennis over online discriminatie
Naast bewustwording, wordt het vergaren van kennis door zowel volgers als upstanders gezien 
als nuttig of nodig om mensen ofwel te activeren zich uit te spreken ofwel inzichten te geven 
waardoor uiteindelijk vooroordelen en discriminatie verminderen. Met kennis bedoelen we (ten 
opzichte van bewustwording) informatie en feiten die als achtergrond nodig is of gebruikt kan 
worden in het tegengaan van discriminatie. Door aandacht te besteden en kennis te nemen van 
feiten of achtergronden over discriminatie, kan er een duidelijke sociale norm tegen online dis-
crimiantie worden gecommuniceerd. Of volgers hierdoor zelf ook meer normen online zijn gaan 
stellen, is op basis van het onderzoek niet geheel duidelijk.
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Veel volgers van upstanders gaven aan dat ze door de inzet van #DatMeenJeNiet meer kennis 
hebben opgedaan over verschillende thema’s gerelateerd aan discriminatie. Dit geldt voor zowel 
volgers die zelf ervaring hebben met (online) discriminatie als volgers die hier geen persoonlijke 
ervaringen mee hebben. 

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat volgers van #DatMeenJeNiet op verschillende onderwer-
pen meer kennis hebben vergaard. Deze hebben we gerubriceerd in vijf kennisonderdelen: 

1. Kennis over verschillende vormen van discriminatie
 Volgers van upstanders geven aan meer kennis te hebben over bijvoorbeeld racisme, 

de rechten van transmensen, vrouwenrechten en de situatie in de Gazastrook. Volgers 
hebben ook meer kennis gekregen over de lhbti+ gemeenschap, ondanks dat zij zelf 
hier geen onderdeel van zijn. De hashtag helpt hierbij; hierdoor zien de volgers ook de 
andere upstanders die zich soms op andere thema’s focussen. Door aandacht te geven aan 
verschillende speciale dagen (bijv. dag tegen antisemitisme) kregen de volgers ook kennis over 
de verschillende gronden waarop discriminatie kan plaats vinden.  

2. Kennis over termen en definities 
 Volgers hebben meer kennis gekregen over de (wettelijke) definitie van discriminatie, over het 

gebruik van voornaamwoorden en over termen zoals validisme (en waarom de term ‘idioot’ 
validistisch is) en intersectionaliteit. Een upstander maakte bijvoorbeeld een informatieve post 
met kennis over genderneutrale voornaamwoorden (hen/die): de achtergrond, het gebruik 
ervan, inclusief voorbeeldzinnen en uitleg. Uit diens eigen ‘monitoring’ bleek het volgende 
bereik: 

“ Het is wel goed bekeken en ook goed gedeeld, dus die conclusie trek ik dan 

daaruit. Ja, het heeft 3.900 likes, 20.000 accounts bereikt en het is 2.008 

keer opgeslagen. Dus ja, dat is best oke. Je kunt niet zien hoe veel het is 

gedeeld. Dus ja, het is wel wat ik wilde bereiken ja. Hopelijk leren mensen 

er iets van.”  -  upstander

3. Geschiedenis en achtergrond van bepaalde vormen van discriminatie 
 Bijvoorbeeld informatie over het slavernijverleden en daarop gestoeld hedendaags racisme, of 

de geschiedenis van instituties, behandelingen en wetten rondom mentale gezondheid. Maar 
bijvoorbeeld ook over lhbti+ rechten. 

4. Kennis over hoe je je kunt uitspreken
 Upstanders gaven in de interviews aan dat ze door dit project sneller durven in te grijpen 

wanneer ze online discriminatie tegenkomen. Via de workshops en gastlessen hebben zij 
meer geleerd over hoe ze effectief kunnen ingrijpen. De upstanders laten aan hun volgers 
zien, en geven hun tips, wat ze kunnen doen als je online discriminatie of haat tegenkomt. 
En dat werd opgepikt door verschillende volgers. Veel mensen wíllen zich namelijk wel 
uitspreken, maar weten niet goed hoe of missen het zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen is 
vergroot door de kennis en ervaring die upstanders delen. 
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5. Bredere en andere perspectieven over maatschappelijke kwesties
 In de interviews vertelden volgers ook over hun eigen zoektocht en ontwikkeling in het leren 

over het uitspreken tegen online discriminatie. Sommigen stonden hierin nog aan het begin 
van de leercurve, waar anderen zich al langer verdiepten in dit onderwerp evenals andere 
maatschappelijke kwesties en hun positie daarin. Doordat de upstanders meer informatie 
geven of situaties (vanuit hun perspectief) duiden, bijvoorbeeld over hoe rascisme zich in 
Nederland uit, zeggen volgers meer bewust te zijn geworden. 

“ Ik denk dat hij het grotendeels wel heel goed doet, omdat hij ook veel 

feiten gebruikt. Dus gewoon goed onderbouwd waarom iets niet kan en dat is 

een van de belangrijkste dingen, want anders zullen mensen het helemaal 

nooit opnemen.”   -  volger

“ Ik heb geleerd om een thema, een duidelijke hashtag en persoonlijke 

verhalen te gebruiken. De menselijke kant door te laten zien wat het met 

mijzelf doet in plaats van een vinger te wijzen over hoe onethisch het is.”   

-  volger

Collectief bestrijden online discriminatie heeft zin
Een derde thema dat bij de onderzoeken naar voren kwam, is dat het collectief bestrijden van 
online discriminatie onder de hashtag en middels het project goed werkt. Zowel volgers als de 
upstanders vinden het formaliseren van het uitspreken tegen online discriminatie ‘empowering’. 
Daarmee bedoelen we dat de sociale norm die wordt neergezet door de upstanders, als het ware 
‘formeel’ gemaakt wordt met het platform dat #DatMeenJeNiet heeft gecreëerd op Instagram en 
met de hashtag. Mensen die meer willen weten over hoe ze zich kunnen uitspreken, krijgen via 
de hashtag, de upstanders en het Instagram-account van #DatMeenJeNiet concrete voorbeelden 
te zien. Dit draagt bij sommige volgers eraan bij dat ze minder het gevoel hebben dat het ‘toch 
geen zin heeft’:

“Ik vind het heel fijn dat er nu een collectief is van mensen dat zich actief 

ermee bezighoudt. Voornamelijk ook omdat ik merk dat wanneer iedereen heel 

erg op een eigen eiland is, dat we zo niks kunnen bereiken en dat is hoe social 

media voor heel veel mensen soms kan voelen.”  -  volger

Door het vormen van een groep die zich uitspreekt tegen online discriminatie, hebben volgers 
het gevoel dat anderen het tegengaan van online discriminatie ook sneller oppikken en serieus 
nemen. Hierdoor kan de sociale norm tegen online discrimantie zich sneller verspreiden. Onder 
de hashtag worden alle acties gegroepeerd, waardoor het later ook sneller terug te vinden is en 
naar anderen doorgestuurd kan worden.
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“ Ik vind het een goed initiatief. Dat het bestrijden van online discriminatie 

geformaliseerd en geinstitutionaliseerd wordt. Er komen niet daadwerkelijke 

instituties aan te pas, maar het wordt wel geconcretiseerd. Het wordt 

wat officieler gemaakt. Op die manier dat er echt een oproep wordt gedaan 

om echt concreet te clusteren tegen online discriminatie met meerdere 

mensen.”  -  volger

Ook blijkt dat een aantal volgers zich minder alleen voelt door de acties vanuit #DatMeenJeNiet. 
Een aantal geïnterviewde volgers vertelden dat ze vroeger dachten alleen te waren in hun erva-
ringen met (online) discriminatie. Dit gevoel hadden ze omdat ze dachten dat ze het als enige 
overkwam en/of dat ze er met niemand over konden praten. Doordat het probleem van (online) 
discriminatie door het project zo zichtbaar wordt gemaakt, is het fijn voor hen om te weten dat 
er meer mensen zijn die te maken hebben met discriminatie. Hierdoor voelen zij zich minder 
alleen. Het werkte dus ook ‘empowerend’. 

