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1. Inleiding
In de nacht van 20 op 21 augustus 1983 raakte de 15-jarige Kerwin Duinmeijer bij een steekpartij
dodelijk verwond. Het ging om een moord met een racistisch motief. Naar aanleiding van de moord
werd op 26 januari en 27 januari 1984 in het toenmalige Amsterdamse stadhuis de Prinsenhof
Conferentie georganiseerd door de gemeente Amsterdam en 30 maatschappelijke organisaties. Doel
van deze conferentie was om gemeenschappelijk concrete aanbevelingen te formuleren om racisme
en discriminatie tegen te gaan.
In 2012 volgde een tweede Prinsenhof Conferentie met vergelijkbare doelstellingen en op 16 mei
2022 wordt de derde Prinsenhof Conferentie georganiseerd. Deze conferentie is een initiatief van het
Comité 21 Maart in samenwerking met de Alliantie Amsterdammers samen tegen racisme
(bestaande uit: Pakhuis de Zwijger, Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie,
Zwart Manifest, Oy Vey, Pan-Asian-Connections (PAC) en Amsterdam City Rights.
Deze derde Prinsenhofconferentie is een goede aanleiding om te bepalen hoe het met racisme en
discriminatie in Amsterdam is gesteld. De afgelopen jaren zijn immers onderwerpen als
(institutioneel) racisme en discriminatie dankzij maatschappelijke organisaties, de internationale
Black Lives Matter beweging en affaires als het Toeslagenschandaal nadrukkelijker op de publieke en
politieke agenda geplaatst. Ook de gemeente Amsterdam is de afgelopen jaren meer aandacht gaan
besteden aan het tegengaan van racisme en discriminatie. Tijdens de derde Prinsenhofconferentie
zal er worden gesproken over wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat de gemeente en anderen
nog meer kunnen doen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.
Monitor
Ter gelegenheid van de derde Prinsenhofconferentie is deze monitor op verzoek van het Comité 21
Maart geschreven.
In dit rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-

Ter introductie
In dit korte inleidende hoofdstuk een korte omschrijving van enkele begrippen, daarna komt
kort de rol van het koloniale- en slavernijverleden aan de orde, gevolgd door de impact die
discriminatie heeft en wordt een korte schets gegeven van het gemeentelijk beleid.

-

Ervaren discriminatie en meldingen van discriminatie in Amsterdam.
Welke cijfers zijn bekend? Hoeveel Amsterdammers ervaren discriminatie (hoofdstuk 3) en
hoeveel meldingen worden gedaan bij de politie en het Meldpunt Discriminatie Regio
Amsterdam (MDRA) (hoofdstuk 4)?

-

Discriminatie op vier verschillende maatschappelijke terreinen.
Hoe is het gesteld met discriminatie op de arbeidsmarkt (hoofdstuk 5), in het onderwijs
(hoofdstuk 6), op de woningmarkt (hoofdstuk 7) en door de politie (hoofdstuk 8)? Ieder
hoofdstuk start met een situatieschets, daarna volgt wat in grote lijnen het beleid van de
gemeente is en geven experts suggesties voor verbetering. Deze vier thema’s keren ook
terug op de derde Prinsenhofconferentie. Daarnaast wordt op de conferentie aandacht
besteed aan discriminatie in de zorg en institutioneel racisme.

-

Actieonderzoeken.
In opdracht van de gemeente Amsterdam zijn actieonderzoeken uitgevoerd naar anti-zwart
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racisme, antimoslimracisme, discriminatie van LHBTQI+ en antisemitisme. In hoofdstuk 9 is
een korte impressie van deze actieonderzoeken te lezen.
-

Wat kan Amsterdam nog meer doen? Suggesties van maatschappelijke organisaties.
Comité 21 Maart heeft een enquête uitgezet waaraan 40 organisaties deelnamen. In
hoofdstuk 10 wordt, met dank aan Julienne Beijer, een impressie van de resultaten van deze
enquête gegeven.

-

Ten slotte (in de bijlage) een overzicht van literatuur, korte achtergrondinformatie over de
eerste Prinsenhof Conferentie in 1984 (geschreven door Peter Zwaga) en de reacties die 9
politieke partijen gaven op 15 stellingen die in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen
waren geformuleerd.

De monitor is gebaseerd op literatuurstudie, twee door het Comité 21 Maart uitgezette enquêtes
(onder maatschappelijke organisaties en onder politieke partijen in het kader van de verkiezingen) en
gesprekken met zes experts (Zeki Arslan, Tayfun Balçik, Hanneke Felten, Eva Klooster, Jerrol Marten
en Jaïr Schalkwijk).
Veel dank aan deze deskundigen die hun expertise wilden delen, aan de organisaties die deelnamen
aan de enquête en aan de leden van Comité 21 Maart voor hun steun, betrokkenheid en inzichten.

Amsterdam, mei 2022
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2. Ter introductie
Dit korte inleidende hoofdstuk start met de omschrijving van enkele begrippen, daarna komt kort de
rol van het koloniale- en slavernijverleden aan de orde, gevolgd door de impact die discriminatie
heeft en wordt een korte schets gegeven van het gemeentelijk beleid.

2.1.

Begrippen

Een inclusieve stad = een stad zonder racisme en discriminatie
Amsterdam is een enorm diverse, veelkleurige stad met burgers uit verschillende delen van de
wereld. In 2021 had 56% van de Amsterdammers een ‘migratieachtergrond’, dat wil zeggen dat van
hen ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Alle Amsterdammers dragen hun eigen geschiedenis, hebben dromen voor de toekomst en wensen
de vrijheid om hun eigen leven naar eigen inzichten en voorkeuren in te richten. Het zijn vrijheden
die voor sommige Amsterdammers vanzelfsprekender zijn dan voor anderen.
Amsterdam is een diverse stad, rijk aan mensen die onderling verschillen, maar Amsterdam wil ook
graag een inclusieve stad zijn. Inclusie gaat over de betrokkenheid van al die verschillende groepen,
over de ruimte die ze krijgen deel te nemen aan de macht en de ruimte die hen wordt geboden om
af te wijken van dominante groepen.1 In een inclusieve samenleving hebben burgers het gevoel dat
ze erbij horen, ongeacht hun herkomst, huidskleur, gender, seksuele oriëntatie, religie, politieke
mening, beperking, klasse etc. Burgers die discriminatie of racisme ervaren, hebben het gevoel dat ze
er niet (altijd en overal) bij mogen horen. In Amsterdam ging dat in 2021 volgens de
Veiligheidsmonitor om 18,5% van de Amsterdammers: dat waren ruim 160.000 Amsterdammers (zie
hoofdstuk 3) die discriminatie ervaarden.
Wat is discriminatie? Wat is racisme?
Het College voor de Rechten van de Mens geeft de volgende definities:
“Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke)
kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Discriminatie op de volgende
gronden is wettelijk niet toegestaan. De wetgeving over gelijke behandeling beschermt de volgende
persoonskenmerken: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit,
seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd. Een werkgever mag
bovendien geen onderscheid maken op grond van arbeidsduur (voltijd- of deeltijdwerk) en op grond
van het soort contract (tijdelijk of vast).”2
“Racisme is het benadelen of uitsluiten van (groepen) mensen op basis van hun huidskleur, afkomst,
nationale of etnische afstamming. In Nederland komen diverse vormen voor zoals antizwart-,
antimoslim-, anti-Aziatisch racisme, antisemitisme en antiziganisme (racisme tegen mensen met een
Roma of Sinti achtergrond). Bij uitsluiting en benadeling spelen vaak aanvullende
persoonskenmerken ook een rol, bijvoorbeeld gender en een beperking.”3

1

Lees voor een toegankelijk en praktische bespreking van begrippen als diversiteit en inclusie De
Inclusiemarathon van Kauthar Bouchallikht en Zoë Papaikonomou
2
https://mensenrechten.nl/nl/discriminatie-uitgelegd
3
https://mensenrechten.nl/nl/verbod-op-racisme

7

Het is belangrijk om verschillende vormen van racisme en discriminatie te onderscheiden, niet alleen
om erkenning te geven aan verschillende groepen, maar ook omdat iedere vorm van racisme en
discriminatie eigen ‘triggerfactoren’ kent: gebeurtenissen, beelden of vooroordelen die bijdragen aan
vormen van uitsluiting. Het erkennen van verschillende vormen van discriminatie kan leiden tot
specifiek beleid om de inclusie van specifieke groepen te bevorderen.
Institutioneel racisme
De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor institutioneel racisme. In het bijzonder het
Toeslagenschandaal heeft duidelijk gemaakt dat racisme ook kan zijn ingebed in instituten. Dat
kunnen organisaties zijn (een bedrijf, school, uitkeringsinstantie etc.), maar het kan ook gaan over
een institutioneel veld zoals de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg of het onderwijs.
Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) omschrijft institutioneel racisme als volgt:
“Institutioneel racisme betekent dat de processen, beleid en (geschreven en ongeschreven) regels
van instituten ertoe leiden dat er ongelijkheid is tussen mensen van verschillende afkomst,
huidskleur of religie. Het gaat om twee typen regels of processen: 1) regels of processen die expliciet
onderscheid maken en de bedoeling hebben om ongelijkheid te creëren; 2) regels of processen die
niet expliciet onderscheid maken tussen groepen, maar in de praktijk wel ervoor zorgen dat de ene
groep benadeeld wordt en de andere groep bevoordeeld. Kenmerkend is tot slot dat institutioneel
racisme structureel en collectief is: het gaat niet over incidenten en betreft niet het handelen van
een specifieke medewerker van een instituut.” (Felten et al., 2021)
Op grond van een literatuurstudie concludeert KIS dat er onomstotelijk bewijs is dat er structurele
discriminatie plaatsvindt binnen de institutionele velden arbeidsmarkt en woningmarkt. Ook etnisch
profileren door de politie is een vorm van institutioneel racisme.4 De gemeente Utrecht liet als eerste
gemeente onderzoek doen naar institutioneel racisme in de eigen organisatie. De onderzoekers
vonden eerste aanwijzingen voor institutioneel racisme bij boa’s (Fermin et al, 2022).
Impact van het koloniaal verleden en slavernijverleden
Het Nederlandse debat over racisme valt niet los te zien van het koloniale verleden van Nederland en
het slavernijverleden. Langzaam dringt steeds meer het besef door dat het eeuwenlang uitbuiten,
verhandelen of vernederen van minderwaardig geachte volkeren zijn weerslag moet hebben op de
wijze waarop (witte) Nederlanders niet alleen naar ‘De Ander’ kijken, maar ook naar zichzelf.
Nederland heeft zichzelf altijd graag als een moreel verheven, verdraagzaam gidsland gezien en dat
lijkt jarenlang een kritisch onderzoek te hebben belemmerd naar de rol van Nederlanders in de
slavenhandel of naar racistische wandaden in Indonesië. Met haar boek Witte Onschuld (2016) hield
antropologe Gloria Wekker Nederland een spiegel voor en nodigde ze uit tot kritische zelfreflectie.
Zo wees ze op het ‘witte culturele archief’ (een opslagplaats tussen onze oren en in onze harten van
ideeën, ervaringen en gevoelens) dat de erfenis van vier eeuwen kolonialisme is en van generatie op
generatie wordt overgedragen. Het huidige racisme in Nederland en ideeën over ‘ras’ en racisme zijn
geworteld in een lange geschiedenis van kolonialisme en slavernij.

4

https://www.kis.nl/artikel/institutioneel-racisme-bewijs-en-aanpak
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2.2.

Persoonlijke en maatschappelijke impact van discriminatie

Discriminatie kan op vele gronden worden ervaren en ook op meerdere gronden tegelijk. Een zwarte
vrouw kan bijvoorbeeld gelijktijdig met racisme, seksisme en economische achterstelling te maken
hebben.
De Amerikaanse rechtsgeleerde en burgerrechtenactiviste Kimberlé Crenshaw introduceerde in dit
verband intersectionaliteit (of kruispuntdenken). Gloria Wekker, die deze manier van denken naar
Nederland bracht, zei over intersectionaliteit het volgende: “Het bekijkt gender, etniciteit en alle
andere ordenende mechanismen niet apart, maar gaat ervan uit dat ze allemaal tegelijkertijd
werkzaam zijn en samen tot stand komen, elkaar co-construeren.”5 Wekker benadrukte in haar boek
Witte Onschuld (2016) dat intersectionaliteit “een theorie en een methodologie is, in belangrijke
mate en in eerste instantie gebaseerd op zwart feministisch gedachtegoed, dat zich niet alleen
bezighoudt met kwesties van identiteit, zoals vaak wordt gedacht, maar ook een heel scala aan
andere sociologische en psychologische verschijnselen. Het is een manier van kijken naar de wereld,
met als principieel uitgangspunt dat het niet genoeg is om louter gender als het voornaamste
analytische instrument voor een specifiek fenomeen te nemen, maar dat gender als een belangrijke
sociale en symbolische as van verschil tegelijkertijd werkzaam is met andere assen van verschil, zoals
ras, klasse, seksualiteit en religie.” Cultuurhistoricus Nancy Jouwe omschreef het begrip als volgt:
“Intersectionaliteit gaat ervan uit dat alle vormen van discriminatie óf privilege – denk bijvoorbeeld
aan gender, klasse, ras, seksualiteit, leeftijd, religie, gezondheid – samen bepalen hoeveel of weinig
macht iemand heeft.”6
De gevolgen van discriminatie kunnen groot zijn. Een deel van de slachtoffers van discriminatie kan
de ervaring van zich af laten glijden, maar anderen kunnen als gevolg van ervaren discriminatie zich
onveilig voelen, terugtrekken, gestrest raken of ziek worden. In het laatste onderzoek naar ervaren
discriminatie (Andriessen et al., 2020) concludeert het SCP bijvoorbeeld dat 3% van de scholieren en
studenten in Nederland als gevolg van discriminatie is gestopt met hun opleiding, dat 5% van de
werkzoekenden als gevolg van discriminatie het zoeken naar werk heeft opgegeven en dat 7% van de
werkenden zich minder veilig voelt op het werk vanwege discriminatie.
Discriminatie is geen individueel probleem, het is een inperking van mensenrechten en het heeft
uiteindelijk grote impact op de gehele samenleving. Het SCP verwoordde dit laatste punt laatst als
volgt in de publicatie Verschil in Nederland 2014-2020 (Hoff et al, 2021): “Verschillen tussen mensen
kunnen het leven interessant maken, maar wanneer ze leiden tot ongelijke levenskansen of sociale
achterstanden is het een andere kwestie. Zulke verschillen zijn niet uitsluitend nadelig voor de
mensen en groepen die aan het kortste eind trekken: ze kunnen ook negatief uitpakken voor de
samenleving als geheel. Dat doet zich bijvoorbeeld voor wanneer talenten van mensen niet tot
wasdom kunnen komen, wat uiteindelijk negatief is voor de collectieve welvaart en het welbevinden
van de bevolking.”7
Kansenongelijkheid
Een van de directe gevolgen van discriminatie en (institutioneel) racisme is kansenongelijkheid.
Journalist en Joris Luyendijk benoemde onlangs, impliciet voortbouwend op de hierboven genoemde
theorieën over intersectionaliteit, zeven vinkjes die bepalend kunnen zijn voor maatschappelijk
succes: man, wit, hetero, minstens één hoogopgeleide ouder, minstens één in Nederland geboren
5

Wekker, G. (2016), Ontmoeting over Grenzen. Caleidoscopia: https://www.caleidoscopia.nl/lezing-prof-drgloria-wekker/
6
https://www.oneworld.nl/lezen/interview/gloria-wekker-en-nancy-jouwe-intersectionaliteit-gaat-overonderdrukking-en-privilege/
7
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/10/07/verschil-in-nederland-2014-2020
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ouder, een vwo-diploma en een diploma van de universiteit. (Luyendijk, 2022). Hoe meer vinkjes,
hoe groter de kans op maatschappelijk succes, hoe minder vinkjes, hoe moeilijker het wordt.
Het SCP beschrijft in Verschil in Nederland 2014-2020 een kloof tussen wat het SCP ‘de gevestigde
bovenlaag’ noemt, met veel economisch, sociaal, cultureel en persoonskapitaal, en de groepen van
het ‘precariaat’8 en de ‘onzekere werkenden’, die over weinig kapitaal beschikken. Deze laatste
groepen hebben minder gemakkelijk toegang tot hulpbronnen als een goede opleiding, werk en
inkomen, opleiding, huisvesting, zorg, sociale netwerken en ondersteuning.
Kansenongelijkheid is ook in Amsterdam zichtbaar. Het Kenniscentrum Ongelijkheid, een initiatief
van de gemeente Amsterdam en de vier grote kennisinstellingen in de stad – UvA, VU, HvA en
Inholland, constateert bovendien dat de ongelijkheid in Amsterdam toeneemt. Het Kenniscentrum
ziet niet alleen scherpere sociale, maar ook scherpere geografische scheidslijnen:
“Binnen de ring groeit het aandeel bewoners met hogere inkomens, die met elkaar strijden om dure
koopwoningen in wijken met de beste voorzieningen. Aan de randen van de stad en in sommige
omliggende gemeenten dreigt een concentratie en cumulatie van sociale en economische
problematiek. (..) Er dreigt uitsluiting van bewoners met beperkte toegang tot economische, sociale
of culturele hulpbronnen. Middengroepen en gezinnen trekken weg uit de stad. Discriminatie – onder
andere op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs – zetten de onderlinge
verbondenheid in de stad onder druk. De kansen op volwaardige participatie van de huidige en
volgende generaties Amsterdammers zijn niet gelijk.” 9
Verminderd vertrouwen
Uit het onderzoek naar Ervaren Discriminatie Mensen (Andriessen et al., 2020) blijkt dat mensen die
discriminatie ervaren, zich minder betrokken voelen bij de samenleving en minder vertrouwen
hebben in instituties. Wanneer zij discriminatie op meerdere terreinen hebben ervaren (bijvoorbeeld
én op de arbeidsmarkt én door instanties en in de publieke ruimte) zijn de effecten volgens de
onderzoekers sterker.
In de onlangs gepubliceerde Atlas van Afgehaakt Nederland constateren electoraal geograaf Josse de
Voogd en politiek- en cultureel historicus Rene Cuperus dat achterstanden op het vlak van werk,
inkomen en ervaren gezondheid samenhangen met lage opkomsten bij verkiezingen en stemmen op
‘buitenstaander-partijen’ (De Voogd & Cuperus, 2021). De factor gezondheid, was niet een van de
vinkjes van Luyendijk, maar blijkt volgens de auteurs van deze Atlas ook van grote betekenis.

8

Hiermee worden mensen met weinig bestaanszekerheid bedoeld. Het begrip, een samenvoeging van
'precarious' (precair) en 'proleteriat' is in 2012 bedacht door de Engelse hoogleraar Guy Standing.
9

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10255479/1/Bijlage_2_Meerjarenprogramma_Kenniscentrum_Ongelijkh
eid_2021-2023
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In het hierboven genoemde Verschil in Nederland 2014-2020 (oktober 2021) constateert het SCP ook
dat de ongelijkheid in beschikbare hulpbronnen ook samengaat met verschillen in de wijze waarop
men naar het eigen leven, de samenleving en de politiek kijkt. “De onzekere werkenden en het
precariaat zien de samenleving als meer conflictueus en hebben minder vertrouwen in de politiek en
de overheid dan de overige groepen. Het laatste komt tevens tot uiting in een geringere intentie om
te gaan stemmen.”
Wat betreft de politieke participatie
lijkt er in Amsterdam sprake te zijn
van een tweedeling. Dat is zichtbaar
bij de opkomst bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen, waarbij
de opkomst in geheel Amsterdam
historisch laag was. Toch waren er
binnen de stad duidelijke verschillen:
terwijl in het centrum en grote delen
van Zuid, Oost en West de opkomst
rond of boven de 50% was, bleef de
opkomst in 21 wijken in de
stadsdelen Noord en vooral Zuidoost
en Nieuw-West (ver) onder de 40%.10
Vier jaar geleden was dat bij slechts 7 wijken in deze stadsdelen het geval.
De onderzoekers van het Verschil in Nederland en van de Atlas van afgehaakt Nederland hebben niet
gekeken naar een mogelijke samenhang met ervaren discriminatie. In Amsterdam, waar de meeste
discriminatie wordt ervaren in Zuidoost, Nieuw-West en Noord (zie hoofdstuk 3) valt die samenhang
zeker niet uit te sluiten. 11

2.3.

Gemeentelijk anti discriminatiebeleid

Een gemeentebestuur kan niet alleen discriminatie en racisme in een stad tegengaan, het is een
verantwoordelijkheid die breed gedragen moet worden, maar een gemeentebestuur kan wel een
belangrijke rol vervullen.
Op basis van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) is een gemeente verplicht
om minimaal een meldpunt discriminatie (ook wel antidiscriminatievoorziening, ADV) in te richten. In
Amsterdam is dat het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Verder kan een gemeente
op verschillende manieren invulling geven aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie en
racisme. In Amsterdam is er sinds de eerste Prinsenhofconferentie door Amsterdamse colleges altijd
(enige) aandacht besteden aan het tegengaan van discriminatie en racisme.
In mei 2018 presenteerden Groen Links/D66/PVDA/SP hun coalitieakkoord Een Nieuwe Lente, een
nieuw geluid. In het akkoord van 80 bladzijden werd – in vergelijking met andere grote gemeentenrelatief veel aandacht besteed aan de aanpak van discriminatie. Het nieuwe college kondigde in 2018
onder andere het volgende aan:
10

https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/verkiezingsuitslagen
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In recent onderzoek naar mensen die de overheid en instituties niet vertrouwen wordt het gevoel ongelijk
behandeld te worden wel benoemd als één van de vijf narratieven, maar dat wordt in deze studie niet gekoppeld
aan lagere politieke participatie (Peeters et al, 2020).
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Het aanvullend investeren in het Meldpunt Discriminatie en Regio Amsterdam;
Het vaker en breder inzetten van mystery-guests en hogere sancties voor horecabedrijven
die discrimineren (three strikes out)
Niet samenwerken met bedrijven en organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie.
Het ondersteunen van op diversiteit gerichte, netwerken in de stad, in het bijzonder bij de
politie en in het onderwijs.
Een campagne met maatschappelijke organisaties om de aangiftebereidheid te verhogen.
Een Gemeentelijke Emancipatiemonitor waarmee over de stand van de emancipatie en
veiligheid van verschillende groepen wordt gerapporteerd.
Het met de politie uitwerken van instrumenten uit om het politieoptreden beter te
monitoren.
Een diversere en inclusievere gemeentelijke organisatie
Een grootstedelijk programma om leraren en docenten te ondersteunen bij de omgang met
de diversiteit van Amsterdam. Bijzondere aandacht gaat uit naar het voorkomen van
onderadvisering.
Het onverminderd inzetten voor de totstandkoming van het Slavernijmuseum.
Extra aandacht aan onze gedeelde geschiedenis in het onderwijs (waaronder slavernij,
koloniaal verleden en migratiegeschiedenis).
Een ‘Amsterdamse Burgerschap via Cultuurroute’ die alle Amsterdamse scholen krijgen
aangeboden met thema’s als tolerantie, LHBTIQ+’ers, religie en gelijkwaardigheid
Extra ondersteuning voor ouderinitiatieven en scholen die segregatie tegengaan
een kansengelijkheidsplan in samenspraak met scholen, met o.a. aandacht voor het
tegengaan van segregatie, het voorkomen van onderadvisering en het maximeren van de
ouderbijdrage.
Investeren in brede scholengemeenschappen en brede brugklassen
Een 24-uursopvang voor ongedocumenteerden die op dit moment in Amsterdam verblijven.

Coördinerend bestuurder van het antidiscriminatiebeleid is de afgelopen jaren Rutger Groot Wassink
geweest, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering. Het antidiscriminatiebeleid valt,
zoals ook verder in dit rapport zal blijken, echter onder meerdere bestuurlijke portefeuilles. Denk
bijvoorbeeld aan zaken als onderwijs, personeel van de gemeente, woningmarkt, zorg, kunst en
cultuur, openbare orde en veiligheid, inclusievere straatnamen, werk, economie, lokale media, maar
denk ook aan beleidsdoelen als het tegengaan van kansenongelijkheid en segregatie etc.