Activeren van omstanders blijft lastig
Uit het onderzoek blijkt dat het daadwerkelijk activeren van omstanders via een groep upstanders 
lastig is. Veel volgers gaven aan dat ze het nog een stap te ver vonden gaan om ook zelf in actie 
te komen op hun sociale media. De redenen hiervoor waren divers: sommigen misten praktische 
kennis over hoe dat te doen, anderen gaven aan überhaupt weinig te posten op sociale media en 
deze vooral te gebruiken om content te ‘consumeren’. Anderen stelden dat ze zich liever offline 
dan online uitspreken. Tijdens het project is op deze tussentijdse inzichten ingespeeld door bij-
voorbeeld simpele, praktische tips te delen en volgers op te roepen om @hashtagdatmeenjeniet 
te taggen op Instagram wanneer ze een discriminerend bericht tegenkwamen zodat een upstan-
der vervolgens in actie kan komen.

Impact in cijfers 
Tijdens de projectperiode van #DatMeenJeNiet zijn door de upstanders minimaal 1.767 berich-
ten op sociale media gepost en meer dan 920 verhalen op Instagram verschenen. De upstanders 
hebben bij elkaar in totaal minimaal3 51.322 likes gekregen en minimaal 3.495 reacties (peilda-
tum: eind juni 2022). Er zijn. Berichten waarin de strategie werd toegepast van het delen van een 
sociale norm én eigen ervaringen, leverden de meeste likes op. Voor meer monitoringscijfers: zie 
de bijlage. 

3 We schrijven ‘minimaal’ omdat het aantal nog kan oplopen na de laatste meting.
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Opstaan tegen 
online discriminatie: 
wat werkt?
Op welke manieren kun je opstaan tegen online discriminatie en hoe doe je dat 
concreet? In dit hoofdstuk beschrijven we strategieën en tips. Op basis van de data-
analyse van alle posts van de upstanders destilleren we zes strategieën: actief sociale 
normen stellen, ingrijpen en reageren op een discriminerend bericht, kennis delen, 
ervaringen delen, shaming en oproepen tot actie. Vanuit de interviews met de volgers 
en de eerste groep upstanders evenals de casusanalyse worden deze strategieën 
behandeld en geven we antwoord op de vraag: hoe en onder welke voorwaarden werkt 
opstaan tegen online discriminatie het beste?

Praktische tips bij het actief en reactief reageren op online 
discriminatie
• Maak het persoonlijk. Een post spreekt mensen meer aan als het persoonlijk is. Dit kan bij-

voorbeeld door de post te koppelen aan een hobby of aan persoonlijke ervaringen. Wanneer 
een upstander uit eigen ervaringen spreekt, voelt de post meer authentiek. Ook zorgt een per-
soonlijk bericht vaak voor een andere kijk op een bepaald thema: je kijkt naar het thema door 
de ogen van de upstander.

• Maak het toegankelijk. Een post tegen online discriminatie werkt het beste als deze begrijpe-
lijk en toegankelijk is geformuleerd. Gebruik dus geen moeilijk taalgebruik of jargon. Gebruik 
bij voorkeur ook ondertiteling bij een post met audio en video en een tekstuele beschrijving van 
plaatjes en foto’s (image ID’s) om deze zo inclusief mogelijk te maken.

• Maak posts niet te lang. Bij het maken van een post is het goed om af te wisselen en na te 
denken over de lengte en vorm van de berichten. Zo kun je bijvoorbeeld langere stukken tekst 
op Instagram toegankelijker maken door ze op te delen in meerdere posts waartussen je kunt 
swipen of het te delen via de story-functie. 

• Denk na over een passende toon. Meerdere volgers weerhouden zich ervan om zich uit te 
spreken doordat het online lastig is om het bericht op de bedoelde manier over te brengen. 
Het uitleggen van de bedoelde toon kost vaak veel moeite en tijd. Bovendien kan deze uitleg 
genegeerd worden door de ontvanger omdat die zich al aangevallen voelt. Upstanders hebben 
verschillende voorkeuren voor het gebruik van de juiste toon. Het tonen van emoties of wat 
een post met je doet kan een goede strategie zijn. Sommige upstanders blijven volgens hen-
zelf ‘extreem vriendelijk’ omdat zij graag mensen iets willen leren op een positieve manier. Een 
upstander zegt bijvoorbeeld: 

3
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“ Als ik een een-op-een gesprek voer, dan geef ik gewoon heel rustig uitleg 

van: ‘Oke luister, ik zie wat je zegt en ik snap dat het helemaal niet komt 

vanuit een plek van haat, maar bekijk het eens van deze kant. Dan merk ik 

dat mensen heel gemakkelijk geneigd zijn om - nou ja, niet gemakkelijk- 

eventjes na te denken van: zit er ook een andere kant aan het verhaal?” 
- upstander

Voor anderen past een vriendelijke toon minder goed. Kies dus zelf wat bij je past. Houd er 
rekening mee dat het mentaal vermoeiend kan zijn. Daarom is een veelgehoorde tip: kies je 
moment, houd je energieniveau in de gaten en kies er soms ook voor om het niet te doen, als 
het even niet lukt.

• Combineer strategieën. De strategieën die in dit hoofdstuk behandeld worden, komen het 
meest tot hun recht als ze gecombineerd worden. Bijvoorbeeld het stellen van een sociale norm 
gecombineerd met het delen van een eigen ervaring. Let op dat je niet te veel verschillende 
strategieën combineert, twee of drie zijn genoeg. 

Strategie 1: actief sociale norm stellen 

Het stellen van een sociale norm online kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het 
plaatsen van normstellende reacties onder een discriminerende post. Dit is een manier van reac-
tief reageren, dit behandelen we uitvoeriger bij strategie 2 ‘ingrijpen’. De sociale norm kan ook 
in eigen posts worden gebruikt om meer context en uitleg te geven over wat online discriminatie 
is en doet met mensen. Een vergelijking maken met andere vormen van discriminatie kan daarbij 
helpen. 

Uit de theorie. Sociale normen gaan over dat wat mensen denken dat wenselijk gedrag is 
in een sociale context (Tankard & Paluck, 2016). Het effect van het stellen van een sociale 
norm, is dat wanneer mensen denken dat anderen discriminatie afwijzen ze zelf ook minder 
gaan discrimineren. Uiteindelijk gaan mensen niet alleen minder discrimineren omdat dat 
afgewezen wordt maar ook omdat ze zelf die sociale norm ‘normaal’ zijn gaan vinden 
(Bennett & Sekaquaptewa, 2014; Munger, 2017; Sechrist & Milford, 2007; Wittenbrink & 
Henly, 1996).

“ je zou dit toch ook niet accepteren, als je tegen joden zegt dat ze geen 

‘kap’ mogen dragen.” - upstander over moslimracisme

Een sociale norm kan expliciet (letterlijk, heel duidelijk) of impliciet (niet nadrukkelijk gezegd of 
geschreven, maar dat het ‘tussen de regels’ er wel in zit) uitgedragen worden, zo bleek uit de 
verschillende interviews. Impliciet de norm stellen dat (online) discriminatie uit den boze is, kan 
bij elke strategie, zoals het delen van kennis of een ervaring. Bij de strategie ‘actief sociale norm 
stellen’ bedoelen we dat expliciet in een post of verhaal de boodschap wordt gegeven dat discri-
minatie niet kan of dat wordt opgeroepen tot het gelijk behandelen van mensen.
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Tips bij het actief stellen van de sociale norm: 
• Gebruik feiten of meningen uit artikelen of onderzoeken die een sociale norm uitdragen 

tegen discriminatie. Bijvoorbeeld: ‘Zoveel procent van de mensen vindt discriminatie niet 
acceptabel.’

• Zoek naar overeenkomsten. Spreek mensen aan op gemeenschappelijke kenmerken, bijvoor-
beeld dat je in dezelfde wijk of stad woont of dezelfde interesse hebt. Deze tip kan ook wor-
den toegepast worden als je de strategie ingrijpen gebruikt, dan kan deze informatie eventueel 
uit een profiel worden gehaald. 

• Sociale normen kunnen aansluiten bij het nieuws. Wanneer er in het nieuws is dat er on-
recht gedaan wordt tegen een bepaalde groep, dan kun je daarin stelling nemen door daarover 
een post te plaatsen. 

• Houd in je achterhoofd dat het effect niet altijd zichtbaar is. Maar positieve posts en/of 
normstellende reacties ondersteunen anderen. Deze worden gelezen door omstanders en 
stellen daarmee een sociale norm. Het brengt hierdoor niet altijd directe voldoening, houd hier 
rekening mee om de moed erin te houden. 
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Strategie 2: ingrijpen en reageren op een discriminerend 
bericht
Een effectieve strategie om de sociale norm te veranderen in een antidiscriminatie-norm is door 
(openbaar) te reageren op discriminerende berichten of reacties online. Dat kan op verschillende 
manieren. Bij het ingrijpen worden ook verschillende strategieën toegepast die hierboven of on-
der worden besproken. Zoals de combinatie van het gebruik maken van een sociale norm en het 
shamen van iemand. Wat ook kan is mensen aanspreken op iets wat zij op hun profiel hebben 
staan. Zoals kinderen of huisdieren, deze kunnen worden betrokken in de reactie die je geeft.

Uit de theorie. Ingrijpen wordt ook wel counterspeech (oftewel: tegenspraak) genoemd. 
Het gaat om het direct tegenspreken van online discriminerende berichten (Matthew, 
Saha, Tharad, Rajgaria, Sighania, Maity, Goyal & Mukherjee, 2019). Het voordeel van 
counterspeech is dat het niet het gevecht aangaat met de vrijheid van meningsuiting. Het is 
immers een andere gebruiker die iets inbrengt tegen het discriminerende bericht (Matthew 
et al., 2019). Het effect van counterspeech is in verschillende onderzoeken bewezen 
(Gulker, Mark en Monteith, 2013; Munger, 2017). Uit deze onderzoeken blijkt bijvoorbeeld 
dat het beste werkt als iemand vanuit de eigen groep zich uitspreekt tegen online 
discriminatie en dat als meerdere mensen uit eenzelfde groep dit doen, dit meer effect heeft 
(Garland, Ghazi-Zahedi, Young, Hébert-Dufresne, & Galesic, 2022). 

“Er stond: ‘Paardenhond ik wens jou de meest pijnlijke dood.’ Allemaal 

hoofdletters en zo. Toen heb ik daarop gereageerd. Ik ging eerst naar haar 

account, dit was trouwens op Facebook. En het viel mij op dat ze een heleboel 

lieve en mooie woorden gebruikte. Ik heb op haar gereageerd met: ‘Wat gebruik 

je mooie woorden op je Facebook-pagina. Ik herhaal je even: we zijn allemaal 

mooie mensen, streven naar liefde, geluk en respect voor onszelf en voor een 

ander.”  - upstander

Een manier om in te grijpen is het stellen van vragen aan de dader. Zoals: weet je hoe dit voelt 
voor…?. Maar andersom kan ook, bijvoorbeeld door te vragen naar de emoties van de dader. 

Uitleggen waarom iets discriminerend is, kan ook een goede manier zijn bij het reageren op een 
discriminerend bericht. Bijvoorbeeld door te vertellen waarom iets kwetsend is. Vaak zijn men-
sen zich niet altijd even bewust hiervan. Zeker als het om bepaalde termen gaat. Een alternatief 
bieden is dan wel belangrijk. Validisme wordt bijvoorbeeld vaak niet herkend in onze taal. Denk 
hierbij aan woorden als ‘idioot’ of ‘achterlijk’. Uitleggen waar dit vandaan komt kan helpend zijn. 
Modereren en verwijderen is ook een manier om in te grijpen. Dit kun je bijvoorbeeld goed doen 
in je eigen comment-secties.
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Tips bij ingrijpen en reageren:
• Check eerst het account van de persoon die een discriminerende post heeft geplaatst om te 

achterhalen of het niet een nepaccount of ‘troll’ is. Bekijk o.a. de profielfoto en check wat voor 
soort berichten iemand plaatst, wanneer en hoe vaak.

• Denk na over de toon. Heel vriendelijk reageren op een heel boos bericht kan helpen om de 
toon van een online gesprek te veranderen. Overtuigen hoeft ook niet altijd het doel te zijn. 
Soms kan het ook helpen om eerst begrip te tonen voor iemand. Dit werkt voornamelijk als je 
een (privé)gesprek met iemand aangaat. 

• Stel vragen, zeker die uitnodigen tot zelfreflectie. Wanneer je een statement geeft, zijn 
mensen sneller geneigd om te reageren met een tegenargument. 

• Grijp in op een manier die bij je past. Er waren upstanders die juist het gesprek aan gingen, 
bijvoorbeeld via DM’s (privéberichten), maar ook upstanders die juist berichten negeerden, 
accounts blokkeerden, meldingen maakten of berichten verwijderden. Een belangrijke tip is om 
bij jezelf te blijven. 

• Pick your battles. Bepaal vooraf of je wel of niet gaat ingrijpen. Heb je het gevoel dat je echt 
iets kan bijdragen op degene die post of op de meelezers? Of heb je even weinig energie, zit je 
niet zo lekker in je vel en kan je beter iemand anders vragen?

• Reageer met meerdere mensen tegelijkertijd op een discriminerend bericht online en doe 
dat openbaar. Hoe meer mensen een tegengeluid laten horen op een negatief bericht, hoe 
sterker de sociale norm wordt neergezet. Dit wordt ook wel ‘swarming’ genoemd.

• Richt je op de ‘omstanders’ of ‘meelezers’. Zeker bij heftige berichten van trollen kan de 
(openbare) reactie zich beter richten op de omstanders dan op de persoon die het discrimine-
rende bericht heeft gepost. Deze persoon gaat wellicht alleen maar in discussie of zal niet van 
gedachte zal veranderen. Hiermee zet je de sociale norm neer dat dit bericht niet oké is. Denk 
hierbij wel aan de timing: je wilt niet met een reactie op een oud bericht nogmaals aandacht 
geven aan een oud discriminerend bericht. 
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Er zijn verschillende redenen waarom mensen online minder snel ingrijpen bij discrimine-
rende opmerkingen dan in de offline wereld. Dat heeft te maken met een aantal unieke 
factoren die vooral online spelen. Door in te spelen op deze factoren is de kans groter dat 
andere mensen online ook gaan ingrijpen bij discriminerende berichten. 

Online wordt discriminatie minder snel herkend 
Mensen zien het vaker en sneller als een grap. Daarnaast speelt bij racisme ‘kleurenblind-
heid’ een rol. Bij kleurenblindheid vinden mensen dat huidskleur er niet toe doet. Het 
gevolg hiervan is, is dat deze mensen ook minder snel racisme herkennen, wat hen weer-
houdt om bij online discriminatie in te grijpen (Tynes & Markoe, 2010). Daarnaast beoor-
delen mensen seksisme online ook minder snel als niet acceptabel (Wijngaert, Maessen, 
Reijden & Bloemen, 2020). 

Eigen vooroordelen 
Eigen vooroordelen en stereotypen zijn een belangrijke voorspeller van discriminerend 
gedrag, ook online. Ook kan het invloed hebben op het feit dat mensen wel of niet in-
grijpen bij een discriminerend bericht. Zo blijkt uit onderzoek blijkt dat als mensen minder 
vooroordelen hebben over homoseksualiteit, eerder ingrijpen op homofobe berichten op 
Facebook dan als zij meer vooroordelen hebben (Freis & Gurung, 2013).

Afsluiten voor negatieve berichten 
Een andere reden waarom mensen niet ingrijpen, is dat zij zich afsluiten voor negatieve 
berichten op sociale media. Dit doen ze bijvoorbeeld omdat deze berichten hen te veel 
raken. Een andere reden is dat mensen te veel aan hun hoofd hebben waardoor ingrijpen 
niet een prioriteit is (Berg & Schothorst, 2017). 

Geen empathie voelen
Mensen grijpen ook minder snel in wanneer zij geen empathie voelen voor slachtoffers of 
het niet zo erg vinden wat er gebeurt. Als mensen de persoon persoonlijk kennen, is de 
kans groter dat ze ingrijpen. Meeleven met het slachtoffer is belangrijk. Als mensen bij-
voorbeeld een BN’er die te maken heeft met online discriminatie ‘irritant’ vinden, zal men 
ook minder geneigd zijn in te grijpen (Ter Berg & Schothorst, 2007). 