Verkokering
Tot slot valt bij deze hierboven geschetste verkokering naar beleidsterrein (arbeidsmarkt,
woningmarkt, onderwijs etc.) nog een kanttekening te plaatsen. Dat het aanpakken van discriminatie
en racisme verkokerd is georganiseerd, is gezien de wijze waarop het beleid in Nederland is
georganiseerd logisch, maar heeft volgens onderzoeker Iris Andriessen als groot nadeel dat het
structurele, systemische karakter van racisme buiten beeld blijft. Zij schrijft in een publicatie over
institutioneel racisme (Andriessen, 2020) onder andere:
“Door de programma’s van discriminatiebestrijding ‘verkokerd’ naar beleidsterrein of
samenlevingsdomein te organiseren – denk aan bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt of
op de woningmarkt – dreigt het systemische karakter van racisme buiten beeld te blijven. Er wordt
dan ingezet op beleidsmaatregelen die verhinderen dat vooroordelen of negatieve stereotypen een
rol spelen in de kansen van groepen op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. De onderliggende
denkpatronen worden daarmee nog niet aangepakt.” 12
12

https://wbs.nl/publicaties/institutioneel-racisme-nederland
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Voor een echte aanpak van racisme is volgens Andriessen de erkenning nodig dat dit denkkader
diepgeworteld zit in allerlei facetten en structuren van de samenleving. Het is van belang dat mensen
gaan inzien hoe het denken in rassen en verschillen werkt.
Discriminatie en racisme moeten volgens Andriessen bij de wortel worden aangepakt. Zij wijst op het
gevaar dat door een frequenter gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie het risico bestaat
dat oude denkpatronen versterkt worden in digitaliseringspraktijken. Ze schrijft: “Als we niet
oppassen is racisme straks niet alleen geïnstitutionaliseerd, maar ook gedigitaliseerd. Racisme dat
dan bovendien steeds moeilijker waarneembaar en oplosbaar wordt.”
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3.

Ervaren discriminatie

Verschillende instellingen doen onderzoek naar ‘ervaren discriminatie’. In dit hoofdstuk komen
allereerst de resultaten aan bod van het landelijke onderzoek naar ervaren discriminatie dat wordt
uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Daarna volgt de Veiligheidsmonitor, waarin
ook een vraag naar ervaren discriminatie is opgenomen. Deze laatste rapportage bevat (trend)cijfers
voor Nederland als geheel, maar ook uitsplitsingen naar politieregio’s waaronder Amsterdam. Tot
slot wordt aandacht besteed aan de cijfers die worden gegeven in de Staat van de Stad, een
tweejaarlijkse monitor van Onderzoek, Informatie en Statistiek van de Gemeente Amsterdam.

3.1.

Onderzoek van het SCP naar ervaren discriminatie

Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het SCP inmiddels twee
maal onderzoek gedaan (Andriessen et al 2014; Andriessen et al. 2020) naar de mate waarin
inwoners van Nederland discriminatie zelf hebben ervaren. Het SCP definieert ‘ervaren discriminatie’
als volgt:
“Om een gebeurtenis als discriminatie te ervaren moet een individu een negatieve behandeling
ervaren als onrechtvaardig en dit in verband brengen met vooroordelen of stereotypen over de
groep waartoe de persoon gerekend wordt (Major e.a. 2002). Een negatieve behandeling die de
persoon toeschrijft aan persoonlijke identiteit (eigen capaciteiten, vaardigheden, enz.) wordt dus
niet als discriminatie ervaren, noch situaties waarin men het legitiem vindt dat er onderscheid
wordt gemaakt tussen groepen. Ervaren discriminatie hoeft niet altijd overeen te komen
met feitelijke discriminatie: “het nadelig behandelen van personen omdat zij behoren tot een
bepaalde groepering of tot een bepaalde groepering worden gerekend” (Köbben 1985; Veenman
1990, 2003). Echter, ook wanneer er geen feitelijke discriminatie aan ervaren discriminatie ten
grondslag ligt, is de ervaring op zichzelf voldoende om te zorgen voor effecten op gedrag en
gevoelens van mensen.”13

Resultaten Ervaren Discriminatie II
Het laatste onderzoek, Ervaren Discriminatie II (Andriessen et al, 2020) was voor een belangrijk deel
gebaseerd op een vragenlijst die door 8.536 mensen is ingevuld. In de vragenlijst werd onder andere
gevraagd waar de discriminatie was ervaren (bijvoorbeeld in de publieke ruimte, op het werk, in het
onderwijs) en om wat voor uitingen het ging (bijvoorbeeld pesten, ongelijke behandeling of geweld).
Ook konden respondenten aangeven of zij twijfelden of er sprake was van discriminatie.
Uit het onderzoek bleek dat ruim een kwart van de Nederlanders (27%) in 2018 discriminatie heeft
ervaren.14 Onder Nederlanders met een migratieachtergrond lag dit hoger: ongeveer de helft van
hen had in 2018 te maken met discriminatie. Inclusief respondenten die daarover twijfelden, ging het
zelfs om bijna twee derde van de Nederlanders met een migratieachtergrond. Marokkaanse
Nederlanders, Turkse Nederlanders en moslims ervaarden het vaakste discriminatie, maar wel iets
minder dan in 2013, de vorige periode waarover onderzoek werd gedaan. Onder vrouwen is de mate
van ervaren discriminatie toegenomen, en ook met een beperking ervaarden in 2018 meer
discriminatie in het onderwijs en bij het zoeken naar werk dan in 2013.
Mensen kunnen op verschillende gronden discriminatie ervaren. Sommige gronden worden volgens
het SCP vaak in combinatie genoemd, zoals etnische achtergrond en huidskleur, en etnische
achtergrond en geloof. 15

13
14

15

Andriessen, I. (e.a.) (2020), Ervaren Discriminatie II.
Ibidem, pp.161-165.

Ibidem, p.12.

14

Van alle mensen die discriminatie ervaren, doet volgens het SCP ongeveer 3% hiervan melding bij
een ‘registratie-instantie’ als de politie, een anti-discriminatievoorziening, het College voor de
Rechten van de Mens of het Meldpunt Internetdiscriminatie (MIND).

3.2.

Vraag in Veiligheidsmonitor naar ervaren discriminatie

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) wordt ieder oneven jaar de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. In dit grootschalige
bevolkingsonderzoek wordt onder andere gevraagd naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap
van veelvoorkomende criminaliteit, maar wordt ook het oordeel van de burger over het optreden
van de politie onderzocht. In 2021 hebben ruim 170 duizend personen van 15 jaar en ouder de
vragenlijst ingevuld. De rapportage bevat (trend)cijfers voor Nederland als geheel, en ook
uitsplitsingen naar politieregio's.
Eén van de vragen die respondenten krijgen voorgelegd is of ze zich in de afgelopen 12 maanden
gediscrimineerd hebben gevoeld. 16 Bijna één op de negen (11 procent) respondenten antwoordt
hierop discriminatie te hebben ervaren. Dit is hoog, maar lager dan de 27% die uit het onderzoek van
het SCP (paragraaf 3.1.) naar voren kwam.

Vooral discriminatie op grond van ras/ huidskleur
2021 (%
slachtoffers)
Ras, huidskleur

36,3

Leeftijd

26,6

Geslacht

20,1

Nationaliteit

17,1

Godsdienst of levensovertuiging

16,5

Politieke overtuiging

9,5

Handicap of chronische ziekte

8,2

Seksuele oriëntatie

8,0

Arbeidsduur (fulltime of parttime)

4,3

Burgerlijke staat

4,2

Soort contract (vast of tijdelijk)

4,0

Transgender zijn

0,7

Anders

23,0

Van de mensen die discriminatie ervaarden, voelde
ruim een derde (36,3 procent) zich gediscrimineerd op
grond van hun ras of huidskleur.
Ook leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond
van geslacht komen met 26,6 procent en 20,1 procent
relatief vaak voor. Daarna volgen discriminatie op
grond van nationaliteit (17,1 procent) en discriminatie
op grond van godsdienst of levensovertuiging (16,5
procent).
Bijna zes op de tien slachtoffers van discriminatie
(59%) voelden zich onder andere gediscrimineerd
vanwege ongelijke behandeling. Anderen ervaarden
(mede) discriminatie door discriminerende
opmerkingen (39%), een negatief beeld of
stigmatisering, bijvoorbeeld in de media (33%) of
negeren of uitsluiten (26%). Ook roddels (14%),
bedreigingen (6%), geweld/ agressief gedrag (5%) en
vernieling of beschadiging van eigendommen (2%) zijn
geregeld genoemde onderdelen van een ervaarde
discriminatie.

Bron: Veiligheidsmonitor

Twee procent doet melding van discriminatie bij politie; één procent bij discriminatiemeldpunt
Uit de Veiligheidsmonitor 2021 blijkt dat slechts negen procent van de mensen die zich in de voorbije
12 maanden gediscrimineerd voelde, dit gemeld heeft bij een of meer instanties. De meesten (3%)
meldden het bij de eigen werkgever of de opleiding, twee procent van de mensen die discriminatie
ervaarde meldde dit bij de politie en één procent bij een meldpunt voor discriminatie (anti
discriminatievoorziening). Minder dan een half procent met een discriminatieervaring deed hiervan
16

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/veiligheidsmonitor-2021/3-veiligheidsbeleving
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melding bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit is in overeenstemming met in de vorige
paragraaf aangehaalde conclusie van het SCP dat 3% van degenen die discriminatie ervaart, hiervan
melding doet bij een registrerende instantie.
Bijna één op de vijf Amsterdammers ervaarde discriminatie
De Veiligheidsmonitor bevat behalve landelijke cijfers ook cijfers van de (middel)grote gemeenten en
alle politieregio’s.
Uit de Veiligheidsmonitor 2021 (CBS) blijkt dat 18,5% van de Amsterdammers in 2021 heeft
aangegeven zich in het voorgaande jaar gediscrimineerd te hebben gevoeld.17 Dat is procentueel net
iets lager dan het aandeel van de inwoners in Den Haag (18,9%) en Rotterdam (19,1%) dat
discriminatie ervaarde, maar flink hoger dan het aandeel dat in Utrecht (14,1%) en Eindhoven (13%)
discriminatie ervaarde. Wanneer 18,5% van de Amsterdammers zich gediscrimineerd voelde,
betekent dit dat het in 2021 in totaal om ruim 160.000 Amsterdammers ging.
% inwoners dat discriminatie ervaarde in vijf grootste steden
Amsterdam
18,5
Rotterdam
19,1
Den Haag
18,9
Utrecht
14,1
Eindhoven
13,0

Bron: Veiligheidsmonitor

Meeste discriminatie wordt ervaren in Zuidoost en Nieuw West.
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in de werkgebieden van zes van de zeventien basisteams van de
Amsterdamse politie de ervaren discriminatie boven het stedelijk gemiddelde van 18,5% ligt. Het
gaat om de werkgebieden van drie basisteams uit het politiedistrict Oost/Zuidoost, twee uit het
district West en één uit het district Centrum-Noord. Eén op de vier inwoners (26,6%) van de
Bijlmermeer ervaarde discriminatie. Vlak daarna volgen Nieuw West Noord (o.a. Sloterdijk,
Sloterplan, Kolenkit en Overtoomse Veld) en Nieuw West Zuid.
Werkgebieden van basisteams van politie Amsterdam waar meer discriminatie wordt ervaren dan 18,5%
% inwoners dat discriminatie ervaarde in basisteams politie
Bijlmermeer (Oost/Zuidoost)
26,6
Nieuw West Noord (West)
23,3
Nieuw West Zuid (West)
22,6
Boven IJ (Centrum-Noord)
19,1
Gaasperdam (Oost/Zuidoost)
19,1
Zeeburg (Oost/Zuidoost)
18,7

Bron: Veiligheidsmonitor

In de werkgebieden van de andere basisteams ligt de ervaren discriminatie onder het Amsterdams
gemiddelde, maar boven het landelijk gemiddelde van 11 procent.
% inwoners dat discriminatie ervaarde in basisteams politie
Burgwallen (Centrum-Noord)
17,9
Overtoomsesluis (West)
17,8
Haarlemmerweg (West)
17,3
Watergraafsmeer (Oost/Zuidoost)
16,3
17

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85146NED/table?ts=1649854218772
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De Pijp (Zuid)
Amstel (Centrum-Noord)
Jordaan (Centrum-Noord)
Amstelland (Oost/Zuidoost)
Buitenveldert (Zuid)

15,8
15,5
14,8
14,6
12,5

Bron: Veiligheidsmonitor

3.3.

Amsterdamse Staat van de Stad XI

In de tweejaarlijkse monitor De Staat van de Stad Amsterdam van OIS (Onderzoek, Informatie en
Statistiek, Gemeente Amsterdam) wordt in het hoofdstuk ‘maatschappelijke participatie’ ook
aandacht besteed aan ervaren discriminatie. In de Staat van de Stad XI (september 2021), waarin de
antwoorden van 5.749 respondenten van 18 jaar en ouder zijn verwerkt, wordt gerapporteerd dat
13% van hen zich in de voorafgaande 12 maanden gediscrimineerd had gevoeld. Dit percentage is
ongeveer hetzelfde als in 2014, 2016 en 2018 het geval was. Het is een lager percentage dan de
18,5% van de Amsterdammers die zich volgens de Veiligheidsmonitor (zie paragraaf 3.2.)
gediscrimineerd voelde.
Volgens de auteurs van De Staat van de Stad XI zorgde “de coronapandemie voor een toename in
ervaren discriminatie door mensen met een Aziatische achtergrond, mensen die door ziekte geen
mondkapje kunnen dragen en stellen van hetzelfde geslacht die niet altijd erkend werden als één
huishouden.”
Verder valt het volgende op:
-

-

-

Marokkaanse Amsterdammers ervaren steeds het meeste discriminatie: in 2020 gold dit voor
25% van de Amsterdammers met een Marokkaanse migratieachtergrond. Daarna volgen
homo-/ biseksuele Amsterdammers (22%) en Amsterdammers met een Surinaamse (20%) of
Turkse migratieachtergrond (19%). Van de Amsterdammers zonder migratieachtergrond
ervaarde 9 % in 2020 discriminatie.
Van de meeste Amsterdammers die discriminatie hebben ervaren, geeft 44% aan dat dit te
was op grond van hun ras of huidskleur. Daarna volgden discriminatie op grond van
nationaliteit (34%), geslacht (17%), geloof (14%), leeftijd (13%), homoseksuele gerichtheid
(12%), politieke overtuiging (4%), burgerlijke staat (4%), beperking of chronische ziekte (3%),
soort arbeidscontract (3%)
De verschillen per jaar zijn te klein om van duidelijke trends te spreken. Toch:
o Lijkt het aandeel Marokkaanse Amsterdammers dat zich gediscrimineerd voelt ieder
jaar iets af te nemen; datzelfde geldt voor het aantal vrouwen en het aantal hetero’s
dat zich gediscrimineerd voelt
o Het aandeel Amsterdammers dat zich gediscrimineerd voelt op grond van geloof
neemt ieder jaar iets af, terwijl het aandeel Amsterdammers dat zich
gediscrimineerd voelt op grond van seksuele geaardheid iets toeneemt.
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4.

Meldingen en registraties van discriminatie

4.1.

Meldingen bij het MDRA

Wanneer iemand zich gediscrimineerd voelt en hiervan melding wil maken, kan hij of zij in Nederland
bij verschillende instanties terecht, waaronder de politie, een regionale anti-discriminatievoorziening
(ADV), het Meldpunt internet discriminatie (MiND), het College voor de Rechten van de Mens of bij
een initiatief dat zich richt op een specifieke vorm van discriminatie zoals antisemitisme (CIDI) of
anti-moslim racisme (Meld Islamofobie).
Zoals in de vorige paragraaf werd aangegeven, doet volgens het SCP-onderzoek naar Ervaren
Discriminatie (Andriessen e.a., 2020) slechts 3% van de mensen die discriminatie hebben ervaren,
hiervan melding bij een instelling die discriminatie registreert. Er kunnen verschillende redenen zijn
om discriminatie niet te melden: bijvoorbeeld omdat mensen niet weten waar ze met hun melding
terecht kunnen. Anderen denken dat melden geen zin heeft. Ze verwachten dat er niet serieus naar
hen wordt geluisterd, denken dat er niets met de meldingen wordt gedaan of denken te weinig
bewijsmateriaal te hebben. Weer anderen vinden het bijvoorbeeld zonde van de energie, of kiezen
liever voor een dialoog met de dader of een ander copingmechanisme (zie bv Omlo, 2020 en Butter
et al, 2021).
Of mensen melden, hangt verder ook af van het terrein waar de discriminatie wordt ervaren:
discriminatie op het werk wordt bijvoorbeeld vaker wel gemeld bij een leidinggevende, maar relatief
weinig bij een registratie-instantie (Andriessen et al, 2020). Discriminatie in de (semi)publieke ruimte,
helemaal wanneer er sprake is van schade, vernieling of geweld, wordt daarentegen juist wel vaker
bij een registratie-instantie gemeld.
In dit hoofdstuk de cijfers van de politie en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), de
antidiscriminatievoorziening voor Amsterdam en omgeving.
Cijfers MDRA
Gemeenten zijn verplicht op basis van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga)
een antidiscriminatievoorziening te hebben. Een ADV moet onafhankelijk kunnen opereren, ten
opzichte van de gemeente, maar ook ten opzichte van andere organisaties.
De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en stadsgebied
Driemond-Weesp financieren gezamenlijk het in Amsterdam gevestigde Meldpunt Discriminatie
Regio Amsterdam (MDRA). Tot de kerntaken van het MDRA behoren klachtenbehandeling, bemiddeling en registratie, (beleids)advisering, monitoring en onderzoek. Het MDRA kan daarnaast,
in overleg met een gemeente, met haar expertise allerlei andere activiteiten ontplooien om
discriminatie te voorkomen en tegen te gaan.
De meeste discriminatiemeldingen ontvangt het MDRA uit Amsterdam. In 2020 is het MDRA
begonnen met het apart rapporteren over meldingen die plaatsvinden in de gemeente Amsterdam
(aangeduid met ‘plaats voorval’) en meldingen die gedaan zijn door inwoners uit de gemeente
Amsterdam (aangeduid met ‘woonplaats melder’). Dit levert een genuanceerder beeld op van de
meldingscijfers, maar maakt een vergelijking met voorgaande jaren lastiger.
Het aantal meldingen per jaar kan ook sterk verschillen door een zogenaamde ‘bulkmelding’. Hiervan
is sprake wanneer veel mensen over één voorval een melding doen. In 2020 kwamen er bijvoorbeeld
406 meldingen over het stigmatiserende radio 10-lied Voorkomen is beter dan Chinezen.
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Hieronder het totaal aantal meldingen die het MDRA ontving uit Amsterdam in de periode 20162020. De cijfers over 2021 komen later dit voorjaar beschikbaar.
Totaal aantal discriminatiemeldingen Amsterdam bij MDRA (2016-2020)
2016

2017 2018 2019

2020
Plaats
voorval

Amsterdam

666

888

528

544

613

Woonplaats
melder
1049

(bron: discriminatie.nl)

Helft van de meldingen betreft discriminatie op grond van herkomst/ huidskleur
Hoewel het beeld per jaar iets kan afwijken, bijvoorbeeld door bovengenoemde bulkmeldingen,
betreft doorgaans ongeveer de helft van het aantal meldingen die het MDRA ontvangt discriminatie
op grond van herkomst en kleur. Het is daarmee verreweg de meest voorkomende
discriminatiegrond. In 2019 bleek dat het dat jaar bij ruim een derde van de meldingen op deze
grond om anti-zwart racisme ging.
Na discriminatie op grond van herkomst/huidskleur worden de meeste meldingen gedaan van
discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, beperking en geloof. Bij deze laatste
discriminatiegrond gaat het doorgaans in drie kwart van de gevallen om discriminatie van moslims.
Discriminatiegronden meldingen Amsterdam bij MDRA (2016-2020)
2016 2017 2018 2019

Herkomst/huidskleur

255

314

307

(Waarvan anti-zwart
racisme)

290

2020

2020

Woonplaats
melder

Plaats
voorval

739

348

109

Antisemitisme

40

9

10

17

24

22

Beperking/
chronische ziekte

37

34

43

42

52

46

Godsdienst

40

390

31

41

42

37

37

25

33

38

22

(waarvan
moslimdiscriminatie)
Leeftijd

29

26

17

27

22

22

Geslacht

42

47

72

55

72

72

(waarvan
transgender)

15

Seksuele geaardheid

153

19

43

51

74

65

Niet-wettelijke
gronden

54

27

32

26

43

30

Onbekend

0

0

15

15

33

20

Politieke gezindheid

11

5

2

3

4

3

Nationaliteit

4

12

7

10

11

7

(bron: discriminatie.nl)
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Ongeveer één op de vijf meldingen betreft discriminatie op de arbeidsmarkt
Relatief de meeste meldingen van discriminatie in Amsterdam of gemeld door Amsterdammers
vonden de afgelopen jaren plaats op de arbeidsmarkt. Ongeveer één op de vijf meldingen had
betrekking op de arbeidsmarkt. Op afstand volgen verschillende domeinen waaronder commerciële
dienstverlening, collectieve voorzieningen, openbare ruimte, publieke opinie en horeca. Dit is
uitgezonderd de zogenaamde bulkmeldingen. Zo waren er in 2020 ongebruikelijk veel meldingen op
het terrein van media/reclame door de eerdergenoemde ‘bulkmelding’ over het stigmatiserende lied
over Chinezen.
2016

2017

2018

2019

2020

2020

Woonplaats
melder

Voorval

Arbeidsmarkt

130

157

116

142

131

119

Collectieve voorzieningen

46

60

48

48

99

89

Commerciële dienstverlening

68

48

53

66

99

89

Openbare ruimte/publiek
domein

51

47

47

63

98

109

Publieke/politieke opinie

199

82

61

52

44

17

Horeca/amusement

31

364

38

36

21

22

Media/Reclame

18

23

39

13

354

6

Onderwijs

34

37

35

31

21

23

Buurt/Wijk

28

25

25

30

66

63

Huisvesting

15

11

23

27

36

29

Politie/OM/Vreemdelingenpolitie

23

14

24

11

31

20

Sport/recreatie

8

7

9

14

14

10

Privésfeer

7

8

6

4

15

11

Onbekend

0

0

2

4

18

6

(bron: discriminatie.nl)

Verhogen van het aantal meldingen van discriminatie: “informatie is de basis van je handelen”
In mei 2018 werd in het coalitieakkoord Een Nieuwe Lente, een Nieuw Geluid aangekondigd dat er
extra werd geïnvesteerd in het verhogen van de aangiftebereidheid en in het MDRA. In 2020 bleek
uit onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren dat het belangrijk is voor het MDRA om zichtbaar,
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benaderbaar, geloofwaardig en uitnodigend te zijn om haar rol optimaal uit te kunnen voeren. 18 Het
MDRA kreeg vervolgens extra middelen voor een intern innovatieproces waarmee per 1 januari 2021
is gestart. Zo werd een klanttevredenheidsvragenlijst geïntroduceerd en werd de samenwerking met
organisaties uit verschillende gemeenschappen aangegaan of geïntensiveerd.
Jerrol Marten is sinds 2020 directeur van het MDRA. Het vergroten van de meldingsbereid begint
volgens hem met het verbeteren van de wijze waarop informatie verwerkt en gedeeld wordt.
"Wanneer je discriminatie beter wilt kunnen begrijpen, dan moet je een beter beeld hebben van de
aard en omvang. Iedereen is met de beste bedoelingen bezig, maar wel geregeld vanuit een eigen
koker of perspectief. Dat is waardevol, maar de informatie blijft nu vaak versnipperd hangen. We zijn
nu nog heel primitief bezig, terwijl er veel meer mogelijk is. Informatie is de basis van je
handelen. We moeten zorgen dat alle informatie nu op één plek terechtkomt waarop het goed en
snel verwerkt kan worden. Dat is ook belangrijk voor het vergroten van de meldingsbereidheid."
Hij verwijst in dit verband naar een integrale ketenaanpak die het MDRA samen met collega’s van de
antidiscriminatievoorzieningen in de vier grote steden Rotterdam, Utrecht, Den Haag/ Haaglanden
en Amsterdam (G4 plus) aan het ontwikkelen is. Dat begint volgens Marten met het ontwikkelen van
een duidelijke klantvisie. "Die is er namelijk niet, ook niet vanuit de overheid of de gemeente. Er
worden wel tools ontwikkeld, maar we moeten beginnen bij de mensen die zich bij ons melden. Wie
is die melder? Is de melder iemand die zijn ervaring wil delen opdat het geregistreerd wordt en
verder niets wil; is de melder iemand die fysiek en of emotioneel schade ondervindt door de ervaren
discriminatie; of is melder een omstander die discriminatie gezien en of gehoord heeft? Wat wil de
melder? Wil de melder een melding maken, geïnformeerd worden, vraagt de melder om bemiddeling
of om begeleiding? Wat zijn de handelingsperspectieven? Hoe ga je daar mee om? Waar moet je
zijn? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat is de rol van de strafrechtelijke keten? Wat is het
dadersperspectief?"
Parallel hieraan ontwikkelen de ADV's en de vier grote steden een analyse- en rapportagetool
waarmee snel informatie kan worden verzameld en gedeeld. In de loop van dit jaar moet het in
gebruik worden genomen. Jerrol Marten: "Uiteindelijk willen we realtime informatie kunnen delen.
Hiermee kunnen we vaker in het jaar laten zien wat de aard en omvang van discriminatie in
Nederland is. Op den duur willen we steeds nauwkeuriger trends en ontwikkelingen laten zien, ook
met informatie uit media en data uit ander kwantitatief en kwalitatief onderzoek."
Jerrol Marten is sinds zijn start als directeur van het MDRA begonnen met het investeren in
contacten met verschillende gemeenschappen omdat die meestal het beste in de gaten hebben wat
er bij hun achterban speelt. Daarvoor is het ook van belang dat snel zichtbaar wordt wat er gebeurt
met de informatie die zij delen. “Hoe kan ik ze vragen om informatie te delen, hoe kan ik ze laten
zien waar het melden toe leidt en hoe kunnen zij dat weer aan hun eigen gemeenschap laten zien?
Daarvoor is transparante informatiedeling nodig. We moeten samen een beweging vormen die
bijdraagt aan meldingsbereidheid en welke oplossingen er komen voor bepaalde knelpunten.”

18 Brief aan gemeenteraad over Aanpak discriminatie: stand van zaken actie-onderzoeken discriminatie en
overige acties, 14 juli 2021
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4.2.

Discriminatiecijfers van de politie

Bij de politie kunnen burgers een voorval van discriminatie melden, maar ze kunnen ook aangifte
doen van discriminatie.19
Bij een melding van discriminatie, wordt deze door de politie geregistreerd, maar wordt er geen
strafrechtelijk vervolg aan gegeven. Een melding kan ook anoniem worden gedaan. Een melding is
nuttig omdat het bijdraagt aan het verzamelen van informatie over discriminatie, maar door
informatie uit een melding kan de politie ook sneller ingrijpen wanneer er sprake is van strafbare
feiten.
Bij een aangifte stelt de politie aan de hand van de verklaring van de aangever een proces-verbaal
op. Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt of er sprake is van een strafbaar feit en of de dader
vervolgd gaat worden. Bij discriminatie op strafbare gronden gaat het om discriminatie wegens ras,
geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap.
Veel discriminatiezaken die door de politie worden geregistreerd, gaan gepaard met een ander
commuun delict20 zoals bedreiging of mishandeling. Discriminatie kan bij een dergelijk commuun
delict leiden tot strafverzwaring.
Uitgangspunt voor de rapportage van discriminatie-incidenten bij de politie is het incident en niet,
zoals bij het MDRA de melder. Wanneer er meerdere meldingen of aangiften over hetzelfde incident
zijn gedaan, dan wordt dit incident door de politie daarom één keer opgenomen in de cijfers.
Politiecijfers bieden minder informatie
De cijfers van de politie vanaf 2019 bieden, na een verandering van werkwijze, minder informatie
dan in voorgaande jaren het geval was. Het is daarom moeilijker geworden de cijfers over een
langere periode te vergelijken en trends te benoemen. Zo is een belangrijk verschil dat de
discriminatie-incidenten bij de politie tot en met 2018 werden uitgesplitst in reguliere
incidenten en incidenten tegen werknemers met een publieke taak (voor een belangrijk deel
incidenten gericht tegen politieagenten). Deze laatste categorie - meestal scheldpartijen met een
homofoob, antisemitisch of racistisch karakter - wordt nu niet meer afzonderlijk gecategoriseerd,
maar is opgegaan in het geheel van incidenten. Hierdoor is sinds niet meer duidelijk hoe vaak
burgers, bedrijven en instellingen vanwege discriminatie een melding of aangifte bij de politie doen
en op basis van welke gronden.
Een andere belangrijke wijziging is dat de landelijke politie vanaf 2019 gestopt is met het apart
registreren van moslimdiscriminatie als subcategorie van de discriminatiegrond godsdienst (Butter et
al, 2020). Uit rapportages over eerdere jaren blijkt overigens dat het bij praktisch alle gevallen van
discriminatie op grond van godsdienst om moslimdiscriminatie ging. Naar aanleiding van een in juli
2021 door de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen motie, zal de burgemeester het belang van
de registratie van moslimdiscriminatie in de driehoek agenderen. De uitkomsten van dit gesprek
zullen ook kenbaar gemaakt worden aan de nationale politie.21
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Deze inleidende tekst verscheen in iets andere vorm eerder in Butter, E,. Oordt, van R. I. van der Valk (2021),
Vierde Monitor Moslimdiscriminatie. Amsterdam: Bravenewbooks
20 Een commuun delict is een gewoon strafbaar feit. Daarnaast wordt gesproken over politieke-, militaire- of
ambtsdelicten.
21 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11212294/1
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Uit onderstaande tabel blijkt dat het bij de meeste geregistreerde incidenten bij de politie gaat om
discriminatie op grond van herkomst/huidskleur, gevolgd door seksuele geaardheid en
antisemitisme.
Tabel: aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie-eenheid Amsterdam, naar discriminatiegrond
(2016-2020)
2016

2017

2018

2019

2020

Herkomst,
huidskleur

223

116

195

282

308

Seksuele
geaardheid

185

111

126

236

296

Antisemitisme

40

35

58

97

91

Godsdienst

43

26

18

32

16

(Waarvan tegen
moslims)

42

22

16

?

?

Geslacht

7

5

9

5

11

Beperking

1

1

0

6

4

Onbekend/overig

27

24

19

37

36

(bron: discriminatie.nl)

Door politie geregistreerde misdrijven van discriminatie in Amsterdam22

Uit data van de politie (verkregen via
data.polite.nl) blijkt dat de Amsterdamse
politie jaarlijks tussen de 50 en 130
voorvallen van discriminatie registreert als
een discriminatiemisdrijf.

Door politie in 2021 geregistreerde discriminatie in wijken en buurten
Het dataportaal van de politie geeft ook aan in
welke buurten/wijken discriminatie het vaakst
als misdrijf is geregistreerd. Uit dit overzicht
blijkt dat de meeste misdrijven zijn geregistreerd
in wijken in Amsterdam Zuid-Oost gevolgd door
Amsterdam-Centrum.

22

https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47018NED/table?ts=1649854977296
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5.

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Sinds de jaren ’70 wordt er in Nederland onderzoek gedaan naar discriminatie op de arbeidsmarkt.
Zo toonde cultureel antropoloog en criminoloog Frank Bovenkerk door middel van praktijktesten in
de jaren zeventig en later opnieuw in de jaren negentig al aan dat de kans op een positieve reactie
van een werkgever ongeveer dertig procent kleiner is voor sollicitanten met een Marokkaanse,
Spaanse en Surinaamse migratieachtergrond dan de kans voor sollicitanten met een Nederlandse
achtergrond. Daarna volgden vele onderzoeken die verschillende vormen van discriminatie duidelijk
aantoonden. Discriminatie is inmiddels meer dan voldoende aangetoond. Onderzoeker Eva Klooster
verwoordde dit onlangs in De Kanttekening als volgt: “Het begint nu een beetje weg te ebben, maar
we hebben in Nederland veel te lang geleefd met het idee dat iedereen gelijke kansen heeft, ‘als je
maar wilt’ – en dat discriminatie hier eigenlijk niet bestaat. Daar tegenover staan kasten vol
wetenschappelijk onderzoek waarin wordt aangetoond dat die veronderstellingen niet kloppen. Het
gaat me steeds meer tegenstaan dat de bewijslast nog altijd bij het onderzoek ligt. Het is bewezen.
We kunnen niet eeuwig blijven hangen in het steeds weer opnieuw aantonen.” 23

5.1.

Ervaren discriminatie

Uit onderzoek naar ervaren discriminatie van het SCP (Andriessen e.a., 2020) bleek dat in 2018 ruim
één op de vijf Nederlanders naar werk heeft gezocht. Van de sollicitanten heeft één op de vier het
vermoeden dat ze bij een afwijzing zijn gediscrimineerd. Het percentage ervaren discriminatie ligt
nog hoger onder mensen die via een uitzendbureau een baan zochten: ruim één op de drie
uitzendkrachten heeft discriminatie ervaren. Dit is inclusief een relatief grote groep (13%) van
mensen die twijfelen of er sprake was van discriminatie. Deze twijfel is volgens het SCP het gevolg
van het gegeven dat veel van de beslissingen tijdens een werving- en selectieprocedure achter de
schermen gebeuren en moeilijk zijn aan te tonen.
Er zijn volgens het SCP enkele groepen die duidelijk vaker discriminatie ervaren: de helft van de
werkzoekende 55-plussers (tot 65 jaar), werkzoekende Turkse en Marokkaanse Nederlanders (51%),
en mensen met een beperking (40%). Ook Nederlanders van Surinaamse en Antiiliaanse herkomst
ervaren volgens het SCP veel vaker discriminatie. Bij deze laatste groepen worden door het SCP
alleen geen percentages genoemd.

5.2.

Stagediscriminatie

Bijzondere aandacht is er de laatste jaren voor stagediscriminatie. In 2016 publiceerde het Verweij
Jonker Instituut een onderzoek naar discriminatie van mbo-studenten met een migratieachtergrond
die op zoek zijn naar een stage. (Klooster et al, 2016). De helft van de geïnterviewde
onderwijsprofessionals vertelde dat studenten met een niet-westerse achtergrond vaker dan
autochtone studenten een afwijzing ontvangen na een sollicitatie voor een stageplek. Dit gold,
volgens de geïnterviewde onderwijsprofessionals, in het bijzonder voor stagiaires met een
hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond. Daarnaast bleek een deel van de
studenten bedrijven bij voorbaat te mijden waarover het verhaal gaat dat stagiairs met een nietwesterse achtergrond minder gewenst zijn.
Recenter onderzoek bevestigt dit beeld: Zo bleek uit een studie van de Universiteit van Maastricht uit
2018 dat bijna 24% van de mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond vier keer of
vaker moest solliciteren voor een stage, tegenover 11% van hun autochtone medestudenten. (Bles,
23

Eva Klooster verklaarde dit in een interview met De Kanttekening. https://dekanttekening.nl/interview/deswarte-bladzijden/eva-klooster-wit-privilege-is-overal-als-je-het-wilt-zien/
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P. & C. Weng, 2018). In één keer een stage vinden lukte 68% van de autochtone mbo-studenten,
terwijl 48% van mbo-studenten met een niet- westerse migratieachtergrond daarin slaagde.
En uit onderzoek naar ervaren discriminatie (Andriessen et al. 2020) bleek dat één op de tien
stagezoekenden het vermoeden te zijn gediscrimineerd, doordat het moeilijk was om een stageplek
te vinden. Meisjes ervaren dit bijna twee keer zo vaak als jongens. Onder Marokkaans-Nederlandse
studenten wordt stagediscriminatie het meest ervaren (44%).
Uit het onderzoek van Klooster Onderzoek en Advies (Klooster et al., 2016) bleek dat de opleiding
ook een rol speelt: studenten die weinig begeleiding krijgen van de school lopen een groter risico
lopen om geconfronteerd te worden met discriminatie. Verder vertelde een aantal stagebegeleiders
dat zij leerwerkbedrijven liever niet aanspreken op vermoedens van discriminatie, omdat zij
daardoor hun contacten met de leerwerkbedrijven zouden kunnen verliezen.
De rol van de onderwijsinstelling kwam ook duidelijk naar voren in een onderzoek dat Eva Klooster
met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht
(UM) deed naar de toegang tot de arbeidsmarkt voor hbo’ers met een migratieachtergrond.
Klooster, E. & Christoph Meng (2020). Uit dit onderzoek bleek dat het hbo meer kan doen om gelijke
arbeidsmarktkansen te bevorderen door betere begeleiding richting solliciteren, een duidelijke
discriminatie aanpak en samenwerking met bedrijven. ‘De hogescholen stimuleren studenten om
tijdig en veel te solliciteren, om daarmee de kans op een stage te verhogen. Het effect van die
boodschap is dat veel studenten bij voorbaat onzeker zijn over hun kansen op stage. Dat geldt zeker
voor de studenten zonder netwerk, vaak eerste generatie studenten en studenten met een
migratieachtergrond. Zelfstandig onderzoeker Eva Klooster: “We zien dat zij vaker open sollicitaties
versturen, terwijl bedrijven op dit type sollicitatiebrief nauwelijks reageren. Effect is dat studenten
nog meer gaan twijfelen over gelijke kansen, terwijl de oplossing slechts ten dele bij de student ligt.
Opleidingen die zelf een netwerk van bedrijven onderhouden, zijn beter op de hoogte van de vraag
van werkgevers en kunnen zij studenten effectiever ondersteunen bij het sollicitatieproces.”

5.3.

Ervaren discriminatie in Amsterdam

Op Amsterdams niveau wordt ook onderzoek gedaan naar ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt.
In de Regionale Enquête Beroepsbevolking van OIS wordt gevraagd naar de ervaren discriminatie bij
solliciteren en op de werkvloer. In de periode juli 2020 – juni 2021 dacht 21% van de
Amsterdammers die was afgewezen bij een sollicitatie voor een baan of stage denkt dat discriminatie
(soms) een reden daarvoor was. 24 Dertien procent twijfelt of discriminatie de reden was voor de
afwijzing. Ruim de helft denkt niet dat er sprake was van discriminatie (57%). Het aandeel
Amsterdammers dat deze vorm van discriminatie heeft ervaren is de afgelopen jaren niet veranderd.
In Amsterdam springen er ook een aantal groepen uit die vaker discriminatie ervaren. De cijfers zijn
in vergelijking met het landelijke onderzoek iets anders, maar de groepen die vaker discriminatie
ervaren zijn vergelijkbaar. Van de Amsterdammers met een migratieachtergrond ervaart 25%
discriminatie bij een sollicitatie en dat geldt vooral voor Marokkaanse Amsterdammers (47%).
Ongeveer 27% van de Surinaamse Amsterdammers en 25% van de Turkse Amsterdammers hebben
een discriminatie-ervaring bij een sollicitatie. Daarnaast ervaart bijna een derde van de 55 plussers
(32%) discriminatie bij een sollicitatie.
Van de afgewezen sollicitanten die daarbij (soms) discriminatie vermoedt, denkt bijna de helft (47%)
dat het om discriminatie op grond van huidskleur, herkomst of migratieachtergrond ging. Dit geldt
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https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/arbeidsmarktdiscriminatie-in-amsterdam-2021
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voor zelfs voor zeven van de tien Amsterdammers met een Surinaamse of Marokkaanse achtergrond
en zes van de tien Amsterdammers met een Turkse achtergrond.
Van de afgewezen sollicitanten die daarbij (soms) discriminatie vermoedt, ervaarde 39%
leeftijdsdiscriminatie, 12% discriminatie op grond van geloof, gevolgd door discriminatie op grond
van geslacht (10%), ziekte/handicap (5%), seksuele voorkeur (2%) of andere reden (17%) waaronder
een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Er is de afgelopen jaren sprake van een toename van geloofsdiscriminatie. Het gaat hierbij
hoofdzakelijk om discriminatie van moslims. Vooral afgewezen sollicitanten met een Marokkaanse
en Turkse migratieachtergrond ervaren discriminatie op grond van hun geloof (moslimdiscriminatie).
Discriminatie wordt niet alleen tijdens een sollicitatie ervaren maar ook op de werkvloer. Uit
eerdergenoemde Regionale Enquête Beroepsbevolking van OIS blijkt dat 15 procent van de
werkende Amsterdammers in de periode juli 2020 – juni 2021 aangaf in de voorbije 12 maanden
discriminatie op het werk te hebben ervaren. Ook hier geldt dat vooral Amsterdammers met een
migratieachtergrond, in het bijzonder Marokkaans of Turks relatief vaak discriminatie op de
werkvloer ervaart.

5.4.

Aanpak arbeidsmarktdiscriminatie door gemeente Amsterdam

In de voortgangsbrief diversiteit en inclusie uit februari 2022 geeft het Amsterdamse
gemeentebestuur een overzicht van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen en die zijn
opgenomen in het werkplan 2021-2022. 25
De gemeente wil steeds weer de norm te stellen dat arbeidsmarktdiscriminatie onacceptabel is. Met
een programmatische aanpak streeft de gemeente er naar een inclusieve Amsterdamse
arbeidsmarkt te verwezenlijken. Dit doet de gemeente vanuit verschillende rollen: als partner van
werkgevers, als (mede-)eigenaar van deelnemingen, als werkgever en als inkoper. Enkele
aandachtspunten van het beleid zijn:
•

•

•

De gemeente ondersteunt werkgevers via het platform Amsterdam Divers en Inclusief (ADI).
ADI is een platform van en voor 120 bedrijven (in 2021) die streven naar een divers
personeelsbestand. Het platform biedt ondersteuning, een relevant netwerk en praktische
kennis via o.a. webinars en gratis trainingen ‘selecteren zonder vooroordelen’. Ook worden
bedrijven geholpen met de voorbereiding op de wet ‘Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en
Selectie’, die nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden behandeld.
De gemeente geeft prioriteit aan de aanpak van stagediscriminatie. Er is ingezet op twee
pilots, namelijk ‘Pilot stagediscriminatie MBO College Zuidoost’ en ‘Van Mystery Guest naar
Mystery Match’. De eerste pilot heeft volgens inzicht opgeleverd in hoe
onderwijsorganisaties kunnen omgaan met meldingen van (mogelijke) (stage)discriminatie
en de tweede pilot toonde volgens de gemeente aan dat de zogenaamde ‘Mystery app’
gelijke toegang tot de stagemarkt bevordert. Samen met mbo’s en werkgevers worden
nieuwe plannen gemaakt.
Het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie is in 2021 bij deelnemingen onder de aandacht
gebracht vanuit de aandeelhoudersrol. Deelnemingen met meer dan 25 werknemers wordt
gevraagd om vanaf 2021 te rapporteren over de volgende twee indicatoren:
1. de aanwezigheid van beleid voor diversiteit en inclusie
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https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11168046/1#search=%22ervaren%20discriminatie%20%22
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2. het percentage vacatures voor bestuurders, Raad van Commissarissen en managers
dat afgelopen jaar is ingevuld met inclusieve werving en selectie.
•

•

Om een representatieve en inclusieve werkgever te kunnen worden is in juni 2020 de
bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit (2020-2023) vastgesteld die zich richt op zowel het
vergroten van de inclusieve werkcultuur als het vergroten van de diversiteit van het
personeelsbestand van de Gemeente Amsterdam. Om inclusieve werving en selectie te
implementeren waren eind 2021 alle directeuren, circa 50% van de managers en bijna alle
medewerkers van directie P&O getraind. De wethouder P&O informeert de raad twee keer
per jaar over de voortgang van de bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit.
De gemeente laat door de Universiteit Utrecht de mogelijkheden onderzoeken om
inschrijvers en gegadigden van publieke aanbestedingen uit te sluiten wegens discriminatie.

Wat is er de afgelopen jaren bereikt door de gemeente Amsterdam?
Deze vraag is aan een aantal experts voorgelegd. Zelfstandig adviseur Zeki Arslan vindt dat
Amsterdam op de goede weg is. “Er zijn een aantal duidelijke lijnen uitgezet: er is een heldere en
oprechte keuze gemaakt voor meer diversiteit in de eigen organisatie. Ook ADI is een goed initiatief.
De Gemeente Amsterdam heeft in 2021 een opdracht gegeven voor het organiseren van een
themadag diversiteit en arbeidsmarkt. In de publieke sector heeft de Gemeente Amsterdam ook een
culturele barometer mogelijk gemaakt, zodat instellingen weten hoe ze de samenstelling van hun
personeel kunnen meten. Hiermee laat de gemeente zien dat kennisdeling in de stad nodig is tussen
instellingen en de gemeente zelf, maar het is allemaal een begin. ”
Hanneke Felten, senior onderzoeker bij Movisie en KIS, vindt het goed dat Amsterdam nadrukkelijker
probeert duidelijker de norm te stellen dat discriminatie niet acceptabel is. “Ze hebben ook een
mooie campagne ‘Kom op Amsterdam’26, waarin wordt opgeroepen om je uit te spreken tegen de
discriminatie van anderen. Dat gaat over het belang dat omstanders zich uitspreken tegen
discriminatie. Dat werkt.” Felten is ook positief over ADI: “Dat netwerk kan functioneren als een
soort voorhoede. De leden van het netwerk staan positief tegenover inclusie en het tegengaan van
discriminatie. Dat is een eerste stap. Vervolgens moeten ze weten wat werkt, dat ze niet zomaar een
trainingkje laten geven, maar gebruik maken van methoden die echt werken. Maar het zal pas echt
impact krijgen wanneer de bedrijven het geleerde ook echt gaan toepassen. Om de impact te
vergroten is een tip om te zorgen dat er een externe partij is waar verantwoording aan wordt
afgelegd over het goed doorlopen en uitvoeren van antidiscriminatiebeleid.”

5.5.

Wat moet er de komende jaren gebeuren?

Zeki Arslan vraagt de komende jaren om meer aandacht voor de uitsluiting van 60-plussers en
mensen met een beperking. “Zeker die laatste groep zie je ook weinig terug in de ambtelijke top of
het bestuur. Het zou mooi zijn om op korte termijn een wethouder of een topambtenaar in
bijvoorbeeld een rolstoel te zien. Investeer ook in deze groepen bij werving en selectie en op het
gebied van doorstroom. Ook is het van belang dat de gemeente samenwerkt met belangengroepen
van diverse gemeenschappen in de stad om te komen tot kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Zij
hebben de netwerken, kennis en draagvlak.”
Felten adviseert meer trainingen te richten op de omstanders. “Dit soort bystanders trainingen
worden in het buitenland gegeven. Dat moet je dan weer evalueren voor de Nederlandse context.”
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Stok achter de deur
Een andere stap die volgens Hanne Felten gezet moet worden dat bedrijven meer rekenschap af
gaan leggen. Felten: “Een mooi beleidsplan is leuk, maar wat doe je als bedrijf of organisatie in de
praktijk? Je moet als bedrijf om de zoveel tijd bevraagd kunnen worden op je werving en selectie.
Hoe zijn die processen verlopen? Kun je laten zien hoe je dat op competenties hebt gedaan en niet
op basis van ons-kent-ons of een klokgevoel. Hetzelfde met promotie. Als je dat kan laten zien, zou je
beloond moeten worden, bijvoorbeeld met een keurmerk. Dat kun je vervolgens verliezen als je het
niet goed doet. Er moet een stok achter de deur zitten, je moet ook iets te verliezen hebben.”
Zeki Arslan heeft in dit verband veel verwachtingen van de wetsvoorstel Toezicht gelijke behandeling
bij werving en selectie. Hiermee worden werkgevers en intermediairs met 25 of meer werknemers
verplicht om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving
en selectie van werknemers. De Inspectie SZW moet erop toe gaan zien dat werkgevers een
dergelijke werkwijze hebben. Als dat niet het geval is, dan kan er boete worden opgelegd, die
vervolgens openbaar wordt gemaakt. Arslan: “Als de wet wordt ingevoerd, gaat dat perspectief
bieden om werkgevers in de stad aan sporen. De wet biedt een gemeente als Amsterdam perspectief
om met alle belanghebbenden een vervolg aan deze wet op lokaal niveau te geven. Amsterdam kan
hierbij een stimulerende en faciliterende rol vervullen.”
Arslan gelooft verder in de kracht van het gesprek en de verleiding. “Als gemeente is je invloed
beperkt. Amsterdam gaat niet over de keuze van individuele werkgevers. Je moet de werkgevers
verleiden en uitlokken het debat te voeren. Geen drammerigheid, maar uitnodigen. Zoek allianties
met grote organisaties die meer inclusiviteit willen zoals de universiteiten, maar misschien ook wel
De Nederlandse Bank, de AFM en enkele grote bedrijven.”
Het succesvol agenderen van dit diversiteit, inclusie en antidiscriminatie hangt volgens Arslan
tenslotte ook af van een bepaalde bestuurscultuur. “Het vraagt een bevlogen, bijna activistische
houding van bestuurders. Ze moeten uitstralen dat ze het echt belangrijk vinden.”
.
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6.