Gevoel dat het geen zin heeft
Enerzijds heeft de discriminatie al plaatsgevonden, komt het op grote schaal voor en/of 
weten mensen niet dat melden bij een platform zin heeft, waar ze kunnen melden en wat 
er mee gedaan wordt (Ter Berg & Schothorst, 2007).

Niet verantwoordelijk voelen
Veel mensen zien het niet als hun verantwoordelijkheid om tegen online discriminatie op 
te treden. Daarvoor wijzen mensen al snel naar de socialemediaplatforms zelf (Ter Berg & 
Schothorst, 2007).

waarom grijpen mensen niet in?
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Niet weten hoe in te grijpen
Wat ook meespeelt, is dat mensen die het wél erg vinden, vaak niet weten hoe ze moeten 
ingrijpen. De drempel is daardoor te hoog. Dit zagen we ook terug in de interviews met 
volgers van #DatMeenJeNiet.

Risicoperceptie
Een andere reden om niet in te gijpen, is dat mensen het te risicovol vinden. Voor hun ei-
gen veiligheid of wel bang zijn hun sociale status te verliezen als zij wel ingrijpen (Ter Berg 
& Schothorst, 2007).

Strategie 3: kennis delen
Het delen van kennis op sociale media kan meerdere doelen dienen. Bijvoorbeeld dat mensen 
zich bewust worden van het bestaan van verschillende vormen van discriminatie, wat de gevol-
gen daarvan kunnen zijn, waarom bepaalde termen discriminerend zijn en welke termen je wél 
kunt gebruiken. Onwetendheid en onbegrip liggen vaak mede ten grondslag aan discriminatie. 

De ervaring van sommige upstanders is dat veel mensen welwillend zijn en willen leren om het 
zelf beter te doen, of zelfs om anderen ook op discriminerend gedrag aan te kunnen spreken, 
maar simpelweg niet genoeg kennis hebben van de problematiek, de prevalentie en de gevolgen 
van discriminatie voor verschillende groepen mensen. Dan is het delen van kennis heel nuttig; 
deze welwillende mensen leren niet alleen zelf iets en krijgen meer begrip voor de situatie van 
een ander, maar het geeft hun ook handvaten om over te gaan op actie, op wél ingrijpen bij 
discriminatie. 

Naast bewustwording heeft het delen van kennis nog meer voordelen. Zo maakte een upstander 
een post over het gebruik van neutrale voornaamwoorden, deels om diens kennis op anderen 
over te brengen, en deels voor zichzelf zodat die het niet steeds opnieuw hoeft uit te leggen aan 
mensen die ernaar vragen. Anderen kunnen hier ook gebruik van maken; dan kan men simpel-
weg verwijzen naar die kennis. Zo’n post leert mensen iets, je kunt er later nog naar verwijzen, 
én stelt daarnaast ook een sociale norm: dít is hoe je – in dit geval – neutrale voornaamwoorden 
gebruikt.  

“Ik vond het voor mij, maar ook voor andere mensen die neutrale 

voornaamwoorden gebruiken, gewoon makkelijk om naar een post te kunnen 

verwijzen, zodat ik het niet steeds hoef uit te leggen.”  

 - upstander

Kennis delen wordt door de upstanders ook vaak gecombineerd met het delen van een eigen 
ervaring. Het voordeel volgens hen is dat je een heel complete post krijgt die de kennis naar de 
praktijk vertaalt. Bij strategie 4 lees je meer over het delen van ervaringen. Ook bij het ingrijpen 
en reageren op een discriminerend bericht kun je kennis delen om je reactiekracht bij te zetten. 
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Tips bij kennis delen: 
• Deel kennis over waar mensen online discriminatie kunnen melden of aangifte kunnen 

doen. Online discriminatie wordt namelijk, net als offline discriminatie weinig gemeld. Door de 
meldingsbereidheid te vergroten, krijgen instanties ook beter zicht op de aard en omvang van 
online discriminatie en wordt er wellicht meer tegen gedaan.

• Wees zorgvuldig; zorg dat het klopt wat je schrijft en dat je verstand van zaken hebt, alvorens 
je een informatieve post maakt. Enerzijds geeft dit jou zelfvertrouwen, anderzijds kun je de 
kennis en de context daarmee beter overbrengen op anderen. 

• Voeg waar mogelijk bronnen toe; waar kunnen mensen meer lezen over de kennis die je 
deelt? Dit zorgt voor transparantie en betrouwbaarheid. 

• Geef voorbeelden bij de informatie. Dit helpt om het concreter te maken, wat gemakkelijker 
tot begrip leidt. 

• Je kunt ook doorverwijzen naar goede informatieve posts van anderen. Het voordeel hiervan 
is dat volgers zo steeds meer kennis en ervaringen tot zich nemen over (het tegengaan) van 
discriminatie. 

• Als je uitlegt waarom bepaalde termen niet gebruikt moeten worden, of welke gedrag niet 
acceptabel is, geef dan ook één of meerdere alternatieven wat wél acceptabel is. 
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Strategie 4: ervaringen delen
Het delen van je eigen ervaring met discriminatie werkt volgens upstanders goed om mensen 
aan het denken te zetten, om zaken die onderbelicht zijn in de (sociale) media aan te kaarten en 
om taboes te doorbreken. Ook werkt het delen van een (persoonlijke) ervaring met discriminatie 
goed om empathie op te wekken. Voor volgers kan het bestaan van discriminatie concreter wor-
den als zij voorbeelden en perspectieven zien van mensen die dat zelf ervaren. Twee upstanders 
geven ook aan dat ze het idee hebben dat persoonlijke verhalen beter aankomen bij mensen, 
dat men sneller reageert wanneer een bericht een bepaalde emotie oproept en dat de reacties 
diepgaander zijn als je een bericht persoonlijk maakt. 

Uit de theorie. Het delen van ervaringen met (online) discriminatie zorgt ervoor dat 
mensen gaan meeleven met de gediscrimineerde persoon. Hierdoor ontstaat er empathie. 
Op dat moment gaat het eigen zelfbeeld en het beeld van de ander met elkaar overlappen.  
Hierdoor verminderen stereotypen en vooroordelen, die voorspellers zijn voor discriminerend 
gedrag (Felten et al., 2020).
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“ Ik merk met name wel dat persoonlijke verhalen delen goed werkt, ik denk 

omdat ze er dan een naam en gezicht bij hebben, dat het minder abstract is.”   

- upstander

Upstanders gaan verschillend om met het delen van hun ervaring. Sommige vinden het bijvoor-
beeld het belangrijkst om bewustzijn te creëren, waarbij het delen van de ervaring het hoofddoel 
op zich is. Voor anderen is het delen van een eigen ervaring een middel en niet zozeer het doel; 
het kan ook dienen als aanvulling bij het delen van kennis of een oproep tot actie, om zo een 
compleet plaatje te krijgen en meer impact te creëren. Zo draagt het delen van eigen ervaringen 
ook bij aan meerstemmigheid, aan diverse perspectieven op een bepaalde kwestie.

Upstanders stellen wel dat het vaak veel energie kost om je eigen ervaring te delen, en vervol-
gens ook nog met de (soms negatieve) reacties daarop te maken hebt. Dit is vooral het geval 
wanneer upstanders zélf tot een groep behoren die vaak gediscrimineerd wordt; het raakt hen 
persoonlijk en de emoties die hierbij komen kijken kunnen het soms een (te) grote last maken. 

Tips bij ervaringen delen: 
• Denk na over je doel: is de ervaring delen zelf het hoofddoel of gebruik je het als aanvulling 

op het delen van kennis of een oproep tot actie? 
• Geef volgtips: voeg aan het einde van je bericht of post accounts toe om te volgen voor meer 

perspectieven en ervaringen. Als mensen in hun tijdlijn meerdere perspectieven en ervaringen 
van verschillende mensen voorbij zien komen, draagt dit bij aan de empathie en kennis op dit 
thema. 

• Spreek vanuit je eigen gevoel en ervaring. Dit komt het meest authentiek over, aldus vol-
gers van #DatMeenJeNiet. Als je zelf geen ervaring hebt met (een bepaalde vorm van) discrimi-
natie, dan kun je (met toestemming!) de ervaring van anderen delen, of een vraag stellen die 
mensen aan het denken zet.  

• Schakel een bondgenoot in. Je kunt iemand anders vragen om bij te springen of om jouw 
verhaal te delen. Zo heb je er zelf minder (mentaal) werk aan. 

Strategie 5: shaming 
Shaming is een van de strategieën die de upstanders gebruikten om discriminatie aan te kaarten. 
Het ging hierbij om het publiekelijk te schande brengen van bepaald discriminerend gedrag van 
een persoon of organisatie die discrimineert. 

Uit de theorie. Uit onderzoek blijkt dat het shamen (en namen) van bedrijven door ngo’s 
en burgers bij die bedrijven druk kan uitoefenen om meer maatschappelijk verantwoord 
te gaan ondernemen (Aguinis en Glavas, 2012). Dit werkt beter bij bedrijven die sterk 
afhankelijk zijn van hun goede merknaam (Spar & La Mure, 2003). Naming en shaming 
is niet altijd de beste strategie, om echt effect te hebben bij bedrijven, moeten zij door 
meerdere geshamed worden, moet een bedrijf of organisatie voldoende middelen hebben 
om daadwerkelijk iets te veranderen, met het management ervan overtuigd zijn dat zij fout 
bezig zijn of moet een bedrijf of organisatie sterk afhankelijk zijn van hun goede naam 
(Visser & Felten, 2018).
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Shaming kan gedaan worden door iemands discriminerende bericht te delen, bijvoorbeeld in een 
Instagram story, of een discriminerende gebeurtenis. Dit kan met of zonder naam en toenaam 
van de persoon of de instantie die geshamed wordt en met of zonder tag, beide manieren heb-
ben een ander effect. Zo leidt taggen zonder naam vooral tot het stellen van een sociale norm en 
bewustwording, terwijl het taggen met naam de persoon in kwestie aanpreekt op diens ge-
drag. Vaak met de hoop om tot een gesprek te komen, zoals via DM’s om zo mensen op andere 
gedachten te brengen. De intentie en het doel wat je hiermee hebt is hiervoor belangrijk. Zoals 
blijkt uit de volgende quote:

“Er zijn verschillende posts geweest waarbij ik (de naam) wel heb 

doorgekrast. En verschillende ook niet. Daar werd ik ook op aangesproken 

door mijn netwerk. Ze vroegen mij direct of het de bedoeling was dat we nu 

accountnamen zien. Ik vind persoonlijk het belangrijk om niet accountnamen 

bekend te maken. Want mijn doel is niet om mensen in het openbaar in een 

negatief licht te zetten. In de stories die ik plaats heeft het voor mij 

vooral te maken met bewustzijn creeren.”   - upstander  

Shaming kan meerdere doelen dienen, apart of tegelijkertijd. Ten eerste stelt het indirect een 
sociale norm: dit gedrag is niet acceptabel. Ten tweede kan het bewustzijn creëren onder volgers 
over het bestaan en verschijningsvormen van (bepaalde vormen van) discriminatie of waarvan 
mensen niet weten dat het discriminatie is. Ten derde kan het de persoon of de organisatie die 
geshamed wordt tot actie of verandering aanzetten, als degene is getagd en daardoor gecon-
fronteerd wordt met diens gedrag.



#Datmeenjeniet eindrapportage   *   pagina 35 van 52

Het shamen van bedrijven en instanties levert vaak het meeste op. Maar het shamen van indivi-
duen kan ook effect hebben, bijvoorbeeld wanneer er een privégesprek volgt. 

Shaming kan ook gecombineerd worden met het delen van kennis. Wanneer iemand bijvoor-
beeld bewust wordt ‘gemisgenderd’ 

, dan kan iemand daar een screenshot van maken en dat posten met uitleg waarom dit niet kan 
en ervaren wordt als discriminerend. Het is belangrijk om hier bewust en precies mee om te gaan. 
Ook kan shaming worden gecombineerd met het delen van een eigen persoonlijke ervaringen.

Tips bij shaming: 
• Denk na over wie of wat je wilt bereiken met shaming. Wil je vooral bewustzijn creëren 

onder je volgers? Dan is taggen niet nodig.
• Als je iets teweeg wilt brengen bij de persoon of de instantie die zich discriminerend heeft 

uitgelaten, is het van belang dat diegene wel op de hoogte is van jouw actie. Als dit dus je 
doel is, tag dan diegene wiens bericht je laat zien. 

• Je moet stevig in je schoenen staan, want je kan veel negativiteit terugkrijgen. Dat is zeker 
het geval wanneer je bekende mensen of grote organisaties aan de schandpaal nagelt en hen 
tagt. Houd ook hierbij je eigen energieniveau in de gaten. 

• Shaming werkt vooral goed als je veel volgers hebt. Je kunt meer mensen bereiken door je 
volgers op te roepen het bericht ook te delen (eventueel met tags van de dader). 

• Houd je eigen veiligheid en de veiligheid van de persoon die geshamed wordt in de gaten. 

Strategie 6: oproepen tot actie
Veel upstanders roepen hun volgers op tot actie om ook op te staan tegen online discriminatie. 
Dat oproepen kan op vele manieren en wordt vaak gecombineerd met een andere strategie. Hier-
bij is het van belang om van klein naar groot te werken. Oproepen tot een actie zoals meegaan 
naar een protest of ingrijpen bij online discriminatie, kan ‘groot’ voelen voor mensen die nog niet 
precies weten wat het probleem is, de achtergrond en context ervan niet kennen of hoe groot 
het probleem is. Daarom gebruiken veel upstanders deze strategie als aanvulling op het delen 
van kennis of een ervaring. Oproepen tot reflectie werkt volgens de upstanders vaak goed als 
‘voorafje’ aan oproepen tot actie. 

Uit de theorie. Er zijn verschillende fases die mensen moeten doorlopen voordat ze wel of 
niet ingrijpen:
1: herkennen van discriminatie; 
2: het gevoel krijgen dat het legitiem is om in te grijpen;
3:  het gevoel hebben dat iemand (gedeeltelijk) verantwoordelijk is om iets tegen 

discriminatie te doen;
4: kosten-batenanalyse maken of ingrijpen zin heeft en iets oplevert;
5:  bepalen welke strategie of interventie het beste is. Iemand moet het idee hebben dat die 

vaardig is om in te grijpen en dat het zin heeft (Taouanza & Felten, 2017). 

Verschillende upstanders geven aan dat ze wel positieve reacties ontvangen, maar dat hun vol-
gers zelf nog niet per se over lijken te gaan tot actie. Het blijft dus vaak bij reageren en uitspre-
ken dat ze het ook vinden, maar vervolgens doen ze er verder niks mee. Maar: besef dat elke 
kleine actie of verandering er één is. Een petitie tekenen of een post delen is voor mensen minder 
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spannend dan zelf ingrijpen bij discriminatie. Dit kunnen hun eerste stappen zijn. Naarmate men-
sen dit vaker doen, voelen ze zich later zelfverzekerder om ook zelf in te grijpen. 

“(Ik) ben zelf niet zo heel fantastisch met woorden, dus als er iets 

voorbijkomt met een pakkend filmpje en dit is gaande, dan deel ik dat liever, 

dan versterk ik andermans stemmen liever dan dat ik het doe in mijn eigen 

woorden (...) Ik denk dat de meeste mensen dat hebben, dat ze liever delen.”  

-  volger

Een paar volgers gaven aan wel geïnspireerd te worden door het zien van de posts en het pro-
ject, maar (nog) niet voldoende geactiveerd worden om zelf zich ook uit te spreken tegen online 
discriminatie. Dit heeft vooral te maken met dat ze nog onvoldoende weten wat ze precies kun-
nen zeggen of doen als ze discriminatie tegenkomen. Handvatten bieden om die stap te zetten 
van inspiratie naar actie is dus cruciaal.

Tips bij het oproepen tot actie:
• Maak het concreet. ‘Kom in actie’ of ‘ga iets doen’ is niet duidelijk en activeert mensen niet 

direct. Zeg bijvoorbeeld: ‘Teken deze petitie’ of ‘deel dit in je netwerk.’ Je kunt volgers ook 
oproepen om discriminerende of haatvolle reacties te melden bij het socialemediaplatform, bij 
het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND of bij de politie.