Discriminatie in het onderwijs

6.1.

Ervaren discriminatie

In het onderwijs wordt relatief veel discriminatie ervaren. Uit het landelijke onderzoek naar ervaren
discriminatie (Andriessen et al, 2020) bleek dat drie op de tien studenten en scholieren discriminatie
hadden ervaren tijdens het volgen van onderwijs in 2018. Discriminatie wordt op alle
opleidingsniveaus en in alle onderwijsfasen in vergelijkbare mate ervaren. Er zijn een aantal groepen
die volgens het SCP relatief vaak discriminatie ervaren: meer dan de helft van de lesbische,
homoseksuele of biseksuele leerlingen en meer dan de helft van de leerlingen van Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst hebben op school discriminatie ervaren. Ook
ervaren vrouwelijke studenten en leerlingen met een beperking relatief vaker discriminatie.
Verder valt op dat:

-

12% van de leerlingen en studenten schelden of pesten als discriminatie heeft ervaren
(inclusief twijfel).
Eén op de tien leerlingen heeft een te lage beoordeling als discriminatie ervaren. Minstens
40% van de Turks- en Marokkaans-Nederlandse leerlingen vermoedt dit te hebben
meegemaakt.
Eén op de acht leerlingen of studenten discriminatie heeft ervaren vanwege een
onvriendelijke behandeling door een docent of begeleider.
5% van de leerlingen zegt te zijn gediscrimineerd, doordat ze seksueel zijn lastiggevallen.
Van de stagezoekenden heeft één op de tien het vermoeden te zijn gediscrimineerd.
Marokkaans-Nederlandse studenten hebben het vaakste deze ervaring (44%).

Lage verwachtingen en onderadvisering
Een van de meest ervaren vormen van uitsluiting in het onderwijs zijn de te lage verwachtingen en
onderadvisering (de docent geeft de leerling een lager advies voor het voortgezet onderwijs dan de
capaciteiten van de leerling en/of de Cito-score).

Lage verwachtingen
In een publicatie over institutioneel racisme van KIS concluderen de auteurs onder andere: “Metaanalyses laten zien dat de effecten van onjuiste verwachtingen doorgaans zeer klein zijn, en dat
leraren over het algemeen accurate verwachtingen vormen van hun leerlingen. Voor
gestigmatiseerde groepen leerlingen, zoals leerlingen met een migratieachtergrond, ligt dit echter
anders. De verwachtingen van leraren over deze groep leerlingen kunnen (onbewust en onbedoeld)
nadelig beïnvloed worden door een bevooroordeelde houding.” (Felten et al., 2021).
De auteurs wijzen er op dat vooroordelen over leerlingen met een migratieachtergrond zich kunnen
vertalen in lagere verwachtingen. Ze wijzen op het zogenaamde Pygmalion effect: leerlingen kunnen
gedrag gaan vertonen dat in overeenstemming is met die verwachtingen, en daardoor
onderpresteren. Leraren kunnen leerlingen door de lens van lage verwachtingen zien en zich ook
minder voor die leerlingen inzetten en hen lager beoordelen.

Onderadvisering
Hebben leerlingen met een migratieachtergrond vaker te maken met onderadvisering vanwege hun
migratieachtergrond? Uit onderzoek blijkt volgens KIS in bovengenoemde publicatie over
institutioneel racisme (Felten et al, 2021) dat er vooralsnog geen statistische relatie is aangetoond
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tussen de migratieachtergrond van een leerling en onderadvisering, wel tussen de sociaaleconomische status (SES), zoals opleidingsniveau en inkomen van ouders en onderadvisering. Daarbij
wordt direct opgemerkt dat relatief veel leerlingen met een migratieachtergrond ouders hebben die
lager opgeleid zijn en/of een minder hoog inkomen hebben.
Tegelijkertijd wordt door de auteurs ook benadrukt dat ouders en leerlingen met een
migratieachtergrond zelf wel degelijk ervaren dat het advies van de leraar gekleurd is, dat leerlingen
met een migratieachtergrond te lage adviezen krijgen en dat de migratieachtergrond zwaarder
meeweegt in het advies dan de capaciteit van de leerling.
Uit het Actieonderzoek anti-Zwart racisme (Esajas et al, 2021) blijkt dat tijdens rondetafelgesprekken
over onderwijs met sleutelfiguren uit verschillende zwarte gemeenschappen onderadvisering bij
vrijwel elk gesprek als een van de meest belangrijke vormen van anti-zwart en institutioneel racisme
naar voren gebracht. De auteurs schrijven: “De manier waarop over onderadvisering wordt
geschreven, laat de factor ‘ras of etniciteit’ achterwege. Het is een kleurenblind perspectief en past
binnen het dominante narratief van witte onschuld. In de stad Amsterdam is er een overlap tussen
de sociaaleconomische positie en ‘ras’ of etniciteit. In de historische context van stereotiepe beelden
die over Zwarte mensen en mensen van kleur bestaan, is het zeer aannemelijk dat racisme een rol
speelt in het in stand houden van ongelijkheid in het onderwijs.” In het rapport halen de auteurs
enkele respondenten aan waaronder een zwarte docent die vertelt dat collega’s tijdens informele
gesprekken in de docentenkamer stigmatiserende opmerkingen maken over kinderen en weinig
sensitiviteit tonen om het gebruik van schoolmateriaal zo in te vullen dat het herkenbaar is voor de
leerlingen.
Stapelaars
Ook uit onderzoek naar onderwijsstapelaars die uiteindelijk een hbo of wo-opleiding hebben
gevolgd, blijkt dat ongeveer de helft van de groep stapelaars met een migratieachtergrond (51
procent) meent dat zij door een te laag schooladvies een langere onderwijsroute hebben gevolgd,
terwijl 40,8 procent van de stapelaars zonder migratieachtergrond dit als reden noemt. (De Winter
Kocak, Klooster et al. 2021). Bijna driekwart (73%) van de stapelaars met een migratieachtergrond
denkt dat het primair onderwijs onvoldoende in staat was om een passend schooladvies te geven.
Iets meer dan de helft (55%) van de stapelaars zonder migratieachtergrond deelt die mening.

6.2.

Bredere context: de kansenongelijkheid groeit

Er is sprake van kansenongelijkheid in het onderwijs wanneer leerlingen met dezelfde capaciteiten,
maar met verschillende achtergronden, niet dezelfde kansen hebben om het beste uit zichzelf te
halen. Kansenongelijkheid is niet hetzelfde als discriminatie, maar het kan wel het gevolg zijn van
meerdere factoren, waaronder discriminatie, vooroordelen of (institutioneel) racisme. Daarnaast zijn
groepen die minder kansen hebben, ook vaak groepen die op één of meerdere terreinen
discriminatie ervaren.
Voor prestaties in het onderwijs is het nog steeds van belang in wat voor gezin je wieg staat.
Wanneer je ouders met minder privileges hebt, heb je minder kans op een opleiding op hbo- of
universitair niveau. Frans Leijnse, emeritus-hoogleraar constateerde op 10 mei in het NRC:
“De bittere constatering is dat het basis- en voortgezet onderwijs in ons land dit niet compenseren
maar de kansenongelijkheid verscherpen. (..) Stands- en klassegebonden verschillen in de
uitgangspositie van leerlingen worden door het onderwijs structureel niet gerepareerd maar
verdiept.”27
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In 2016 sloeg de Onderwijsinspectie alarm: de kansenongelijkheid in het onderwijs groeit.28 De
verschillen nemen volgens de Onderwijsinspectie toe tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide
ouders. Veel kinderen met laag opgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden
kunnen en hierdoor blijft veel talent onbenut. Ze zitten vaak op scholen van zwakkere kwaliteit, met
minder bevoegde leraren, een hoger ziekteverzuim en een hoger verloop van personeel.
Leerkrachten hebben, vaak onbewust, lagere verwachtingen van deze kinderen en geven vaker te
lage adviezen. Er zijn voor deze kinderen minder mogelijkheden voor bijlessen, ze vallen vaker
tussentijds uit en ze gaan minder vaak naar het hoger onderwijs dan in de jaren daarvoor. Een
alarmerende en ook trieste constatering gezien het gegeven dat kansenongelijkheid in het onderwijs
al vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw op de agenda staat.
In Amsterdam was in 2015 door het Amsterdamse bureau voor Onderzoek en Statistiek
geconstateerd dat de helft van de leerlingen uit gezinnen met een zeer hoge sociaaleconomische
status het advies vwo krijgt, terwijl dit voor leerlingen uit gezinnen met een zeer lage
sociaaleconomische status slechts 8% is’ (Cohen, Van der Wouden, Van der Oord & Jakobs, 2015).
Marjolijn Moorman, toen nog fractievoorzitter van de Amsterdamse PvdA, concludeerde een jaar
later in Socialisme & Democratie op grond van dit rapport dat de correlatie tussen het aandeel van
kinderen van hoogopgeleide ouders op een school en het aandeel van leerlingen met een nietwesterse herkomst extreem hoog is (0,9). 29 Ze waarschuwde op grond hiervan voor segregatie: “Een
derde van de VO-scholen heeft meer dan 80% leerlingen met een niet-westerse afkomst. Aan de
andere kant heeft 16% van de middelbare scholen minder dan 20% leerlingen met een niet- westerse
afkomst (Cohen et al., 2015). Kinderen uit verschillende milieus ontmoeten elkaar nauwelijks nog op
de middelbare school en Amsterdam wordt steeds meer een stad van gescheiden werelden.”

6.3.

Amsterdams beleid

Anti-discriminatie en anti-racisme
Hoewel scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het curriculum en het vaststellen van sociaal
veiligheidsbeleid, geeft de gemeente Amsterdam ondersteuning aan onderwijsinterventies gericht
op anti-racisme zoals30:

-

de leergang voor docenten ́Expliciete scholing rondom racisme, ongelijkheid en discriminatie ́
van de Universitaire Pabo van Amsterdam,
het programma Gelijk= Gelijk van Diversion waarin leerlingen lessen krijgen over
discriminatie en over het omgaan met verschillen.
De lesaanpak ́Fawaka WereldBurgerschap ́, dat scholen ondersteunt om thema ́s als
diversiteit, inclusie en wereldperspectieven, gestructureerd in het onderwijs te verankeren.
het traject ́Het moeilijke gesprek ́, uitgevoerd op middelbare scholen,
programma ́s van stichting In mijn Buurt, Welkom in Mijn Wijk en Discussiëren Kun Je Leren,
waarin aandacht is voor gedeelde geschiedenis, racisme en ongelijkheid door ontmoetingen
te organiseren tussen leerlingen met verschillende achtergronden.

Daarnaast wordt via het programma ‘Amsterdammerschap in het onderwijs’, geïnvesteerd in vier
actielijnen (Amsterdam meesterschap, veilig pedagogisch klimaat, rijk curriculum en samen naar
school gaan/ ontmoeting) in het bevorderen van het Amsterdammerschap. Ook wordt vanuit de
GGD-aanpak gezonde school, extra besteed aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Wij
stimuleren het in contact komen met andere leef- en zienswijzen.
28
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Vanuit een breed programma ‘Grootstedelijk Onderwijs’ wordt samengewerkt met
onderwijsinstellingen zoals HvA, Ipabo, Vu en Uva. Doel hiervan is onder andere te bevorderen dat
elke Amsterdamse docent geëquipeerd is om les te geven in een diverse stad als Amsterdam. De
gemeente wil stimuleren dat er in de opleidingen aandacht is voor thema’s zoals diversiteit en
discriminatie.

Kansenongelijkheid
Het tegengaan van kansenongelijkheid heeft de afgelopen jaren in Amsterdam meer prioriteit
gekregen en werd door het college breed aangepakt. Het beleid viel onder de verantwoordelijkheid
van vier verschillende wethouders en omvatte de volgende portefeuilles: Onderwijs, Armoede en
Schuldhulpverlening, Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid, Jeugd(zorg), Sport en Recreatie
Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid en Inburgering, Bouwen en Wonen en Zorg.31
Om kansengelijkheid in Amsterdam in het onderwijs te bevorderen verstrekt de gemeente
Amsterdam een aanvullende subsidie aan scholen in het kader van de Kansenaanpak Primair
Onderwijs. Net zoals bij de (landelijke) gewichtenregeling het geval is wordt de toekenning van
subsidies gebaseerd op het aantal doelgroepleerlingen per school (Glazenborg et al., 2020). Hierbij
geldt als criterium voor een doelgroepleerling dat de ouders/verzorgers een opleiding hebben van
mbo-2 of lager of een gezinsinkomen onder het bijstandsniveau. Scholen waarop
doelgroepleerlingen ten minste 10% van de leerlingpopulatie uitmaken komen in aanmerking voor
subsidie van 800 euro per leerling. Uit een evaluatie blijkt dat deze middelen vooral worden ingezet
voor verlengde leertijd, extra personele inzet, klassenverkleining en het organiseren van diverse
activiteiten voor ouders (Glazenborg et al., 2020).
Verder wordt er onder andere ingezet op het vergroten van het aantal peuters, vooral in kwetsbare
wijken, dat naar de voorschool gaat, het stimuleren van een Brede Brugklas en het tegengaan van
het lerarentekort dat ongelijk verdeeld is over de stad. Dit laatst gebeurt onder andere door leraren
die werken op een school met een groter risico op achterstand een hogere toelage uit te keren.

6.4.

Wat moet er de komende jaren gebeuren?

Hanneke Felten, senior onderzoeker bij Movisie en KIS, vindt dat de gemeente Amsterdam moet
(blijven) stimuleren dat scholen antiracisme hoog op de agenda zetten. “De gemeente kan
stimuleren, maar ook faciliteren en kennis delen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat antidiscriminatie
interventies worden ingezet die echt werken en zich baseren op werkzame mechanismen zoals
bekend uit de wetenschap. Lang niet alle huidige methoden werken. Sommige methoden werken
zelfs averechts als de ze de stereotypen heel erg benadrukken.” Ze wijst er op dat KIS voor scholen in
het primair onderwijs een checklist heeft gemaakt van goede interventies. Verder benadrukt Felten
dat een gemeente de scholen die goede methoden gebruiken kan ‘namen en famen’. “Beloon de
scholen die het goed doen.” En het gebruik van interventies die wel werken kan gestimuleerd
worden door als gemeente er voor te zorgen dat scholen deze gratis kunnen inzetten; budget blijkt
namelijk vaak nog een drempel voor scholen om stevige goed onderbouwde interventies in te zetten.
Ook lesmateriaal waarin het koloniaal- en slavernijverleden wordt behandeld vanuit een nieteurocentrisch perspectief is volgens Felten erg belangrijk; cruciaal is dat de verhalen van mensen die
tot slaaf werden gemaakt verteld worden vanuit hun perspectief. De gemeente kunnen scholen op
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diverse manieren stimuleren en ondersteunen om dit te gebruiken, onder meer door het gratis
beschikbaar te stellen en afspraken hierover te maken met scholen.
Hanneke Felten houdt daarnaast een pleidooi voor meer aandacht voor antizwartracisme en
antimoslimracisme. Felten: “Veel interventies zijn heel algemeen. Daarnaast doen we heel veel aan
LHBT-discriminatie. Dat is volkomen terecht, maar kijk of je je dan vergelijkbaar kan inzetten op
racisme, in het bijzonder de meest prevalente vormen: antizwart racisme en anti moslimracisme.”
Meer diversiteit
Zeki Arslan wijst op het gebrek aan diversiteit onder bestuurders en personeel in het onderwijs.
Arslan: “Het probleem van onderadvisering van kinderen van laagopgeleide ouders werd in de jaren
’70 al door toenmalig minister Van Kemenade benoemd in zijn Contournota. Dat er bij kinderen met
een migratieachtergrond nog andere vooroordelen een rol kunnen spelen bij onderadvisering werd
al duidelijk benoemd in een uitzending van NOVA in 2008, naar aanleiding van een onderzoek vanuit
Amsterdam. Hiermee werd ook dit thema voor het eerst bekend bij een breder publiek. Het belang
van lesmateriaal vanuit meerdere perspectieven is ook niets nieuws. Meer er gaat pas echt wat
gebeuren wanneer wordt gewerkt aan meer diversiteit in het onderwijs.” Zeki Arslan vroeg hier in
2018 met Jo Scheeren al aandacht voor (Scheeren, Arslan, 2018). Er is wat dat betreft volgens hem
nog een wereld te winnen.
Scheeren en Arslan verwezen in 2018 naar cijfers uit 2014: “Uit de schaarse cijfers blijkt dat in 2014
3,6 procent van het personeel in het primair onderwijs een niet-westerse achtergrond had. In het
voortgezet onderwijs ligt dat percentage op 5,4 en in het middelbaar beroepsonderwijs op 6,3
procent. Dit aandeel is sinds 2009 nauwelijks gestegen (respectievelijk 3,7, 4,7 en 6,1 procent).” Uit
het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2014 bleek verder dat mensen met een niet-westerse
achtergrond het vaakst werkzaam zijn als onderwijsondersteunend personeel en het minst sterk zijn
vertegenwoordigd in het management. Dat er weinig leraren met een niet-westerse achtergrond in
het onderwijs zijn wijten de auteurs aan verschillende oorzaken:
-

-

“Een lage instroom van niet-westerse studenten in de lerarenopleiding en
beleidsvoornemens en maatregelen om de instroom van niet-westerse studenten naar een
lerarenopleiding te bevorderen, hebben weinig succes geboekt.
Niet-westerse studenten tijdens de lerarenopleiding hebben te maken met een hoge uitval
en geringer rendement.
Het valt niet mee om leraren met een niet- westerse achtergrond voor het onderwijs te
behouden.”

Het gebrek aan divers personeel staat al veel langer op de agenda. Arslan: “In de jaren 80 was er al
een project om meer leerkrachten met een Surinaamse achtergrond voor de klas te krijgen . Toen
werd de urgentie al gezien. Vervolgens zijn er allerlei tijdelijke projecten gestart om meer studenten
met een migratieachtergrond op de PABO’s te krijgen, maar dit is nooit structureel doorgepakt, zodat
er ook een structurele instroom is richting deze opleidingen. De demografie in grote steden maakt
dat wel noodzakelijk, anders krijgen wij weglopende docenten en zoals nu al het geval is, een
lerarentekort. Dit heeft invloed op elk initiatief op het voorkomen en bestrijden van
kansenongelijkheid. .”
Zeki Arslan heeft wel een idee waarom de veranderingen in het onderwijsveld zo traag gaan. “Het
komt waarschijnlijk omdat het onderwijsveld nog steeds verzuild is. Het onderwijs bestaat nog uit
vele autonome stichtingen, kleine imperiums met eigen bestuurders en toezichthouders, die hun
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opvolgers vaak weer werven in hun eigen bubbel. Dat schiet niet op. Als je een probleem als gebrek
aan diversiteit bij hen op de agenda zet, ervaren ze het als snel als een verwijt.”
Meer diversiteit in het onderwijs zou hoog op de agenda moeten komen. Het lerarentekort heeft de
noodzaak alleen maar nijpender gemaakt. Arslan pleit voor onorthodoxe methoden. “Ik heb een
directeur van een PABO een keer aangeboden om voor hem via sleutelpersonen gericht leerlingen te
werven. Een kleine campagne om te werken in het onderwijs is zo gemaakt. Vraag daarbij bekende
mensen welke onderwijzers voor hen het verschil hebben gemaakt. Je hebt snel verhalen verzameld
die inspirerend en wervend zijn. De directeur van de PABO wilde wel zo’n campagne, maar het plan
bleef hangen in de bureaucratie.” De gemeente Amsterdam zou met een dergelijke campagne wat
aan het lerarentekort kunnen doen en kunnen bijdragen aan de diversiteit op scholen.
Artikel 23
Een ander structureel probleem in het onderwijs is volgens Arslan artikel 23. “Daarmee faciliteren we
ongelijkheid en een gebrek aan ontmoeting. Zolang we artikel 23 laten misbruiken door
levensbeschouwelijke belangengroepen, met gevestigde stichtingsbelangen, krijgen we steeds weer
nieuwe problemen. Kijk nu weer naar de nieuwe scholen die Baudet wil starten op politieke
grondslag, dat is op den duur zeer ongewenst. Die hele verzuiling kost ook klauwen met geld – en het
gaat uiteindelijk om een beperkt aantal uren levensbeschouwing die kinderen krijgen. Wanneer je
dat verandert, komen er bovendien heel veel budgetten vrij.” Deze volgens Arslan noodzakelijke
grondwetswijziging is een verantwoordelijkheid van de wetgever, de Tweede en Eerste Kamer, maar
kan volgens hem wel vanuit de gemeenten geagendeerd worden.
Meertalig onderwijs
Zeki Arslan vindt verder dat er meer ruimte moet worden gemaakt voor meertalig onderwijs. “Veel
kinderen worden twee- of drietalig opgevoed. Dat is in veel opzichten een rijkdom. In de
kinderopvang, het onderwijs en de ouderenzorg wordt daarom terecht ruimte gemaakt voor het
gebruik van regionale talen. Doe dat ook voor andere talen die de kinderen thuis spreken. Laat de
gemeente zich daar hard voor maken. Gebrek aan aandacht voor meertaligheid is een vorm van
intellectuele discriminatie.”
Migratiemuseum
Tot slot pleit Zeki Arslan voor een migratiemuseum. Onderling begrip en empathie begint met het
besef dat het merendeel van de Nederlanders, en zeker van de Amsterdammers, een
migratieachtergrond heeft en dat al deze migranten hebben bijgedragen aan het huidige Nederland.
Besteed meer aandacht aan deze geschiedenis in het onderwijs, maar geef het ook een permanente
plek in de vorm van een migratiemusuem.”
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7.

Discriminatie en de politie

Er zijn een aantal onderzoeken de afgelopen jaren gepubliceerd waarin aandacht werd besteed aan
discriminatie door de politie. Het gaat hierbij om landelijke cijfers en niet specifiek Amsterdamse
cijfers.

7.1.

Ervaringen van bewoners met de politie

In 2020 publiceerde het SCP een onderzoek naar ervaren discriminatie (Andriessen e.a., 2020). Hierin
werd ook aandacht besteed aan discriminatie door de politie. Uit het onderzoek bleek dat 3% van de
Nederlanders het idee heeft dat de politie hen meer in de gaten houdt dan anderen. Van deze groep
heeft bijna twee derde het vermoeden dat discriminatie hierbij een rol speelt. Onder Nederlanders
met een migratieachtergrond ligt dit veel hoger: ongeveer 90% van de Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders die aangeven meer in de gaten te worden gehouden dan
anderen ervaart dit als discriminatie tegenover 32% van de autochtone Nederlanders die zeggen
vaker dan anderen te worden gemonitord.
Een andere bron is de eerdergenoemde Veiligheidsmonitor.32 In 2021 hebben ruim 170 duizend
personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens de vragenlijst ingevuld. 33
Eén van de vragen die wordt gesteld gaat over de tevredenheid over het laatste contact met de
politie in de eigen buurt (CBS, 2021).34 Hieruit blijkt dat van de respondenten met een Nederlandse
achtergrond bijna 69% hierover (zeer) tevreden is tegenover 60,1% respondenten met een nietwesterse migratieachtergrond (Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse
herkomst) en 59,9% van de Nederlanders met een “overig niet-westerse” herkomst.
Tevredenheid laatste politiecontact (in % tevreden) naar migratieachtergrond
Totaal
67,1

Nederland
68,7

Westers
64,4

Niet-westers
60,1

Overig niet-westers
59,9

Bron: Veiligheidsmonitor

Op de vraag waarom respondenten ontevreden zijn over het laatste politiecontact, geeft 20% van de
respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond als reden op dat de politie hen
discrimineerde.
Reden voor ontevredenheid contact politie in eigen gemeente (in %) naar migratieachtergrond
overig nietTotaal Nederland westers niet-westers
westers
Politie discrimineerde
7,6
4,6
8,6
20,3
17,2

Bron: Veiligheidsmonitor

Interessant zijn ook nog twee andere stellingen die niet zozeer over persoonlijke ervaringen gaan,
maar over het handelen van de politie in het algemeen. Bijna de helft (47%) van de respondenten
met een niet-westerse migratieachtergrond is het eens met de volgende stelling: “Sommige mensen
32

CBS (2021). Veiligheidsmonitor 2021. Den Haag: Centraal Bureau voor Statistiek.
De institutionele bevolking, dat zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen, is voor dit onderzoek
niet benaderd. Het betreft een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen
betreffen
34 Hierbij is gebruik gemaakt van de maatwerktabel bij hoofdstuk 6: https://www.cbs.nl//media/_excel/2022/09/tabel---h6-burgers-en-politie---2021.xlsx
33
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worden in dezelfde situatie door de politie sneller aangehouden dan anderen.” Van de respondenten
zonder migratieachtergrond is 33% het eens met deze stelling.
Sommige mensen worden sneller aangehouden / de politie handelt rechtvaardig; antwoorden naar migratieachtergrond

Sommige mensen worden in dezelfde
situatie door de politie sneller
aangehouden dan anderen
De politie handelt rechtvaardig

Totaal

Nederland

Westers

Niet-westers

Overig nietwesters

34,9
49,5

32,5
51,0

36,8
46,1

47,4
43,5

42,0
50,5

Bron: Veiligheidsmonitor

Ruim de helft van de respondenten zonder migratieachtergrond vindt dat de politie rechtvaardig
handelt net als de helft van de respondenten met een ‘overig niet-westerse achtergrond’, terwijl van
de respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond 44% het eens is met deze stelling.