• Neem volgers bij de hand. Zomaar opeens volgers oproepen om te reageren op online discri-
minatie kan averechts werken, zo vertelt ook deze upstander:  

“Je moet niet zomaar opeens beginnen met zeggen dat ze moeten reageren. Je 

moet mensen eerst bewust maken met het feit dat het er is. In die zin moet 

je wel bewust stap voor stap toewerken naar wat je uiteindelijke doel is. Dus 

bewustwording creeren, daarna mensen laten nadenken van hoe ze zelf staan 

in het verhaal: zijn ze bystanders of upstanders? En ik denk daarna proberen 

te motiveren om ook een reactie achter te laten.”  -  upstander

• Geef duidelijke, laagdrempelige tips aan volgers. Je kunt ze ook vragen om jou of organisaties 
te taggen wanneer ze op discriminerende berichten stuiten.

• Richt je (ook) op de slachtoffers van online discriminatie, door liefdevolle reacties te plaatsen 
tegenover een discriminerend bericht of haatreacties. Anderen oproepen dit ook te doen is 
concreet en laagdrempelig en heeft veel effect. En het zet tegelijkertijd een sociale norm neer.  
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Zelf aan de slag
In dit hoofdstuk delen we voor organisaties die een vergelijkbare aanpak willen 
opzetten drie geleerde lessen die we hebben opgedaan tijdens de uitvoering van 
#DatMeenJeNiet. Aan het einde van dit hoofdstuk zoomen we in op de e-learning die 
gebruikt kan worden in het onderwijs of jongerenwerk om kennis en handvatten te 
bieden aan jongeren over en bij online discriminatie op sociale media. 

Les 1: geef jongeren de hoofdrol
In #DatMeenJeNiet speelden jongeren de hoofdrol, en dat heeft goed uitgepakt. Veel jongeren 
voelden zich heel betrokken bij het project en vooral bij elkaar. Een manier om hen de hoofd-
rol te geven is door bijvoorbeeld hen te betrekken bij het organiseren van bijeenkomsten, het 
beheren van socialemedia-accounts en te vragen naar verbeterpunten. Daarnaast is er een aantal 
specifieke punten aan te bevelen bij een soortgelijk jongerenproject over de aanpak van online 
discriminatie:

• Geef jongeren de vrijheid om hun eigen strategie te bepalen 
Verschillende upstanders geven aan dat het fijn is dat je (tot zekere mate) zelf kunt bepalen 
hoeveel tijd je investeert in het project en hoe je het project invulling geeft. Dit maakt dat het 
project gemakkelijk te combineren is met een reguliere baan of studie. Het zorgt er ook voor 
dat er balans is in hun eigen posts op sociale media.

• Faciliteer contact en uitwisseling tussen upstanders 
Upstanders geven aan dat het een pluspunt is dat ze in contact zijn met andere upstanders. 
Hierdoor kunnen ze aan elkaar vragen stellen en kennis met elkaar uitwisselen. Ook kunnen ze 
steun vinden bij elkaar en samen ingrijpen bij online discriminatie. Voor de verschillende groe-
pen upstanders maakte de projectorganisatie hiervoor WhatsApp-groepen aan. Ook werden 
online begeleidingssessies georganiseerd voor extra uitwisseling. Een bijkomend voordeel van 
meerdere momenten van uitwisseling is dat het helpt om de toon van berichten of reacties te 
bepalen, iets waar verschillende upstanders soms mee worstelen.

• Geef jongeren een vrijwilligersvergoeding  
Om jongeren te motiveren maar ook om commitment te krijgen, kan het helpen om een 
vrijwilligersvergoeding aan te bieden. Wanneer jongeren een dergelijk project niet vanuit hun 
opleiding uitvoeren; geef (de maximale) vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. Vergeet niet een 
vrijwilligersovereenkomst op te stellen. 

• Kies voor een korte, afgebakende periode dat upstanders meedoen  
Richting het einde van het eerste jaar van het project werd duidelijk dat een jaar deelnemen 
aan een dergelijk project heel lang is voor een groot deel van de jongeren en jongvolwassenen. 
Het is verstandig om de periode in te korten naar bijvoorbeeld drie tot zes maanden. Zodoende 
is er voldoende tijd om ervaring op te doen met het ingrijpen bij online discriminatie en zal de 
aandacht minder snel ervoor wegglippen.

• Zorg voor een balans aan ervaringen binnen de groep  
Elke upstander heeft zo zijn eigen ervaring met discriminatie en het opstaan ertegen. Wanneer 
in een groep zowel jongeren zitten die al (wat) meer ervaring hebben met opstaan tegen online 
discriminatie als jongeren die dat nog weinig doen, kan er optimaal van de ervaringskennis 

4
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gebruik worden gemaakt. De ene groep kan zo de andere groep meekrijgen. 
• Moedig het uitspreken als groep aan  

Het werkt beter als méér mensen zich tegelijkertijd uitspreken tegen online discriminatie en 
haat: een negatieve discussie wordt dan eerder positief. Upstanders vinden het prettig dat ze 
onderdeel zijn van een groep en de #DatMeenJeNiet-community. Het is fijn om rugdekking te 
vragen of krijgen van anderen wanneer ze in een discussie belanden.

Les 2: bied ondersteuning en verwachtingsmanagement 
• Bied concrete handvaten aan voor het uitspreken tegen online discriminatie 

Om jongeren en anderen te activeren om zich uit te spreken tegen online discriminatie is het 
handig om te weten hoe je dit moet doen, wat wel en wat juist niet werkt. Dat kan door mid-
del van trainingen voor de upstanders hierover, maar ook door bijvoorbeeld posts te maken die 
upstanders kunnen delen. Om volgers in actie te laten komen, moet de drempel voor hen zo 
laag mogelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld door middel van het delen van korte, praktische 
tips over wat online discriminatie is en hoe in te grijpen, waar ze discriminatie kunnen melden 
of dat ze het Instagram-kanaal van #DatMeenJeNiet of een van de upstanders kunnen taggen 
wanneer ze op schadelijke posts stuiten zodat iemand van hen in actie kan komen. 
 
In het volgende hoofdstuk staan strategieën en tips van de upstanders van #DatMeenJeNiet, 
welke te gebruiken zijn in trainingen en andere materialen voor jongeren. Ook kan gebruik ge-
maakt worden van de e-learning, die in oktober 2022 beschikbaar wordt gesteld via de online 
Movisie Academie. 

T  Dit zijn voorbeelden van posts die de projectorganisatie van #DatMeenJeNiet maakte en die upstanders 

konden delen op hun eigen accounts.

• Reik kennis aan en bied ruimte voor uitwisselen van ervaringskennis 
In de workshops deelden wij (wetenschappelijk gefundeerde) kennis over hoe op te staan bij 
discriminatie, wat er nodig is om omstanders te activeren en hoe een sociale norm gedeeld kan 
worden. Ook haakten gastsprekers aan. Verschillende upstanders geven aan dat het fijn is om 
met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Ze vinden het prettig om regelmatig samen 
te komen en met elkaar te kunnen brainstormen. Ook het bespreken van elkaars berichten 
ervaren ze als leerzaam en inspirerend. Het samen content maken, kan ook motiveren om aan 
de slag te gaan. 

https://movisieacademie.nl/
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• Heb aandacht voor de sociale norm binnen een diverse groep upstanders  
Zeker in groepen met grote diversiteit aan leeftijden en/of ervaringen met (een vorm van) discri-
minatie is dit belangrijk. In sommige groepen waren er ook grote onderlinge verschillen tussen 
de mate van activiteit op deze thema’s en het aantal volgers. Sommige upstanders dachten 
aanvankelijk dat ze bij #DatMeenJeNiet in een safe space terecht zouden komen. Maar de 
groepen waren meer een learning community, waarbij dus onderling soms (op een respectvolle 
manier) wat schuring kan ontstaan. Heldere omgangsafspraken maken en eventuele schuring 
bespreekbaar maken, kunnen hierbij helpen. 

• Zorg voor goede (mentale) ondersteuning  
Wees waakzaam op de mentale belasting. De vaak heftige en haatdragende berichten kunnen 
een negatief effect hebben op de gemoedstoestand van de persoon die zich uitspreekt tegen 
online discriminatie, zeker als diegene persoonlijk geraakt wordt hierdoor. Het actief opzoeken 
van discriminerende comments online wordt vaak ervaringen als zeer heftig. Reactief reageren 
gaat soms makkelijker, ook al kwamen de upstanders op hun eigen accounts minder discrimi-
nerende of haatdragende comments tegen. Zorg voor goede ondersteuning en begeleiding van 
de upstanders. 