7.2.

Etnisch profileren

‘Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van uitsluiting’, schreef de toenmalige korpschef
van de nationale politie Gerard Bouman in februari 2015 in een uitgelekte interne blog.35 Hij maakte
zich zorgen over racisme binnen het korps en etnische profilering door het korps.
De waarschuwing van Bouman kwam niet uit de lucht vallen. Er lagen al enkele rapporten waarin
duidelijk werd gemaakt dat etnisch profileren door de politie geen uitzondering is. Het bleek
bijvoorbeeld in 2012 al uit "De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie" van
antropoloog Sinan Çankaya, die op verzoek van de Amsterdamse politie anderhalf jaar intensief
onderzoek deed naar de dagelijkse keuzes die agenten maken als ze tijdens hun werk mensen op
straat controleren. In de praktijk blijken agenten beelden te hanteren van risicovolle burgers en
werken zij met een selectieprofiel. De labels die agenten hanteren werken in het voordeel van
sommige groepen en in het nadeel van andere groepen in de samenleving. Uit het onderzoek van
Çankaya bleek dat Amsterdammers met een donkere huidskleur, Amsterdammers van Marokkaanse
herkomst en Oost-Europeanen vaker gecontroleerd worden. Onderzoeken van onder andere
Amnesty International en Paul Mutsaers bevestigden later dit beeld.
De politie is natuurlijk niet de enige die etnisch profileert. Het toeslagenschandaal heeft inmiddels
voldoende aangetoond dat de belastingdienst het ook deed. Naar etnisch profileren door boa’s is
nog maar amper onderzoek gedaan. Wel vonden onderzoekers onlangs tijdens een onderzoek naar
institutioneel racisme in Utrecht eerste aanwijzingen voor institutioneel racisme bij boa’s (Omlo, e.a.,
2022).
Etnisch profileren in Amsterdam door boa’s en politie
Controle alt Delete, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor eerlijke en effectieve
rechtshandhaving en tegen etnisch profileren, onderzocht in 2019 hoe vaak etnisch profileren door
de politie in Amsterdam voorkomt.36 Dit leverde wel duidelijke indicaties op. Er werden 1934
respondenten verspreid over de stad geënquêteerd. Uit het onderzoek bleek dat 41% van de
mannen met een niet-westerse migratieachtergrond bij het laatste contact met de politie door de
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https://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/11/korpschef-bouman-er-sluipt-een-gif-de-nationale-politie-binnena1481016
36
https://controlealtdelete.nl/articles/etnisch-profileren-in-amsterdam
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politie werd benaderd (tegen 22% van de mannen zonder migratieachtergrond). Van de mannen
zonder migratieachtergrond werd 9% door de politie benaderd voor een controle, tegen 19% van de
mannen met een niet-westerse migratieachtergrond. Hieruit blijkt dat mannen met een nietwesterse migratieachtergrond bij het laatste contact twee keer vaker worden benaderd voor een
controle dan mannen zonder migratieachtergrond. Van de mannen met een niet-westerse
migratieachtergrond denkt 48% dat hun culturele of religieuze achtergrond de reden was voor het
contact met de politie.
De uitkomsten van de controles waren voor beide groepen volgens Controle Alt Delete gelijk:
jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond geven even vaak als jongeren aan dat zij als
gevolg van het politiecontact een boete kregen, gewaarschuwd werden of mee moesten naar het
bureau. Controle Alt Delete concludeert dan ook dat het disproportioneel vaak controleren van
jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond niet gerechtvaardigd is.
Neemt etnisch profileren in Amsterdam af?
Of de toegenomen aandacht heeft geleid tot minder etnisch profileren door de politie en door boa’s
in Amsterdam durft Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete niet te zeggen. Allereerst over de boa’s:
“We hebben weinig zicht op wat de boa’s in Amsterdam doen. Hoeveel boetes worden er gegeven?
Waarom? Waar? Aan wie? Hoe verhoudt het aantal boetes zich met de samenstelling van de
buurten? Wordt er wel eens geweld gebruikt? Hoe wordt dit beoordeeld? Hoeveel klachten over
boa’s komen er binnen en waar? Hoe worden die afgehandeld en beoordeeld? Ik betwijfel of de
gemeente hier veel zicht op heeft.”
Hetzelfde geldt volgens Schalkwijk voor de politie. “We weten bij de politie weliswaar hoeveel
verdachten worden aangehouden, maar we weten niet hoeveel mensen worden staande gehouden.
Wat leveren de tienduizenden proactieve controles op die de politie jaarlijks uitvoert? Wat zijn de
effecten hiervan op de veiligheid en het vertrouwen van de burgers in de politie? We hebben op
systematisch niveau op geen enkele manier zicht op politiecontroles.”
De politie experimenteerde in 2018 met een app die bedoeld was om al die staande houdingen wel
te registreerden. Jaïr Schalkwijk: “Er waren zes pilot teams, waaronder één in Amsterdam. De
politieacademie heeft het gebruik van de app onderzocht en daaruit bleek dat de agenten deze app
niet gebruikten, omzeilden of er niet van af wisten. Leidinggevenden wilden het gebruik niet
afdwingen, maar lieten het aan de werkvloer over of ze het gebruikten. Het gevolg was dat de app
slechts bij 6% van de staandehoudingen werd gebruikt om een registratie te maken. Daaruit
concludeerde de politie dat een aparte app om staandehoudingen te registreren niet wenselijk is.”
Sinds 2020 worden wel alle bevragingen geregistreerd. Deze functionaliteit werd vorig jaar na een
proef landelijk ingevoerd. Wanneer een agent een kenteken, paspoort of een iD natrekt wordt dat
vastgelegd. Schalkwijk: “De bevragingen werden intern al gelogd, maar wat nieuw is, is dat er nu
sprake is van een terugkoppeling. Ze kunnen zien dat een kenteken al vaker is bevraagd, zoals dat
heet, maar ze kunnen verder niet zien wat de reden voor de bevraging was, en of dat bij een
staandehouding was en wat die staandehouding toen opleverde.”
In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, is deze nieuwe functionaliteit volgens Schalkwijk niet
een soort stopformulier. In verschillende grote steden werden in 2017 door partijen in de
gemeenteraad moties ingediend om stopformulieren te gebruiken. Daar waar de motie werd
aangenomen, waren het volgens Schalkwijk de burgemeesters die weigerden er uitvoering aan te
geven. “De politie en de burgemeesters vinden het tegengaan van etnisch profileren een
personeelsgelegenheid. Het is een bevoegdheid van de politie zelf. De politie heeft bovendien een
zelfstandige controlebevoegdheid die onder het gezag van de politie zelf valt, waarover geen
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verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan de burgemeester of de officier van justitie. Dat is wettelijk
zo geregeld. De Tweede Kamer zou dit kunnen veranderen, maar daar is nooit een meerderheid voor
het gebruik van stopformulieren gekomen.
Data verzamelen
Wat een gemeente volgens Jair Schalkwijk wel kan doen is data verzamelen. Controle Alt Delete deed
daarom na de gemeenteraadsverkiezingen een oproep aan de formerende partijen om vanuit
burgerperspectief te kijken naar het aantal contacten dat burgers met de politie hadden in het
afgelopen jaar. Controle Alt Delete schrijft: “Ons advies: geef onderzoekers de opdracht om enquêtes
af te nemen onder burgers en te vragen naar door de politie-geïnitieerd contact. Het onderzoek dat
Controle Alt Delete in 2019 uitvoerde kan hiervoor als model dienen. Als dit onderzoek op
regelmatige basis wordt herhaald, bijvoorbeeld elk (half) jaar, dan krijgt de gemeente snel zicht op de
aard en omvang van de contacten tussen burgers en de politie. Het is belangrijk dat er zicht komt op
het aantal uitgevoerde politiecontroles, de effectiviteit van deze controles (hoeveel verdachten
aangehouden?) en de eerlijkheid van de controles (worden verschillende Nederlanders even vaak
gecontroleerd?).” 37
De gemeente heeft hier volgens Controle Alt Delete een duidelijk belang bij: “Voor de gemeente is
het belangrijk om data te verzamelen omdat een gemeente de verantwoordelijkheid heeft om de
mensenrechten van hun burgers te beschermen. Een goede relatie tussen burgers en politie helpt
om de gemeente leefbaar en veilig te laten zijn voor iedereen.”
De politie heeft hier volgens Controle Alt Delete ook zelf een belang hierbij. Met de verzamelde
gegevens kan namelijk worden aangetoond of de maatregelen tegen etnisch profileren helpen.
Amsterdam
Het Amsterdamse politiekorps was met de onderzoeksopdracht die aan Sinan Cankaya werd
gegeven het eerste korps dat aan de slag ging met etnisch profileren. De laatste jaren is er een
programma ontwikkeld waarin ambassadeurs worden getraind om het gesprek over etnisch
profileren te entameren. Het is volgens Jair Schalkwijk een lovenswaardig initiatief, maar het is
volgens hem de vraag of het voldoende tegenwicht biedt om etnisch profileren tegen te gaan. Het
effect van de ambassadeurs is niet te meten omdat de omvang van etnisch profileren niet wordt
gemeten. Daarnaast vraagt Schalkwijk zich af of het werk van de ambassadeurs ingrijpt op de
oorzaken van etnisch profileren.
Hij noemt in dit verband twee oorzaken van etnisch profileren: “Allereerst het gebruik van etniciteit
in risicoprofielen. Zolang dat niet helder wordt verboden, zal het blijven plaats vinden. Het tweede is
een redeneerfout, namelijk dat je mensen vaker moet controleren die tot een groep behoren die
oververtegenwoordigd is in de misdaadstatistieken. Het is een redeneerfout omdat je iedereen als
individu moet benaderen. Een individu heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor wat de groep als
geheel doet.” Jair Schalkwijk verwijst naar een column van wiskundige Ionica Smeets in de Volkskrant
waarin zij waarschuwt voor een zelfversterkende feedbackloop bij deze redeneerfout: een groep die
iets hoger scoort in criminaliteitsstatistieken, heeft meer kans om gecontroleerd te worden,
waardoor ze weer iets vaker in de statistieken opduiken, waardoor ze nog iets vaker worden staande
gehouden etc.38
De politie heeft de redeneerfout volgens Schalkwijk ook erkend en er in 2017 beleid van gemaakt
door expliciet te stellen dat het behoren tot een groep die oververtegenwoordigd is, geen reden mag
zijn voor controle. Schalkwijk: “Dat staat in het handelingskader professioneel controleren. Maar de
meeste politieagenten zijn het daar eigenkijk niet mee eens.” Hij verwijst naar een onderzoek van
37
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Bureau Beke in Amsterdam. “Hieruit bleek dat 30% van de agenten bekend was met het
handelingskader. Hiervan had 70% ervaring met het handelingskader. Van de mensen die er ervaring
mee hebben, denkt ongeveer de helft dat ze er iets aan hebben. De geïnterviewde agenten zeiden
verder dat het niet nodig is beleid te maken tegen etnisch profileren. Ze doen gewoon hun werk, het
is vooral de buitenwereld die er een mening over heeft. Dat is een houding die je vaak ziet
terugkomen. Er is een norm gesteld, zonder dat die gehandhaafd kan worden.”

7.3.

Preventief fouilleren

In 2018 schreven het Amsterdamse GroenLinks, D66, PvdA en SP stellig op bladzijde 28 van het
coalitieakkoord: “preventief fouilleren wordt niet ingezet”. Preventief fouilleren kan immers leiden
tot etnisch profileren. Daarnaast zijn er vraagtekens te zetten bij de effectiviteit van de methode. Dat
deed de Amsterdamse burgemeester Halsema tot voor kort ook. Ruim 20 jaar geleden, in de
Volkskrant van 9 juli 2001, werd het GroenLinks Kamerlid en criminologe Halsema geïnterviewd over
preventief fouilleren en bracht de bezwaren helder onder woorden:
“Preventief fouilleren is niets meer dan een paardenmiddel. Het is een zware inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer, en staat in geen verhouding tot het resultaat dat wordt bereikt. Je
creëert alleen de illusie van veiligheid. Zie wat er twee jaar geleden gebeurde bij het experiment in
de Rotterdamse Millinx-buurt. Er werden duizenden mensen gefouilleerd, maar slechts vier
wapens werden gevonden. Mensen laten bij zo'n actie hun wapen thuis of mijden de wijk. (..).
Laten we een les trekken uit wat er in de Verenigde Staten gebeurt, waar de politie ook
verregaande bevoegdheden heeft. Het gaat om de meest kwetsbare wijken, waar mensen met
een andere huidskleur er als eerste worden uitgepikt. Het leidt tot discriminatie en stigmatisering
van hele stadswijken. De middenstand trekt er weg en bezoekers mijden het gebied.' (..) Alle
controlemechanismen zijn de afgelopen twintig jaar wegbezuinigd. De kaartjescontrole op de
tram, het toezicht van welzijns- en straathoekwerk, alles wat kan bijdragen aan de veiligheid is
inmiddels onder grote financiële druk afgebroken.”

Halsema liet ook als burgemeester, in februari 2020, nog aan AT5 weten tegen grootschalig
preventief fouilleren te zijn.39 Volgens haar kosten preventief fouilleeracties te veel politie-inzet, iets
wat in Amsterdam toch al schaars is. Aan AT5 liet ze weten: “In 2014 is het voor het laatst gedaan,
toen zijn er 16.000 mensen gefouilleerd, dat heeft meer dan 5000 politie-uren gekost, en de
opbrengst daarvan vond de politie zelf veel te gering.”
Een jaar later was Halsema echter van standpunt veranderd. Ze liet tegen de wil van een
meerderheid in de raad, weten dat ze toch een proef met preventief fouilleren wilde starten omdat
er steeds vaker sprake was van geweldsincidenten met jongeren die gewapend over straat gaan. De
burgemeester kan hiertoe besluiten zonder steun van de gemeenteraad. Uit een WOB-verzoek blijkt
dat niet alleen de gemeenteraad, maar ook het Openbaar Ministerie (OM) 40 tegen was. Opvallend is
dat het OM ook voorstelde om kritische organisaties als Amnesty en Controle Alt Delete te betrekken
bij de evaluatie wanneer de proef toch uitgevoerd zou worden. 41 Dit advies is niet overgenomen.
Uiteindelijk werd in september 2021 in vijf wijken (Dapperbuurt, Bijlmer-Centrum, Burgwallen
Nieuwezijde, Geuzenveld en het Waterlandplein) met de proef van start gegaan. Op voorstel van de
gemeenteraad werden 45 waarnemers (vrijwilligers) na een sollicitatie aangewezen om er op toe te
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zien dat er niet etnisch geprofileerd zou worden. Deze waarnemers werden op hun beurt weer
waargenomen door enkele leden van de politiebond.
In november liet de burgemeester de gemeenteraad weten dat de proef werd verlengd. 42 De reden
was niet omdat er zo veel wapens waren gevonden: er werden bij 2368 gefouilleerde personen 16
verboden wapens, zoals pepperspray, een boksbeugel of een ploertendoder aangetroffen, maar
geen vuurwapens.43 De burgemeester wil de proef toch verlengen omdat de sociale impact ervan
positief is. Dat bleek uit een begeleidende peiling onder 767 bewoners van de vijf wijken (ongeveer
150 per wijk). Hieruit blijkt dat 70 procent van de ondervraagden voorstander is van het middel, dat
een derde zich er veiliger door voelt, 56 procent is neutraal en 8 procent voelt zich onveiliger. Uit de
evaluatie blijkt dat bewoners met een migratieachtergrond iets minder vaak (69 procent)
voorstander zijn van het middel en zich tegelijk iets vaker veiliger voelen (39 procent) wanneer het
wordt toegepast.
Volgens de burgemeester hebben de waarnemers geen gevallen van etnisch profileren
geconstateerd. Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete is het niet eens met die conclusie: “Dat is dus
niet gemeten. De waarnemers hebben geen data verzameld op grond waarvan je kunt concluderen
of er wel of niet etnisch geprofileerd is. Er is hen alleen gevraagd, door middel van een enquête, of ze
dachten dat er etnisch geprofileerd werd. En dat antwoord is gepresenteerd als een bevinding. Dat is
toch geen onderzoek?”
In de data zitten volgens Schalkwijk enkele aanwijzingen waaruit je kunt afleiden dat er in ieder geval
niet aselectief is geselecteerd zoals beloofd. Hij verwijst naar Peter van de Wijngaart die een kritisch
rapport over de evaluatie heeft geschreven.44 “Van de Wijngaart maakt uit de evaluatie van OIS op
dat 65% van de gefouilleerden man is, terwijl er volgens onderzoeksbureau OIS op dat moment meer
vrouwen op straat waren dan mannen. Iets vergelijkbaars geldt voor jong en oud: ze hebben veel
meer jongeren gefouilleerd dan ouderen, terwijl er niet meer jongeren op straat waren.”
Als het aan Jair Schalkwijk ligt zou de gemeenteraad zich kritischer moeten opstellen. “De
bevoegdheid is door de gemeenteraad gemandateerd aan de burgemeester, maar de raad zou die
bevoegdheid kunnen terugnemen, waardoor de burgemeester elke keer naar de raad moet wanneer
er een veiligheidsrisicogebied wordt aangewezen.”

7.4.

Onafhankelijk meldpunt voor geweld en discriminatie door politie?

In het kader van deze monitor is aan Amsterdamse politieke partijen de volgende stelling voorgelegd:
“Er komt een onafhankelijk meldpunt waar melding kan worden gemaakt van geweld en
discriminatie door de politie.”45 GroenLinks, PvdA, PvdD, VOLT en BIJ1 waren het met deze stelling
eens. DENK en de VVD wezen er op dat er al een meldpunt is: het Meldpunt Discriminatie Regio
Amsterdam (MDRA).
Jaïr Schalkwijk laat in reactie hierop weten dat Control Alt Delete zeven jaar geleden een meldpunt
voor klachten over etnisch profileren door de politie begon uit onvrede over de discriminatie
meldpunten. “We vonden dat ze onvoldoende hun rol pakten. Alleen het Rotterdamse Radar was
42 https://www.parool.nl/amsterdam/proef-met-preventief-fouilleren-in-amsterdam-wordt-uitgebreid-positieve-

sociale-impact~bb797c76/
43 6 x pepperspray, 2 boksbeugels, 2 ploertendoders, 1 klapmes, 1 kleine stiletto, 1 taser, 1 uitschuifbare
wapenstok en 1 vlindermes.
44 https://upload.gscdn.nl/uploads/e3a1fe7d2e_Preventief_fouilleren_in_Amsterdam_een_evaluatie.pdf
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echt actief tegen etnisch profileren. Bij de andere meldpunten is het onduidelijk hoe ze omgaan met
klachten over etnisch profileren. Uit niets blijkt dat deze klachten systematisch geëvalueerd worden,
of dat ze gebruikt worden om hierover een kritisch gesprek met de politie aan te gaan. Wij gebruiken
de kennis die we verzamelen uit de klachten juist heel actief, om het vervolgens terug te geven aan
de politie, aan politici en aan de Nationale Ombudsman.”
Idealiter zouden de ADV’s de rol van Controle Alt Delete volgens Schalkwijk over moeten nemen.
“Dat is beter dan een nieuw meldpunt. De gemeenteraad zou daar op aan kunnen dringen bij het
MDRA, maar dan zal het MDRA expertise nodig hebben op het gebied van etnisch profileren en net
als Radar meer een rol moeten pakken in zowel het interne als het publieke debat.”
Jerrol Marten, directeur van het MDRA, laat desgevraagd weten dat hij hiervoor open staat. “Ik denk
dat het goed is wanneer we dit vanuit het MDRA, bijvoorbeeld samen met onze collega’s in de vijf
grote gemeenten oppikken. Ik wil graag hierover een gesprek over met de gemeente, met Controle
Alt Delete en de politie.”
Voor buitenproportioneel politiegeweld is behalve Controle Alt Delete geen apart onafhankelijk
meldpunt. Een Meldpunt tegen geweld zou volgens Schalkwijk wel geïnstitutionaliseerd kunnen
worden. Zo’n meldpunt zou tegenwicht kunnen bieden aan de politie en systematisch informatie
verzamelen, slachtoffers ondersteunen en politie en overheid adviseren. Zo’n meldpunt zou volgens
Schalkwijk het beste op landelijk niveau kunnen opereren, maar zou ook vanuit de gemeente kunnen
worden opgezet.

7.5.

Diversiteit politie

Het gebeurt nu nog te vaak dat in Amsterdam relatief veel witte politieagenten werken die noch
privé, noch sociaal nooit eerder in direct contact zijn gekomen met personen met een andere
achtergrond. Jerrol Marten (MDRA): “Onbekendheid met een diverse samenleving speelt deze
agenten soms parten. We hebben nog te veel agenten die als agent voor het eerst met een diversere
samenleving worden geconfronteerd. Opeens moeten zij uit hun eigen bubbel treden en met
mensen omgaan met een andere achtergrond, waar zij voorheen nog nooit eerder contact mee
hebben gehad.”
Om discriminatie door de politie tegen te gaan is het daarom van belang dat het politiekorps diverser
en inclusiever wordt. Hiertoe zijn de afgelopen decennia door politie al verschillende initiatieven
genomen, maar de doelen met betrekking tot de instroom als ook het behoud van medewerkers met
een migratieachtergrond zijn niet behaald. Onderzoeker Eva Klooster deed met het Verwey-Jonker
Instituut onderzoek naar de factoren die bij jongeren met migratieachtergrond van invloed zijn op de
keuze voor de politie (Winter-Kocak, Klooster, Day, 2018) . Persoonlijke indrukken (ook van mensen
uit de omgeving), advies van docenten en ouders blijken een belangrijke rol te spelen. Opvallend was
ook de rol van wijkagenten. Eva Klooster: “Jongeren die interesse hebben voor de politie-opleiding
blijken dat vaak te hebben op grond van positieve ervaringen met één of meer wijkagenten.
Politieagenten en zeker wijkagenten zijn dus belangrijke ambassadeurs van de opleidingen. Het is
goed wanneer daar meer aandacht voor komt. Het omgedraaide is ook waar, een negatieve ervaring
en berichten over etnisch profileren, demotiveert jongeren. Ik denk dat het zou het helpen als politie
bij de voorlichting en werving duidelijker maakt wat het beleid is van politie ten aanzien van
discriminatie, zowel binnen als buiten de organisatie. Communiceer naar jongeren dat etnisch
profileren niet mag, dat de organisatie kritisch wil en moet zijn op de eigen praktijk en dat een divers
team daarbij helpt. En vanzelfsprekend; handel ernaar, controleer of de gestelde normen in de
praktijk worden gevolgd.”
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8.

Discriminatie en uitsluiting op de woningmarkt

8.1.

Onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt

“Een woningzoekende met een ‘Nederlands’ klinkende naam krijgt aanzienlijk vaker (28 procent) een
uitnodiging voor een bezichtiging dan een woningzoekende met een ‘Marokkaanse’ achternaam. En
ruim negentig procent van de verhuurmakelaars is bereid om mee te werken aan discriminerende
verzoeken.”
Dat was één van de conclusies die journalisten Rasit Elibol en Jaap Tielbeke in de Groene
Amsterdammer van 28 maart 2018 na eigen onderzoek trokken. 46 Ze belden onder andere voor de
verhuur van een woning met vijftig verhuurmakelaars met de vraag: ‘Misschien is het een gekke
vraag, maar we willen geen allochtonen in ons huis. Kunnen jullie daar rekening mee houden?’
Van de gebelde verhuurmakelaars stemde 92% in met het discriminerende verzoek, waarvan een
deel zich van geen kwaad bewust leek en een ander deel besefte dat het wettelijk niet mag, maar
toch wilde meewerken. Elibol en Tielbeke onderscheidden de volgende drie categorieën
antwoorden:
‘Natuurlijk, geen probleem’: 31 (62 procent)
‘Het mag eigenlijk niet, maar…’: 15 (30 procent)
‘Daar kunnen we niet aan meewerken’: 4 (8 procent)
Elibol en Tielbeke hadden met succes discriminatie op de woningmarkt geagendeerd. Er volgde een
uitzending van Radar en daarna onderzoeken in onder andere de gemeenten Utrecht (Gielkens &
Wegkamp, 2019), Rotterdam (Dibbets, Jak en Hoogenbosch, 2020) en Amsterdam.
De gemeente Amsterdam heeft na de publicatie in De Groene twee keer onderzoek laten doen naar
discriminatie op de woningmarkt. Steeds bestond het onderzoek uit correspondentietesten en
mystery calls, qua opzet vergelijkbaar met dat van de journalisten van De Groene.
Het eerste onderzoek werd uitgevoerd door RIGO Research en Advies (Kromhout, Wittkämper, &
Cozijnsen 2020). Uit dit RIGO-onderzoek bleek dat kandidaat-huurders met een migratieachtergrond
in 19 procent van de gevallen ongelijk werden behandeld ten opzichte van woningzoekenden met
een Nederlands klinkende naam. Verder werd aan 41 verhuurmakelaars in vergelijkbare
bewoordingen de vraag gesteld of ervoor gezorgd kon worden dat er geen ‘allochtonen’ in de te
verhuren woning terecht zouden komen. Twee derde van de verhuurmakelaars (n=27) was niet
bereid om mee te werken aan het verzoek van de mysteryonderzoeker. De reacties van de
verhuurmakelaars werden onderverdeeld in drie categorieën:
1. Natuurlijk, daar kunnen we voor zorgen (17%)
2. Het mag eigenlijk niet, maar... ; (17%)
3. Nee, daar werken we niet aan mee. (66%)
Het tweede onderzoek was van RADAR dat in 2021 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een landelijk onderzoek deed naar discriminatie op de
woningmarkt. Op verzoek van de gemeente Amsterdam werden extra correspondentietesten en
mystery calls uitgevoerd in Amsterdam.
Uit de correspondentietesten kwam geen discriminatie naar voren: personen met een Marokkaans
klinkende mannennaam werden niet significant minder vaak uitgenodigd voor de bezichtiging van
46
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een huurwoning in Amsterdam dan personen met een Nederlands klinkende mannennaam. Ook
werd gekeken naar mogelijke discriminatie van homoseksuele stellen. Dit werd ook niet
aangetroffen.
Bij de mystery calls werd door een acteur aan makelaars de volgende vraag gesteld: “Ik wil dat mijn
appartement goed onderhouden wordt. Vrienden van mij hebben slechte ervaringen gehad met
allochtonen. Zou het daarom mogelijk zijn om niet te verhuren aan allochtonen?” Verschillende
belrondes hebben geresulteerd in 42 geslaagde gesprekken. De antwoorden werden onderverdeeld
in vier categorieen. Iets minder dan een derde gaf duidelijk aan niet mee te willen werken aan het
discriminerende verzoek. Van de 42 makelaars:
•
•
•
•

8.2.

Wilden 13 makelaars (31%) niet meewerken aan het verzoek van de fictieve verhuurder
Waren 13 makelaars (31%) bereid om mee te werken en een selectie te maken van alleen
huurders met een Nederlandse achtergrond
Gaven 11 makelaars (26%) aan dat de uiteindelijke keuze bij de verhuurder ligt
Gaven 5 makelaars (12%) aan te selecteren aan de hand van andere criteria die mensen
direct of indirect kunnen uitsluiten.

Ervaren discriminatie op de woningmarkt

Uit het laatste onderzoek naar ervaren discriminatie van het SCP (Andriessen et al, 2020) bleek dat
één op de drie mensen die een huurwoning zochten vermoedt dat er bij de toewijzing sprake was
van discriminatie. Dit is twee keer zo hoog in vergelijking met vijf jaar eerder, toen 17 procent
aangaf discriminatie meegemaakt te hebben.
Nederlanders met een niet-westerse achtergrond voelen zich volgens het SCP-onderzoek vaker
gediscrimineerd op de woningmarkt dan Nederlanders zonder migratieachtergrond of Nederlanders
met een westerse migratieachtergrond (Andriessen et al, 2020). Dit geldt zowel bij het zoeken naar
een huurwoning als bij het verkrijgen van een hypotheek.
Mensen met een beperking voelen zich volgens het SCP-onderzoek ook vaker gediscrimineerd op de
woningmarkt (22% van degenen die op zoek zijn naar een woning) dan mensen zonder beperking
(15%). Mensen met een beperking ervaren vooral bij het verkrijgen van een hypotheek discriminatie:
meer dan een kwart van de hypotheekzoekers met een beperking vermoedt hierbij te zijn
gediscrimineerd tegenover slechts 7% van de hypotheekzoekers zonder een beperking.

8.3.

Bredere context: ongelijke kansen op de woningmarkt

In deze paragraaf wordt discriminatie op de woningmarkt verbreed naar ongelijke kansen op de
woningmarkt. Dat valt immers niet geheel los van elkaar te zien.
Krapte op de woningmarkt
In het vorig jaar verschenen Discriminatie op de woningmarkt (Andriessen & Wittebrood, 2021)
wijzen de auteurs op diverse factoren die discriminatie op de woningmarkt vergemakkelijken.
Zo is er onder andere door de enorme krapte op de woningmarkt een disbalans in de machtpositie
tussen (kandidaat-)huurders en verhuurders. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor verhuurders om
regelgeving te ontwijken en zijn woningzoekenden minder snel geneigd misstanden aan te kaarten.
Daarnaast gaat het om een markt waarin de partijen moeilijk te bereiken zijn door een lage
organisatiegraad, is er sprake van grote variëteit en weinig transparantie in de manier waarop het
wervings- en selectieproces bij verhuur wordt vormgegeven en is er wet- en regelgeving die in de
ogen van betrokken partijen met elkaar lijkt te schuren. De auteurs concluderen dat discriminatie in
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de particuliere woningmarkt vaak moeilijk te bewijzen is en dat daarom het accent zal moeten liggen
op het voorkómen van discriminerend gedrag.
Discriminatie op de woningmarkt vindt vooral plaats in de particuliere vrije huursector en dat is nou
net de sector die in Amsterdam de afgelopen jaren enorm is gegroeid. Uit de laatste versie van het
onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) blijkt dat het particuliere vrije markt huursegment de
afgelopen jaren in de stad fors is gestegen en inmiddels groter is geworden dan de koopsector.47
Meer dan de helft van de betrokken woningen in de afgelopen twee jaar, namelijk 55%, valt in de
particuliere huursector. Waarschijnlijk komt deze stijging door de toename van zogenaamde ‘buy-tolet woningen’ die worden gekocht om te verhuren. In dit segment stijgen de prijzen snel en wordt
vaak gewerkt met tijdelijke huurcontracten.
Tegelijkertijd wordt in het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) onder andere geconcludeerd dat
het aandeel van de woningvoorraad dat bij de lage inkomens past, aanzienlijk geslonken is. 48 Hoewel
de sociale voorraad van corporaties ongeveer gelijk is gebleven, is de totale omvang van het segment
woningen voor lage inkomens wel kleiner geworden.
Het kunnen beschikken over huisvesting is een primaire levensbehoefte, een fundamenteel
mensenrecht. Een veilige en toegankelijke plek om te wonen vormt de basis om een bestaan op te
bouwen. Ongelijke kansen op de woningmarkt kunnen zich zo dus ook vertalen naar ongelijke kansen
op andere levensdomeinen. Verschillende groepen hebben minder kansen op de woningmarkt. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan mensen met lagere inkomens, jongeren, mensen met een beperking,
statushouders, vrouwen, mensen die uitstromen uit een (jeugd)opvang)
Voor Tayfun Balçik, historicus, publicist en actief tegen uitsluiting op de woningmarkt, betekent het
gebrek aan woningen voor lage inkomens ook dat er ongelijke kansen en uitsluiting zijn op de
woningmarkt. Balçik die actief is als bewoner van Nieuw-west via Rue Paré, Nieuw West in Verzet,
het Woonprotest en wooncorporatie De Bundel (een burgerinitiatief): “Het is belangrijk om ‘jezelf te
kunnen zijn’, maar dat begint met basisbehoeften. Jongeren bijvoorbeeld die op eigen benen willen
staan, die zich willen ontplooien, worden belemmerd wanneer ze lang bij hun ouders moeten blijven
wonen.” 49
Behalve jongeren bijvoorbeeld die langer bij hun ouders moeten blijven wonen of gescheiden stellen
die noodgedwongen bij elkaar moeten blijven, is er nog de groep dakloze Nederlanders. Op 1 januari
2021 waren dit er volgens het CBS 32.000, maar in werkelijkheid zijn het er volgens Gwen van Eijk
(publiciste en organisator van de Rotterdamse Woonopstand) veel meer. 50 Uit de CBS-cijfers blijkt
dat 80 procent van de daklozen man is en relatief vaak in een van de vier grote steden verblijft (37
procent). Nederlanders met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd: bijna twee derde
van de daklozen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Onder 18- tot 27-jarigen had zelfs 58
procent een migratieachtergrond.51
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www.amsterdam.nl/wia
www.amsterdam.nl/wia
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In 2020 woonden ruim 900.000 20 tot 35-jarigen thuis; dat waren er zeker 200.000 meer dan in 2010. En dit
aantal neemt door de krapte op de woningmarkt verder toe. Zie: https://www.ad.nl/wonen/900-000-twintigersen-dertigers-wonen-bij-ouders-bij-vlagen-word-ik-moedeloos~a597d83b/
50
Zo telt het CBS alleen de leeftijdscategorie 18 tot 65 jaar mee en laat groepen zoals mensen in de
vrouwenopvang en hun kinderen, ongedocumenteerde mensen en mensen die in tuinhuisjes of op vakantieparken
wonen buiten beschouwing. Een meer volledige telling zou volgens Gwen van Eijk op 100.000 uitkomen.
https://sargasso.nl/half-nederland-uitgewoond/
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https://www.parool.nl/nederland/aantal-daklozen-neemt-opnieuw-af-maar-praktijk-toont-anderbeeld~be3b2814/
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De Amsterdammers met voldoende inkomen en vermogen, bijvoorbeeld vanwege een koopwoning
met overwaarde, redden zich volgens Balçik wel, maar veel Amsterdammers kennen die luxe niet.
“Er dreigt steeds weer een generatie op te groeien in armoede en segregatie en het is voor hen
steeds moeilijker een toekomst in Amsterdam op te bouwen.
Gentrificatie
Het gaat dan in Amsterdam al snel ook over gentrificatie (in de jaren ’90 nog ‘veryupping’ genoemd).
Dit proces is door stadsgeograaf Cody Hochstenbach op verschillende plekken uitgebreid beschreven,
onder andere in zijn onlangs gepubliceerde boek Uitgewoond (2021) en in een hoofdstuk dat hij
samen met Willem Boterman verzorgde in Migratie als DNA van Amsterdam van Jan en Leo Lucassen
(2021).
Volgens Hochstenbach was de gentrificatie in Amsterdam onder andere het gevolg van een bewust
Amsterdams beleid om de midden- en hogere inkomens zoveel mogelijk voor de stad te behouden.
De zogenaamde ‘creatieve klasse’ moest behouden blijven vanwege de internationale
concurrentiepositie van de stad. Er moesten meer woningen voor deze rijkere klasse komen en dat
ging ten koste van goedkopere huurwoningen, die deels verkocht konden worden. En zo geschiedde:
Het aantal koopwoningen in Amsterdam steeg van 61.000 in 2002 naar 131.000 in 2020. In dezelfde
periode daalde het aantal corporatiewoningen per saldo met 30.000 woningen en nam de wachttijd
voor een sociale huurwoning toe. Inmiddels zijn lagere inkomens steeds meer naar de randen van de
stad verdreven of hebben de stad verlaten. Het gaat dan relatief vaak om Amsterdammers met een
migratieachtergrond. (Hochstenbach, Boterman, 2021)
Ruimtelijke uiting van klassenongelijkheid
In een interview met OneWorld verwoordde Cody Hochstenbach gentrificatie als volgt: “Gentrificatie
is in het kort de ruimtelijke uiting van klassenongelijkheid. Overheden vinden dat ze moeten ingrijpen
in buurten met een concentratie van arme mensen en mensen met een migratieachtergrond. Hun
aanwezigheid an sich wordt als een probleem gezien. Ook zou er in zulke buurten een gebrek aan
positieve rolmodellen en nuttige sociale netwerken zijn. Terwijl het bewijs voor deze aannames
flinterdun is. De problemen in arme wijken zijn juist vaak het resultaat van verwaarlozing, doordat de
overheid en woningcorporaties er jarenlang niet investeerden in de openbare ruimte, de woningen
en de mensen. (..) Met gentrificatie wordt niet geïnvesteerd in de levenskansen van mensen,
bijvoorbeeld via opleiding of werk, maar in stenen. Woningen worden opgeknapt en verkocht, maar
dat komt de oude bewoners nauwelijks ten goede.”52
In haar boek “Wij zijn de stad; de buitenwijk als kloppend hart” (2021) benadrukt journalist en sociaal
geografe Floor Milikowski dat deze wijken niet alleen te kampen hebben met steeds hogere
huizenprijzen, maar ook met het verdwijnen of minder toegankelijk worden van lokale
basisvoorzieningen die van belang zijn voor de vitaliteit van de gemeenschap én van de
toekomstperspectieven van de individuen die er wonen. Denk aan schaarser wordende
voorzieningen als bibliotheken, buurthuizen, buurtwinkels, wijkagenten, buurttheaters etc.
Milikowski wijst op de impact voor de bewoners: “Het sociale vangnet raakt uitgehold. Bovendien
blijft talent ongezien en onbenut en krijgen te veel mensen nooit de kans om hun dromen en
ambities waar te maken. Het is pijnlijk om te bedenken hoeveel aandacht en geld er wordt besteed
aan het aantrekken van internationaal talent, terwijl veel talent in de eigen stad niet de kans krijgt
om tot bloei te komen.”
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Het sluit aan bij het beeld van kansenongelijkheid langs geografische scheidslijnen zoals dat door het
in hoofdstuk twee aangehaalde Kenniscentrum Ongelijkheid53 werd omschreven met enerzijds
binnen de ring een groeiend aandeel bewoners met hogere inkomens, die met elkaar strijden om
dure koopwoningen in wijken met de beste voorzieningen en anderzijds aan de randen van de stad
bewoners met beperkte toegang tot economische, sociale of culturele hulpbronnen. 54
Stigmatisering
Volgens Tayfun Balçik ligt stigmatisering van wijken met veel bewoners met een migratieachtergrond
al snel op de loer: “In het beleid werden de afgelopen decennia wijken met veel mensen met een
migratieachtergrond per definitie tot ‘probleemwijken’ gebombardeerd. Sociale problemen in een
wijk werden direct gekoppeld aan de etnische achtergrond van de bewoners. De suggestie werd
daarmee gewekt dat etniciteit een belangrijke verklarende factor voor de problemen zou zijn. Dat
werkte stigmatiserend.”
Toen Cody Hochstenbach onderzoek deed naar de Rotterdamwet bekeek hij ook de door de overheid
gebruikte Leefbaar-o-meter, die gebaseerd was op 49 variabelen. Als allerbelangrijkste indicator van
ónleefbaarheid werd de aanwezigheid van niet-westerse migranten gezien. Ook het percentage
sociale huurwoningen heeft volgens deze meter een negatieve invloed op de leefbaarheid.
Hochstenbach tegenover OneWorld: “Betaalbare buurten met veel bewoners met een laag inkomen
en een migratie-achtergrond krijgen zo bijna per definitie een slechte score. Woninginbraak was dan
weer geen indicator, want dat kwam vooral voor in de ‘goede’ wijken.” 55
Inmiddels is na protesten migratieachtergrond geschrapt uit de ‘leefbaarometer’56, maar sommige
commerciële woningsites geven als belangrijke indicator voor een wijk nog steeds aan hoeveel
‘allochtonen’ er wonen.57
Tegenbeweging
Er is ook positief nieuws. In haar boek “Wij zijn de stad; de buitenwijk als kloppend hart” (2021)
beschrijft Floor Milikowski hoe lokale gemeenschappen in de buitenwijken van de grote steden zich
steeds meer organiseren en in verzet komen. “Er is steeds meer verzet tegen de sloop van oude en
de bouw van duurdere woningen, tegen verdringing van de oorspronkelijke bewoners en vooral ook
tegen de verwoestende gevolgen die dit heeft voor de gemeenschappen. Bewonersgroepen zijn boos
over het overheidsbeleid dat het proces van gentrificatie heeft versneld en willen een
koerswijziging.”

8.4.

Beleid gemeente Amsterdam

Het beleid van de gemeente om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan bestaat uit
verschillende onderdelen. In een brief aan de gemeenteraad op 23 november 2021 58 wordt een
overzicht gegeven, dat hieronder kort wordt samengevat:
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een initiatief van de gemeente Amsterdam en de vier grote kennisinstellingen in de stad – UvA, VU, HvA en
Inholland
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https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10255479/1/Bijlage_2_Meerjarenprogramma_Kenniscentrum_O
ngelijkheid_2021-2023
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https://www.leefbaarometer.nl/page/FAQ#hoegemeten
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https://www.jaap.nl
58
Resultaten onderzoek ‘Discriminatie bij woningverhuur’ (RADAR, mei 2020) en voortgang aanpak
discriminatie woningmarkt
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•

•

•
•

•

De Landelijke aanpak Goed Verhuurderschap; Amsterdam heeft met andere steden pilots
uitgevoerd die hebben bijgedragen aan het wetsvoorstel ‘Goed Verhuurderschap’. Hierdoor
moeten zowel woningzoekenden als huurders beter beschermd worden tegen intimidatie,
discriminatie en andere vormen van ongewenst verhuurgedrag. Gemeenten krijgen met de
wet de bevoegdheid om landelijk geüniformeerde voorschriften en werkwijzen voor
verhuurders en verhuurbemiddelaars in te stellen om discriminatie tegen te gaan. Bij
overtreding van de voorschriften kan dan worden gehandhaafd door een boete op te leggen
of een vergunning in te trekken.
Bewustwording. In 2020 is de gemeentebrede anti-discriminatiecampagne gestart met de
campagne ‘Kom op Amsterdam, wees Amsterdammer!’ Amsterdammers werden erop
gewezen dat er voor discriminatie geen plek is en werden opgeroepen misstanden te
melden. Ook wordt een routekaart ontwikkeld die inzichtelijk maakt welke stappen je kunt
ondernemen als je slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie.
Melden. Op de website amsterdam.nl/huurrecht worden woningzoekenden opgeroepen
ervaringen met discriminatie te melden bij het Discriminatie Meldpunt Regio Amsterdam.
Een toolkit/ website waarmee de gemeente organisaties binnen verschillende domeinen,
waaronder de woningmarkt, toegang biedt tot acties en kennis om discriminatie tegen te
gaan en inclusief handelen te bevorderen.
Verschillende Amsterdamse organisaties op de woningmarkt hebben aangegeven bereid te
zijn om een convenant tegen discriminatie op de woningmarkt te ondertekenen. Dit wordt
verwacht in 2022.

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om discriminerende makelaars en
verhuurders te ‘namen & shamen’. Hieruit blijkt dat dit bezwaren en risico’s met zich meebrengt uit
zowel privacywetgeving als vanuit het aansprakelijkheidsrecht. De hierboven genoemde wet Goed
Verhuurderschap biedt binnenkort wel mogelijkheden op te treden tegen discriminerende
verhuurders en verhuurmakelaars.
Betaalbare woningen
Beleid om ongelijkheid op de woningmarkt tegen te gaan, kan ook bijdragen aan het tegengaan van
discriminatie op deze markt. De gemeente probeert in te zetten op meer ‘betaalbare woningen’ om
de Amsterdamse woningmarkt weer toegankelijk te maken voor lagere inkomens. In de Woonagenda
2025 (29 september 2021) werd hiertoe een lijst van acties beschreven. Vooralsnog zonder veel
succes. Op 1 februari 2022 stuurde het Amsterdamse college aan de gemeenteraad de Woonbrief
2022 met de nieuwste cijfers van het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA). Het college
concludeerde hierin onder andere dat het door de stijgende prijzen voor de Amsterdammers zonder
eigen vermogen en zonder hoog inkomen steeds moeilijker wordt een woning te vinden. “Het zijn
beleggers die een woning kopen om te verhuren en de woningeigenaren met een lage hypotheek die
na verhuizing de woning aanhouden om te verhuren, die profiteren van deze prijsstijgingen,” schrijft
het college. De oplossing hiervoor moet in eerste instantie uit Den Haag komen: ”De liberalisering
van huurwoningen en het toelaten van de ongedempte marktwerking zijn het gevolg van politieke
keuzes van het Rijk, en Amsterdam ervaart daar de grote gevolgen van. Deze cijfers leveren ons
steeds dezelfde conclusie op: regulering van huren wordt steeds harder nodig.”
Om de huren te reguleren probeert de gemeente daarom invloed uit te oefenen op de Tweede
Kamer. Daarnaast probeert de gemeente afspraken te maken met de Amsterdamse corporaties en
particuliere verhuurders. Verder is het vanaf 1 januari 2022 wettelijk mogelijk voor gemeenten
geworden om te verbieden dat woningen worden gekocht om te verhuren. Het college wil dat graag
zo snel mogelijk invoeren voor een zo groot mogelijk aantal Amsterdamse woningen. Ook gaat de
gemeente onder andere onderzoeken of het mogelijk is sociale huurwoningen van
woningcorporaties op te kopen.

48

Ontwikkelbuurten en masterplannen Zuidoost, Nieuw-West en Noord
De gemeente heeft de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in 32 buurten in de stadsdelen Zuidoost,
Nieuw-West en Noord. Hierbij werd ingezet op verbeteren van kwaliteit en duurzaamheid van
woningen, leefbaarheid en sociaaleconomische positie van de buurten. In het verlengde hiervan zijn
(of worden) voor een periode van 20 jaar masterplannen opgesteld voor Zuidoost en Nieuw-West en
een aanpak voor Noord. Als doel is bijvoorbeeld geformuleerd dat ieder kind nu en in de toekomst,
recht heeft op een goede ontwikkeling, passend werk en een eigen woning in een veilige
leefomgeving.59 Het is de bedoeling dat de masterplannen in nauw overleg met organisaties en
burgers uit de stadsdelen ingevuld gaan worden.

8.5.

Wat kan er de komende jaren nog meer gebeuren?

In het vorig jaar verschenen Discriminatie op de woningmarkt (Andriessen & Wittebrood, 2021) doen
de auteurs diverse aanbevelingen om discriminatie op de woningmarkt te voorkomen, waaronder:
•
•

•
•

•
•

•

Start vanuit de gemeente een pilot met een verhuurdersvergunning om in de praktijk te
verkennen of discriminatiebestrijding hier een onderdeel van kan zijn.
Pleit als gemeente(n) voor het invoeren van een landelijke bemiddelingsvergunning met
daaraan gekoppeld een registratieplicht zodat bij constatering van discriminerend gedrag
gebruik kan worden gemaakt van tuchtrecht. (..) In de bemiddelingsvergunning is het
belangrijk de verplichting op te nemen dat leden antidiscriminatiebeleid hebben of zich
committeren aan een gedragscode van de branche waarin antidiscriminatiebeleid is
opgenomen.
Bevorder de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal voor huurders en verhuurders waarin
op toegankelijke wijze rechten en plichten van alle partijen worden beschreven.
Maak brancheverenigingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van training,
voorlichting en informatie over het voorkomen en bestrijden van discriminatie voor
brancheleden.
Zorg in vergunningsstelsels voor een goed systeem van toezicht, handhaving en
sanctionering en voor laagdrempelige mogelijkheden om misstanden te melden.
Laat onafhankelijk onderzoek doen naar de werking van de interventies, laat periodiek
klanttevredenheidsonderzoek onder melders doen, mystery onderzoek bij
verhuurbemiddelaars en voer praktijktests uit. Door actief te monitoren kan de gemeente
een signaal afgegeven dat zij er alert op is of partijen zich schuldig maken aan discriminatie.
Organisaties die zich voorbeeldig gedragen kunnen door de gemeente actief in de
schijnwerpers worden gezet (faming). Anderzijds kan ook aan naming en shaming worden
gedaan.