• Laat diverse vormen van online discriminatie aan bod komen, zowel in de trainingen 
aan upstanders als door de upstanders op sociale media

• Er bestaan vele vormen van discriminatie en volgens volgers helpt het om zoveel mogelijk v 
vormen te bespreken zodat meer mensen zich kunnen herkennen en zich achter het project 
kunnen scharen. Tegelijkertijd creëert het bewustzijn bij volgers dat er vele vormen van discrimi-
natie bestaan en dat er samengewerkt kan worden om dit te verminderen. Een intersectionele 
benadering is iets wat zowel volgers als de upstanders aanspreekt. 

• Zorg voor kennis bij de begeleiders  
Om de upstanders goed te ondersteunen, hebben de begeleiders kennis nodig van o.a. de 
verschillende vormen van discriminatie, sociale mediastrategieën, het creëren van content en 
het werken met jongeren. Deze verschillende expertises kunnen verdeeld worden onder de 
verschillende begeleiders. Belangrijk is dat de jongeren weten bij wie ze moeten aankloppen. 
Onze ervaring is dat enige kennis en ervaring met sociale media handig is evenals kennis over 
de verschillende discriminatiegronden. 

• Zorg voor duidelijk verwachtingsmanagement 
Bij het werven van upstanders is het belangrijk om duidelijk te communiceren wat het doel van 
het project is en hoe ze daaraan bijdragen, wat de werkzaamheden zijn van een upstander, 
hoeveel tijd ze hieraan kwijt zijn en wat precies de inhoud van het project is. Vertel van tevo-
ren ook welke verwachtingen je als projectgroep hebt. Bijvoorbeeld over aantal posts, soort 
content of het gebruik van een hashtag. Maak ook duidelijk welke ondersteuning de eventuele 
upstanders kunnen verwachten van het projectteam. Denk hierbij aan content, kennis maar 
ook over sociale mediastrategieën. Een informatiebijeenkomst voorafgaande het project voor 
eventuele upstanders kan nuttig zijn. 
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Enkele tips:

Laat deelnemers een doel bepalen 
Het helpt om upstanders te laten nadenken over wat ze op korte en lange termijn met 
hun acties willen bereiken. Willen ze bijvoorbeeld met name inzetten op online seksisme? 
En vooral andere jongeren bereiken? Als dat laatste het geval is en dit een duidelijke focus 
voor een deelnemer is, dan kan dat helpen om negatieve reacties van anderen die je niet 
primair wilt bereiken, zoals ouderen in dit geval, van je af te schudden.

Sta stil bij de kleine successen
Helaas is online discriminatie en haat niet in één dag de wereld uit. Het is daarom belang-
rijk om kleine successen te vieren. Bijvoorbeeld dat iemand door een post meer begrip 
heeft gekregen voor een standpunt. Sta dus even stil bij deze micro-vooruitgangen.

Denk goed na over wel of niet in actie komen
Het is niet in elke situatie slim is om online in discussie te gaan. Bijvoorbeeld met trollen 
die erop uit zijn om anderen uit de tent te lokken of mensen met zeer extreme meningen. 
Denk ook goed na over het moment. Het uitkiezen van afgebakende momenten om te 
reageren, kan voor sommige deelnemers prettig zijn. Ook kan het beter zijn om even niet 
te posten of reageren op online discriminatie wanneer iemand even minder lekker in zijn 
vel zit, door negatieve online reacties op te zoeken kan iemand verder in de put raken.

Weerbaar tegen negatieve reacties: hoe zorg je daarvoor?

Les 3: Creëer een herkenbare community
• Maak een website en/of socialemedia-account waar algemene informatie te vinden is 

over online discriminatie  
Volgers geven aan dat een gemeenschappelijk punt waar zij meer informatie kunnen vinden, 
een vraag kunnen stellen of verdieping over een onderwerp kunnen opdoen gewenst is. Bij het 
gebruik van een hashtag is het raadzaam dit te koppelen aan deze website en/of een commu-
nity. Dat versterkt het groepsgevoel waardoor mensen zich verbonden en ondersteund voe-
len. Voor de upstanders is het ook fijn als er een ‘moederaccount’ is waar zij naar toe kunnen 
verwijzen of die zij kunnen ‘taggen’. Dit account kan ook voor content zorgen en bijvoorbeeld 
posts van upstanders doorplaatsen. 

• Creëer herkenbaarheid door een gemeenschappelijke huisstijl  
Het community-gevoel kan ook aangewakkerd worden door het ontwikkelen van een gemeen-
schappelijke huisstijl in de posts. De duidelijke huisstijl en herkenbaarheid van #DatMeenJeNiet 
gaven volgers bovendien het gevoel dat ze de informatie konden vertrouwen. 

• Denk na of je wel of niet een hashtag gebruikt 
Het gebruik van een hashtag draagt bij aan het neerzetten van een herkenbare community. 
Door de hashtag konden volgers meer informatie over het project vinden door te klikken op 
de hashtag. Wel was het voor sommige volgers niet duidelijk dat ook zij de hashtag mogen 
gebruiken. Sommige hadden het idee dat de hashtag alleen ingezet mag worden om je uit te 
spreken tegen online discriminatie als je gevraagd bent als upstander. Dit weerhield sommige 
volgers ervan om de hashtag in te zetten en zich hiermee online uit te spreken tegen discrimi-
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natie. Ook sluit je met het gebruik van een Nederlandstalige hashtag mensen uit die de Neder-
landse taal niet spreken. Wel is het weer gemakkelijker om met een hashtag te monitoren op 
alle online activiteiten. Denk dus vooraf goed na of je een hashtag wel of niet gebruikt. Maak 
de keuze voor de hashtag samen met doelgroep. 

• Maak duidelijk dat het geen gesloten community is  
Onder volgers kan het idee ontstaan dat de upstanders die meedoen aan het project alleen de 
hashtag mogen gebruiken. Laat daarom duidelijk weten dat iedereen mee mag doen en mag 
posten met de hashtag (graag zelfs!).

• Houd rekening met het socialemediagebruik van jongeren 
Uit ons onderzoek komt naar voren dat jongeren sociale media heel verschillend gebruiken. 
Veelal ‘consumeren’ jongeren de content en posten of reageren zij veel minder. Vaker worden 
sociale media gebruikt als nieuwsvoorziening of gaan jongeren specifiek naar accounts om be-
paalde content te zien. Daarnaast zijn ze soms terughoudender met het posten of reageren op 
content omdat anderen dit ook kunnen zien. We zagen in de gesprekken met volgers ook dat 
jongeren het soms ‘niet mijn gevecht’ vinden of bang zijn om niet de juiste manier te reage-
ren op online discriminatie. Het is daarom essentieel om het belang van opstaan tegen online 
discriminatie te benadrukken en hiervoor praktisch toepasbare kennis aan te bieden.

Maak gebruik van de e-learning 
Wil je als maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling aan de slag met het tegengaan 
van online discriminatie samen met jongeren? Movisie, Hogeschool Inholland en Diversity Media 
hebben een e-learning ontwikkeld die docenten, sociaal werkers en andere professionals kunnen 
aanreiken aan studenten en jongeren. Door deze e-learning te doorlopen, leren jongeren hoe ze 
in actie kunnen komen tegen online discriminatie. 

T  De (vrij toegankelijke) e-learning is o.a. bruikbaar in het onderwijs en het jongerenwerk en is 
vanaf oktober 2022 beschikbaar op de Movisie Academie. 

https://movisieacademie.nl/
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Bijlage: bereik en 
monitoring 
De monitoring van alle acties van de upstanders is op twee manieren gedaan: via de marketing-
tool Coosto en er is handmatig bijgehouden welke post en verhalen de upstanders plaatsten op 
de verschillende sociale mediakanalen. Vanwege de Europese privacywetgeving kan Coosto niet 
alle content vinden waaraan de hashtag #DatMeenJeNiet was toegevoegd. We kozen er daar-
om voor om ook om de upstanders persoonlijk te volgen; wanneer zij de hashtag gebruikten in 
relatie tot zich uitspreken tegen online discriminatie is deze informatie opgeslagen. Een opname 
van de monitoring via Coosto zoals hieronder laat duidelijk de pieken en dalen in het gebruik van 
de hashtag zien:

T  Screenshots van de Coosto monitoring
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Veel van de pieken die op deze afbeeldingen te zien zijn, zijn te verklaren aan nationale dagen 
waarop we aan upstanders expliciet vroegen zich uit te spreken en/of de sociale norm te stellen. 
Bijvoorbeeld op Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Interfobie en Transfobie, Dag van 
de Mensenrechten, de Internationale Nelson Mandela Dag of De Dag tegen Racisme. Dit hielp de 
upstanders om specifieke content voor een post te bedenken of met een andere upstander sa-
men te werken wat ervoor zorgde dat op die dagen de hashtag veel werd gebruikt. Het is daarbij 
belangrijk om de kanttekening te maken dat deze afbeeldingen en cijfers niet het totale gebruik 
laten zien.

In alle groepen waren de upstanders met name actief op Instagram door het delen van een 
Instagram story en posten van content. Ook Facebook werd door sommige upstanders gebruikt. 
Een enkele upstander gebruikte ook het interactieve livestreaming platform Twitch om zich uit 
te spreken. Op Twitter was het opvallend dat steeds meer mensen buiten het project de hashtag 
gingen gebruiken, alhoewel het niet altijd duidelijk was of dit het resultaat was van #DatMeenJ-
eNiet of omdat zij gewoonweg de hashtag al vaker gebruikten. Daarnaast gebruikte de Nationale 
Ombudsman dezelfde hashtag op Twitter om bepaalde thema’s aan het daglicht te brengen, 
deze zijn uit de monitoringcijfers gehaald om geen scheef beeld te krijgen van de impact van het 
project.

De gronden van discriminatie die door upstanders het meest werden besproken, waren racisme, 
lhbti+ discriminatie en seksisme. Ook werden de volgende onderwerpen door verschillende up-
standers belicht: validisme, body positivity/shaming, vluchtelingenhaat en moslimracisme.
Om de cijfers van Coosto aan te vullen is, zoals gezegd, er ook handmatig gemonitord door op 
de sociale media Facebook, Twitter en Instagram de upstanders en de hashtag te volgen. Dit 
heeft tot de volgende cijfers (september 2019 - juni 2022) geresulteerd:

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Totaal

Likes 22640 19410 9272 51322

Verhalen 275 645 233 920

Berichten 99 430 85 1767

Reacties 1701 1666 128 3495

Zoals de grafiek hierboven laat zien, zijn dit de belangrijkste cijfers per groep en in totaal. Onder 
‘likes’ vallen alle likes onder posts en van reacties op alle sociale media van zowel upstanders als 
externen. De ‘verhalen’ is een verzameling van alle verhalen die op Instagram door zowel upstan-
ders als externen zijn gepost. Alleen dit social medium geeft hier de optie voor. Onder ‘berichten’ 
worden posts op Instagram en Facebook, als tweets en video’s verstaan. Tot slot zijn de ‘reacties’ 
alle opmerkingen van volgers en anderen onder de berichten. 

Groep 2 heeft opvallend meer berichten geplaatst dan de andere twee groepen, wat dus ook 
resulteert in grotere aantallen likes en reacties. De hoge aantallen in likes en reacties uit groep 1 
zijn te verklaren doordat sommige upstanders veel volgers hadden en dus al door een enkele post 
veel response kregen. Dit laat zien dat het aantal volgers van een upstander of iemand die zich 
online uitspreekt wel degelijk van invloed kan zijn op de impact van het uitspreken en hoeveel 
het bereikt. Ook hier moet er een kanttekening gemaakt worden dat deze cijfers niet compleet 
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zijn, omdat niet alles gevonden kon worden of gezien is. Wanneer men bijvoorbeeld de hashtag 
op Instagram zoekt, komen alleen posts naar boven waarin de caption de hashtag is gebruikt, 
maar bijvoorbeeld niet in een reactie onder een post. Enkele voorbeelden van de posts van 
upstanders:

T  Instagram-screenshot upstander T  Tweet van een persoon buiten het project

T  Instagram-post upstander
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T  Instagram-post van een organisatie buiten het project
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Nadere analyse
Als we alle berichten (excl. Verhalen) bekijken, zien we dat het alleen stellen van de sociale norm 
de meest gehanteerde strategie is. Vervolgens zien we dat daarna het vaaks ervaringsverhalen 
zijn gedeeld en kennis over een van de discriminatiegronden. Naast de strategieën in de grafiek 
hieronder, zijn er nog een aantal combinatie gebruikt (in volgorde na gebruik van meest naar 
minst): Shaming en sociale norm, oproepen tot actie, oproepen tot actie en ervaringsverhalen, 
sociale normen en ervaringsverhalen en oproepen tot actie, kennis en oproepen tot actie.

Als we kijken naar het gemiddelde aantal likes per strategie zien we dat de combinatie van het 
delen van ervaringsverhalen en het uitdragen van een sociale norm de meeste likes oplevert. 
Gevolgd door shaming, oproepen tot actie en het delen van een ervaringsverhaal, sociale norm 
en kennis. Gemiddeld de minste likes levert de combinatie van het uitdragen van de sociale norm 
en delen van ervaringen en oproepen tot acties. Hierbij spelen de aantallen waarvan gemiddelde 
zijn genomen een rol. 

Sociale norm en het delen van ervaringen

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Sociale norm en oproepen tot actie

Shaming Sociale norm

Oproepen tot actie en het delen van ervaringen Oproepen tot actie
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Over de organisaties

Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale 
vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en 
passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn 
alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie 
realiseren. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 

Hogeschool Inholland
Op onze Hogeschool leiden we studenten op tot professionals met een sterke persoonlijkheid. 
Zodat zij zich straks succesvol kunnen bewegen in een wereld die razendsnel verandert. Dit 
doen wij met brede, en voor het regionale werkveld herkenbare bacheloropleidingen, verspreid 
op diverse locaties over de Randstad. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot 
economie en van techniek tot onderwijs. 

Onze studenten leren in een omgeving waarin samenwerking tussen onderwijs, praktijkgericht 
onderzoek en werkveld centraal staat. Ondernemend spelen zij in op verandering, met 
oog voor technologische ontwikkelingen. Met hulp van interne en externe experts werken 
studenten samen aan maatschappelijke vraagstukken voor een duurzame, gezonde en creatieve 
samenleving.

Wij dagen studenten uit om te durven leren. Daarbij helpen we ze richting te geven aan hun 
ambities en ontwikkeling. Zij leren zichzelf te zijn, te verbinden en diversiteit te benutten. De 
aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat - voor docenten én studenten - zowel 
succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens.

Diversity Media
Diversity Media verbindt werelden met als doel bij te dragen aan diverse & inclusieve media, 
organisaties en onderwijs. We geloven in de kracht van een diverse en inclusieve samenleving, 
waarin verschillen tussen mensen worden omarmd en overeenkomsten versterkt.- In onze 
mediatrajecten gebruiken we de kracht van media om mensen bij elkaar te brengen. Dat doen 
we door jong en oud via medialessen te trainen in journalistieke skills, zodat ze zelf media 
kunnen maken of hun boodschap beter leren overbrengen. In onze adviestrajecten gebruiken we 
de kracht van overeenkomsten én verschillen om organisaties te begeleiden naar een inclusieve 
manier van werken.



Colofon

Auteurs: René Broekroelofs, Caroline van Slobbe, Joline Verloove (Movisie), Mirthe van den Hee, 
Marette Ebert (Inholland)
Met dank aan alle upstanders en collega’s van #DatMeenJeNiet 
Vormgeving: Suggestie & Illusie
Foto’s: in deze publicaties zijn foto’s en screenshots van deelnemers aan #DatMeenJeNiet 
opgenomen.

Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van de 
bronvermelding: © Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken. 

De inhoud van deze publicaties is met grote zorg samengesteld. Desondanks is Movisie niet 
aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat door het gebruik van deze informatie. 
Utrecht, september 2022. 
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