Tayfun Balçik gaat vooral in op de ongelijke kansen die er op de woningmarkt zijn. Zolang er enorme
krapte is, blijft er veel ruimte om te discrimineren. Volgens hem moet er daarom, ondanks een
mogelijke economische crisis, meer geïnvesteerd worden. “Er moet niet dezelfde fout gemaakt
worden als tijdens de vorige crisis 10 jaar geleden. Daar betalen we nu nog de prijs voor. Investeer in
het woningtekort en in arbeid. Er moet vooral veel meer sociale huur komen. Er is een groot tekort.
Er wordt nu door de gemeente gesproken over ‘betaalbare woningen’. Dat vind ik te vaag. Er zou
expliciet gekozen moeten worden voor meer sociale huur. Amsterdammers moeten nu 15 jaar
wachten op een sociale huurwoning en ondertussen blijft Amsterdam groeien, ook door de komst
van vluchtelingen zoals nu uit de Oekraïne. Dat vraagt om extra investeringen. Daarnaast zijn er
enorme achterstanden in het onderhoud van woningen, waardoor veel woningen vocht en schimmel
hebben. Dat geld kan voor een deels komen door de rijkere mensen zwaarder te belasten. ”
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Aldus brief aan gemeenteraad van 30 november 2021 over de voortgang masterplan Nieuw West
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Tayfun Balçik probeert daar zelf, samen met anderen, invulling aan te geven met woningcorporatie
De Bundel, een burgerinitiatief dat een woonplek wil realiseren nabij het August Allebéplein. Op de
plek moeten betaalbare sociale- en middenhuurwoningen komen en bepalen de huurders namelijk
hoe het gebouw eruit gaat zien en wat er in het gebouw gebeurt. Eerst zal er een akkoord moeten
komen met de gemeente. “We willen sociale huur bouwen, maar de gemeente wil dat niet omdat ze
denken dat er al genoeg sociale huur is daar.”
Daarnaast pleit Balçik voor omgekeerde gentrificatie. “Ik ben voor diversificatie van wijken, maar niet
alleen hier in Nieuw West en niet ten koste van de sociale huur. Vermenging vindt nooit plaats in
rijke wijken. Er zijn de afgelopen decennia veel duurdere woningen gekomen in wijken met
voornamelijk sociale huurwoningen. Het is tijd om dat om te draaien. Meer sociale huurwoningen in
de rijkere wijken. Maar dat stuit op verzet. De rijkere klasse is goed georganiseerd. Kunnen zich beter
uiten, hebben de netwerken en kennen de procedures. Zo wilde Rochdale van een kantoor sociale
huurwoningen maken. De rijke wijk kwam in verzet.”
Hij pleit ten slotte voor meer betrokkenheid van de bewoners bij (ver)bouwplannen in de buurt. Dat
wil de gemeente onder ander bereiken via de masterplannen. “Ik hoor wel een tijdje over het
masterplan Nieuw West. Ik weet er nog weinig over, ik hoorde er voor het eerst over tijdens een
landelijke bijeenkomst van woningcoöperaties, maar het lijkt me een goed initiatief. Maar de grote
uitdaging wordt echt invulling te geven aan betrokkenheid van de bewoners en het niet het zoveelste
speeltje van de grote instellingen te laten zijn.”
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9.

Actie-onderzoeken

In een brief over antidiscriminatie van 17 december 2019 kondigde het gemeentebestuur aan actieonderzoeken uit te laten voeren onder specifieke groepen: in de moslimgemeenschap, de Zwarte
gemeenschap, de Joodse gemeenschap en de lhbtiq+- gemeenschap. Binnen deze laatstgenoemde is
in een apart onderzoek nog specifiek ingezoomd op lesbische vrouwen en non binaire mensen. Het
doel van deze onderzoeken was om beter zicht te krijgen op waar discriminatie wordt ervaren, wat
de achterliggende oorzaken zijn om daar wel of geen melding van te maken en welke interventies
nodig zijn om de aanpak van discriminatie te verbeteren. De onderzoeken, die onderling sterk
verschilden in opzet, werden ‘actie-onderzoeken’ genoemd.

9.1.

Zwart Witboek; actieonderzoek naar anti-zwart racisme in Amsterdam

Het actieonderzoek naar anti-zwart racisme in Amsterdam (Esajas et al., 2020) werd door The Black
Archives uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, interviews en
rondetafelgesprekken met meer dan vijftig sleutelfiguren uit Zwarte gemeenschappen. Het werd een
uitgebreid onderzoek naar een vorm van racisme waarnaar in Nederland relatief nog erg weinig
onderzoek is gedaan. Vanuit een intersectionele blik werd kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar
verschillende Zwarte gemeenschappen: de Afro-Surinaamse, de Afro-Caribische, de Eritrese, de
Ghanese, de Zwarte moslim en de Zwarte LHBTQIA+-gemeenschap. Daarnaast is onderzoek gedaan
naar anti-zwart racisme in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de culturele sector en door de
politie.
De onderzoekers concludeerden onder andere dat het huidige institutioneel en anti-zwart racisme
een erfenis is van het (Amsterdamse) koloniale en slavernijverleden.
“Het koloniale beeld dat Zwartheid en Zwarte mensen minderwaardig zijn ten opzichte van witheid
en witte mensen en van witte of Europese cultuur manifesteert zich in het institutionele en
alledaagse anti-zwarte racisme waarmee Zwarte mensen worden geconfronteerd in het onderwijs,
op de arbeidsmarkt, in de publieke ruimte, in aanraking met instituten zoals de politie, in de culturele
sector en op andere gebieden van de samenleving. In 2019 stemde een meerderheid van de
Amsterdamse gemeenteraad in om excuses aan te bieden voor de rol van de stad in de TransAtlantische slavenhandel en in de slavernij. Het bestrijden van anti-zwart racisme is in deze context
een historische verantwoordelijkheid van de stad om recht te doen aan de nazaten van tot slaaf
gemaakten en anderen die te kampen hebben met institutioneel en anti-zwart racisme.”
Uit het onderzoek komt naar voren dat anti-zwart racisme een alledaags probleem is dat verweven is
met sociale systemen en instituties. Het treft verschillende gemeenschappen en individuen daarom
op verschillende manieren.
Op grond van literatuur en de gevoerde gesprekken wordt geconstateerd dat anti-zwart racisme al in
de vorm van kansenongelijkheid in het onderwijssysteem begint door onder andere de
onderadvisering van Zwarte kinderen en kinderen met een migratieachtergrond, die meestal uit de
lagere sociaaleconomische klasse afkomstig zijn. Het krijgt een vervolg in de mindere kansen in het
vervolgonderwijs, alledaags racisme en microagressies binnen de onderwijsinstelling en een
eurocentrisch curriculum waarin Zwarte geschiedenis en cultuur onderbelicht blijven en er te weinig
aandacht is voor het koloniale en slavernijverleden en voor institutioneel en anti-zwart racisme. Deze
ongelijke onderwijspositie is van invloed op de latere carrièremogelijkheden.
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Uit het onderzoek blijkt dat Zwarte mensen en mensen van kleur op de werkvloer worden
geconfronteerd met een microagressies en alledaags racisme. De onderzoekers constateren dat in
geen van de vele rapporten over arbeidsmarktdiscriminatie het structurele en institutionele karakter
van arbeidsmarktdiscriminatie als een vorm van institutioneel racisme wordt erkend. De ontkenning
van het institutionele karakter past binnen het dominante narratief van witte onschuld. Het woord
‘racisme’ komt in beleidsstukken zelden of nooit voor.
Ondanks veelbelovende beleidsvoorstellen is er nog onvoldoende transparantie over de
implementatie en de impact van het beleid. Experts geven aan dat diversiteitstrainingen en cursussen vaak gericht zijn op het bewust maken van ‘onbewuste vooroordelen’ bij de dominante
groep, maar dat aan de mensen die met racisme en discriminatie te kampen hebben, zelden extra
aandacht wordt gegeven. Afro-Nederlandse deskundigen pleiten daarom in het onderzoek onder
andere voor het investeren in de training en coaching van Zwarte (young) professionals. Ook vanuit
de LHBTQTIA+- en de Ghanese gemeenschap is aangegeven dat er behoefte is aan trainings- en
coachingsprogramma’s.
Musea en culturele instellingen lijken het probleem van eurocentrisme, de erfenis van het koloniale
verleden en het gebrek aan diversiteit, volgens de onderzoekers te erkennen. Een volgende stap is nu
om culturele instellingen zoals musea meer divers te maken en Zwarte mensen en mensen van kleur
ook toegang te geven tot senior- of managementposities. Verder is het mooi dat woorden als
‘dekolonisatie’ en ‘diversiteit’ in beleidsplannen en subsidieaanvragen worden gebruikt, maar er
wordt niet getoetst in hoeverre de instellingen dit ook echt realiseren. Daarnaast is het volgens de
onderzoekers van belang het kunstcanon te verbreden en vanuit een minder eurocentrisch
perspectief in te vullen.
Uit het actieonderzoek kwam verder naar voren dat er een grote behoefte is aan meer fysieke
ruimtes voor verschillende Zwarte gemeenschappen waarin ze zichzelf kunnen zijn en in een veilige
ruimte bij elkaar kunnen komen.
Op grond van een publicatie van Control Alt Delete waaruit blijkt dat geen van de 143 meldingen die
in 2020 tegen de politie zijn ingediend hebben geleid tot een vervolging of veroordeling, wordt in het
actieonderzoek gepleit voor onafhankelijk onderzoek naar gevallen van etnisch profileren en geweld
van de politie. Dit onderzoek zou niet door het VIK (Veiligheid, Integriteit, Klachten) van de politie
moeten worden gedaan, maar door een onafhankelijke onderzoekscommissie.
Tot slot wordt geadviseerd dat het relatief onbekende MDRA proactiever contact gaat leggen met
organisaties en sleutelfiguren die actief zijn binnen Zwarte gemeenschappen in de regio Amsterdam.

9.2.

Actie-onderzoek naar moslimdiscriminatie

Dit actie-onderzoek werd uitgevoerd door het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en
projectbureau Zasja (Menebhi, van Oordt, 2022). Het onderzoek bestond onder andere uit 16
bijeenkomsten met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, vluchtelingenorganisaties,
vrouwenorganisaties, studentenorganisaties, jongerenorganisaties en sportclubs. Ook zijn er
gesprekken gevoerd met een groot aantal moskeebestuurders en bestuurders en medewerkers van
islamitische scholen. Daarnaast is er een enquête uitgevoerd waaraan vertegenwoordigers van 30
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islamitische organisaties deelnamen. De onderzoekers haalden een breed en divers palet aan
signalen op.60 Een selectie:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Bestuurders en medewerkers van andere islamitische organisaties en instellingen geven aan
zich zorgen te maken over de doorgaande trend in (al dan niet gewelddadige) islamofobe
voorvallen tegen de institutionalisering van de islam, zoals bij scholen en moskeeën.
De door de NCTV gefinancierde ‘undercoveronderzoeken’ door onderzoeksbureau NTA
hebben het wantrouwen in de overheid en gevoelens van onveiligheid bij bestuurders,
vrijwilligers en bezoekers van moskeeën versterkt.
Deelnemers geven aan dat zowel in het primair-, voortgezet- en vervolgonderwijs jongeren
te maken krijgen met discriminatie en achterstelling op grond van hun etnische en/of
religieuze achtergrond dan wel met islamofobe reacties van medeleerlingen én van
docenten. Leerlingen krijgen op grond van hun herkomst of religieuze achtergrond een lager
schooladvies, wordt aangeraden om niet ‘te hoog te grijpen’ en hun opleiding te stapelen
Zowel vertegenwoordigers van jongeren- als van studentenorganisaties zien discriminatie op
de stagemarkt voor jongeren met een niet-westerse achtergrond in het algemeen en voor
praktiserende moslimjongeren in het bijzonder als groot struikelblok. Daarnaast merken ze
op dat regelmatig onterecht de suggestie wordt gewekt dat (jonge) moslima’s bepaalde
studies niet zouden kunnen doen vanwege hun islamitische identiteit
Discriminatie op de arbeidsmarkt wordt als een groot probleem ervaren waar veel (jonge)
moslims tegenaan lopen, vooral bij sollicitatie. Daarbij gaat het zowel om discriminatie op
grond van hun achternaam (schriftelijk), als om hun uiterlijk (voorkomen algemeen,
hoofddoek en andere kleding) wanneer er een gesprek bij de werkgever plaatsvindt.
Daarnaast is er bij veel respondenten ervaring met moslimdiscriminatie op de werkvloer
(pesten, beledigen, haatdragende opmerkingen over uiterlijk, hoofddoek of geloof)
afkomstig van zowel collega’s, leidinggevenden als klanten. Wanneer zij hierover aan de bel
trekken wordt hen doorgaans verweten ‘niet tegen een geintje te kunnen’ of ‘de
racismekaart te trekken’.
Micro-agressie: er wordt vaak op een indirecte manier maar soms ook zonder omhaal
kwetsend verwezen naar de islam in het algemeen (terreur, geweld en haat), vooral ook vaak
naar de hoofddoek en er worden vaak volstrekt irrelevante vragen gesteld. Ook zijn er
vooroordelen (bijvoorbeeld tijdens ramadan zouden vrouwen geen goede leerkracht kunnen
zijn),
Vooral vrouwen met een hoofddoek veel te maken krijgen met discriminatie in de openbare
ruimte, zoals op straat, in winkels en in openbaar vervoer. Het gaat vaak om schelden, maar
ook fysiek geweld komt regelmatig voor of om geweigerd of gemeden worden in het OV of in
winkels.
Negatieve beeldvorming, islamofobe uitingen, framing en micro-agressie zijn in de media zijn
aan de orde van de dag.
De haat (hatespeech) op social media over moslims en islam wordt door veel respondenten
als bijzonder ingrijpend, beledigend, kwetsend, discriminerend en vooral ook polariserend
ervaren.
In Amsterdam is op grote schaal sprake van discriminatie bij sportclubs en op sportvelden.
Het gaat daarbij vooral om scheldpartijen, extreem islamofobe uitlatingen, ridiculiseren van
het geloof en buitensluiting.
Patiënten met een migratie en/of moslimachtergrond voelen zich in de zorg minder serieus
genomen worden en worden met een kluitje in het riet gestuurd.

60

Vergelijkbare signalen kwamen uit onderzoek naar alledaagse islamofobie (Abaaziz, 2019), onderzoek naar
ervaren moslimdiscriminatie in Utrecht (Omlo & Butter, 2020) en de Vierde Monitor moslimdiscriminatie
(Butter, Van Oordt, Van der Valk, 2021).
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•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Medewerkers in de zorg actief geven aan dat er patiënten die niet door een arts of
verpleegkundige met een hoofddoek geholpen willen worden.
Moslimvluchtelingen hebben de ervaring ‘een dubbele achterstandspositie’ te hebben.
Er wordt gewaarschuwd voor opruiende predikers en uiterst conservatieve
moslimorganisaties die profiteren van (de gevolgen van) islamofobie en het verder
aanwakkeren. Er wordt te weinig openlijk stelling genomen tegen dit soort extremisten.
Er moet – ook door moslimorganisaties - meer bekendheid gegeven worden aan het belang
van melden en de manier waarop dit gedaan kan worden. Tegelijkertijd moet er door politie
en OM meer worden gedaan aan vervolging en bestraffing om de meldingsbereidheid toe te
laten nemen.
Er wordt bij melden te weinig aandacht besteed aan intersectionaliteit (zwarte moslimvrouw,
LHBT-moslim jongeren) waardoor mensen maar op één discriminatiegrond gehoord worden.
Deelnemers missen helder en consistent beleid als het gaat om discriminatie van moslims,
zowel gemeentelijk als landelijk. Er lijkt vooral sprake van incidentenpolitiek. Er is nog steeds
te weinig aandacht voor moslimdiscriminatie.
Deelnemers constateren dat aparte registratie van moslimdiscriminatie door de politie is
stopgezet vanwege bezuinigingen.
Medewerkers van de gemeente die belast zijn met het onderwerp discriminatie hebben te
weinig kennis van islamofobie en moslimdiscriminatie en kennen de specifieke organisaties
Er worden door de deelnemers dossiers (bijvoorbeeld het Haga- dossier en de zaak Sadia AitTaleb) genoemd die hebben bijgedragen aan verdere verwijdering van een deel van de
moslimgemeenschap van de gemeente.
Deelnemers maken zich zorgen over de toenemende invloed van het uiterst rechtse
spectrum van de politiek op het politieke gedachtegoed van de gevestigde partijen.

De onderzoekers doen op grond van de opgehaalde knelpunten onder andere de volgende
aanbevelingen:
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Aparte (politie)registratie van moslimdiscriminatie is essentieel. Bezuinigingen mogen geen
reden zijn om moslimdiscriminatie niet langer apart te registreren. Pleit daarom als gemeente
voor aparte registratie van moslimdiscriminatie bij alle instellingen en voor een landelijke
coördinator die zich specifiek bezighoudt met de aanpak van moslimhaat en
moslimdiscriminatie
Bescherming van islamitische instituties (vooral moskeeën en scholen) moet veel meer
(zichtbare) prioriteit krijgen.
Meer aandacht voor institutionele vormen van moslimdiscriminatie en racisme, ook binnen
het gemeentelijk apparaat zelf.
Meer betrekken van en luisteren naar de groepen en hun organisaties zelf om van onderop
beleid te maken, en vooral ook in de praktijk uit te voeren.
Meer diversiteit binnen alle gemeentelijke organisaties, instellingen en afdelingen en
scholing van medewerkers over moslimdiscriminatie
De gemeente moet werkgevers en uitzendbureaus keihard aanspreken op discriminatie. Niet
wachten op welwillendheid, maar afdwingen. Geen zaken doen met bedrijven die
discrimineren.
Bescherming op de werkvloer tegen (moslim)discriminatie; zo mogelijk een
vertrouwenspersoon aanstellen met kennis van (moslim)discriminatie.
Voer als gemeente herkenbare campagnes uit om moslimdiscriminatie tegen te gaan en om
het melden ervan te stimuleren. Politie en de ADV’s moeten laagdrempeliger worden, zich
beter informeren waar het gaat om discriminatie van moslims, minder bureaucratisch en
meer outreachend werken.
Het Amsterdamse sportakkoord om discriminatie en racisme op de sportvelden tegen te
gaan moet herkenbaar en breed worden uitgedragen.
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•

•
•

9.3.

Meer tegengeluid tegen het negatieve beeld dat er vaak over moslims en islam wordt
gecreëerd, door mensen uitleg te geven over de geschiedenis, het geloof en vooral het
alledaagse leven van moslims door de moslimgemeenschap zelf.
Gelijke behandeling van kinderen in schoolsituaties: (schooladvies/beoordeling) en besteed
(meer) aandacht aan moslimdiscriminatie in het onderwijs.
Meer aandacht en onderzoek naar islamofobe radicalisering en vooral ook op internet.

Actieonderzoek Anti-discriminatie LHBTIQ+

De focus in dit actieonderzoek ligt op de LHBTIQ+ gemeenschap in de stad, met uitzondering van
lesbische vrouwen en intersekse personen. De ervaringen van deze leden van de gemeenschap vielen
onder het onderzoeksbereik van een ander, in de volgende paragraaf besproken, onderzoek.
De onderzoekers van dit actieonderzoek concluderen onder andere dat er sprake is van een brede
waaier aan incidenten variërend van intimidatie, bedreiging en vandalisme tot fysiek geweld. Behalve
in de woonomgeving, vinden incidenten plaats in het openbaar vervoer, uitgaansgelegenheden en de
werkplek (vaak door hangjongeren). Hoewel seksuele geaardheid of genderidentiteit de dominante
discriminatiegrond is, worden de LHBTIQ+ personen ook aangevallen op grond van bijvoorbeeld hun
huidskleur, etniciteit, sociale status en handicap. Uit de interviews met vijftien slachtoffers komt naar
voren dat de daders in veel gevallen tienerjongens zijn “met een niet-Nederlandse achtergrond die in
groepsverband discriminatoire acties uitvoeren."
Respondenten geven aan een dusdanig laag veiligheidsgevoel in de stad te ervaren dat ze hun
dagelijks leven structureel hebben aangepast. Bijvoorbeeld door niet meer (alleen) verlaten het
eigen woonhuis te verlaten, of openbare ruimtes, openbaar vervoer (haltes, stations) te vermijden,
interactie met onbekenden op straat uit de weg te gaan en zelfs te verhuizen uit de stad.
Er wordt wel eens melding gemaakt, meestal bij de politie of Roze in Blauw, maar hierover worden
verschillende frustraties geuit, waaronder een gebrek aan terugkoppeling en communicatie naar de
gediscrimineerden. Vergelijkbare ervaringen worden gemeld over het MDRA. Vooral het belang van
informele organisaties en de steun van vrienden en familie wordt als groot ervaren.
De gemeente kan volgens de respondenten meer doen aan het stimuleren van voorlichting op
scholen en bij brede groepen inwoners van de stad om zo vooroordelen, onbegrip en mogelijke
discriminatie te voorkomen. Dit moet bij voorbaat gebeuren door iemand uit de gemeenschap die
zoveel mogelijk aansluit bij de religieuze en culturele achtergrond van de groep die voorgelicht
wordt. Ook wordt voorgesteld meer te investeren in informatiecampagnes, in het vergroten van de
naamsbekendheid van verschillende meldpunten en andere relevante organisaties.

9.4.

Actieonderzoek lesbische vrouwen en intersekse personen

Dit actieonderzoek gaat specifiek over vrouwen en non binaire mensen binnen de regenboogcommunity en is uitgevoerd door Irene Hemelaar. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie,
gesprekken met medewerkers van 6 organisaties (Roze in Blauw, het MDRA, de Bovengrondse,
Bureau Clara Wichmann, het Centrum Seksueel Geweld en COC Nederland), het raadplegen van het
archief van Stichting OndersteBoven, deelname van leden uit de doelgroep in een focusgroep en
interviews met 16 personen uit de doelgroep.
Op grond van de ervaringen het onderzoek worden de volgende 20 aanbevelingen geformuleerd:
1. Wees je als gemeente bewust van de impact van intersectionaliteit
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2. Maak meer campagnes met een goede representatie van LBTQI+ vrouwen en non
binaire mensen
3. Laat in het straatbeeld zien dat Amsterdam het hele jaar door “gay gapital” is
4. Maak een goed werkende app om incidenten (en andere zaken) te melden
5. Zorg ervoor dat ambtenaren de regels kennen en protocollen volgen
6. Doe onderzoek naar validisme in Amsterdam
7. Zorg dat straatintimidatie strafbaar wordt
8. Bevorder een echte scheiding van kerk en staat
9. Het educatiesysteem en artikel 23 moeten op de schop
10. De publieke en regionale omroep moeten meer inclusief worden
11. Zorg voor genderinclusie als norm in de communicatie, bijvoorbeeld in de
handtekening
12. Roep operaties op intersekse kinderen een halt toe
13. Organisaties moeten kiezen om zich bewust te zijn van discriminatie
14. De gemeente moet de veroorzakers van incidenten aanpakken
15. Gebruik de term ‘enableism’ in plaats van ‘validisme’
16. Taalgebruik moet minder geagendeerd worden (bijvoorbeeld in vacatures)
17. Zorg ervoor dat het OV en taxi ‘s veilig zijn voor iedereen.
18. Pak online intimidatie aan
19. De politie moet stoppen met etnisch profileren
20. Zorg dat mensen in Amsterdam zichtbaar zichzelf kunnen zijn

9.5.

Actieonderzoek antisemitisme

Het actieonderzoek naar antisemitisme is uitgevoerd door Dander. Het onderzoek bestond uit
literatuuronderzoek, 15 kwalitatieve interviews (face to face en online), een enquête (met 61
respondenten), 7 online groepsgesprekken en 8 reflectiegesprekken met sleutelfiguren. Op grond
van de verzamelde data zijn er zes profielen van fictieve personen samengesteld.
De grote meerderheid van respondenten heeft het idee dat antisemitisme toeneemt. Aan de
meldingscijfers wordt weinig waarde toegedicht omdat het overgrote deel van discriminatie nooit
wordt gemeld. Los van het feit dat het MDRA amper bekend is bij Joodse Amsterdammers, bestaat
ook het idee dat melden niet veel oplevert. Ook bestaat er onduidelijkheid over de vraag wanneer
iets precies strafbaar of iets antisemitisch is.
Antisemitisme wordt vooral ervaren in de publieke ruimte, op onderwijsinstellingen en online. Bijna
alle Joodse Amsterdammers voelen zich niet veilig in de openbare ruimte. Ze passen zich aan omdat
ze niet altijd zich veilig voelen.
Op basis van de enquête, gesprekken, interviews en geraadpleegde literatuur bevelen de
onderzoekers het volgende aan:
•

•

“Inzet op educatie: met nadruk op jongeren, onderwijsprofessionals, politiemedewerkers en
Joodse Amsterdammers zelf. Gericht op het vergroten van inlevingsvermogen.
Ontmoetingen waar mogelijk.
Melding en monitoring: meldingen moeten aangevuld worden met structureel onderzoek om
antisemitisme te kunnen monitoren, aan meldingen moet consequent opvolging gegeven
worden. Dit geeft sturingsmogelijkheid aan de gemeente en bevordert vertrouwen bij Joodse
Amsterdammers.
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•

•

9.6.

Verbeteren van systeem en samenwerking: In het meldingssysteem moet de melder centraal
staan. Stimuleer partijen beter samen te werken en meer duidelijkheid te geven over het
meldingsproces.
Vergroten van zichtbaarheid van lévende Joden: Communiceer inclusief vanuit de gemeente.
Stimuleren zichtbaarheid van de vanzelfsprekende combinatie van Amsterdams én Joods.”

Vervolg

In de voortgangsbrief Diversiteit en Inclusie die het gemeentebestuur op 26 januari 2022 naar de
gemeenteraad stuurde wordt ook kort ingegaan op de actieonderzoeken, die volgens de gemeente
laten zien “dat discriminatie onder de onderzochte groepen breed ervaren wordt, maar dat relatief
weinig slachtoffers hiervan melding doen. Ook maken de onderzoeken de impact die discriminatie op
de slachtoffers heeft pijnlijk duidelijk”. Op basis van aanbevelingen uit de onderzoeken gaat de
gemeente aan de slag gegaan met acties die de handelingsperspectieven van slachtoffers van
discriminatie vergroten. De volgende maatregelen en activiteiten worden extra aangekondigd:
•

•
•

Het ontwikkelen van een routekaart waar mensen terecht kunnen als zij discriminatie
ervaren, om zo het melden laagdrempeliger te maken en de meldingsbereidheid te
verhogen.
Het faciliteren van bijeenkomsten voor mensen die discriminatie meemaken om elkaar te
ontmoeten.
Het vergroten van de kennis van het onderwijsaanbod op diversiteit en inclusie.
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10. Verslag van de enquête
Het Comité 21 maart heeft dit voorjaar een korte enquête verspreid waarin maatschappelijke
organisaties werden gevraagd naar het Amsterdamse beleid om inclusie te bevorderen en
discriminatie tegen te gaan. Wat is er de afgelopen jaren bereikt en wat moet er gebeuren? In dit
hoofdstuk, dat met medewerking van Julienne Beijer tot stand kwam, een korte bespreking van de
belangrijkste resultaten.
In totaal hebben 40 organisaties aan een korte enquête deelgenomen die door Comité 21 Maart
werd verspreid. Ruim een derde van deze organisaties omschrijft zichzelf als vrijwilligersorganisatie.
Een kleine 20% is een door de overheid gefinancierde instelling. Daarnaast zijn er organisaties die
zichzelf definiëren op grond van hun rechtsvorm (stichting, vereniging), de financiering (ANBI,
gedeeltelijk of geen subsidies) of doel en hoofdactiviteit (culturele organisatie, politieke jongeren,
vakbond).
Iets minder dan de helft van de organisaties heeft het tegengaan van discriminatie & racisme en/of
het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit als hoofdactiviteit. Van deze organisaties geeft
driekwart aan zich zowel te richten op het tegengaan van discriminatie/racisme als het bevorderen
van diversiteit en inclusie. Dit doen ze door een breed spectrum aan activiteiten.
De organisaties die aangeven in één of meerdere specifieke sectoren werkzaam te zijn, zijn vooral
werkzaam in welzijn/hulpverlening (18%), kunst en cultuur (13%) en onderwijs (10%). Daarnaast
geven relatief veel organisaties aan bezig te zijn met politieke en maatschappelijke bewustwording.
Hieronder de resultaten met als nadrukkelijke kanttekening dat de deelnemende organisaties geen
representatieve afspiegeling vormen van enige groep van organisaties of instellingen. De resultaten
van de enquête geven vooral een impressie van de opvattingen en ideeën van een deel van
Amsterdamse, maatschappelijk betrokken organisaties.
Tweede derde heeft zicht op het diversiteitsbeleid, iets minder dan de helft op het
antidiscriminatiebeleid
Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan een beeld te hebben van initiatieven die het
huidige Amsterdamse gemeentebestuur (gemeenteraad en College van Burgemeester en
Wethouders) sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft genomen om diversiteit en inclusie
in Amsterdam te bevorderen. Een derde geeft aan daar geen of onvoldoende zicht op te hebben.
Opvallend is dat een kleine meerderheid (55%) van de respondenten aangeeft geen beeld te hebben
van het beleid van de afgelopen vier jaar als het gaat om het tegengaan van discriminatie en racisme.

Wat is er volgens de respondenten de afgelopen jaren bereikt?
Dit was een open vraag die leidde tot een diversiteit aan antwoorden. Alleen organisaties die
aangaven een beeld te hebben van het gevoerde beleid hebben deze vraag beantwoord.
Dit zijn de punten die door meerdere respondenten genoemd werden:
-

Er komt mede dankzij organisaties en bewegingen als BLM en anti moslimracisme meer
aandacht gekomen voor racisme, inclusief institutionele vormen van racisme
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-

-

Er is meer aandacht voor slavernijverleden en de impact van het koloniaal verleden. Er zijn
excuses gemaakt voor slavernijverleden en er wordt gewerkt aan de komst van een
slavernijmuseum
Er is meer aandacht gekomen voor inclusievere straatnaamgeving.
Er is meer aandacht gekomen voor de opvang van ongedocumenteerden
Er is in het algemeen sprake van een toename van meer bewustwording over racisme,
discriminatie, slavernij, koloniaal verleden
Voor een racistische figuur als zwarte piet is in Amsterdam geen plaats meer
Er is sprake van een (iets) betere representatie van mensen met een migratieachtergrond
binnen de overheid/ politiek.
Subsidies diversiteit en inclusie in culturele sector waarbij diversiteit als een belangrijke
pijler werd genoemd net als de 'fair practice code, en 'code diversiteit & inclusie'.
Er is een alliantie tegen racisme, die wordt gesteund door de gemeente;
Aandacht voor burgerschap en antiracisme in het onderwijs onder andere door de
Training van docenten.

Welke terreinen en gronden van discriminatie verdienen meer prioriteit?
Aan respondenten is gevraagd aan discriminatie op welke maatschappelijke terreinen (arbeid,
onderwijs, zorg etc.) meer aandacht gegeven zou moeten worden. Ook is gevraagd welke gronden
van discriminatie meer aandacht zouden moeten krijgen.
De volgende aandachtsgebieden worden het vaakst genoemd: onderwijs, media, veiligheid en kunst
& cultuur, arbeidsmarkt, zorg, woningmarkt en publieke ruimte.
De vraag naar welke vormen van racisme en discriminatie meer aandacht zouden moeten krijgen
leidde tot een aantal opmerkingen. Zo geven enkele respondenten nadrukkelijk aan dat ze niet
willen kiezen, omdat er geen sprake zou moeten zijn van een ‘olympiade’, geen hiërarchie in vormen
van uitsluiting. Ook wijzen ze erop dat kleinere of minder mondige groepen in dit soort lijstjes vaak
het onderspit delven.
Anderen stellen dat het juist wel belangrijk is aandacht te blijven vragen voor specifieke vormen van
discriminatie en uitsluiting en de triggerfactoren die daaraan ten grondslag liggen. De volgende
vormen van uitsluiting meerdere malen genoemd: de discriminatie van LHBTQI+ (in het bijzonder
transgenders), anti-moslimracisme, anti zwart racisme, discriminatie van mensen met een beperking,
uitsluiting op grond van inkomen en discriminatie van Amsterdammers van (oost-) Aziatische
herkomst, vluchtelingen, Roma en Sinti en de inheemse diaspora.

Wat kan extra gedaan worden?
De volgende suggesties werden gegeven:
-

-

De gemeente moet (nog) duidelijker normen stellen: discriminatie en racisme zijn
onacceptabel. Politici en bestuurders moeten iedere vorm van discriminatie en racisme
direct veroordelen.
o Uitsluiting en achterstelling op grond van politieke, religieuze en economische
grondslagen zijn niet acceptabel
Laat het niet bij woorden en legitimeer partijen die discrimineren niet door met ze samen te
werken
Bevorder het melden van discriminatie.
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o
o

-

-

-

-

-

Geef meer bekendheid aan het MDRA,
Zorg voor meer meldpunten op laagdrempelige locaties in de stad – zeker in buurten
waar vaak discriminatie ervaren wordt
o Laat zien dat melden zin heeft. Geef een vervolg aan het melden.
o Politie en OM: neem de meldingen serieus
o En tegelijkertijd wordt de waarschuwing gegeven: besef dat slechts weinig mensen
behoefte hebben aan melden. Antidiscriminatie beleid moet daarom veel breder zijn
dan het optuigen van meldpunten
Laat onderzoek doen naar institutioneel racisme in het gemeentelijk apparaat zoals ook de
gemeente Utrecht al heeft laten doen en bevorder dat andere grote organisaties in
Amsterdam dit ook doen
o Licht instituten door op de wijze waarop witte suprematiecultuur gereproduceerd
wordt
Erken en onderzoek de impact van eeuwen koloniale geschiedenis als onderliggende
oorzaak van racisme in Nederland
Geef geen uitvoering aan discriminerende maatregelen als ‘niqabverbod’
Stop met het discriminerend radicaliseringsbeleid
Geef zelf het goede voorbeeld door divers en inclusief te zijn; dit geldt voor alle onderdelen
van de gemeente. Niet alleen de gemeente moet dit doen, maar ook andere (grote)
organisaties in de stad
Kies voor een intersectionele benadering
Besteed meer aandacht aan alledaags racisme
Eis van alle organisaties in Amsterdam dat zij zorgen voor een veilige omgeving waarin
duidelijk is dat racisme, seksisme en iedere vorm van discriminatie niet geaccepteerd wordt:
o Bevorder dat er bij organisaties waarmee de gemeente werkt (onafhankelijke)
vertrouwenspersonen zijn, die niet alleen online of telefonisch, maar ook ‘live’ te
spreken zijn.
Meer aandacht voor de daders (een paar keer expliciet mannen genoemd)
Empathie en dialoog bevorderen tussen bevolkingsgroepen. Niet alleen binnen de
gemeente, maar ook in organisaties.
Ga segregatie in de stad op alle niveaus tegen en bevorder samenwerking
Ga nu echt wat aan democratisering doen. Vergroot participatie en betrokkenheid bij het
bestuur van Amsterdam en de eigen omgeving. Amsterdam is van ons allemaal. Investeer
specifiek in het betrekken van de groepen Amsterdammers die nu onvoldoende bereikt
worden en hun organisaties.
Zet meer in op representatie van verschillende groepen, dat leidt tot meer kleur, minder
oververtegenwoordiging van witte en hoogopgeleide Amsterdammers, dat leidt tot meer
perspectieven, meer kennis, grotere herkenbaarheid en grotere toegankelijkheid van het
bestuur

Onderwijs
-

Stimuleer aandacht voor discriminatie, racisme, gender, seksualiteit, slavernij en de
voortdurende impact van het koloniaal verleden in onderwijs
Geef prioriteit geven aan meer diversiteit in schoolbesturen, directies en personeel.
Ontwikkel campagnes op dit terrein
Investeer in het creëren van stageplekken
Voer actief beleid tegen onderadvisering in het onderwijs van kinderen met laag opgeleide
ouders (meestal in Amsterdam van kleur)
Ga segregatie actief tegen
o Bevorder ontmoeting tussen scholen
o Voer actiever beleid om elitescholen tegen te gaan
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o

Ontmoedig de stichting van scholen op grond van artikel 23 – waaronder nu ook FvDscholen

Arbeidsmarkt
-

-

Eis van alle organisaties in Amsterdam dat zij zorgen voor een veilige omgeving waarin
duidelijk is dat racisme en iedere vorm van discriminatie niet geaccepteerd wordt:
o Stel (onafhankelijke) vertrouwenspersonen aan, die niet alleen online of telefonisch,
maar ook ‘live’ te spreken zijn.
Laat het niet bij woorden en legitimeer partijen, organisaties of bedrijven die discrimineren
niet door met ze samen te werken
Adviseer en ondersteun bedrijven die echt aan de slag worden inclusiever te worden
Beloon bedrijven die het goed doen, bestraf bedrijven die dat niet doen
Bevorder anoniem solliciteren
Meer aandacht voor kwetsbare positie nieuwe arbeidsmigranten
Zorg voor werk voor ongedocumenteerden

Politie
-

Voer actiever beleid tegen etnisch profileren door politie en andere overheidsdiensten
Voer stopformulieren in
Schaf preventief fouilleren af. Nu echt
Onderzoek racisme bij de politie en bij boa’s

Woningmarkt
-

Name en shame makelaars die discrimineren
ga gentrificatie tegen
Laat mensen met lage sociale huurwoningen niet verdringen door rijkere mensen in
middenklasse woningen
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Yüksel, C.& Butter, E., Moslima. Een onderzoek naar de representatie van moslima’s in de beeldbank van
het ANP, Amsterdam: Yüksel/Butter.

65

BIJLAGE 2: Achtergronden Prinsenhofconferentie 1984
Tekst: Peter Zwaga
Op 26 januari en 27 januari 1984 werd in het toenmalige Amsterdamse stadhuis de Prinsenhof
Conferentie gehouden. Het Prinsenhof is een gebouw aan de Oudezijds Voorburgwal 195-199 in
Amsterdam, dat tussen 1808 en 1988 fungeerde als stadhuis.
Directe aanleiding voor de Prinsenhof Conferentie was de dood van Kevin Duinmeijer. In de nacht van
20 op 21 augustus 1983 vond in de Damstraat in Amsterdam een steekpartij plaats, waarbij de 15jarige Antilliaan Kerwin Duinmeijer (officiële achternaam: Lucas) ernstig gewond raakte. Hij overleed
enkele uren later in een ziekenhuis aan bloedverlies.
Deze conferentie van 1984, bijeengeroepen was tegen racisme en discriminatie. De Prinsenhof
Conferentie werd georganiseerd omdat een economische crisis wederom tot vreemdelingenhaat had
geleid. De toenmalige en onlangs overleden burgemeester Ed van Thijn vond in zijn
openingstoespraak van de conferentie, racisme de ernstigste aantasting van de waardigheid. “In de
stad Amsterdam draait het om de erkenning van fundamentele waardigheden. Aantasting daarvan
moeten we op alle manieren bestrijden. De overheid alléén is daar volstrekt machteloos. Met even
een wet aannemen kan je niet zeggen: nu is er geen racisme meer. De overheid kan alleen wat
bereiken als ze kan terugvallen op activiteiten in de samenleving. We moeten de traditie van onze
stad hooghouden met spontane acties en strijd tegen racisme. De overheid heeft wel een
voorbeeldfunctie. Als blijkt dat een overheidsdienaar een fout heeft gemaakt, dan wel fout is, kan dat
niet in het overheidsapparaat worden getolereerd”, aldus Ed van Thijn.
De Prinsenhof Conferentie van 1984 was een initiatief van het gemeentebestuur van Amsterdam in
samenwerking met een comité, waarin een dertigtal organisaties en instellingen en alle
Amsterdamse politieke partijen die in de gemeenteraad zitting hadden, waren vertegenwoordigd.
Doel van de conferentie was om zoveel mogelijk concrete beleidsaanbevelingen te doen. In de eerste
plaats aan het Amsterdamse gemeentebestuur, maar daarnaast ook aan de landelijke overheid en
aan maatschappelijke organisaties.
Het is in mei 2022 een goed moment om te bepalen hoe het met racisme en discriminatie in
Amsterdam is gesteld. Er zijn in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen gehouden en een nieuw
gemeentebestuur gaat aan slag. Het nieuwe gemeentebestuur kunnen we op weg helpen door de
opbrengsten uit de conferentie met het nieuwe bestuur te delen, zodat ze die in hun beleid kunnen
integreren. We kijken dan vooruit maar ook terug. Wat hebben de activiteiten en initiatieven die na
de Prinsenhof Conferentie van 1984 door allerlei migrantenorganisaties zijn opgepakt, opgeleverd?
We weten dat er vanuit de conferentie in 1984, inspraakorganen voor Turken, Marokkanen, ZuidEuropese gemeenschappen, Caribische Nederlanders, Surinamers, Molukkers en
Vluchtelingenorganisaties zijn ingesteld om de contactmomenten tussen migrantengemeenschappen
en het gemeentebestuur te creëren om de dialoog met deze groepen te intensiveren. De bedoeling
van deze overleggen was dat de verantwoordelijke wethouder met de minderheden zelf sprak over
belangrijke beleidsvoornemens van het gemeentebestuur en minderheden de gelegenheid kregen
om met eigen voorstellen te komen. Daarnaast werd in 1985 MTV-Amsterdam (Migranten Televisie
Amsterdam) opgericht. In 2001 werd de naam MTV-Amsterdam veranderd in MTNL. Tot eind 2004
werden er programma's gemaakt in het Nederlands, Turks, Marokkaans, Surinaams en Papiaments.
Verder werd er na Prinsenhof Conferentie voor gepleit dat bepaalde beroepsgroepen een spiegel van
de samenleving zouden moeten zijn. Dus dat er in het onderwijs, bij de politie en binnen de
ambtenarij ook migranten een arbeidsplek zouden moeten krijgen.
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BIJLAGE 3: Hoe willen Amsterdamse politieke partijen discriminatie en
racisme aanpakken?
Om een antwoord op deze vraag te krijgen heeft het Comité 21 Maart medio februari 15 stellingen
geformuleerd die direct of indirect betrekking hebben op de aanpak van racisme en discriminatie in
Amsterdam. Deze stellingen zijn deels door het Comité 21 Maart zelf geformuleerd en deels
geïnspireerd op verschillende verkiezingsprogramma’s.
De stellingen zijn vervolgens door Comité 21 Maart voorgelegd aan Amsterdamse politieke partijen.
Uiteindelijk hebben de volgende negen partijen gereageerd: D66 (op 5 maart gepeild op 16,7% van
de stemmen), GroenLinks (16,3% van de stemmen), PvdA (12,0%), Partij voor de Dieren (8,8%), VVD
(7,8%), VOLT (6,2%), BIJ1 (5,9%), DENK (4,9%) en de Democratisch Socialisten Amsterdam
(onbekend).
De partijen hebben aangegeven in welke mate ze het eens waren met een stelling (helemaal eens,
eens, niet eens/niet oneens, oneens en helemaal oneens). Daarnaast bestond per stelling de
mogelijkheid een toelichting te geven op het standpunt. Bij een deel van de stellingen maakten
partijen hiervan gebruik. Hierbij werd soms ook de vrijheid genomen iets uit het
verkiezingsprogramma te plakken dat niet echt een toelichting op het antwoord was. Alle
toelichtingen zijn opgenomen.
Hieronder worden hun reacties op de stellingen gegeven. Eerst volgt een kort schematisch overzicht,
daarna een overzicht met de toelichting die per stelling werd gegeven.
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Kort overzicht
D66

GroenLinks PvdA

Partij voor
de Dieren

VVD

VOLT

BIJ1

DENK

DSA

Er komt een Amsterdamse coördinator
tegen discriminatie en racisme
Iedere organisatie die subsidie of
opdrachten van de Gemeente
Amsterdam ontvangt, dient beleid te
hebben om binnen de eigen organisatie
grensoverschrijdend gedrag (zoals
seksisme, racisme, homofobie,
moslimhaat en jodenhaat) tegen te gaan
Het Meldpunt Discriminatie Regio
Amsterdam (MDRA) krijgt de opdracht
om samen te werken met
zelforganisaties van groepen die
slachtoffer zijn van discriminatie en
racisme.
Amsterdam pakt discriminatie aan door
vaker mystery guests in te zetten op
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de
woningmarkt en in het uitgaansleven

D66

GroenLinks

PvdA

Partij voor
de Dieren

VVD

VOLT

BIJ1

DENK

DSA

D66

GroenLinks

PvdA

Partij voor
de Dieren

VVD

VOLT

BIJ1

DENK

DSA

D66

GroenLinks

PvdA

Partij voor
de Dieren

Amsterdam ontwikkelt een campagne
om het exposen en shamen tegen te
gaan van jonge vrouwen en LHBTIQ+personen uit gemeenschappen waarin
seksualiteit een taboe is.
Amsterdam erkent moslimdiscriminatie
als een specifieke vorm van racisme
(zoals ook van toepassing op
antisemitisme en gebruikt dit in de
werkwijze en administratie van het
meldpunt voor discriminatie en in de
navolging van meldingen.
Amsterdam gaat het ‘boerkaverbod’ niet
handhaven

Er komt een onafhankelijk meldpunt
waar melding kan worden gemaakt van
geweld en discriminatie door de politie.
Om etnisch profileren tegen te gaan,
worden ‘stopformulieren’ ingevoerd,
waarmee politiecontroles systematisch
geregistreerd kunnen worden.
Amsterdam gebruikt geen
racismegevoelige
veiligheidsmaatregelen zoals preventief
fouilleren
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VVD

VOLT

BIJ1

DENK

DSA

Keti Koti wordt een officiële feestdag en
de gemeente stelt 1 juli in als vrije dag
voor haar werknemers.
Er wordt onderzoek gedaan naar
institutioneel racisme op de
Amsterdamse arbeids- en woningmarkt
en in de publieke dienstverlening
Om te benadrukken dat Amsterdam al
eeuwen een stad van immigranten is,
krijgt Amsterdam een migratiemuseum
Met partijen die haatzaaiende of
racistische standpunten innemen gaat
onze partij in de gemeenteraad niet
samenwerken
Initiatieven van Amsterdamse burgers
die zich inzetten voor inclusie en tegen
discriminatie moeten meer betrokken
worden bij de totstandkoming van
beleid en krijgen financiële
ondersteuning
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Overzicht met toelichting
1.

Er komt een Amsterdamse coördinator tegen discriminatie en racisme

D66

GroenLinks PvdA

Partij
voor de
Dieren

VVD

VOLT BIJ1

DENK DSA

Helemaal eens: D66, GroenLinks, PvdA, VOLT, BIJ1, DENK en DSA.
D66: D66 heeft de bestrijding van racisme en discriminatie als 1 van de topprioriteiten. Om er
bovenop te blijven zitten is een coördinator een goed idee.
GroenLinks: GroenLinks wil anti-zwart racisme, antisemitisme, moslimhaat, geweld tegen
LHBTIQ+-personen en andere vormen van racisme en discriminatie te vuur en te zwaard
bestrijden. Institutioneel en alledaags racisme, discriminatie, achterstelling, stigmatisering en
uitsluiting zijn nog altijd een realiteit waar veel Amsterdammers mee te maken hebben. Een
coördinator die specifiek is belast met de taak dit in kaart te brengen en tegen te gaan is
noodzakelijk.
PvdA: PvdA Amsterdam heeft het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Hier moet meer geld
naar toe om discriminatie en racisme aan te pakken.
VOLT: Volt ondersteunt het initiatief om een Amsterdamse coördinator tegen discriminatie en
racisme aan te stellen. Vanuit die rol kan en moet het huidige systeem verbeterd worden.
BIJ1: Als het aan Amsterdam BIJ1 ligt krijgt de aanpak van racisme in alle onderdelen van de
gemeente prioriteit. Er moet een speciale adviesraad Gelijkwaardigheid komen, die zich actief
bezighoudt met het ophalen van kennis en geven van (ongevraagd) advies aan de gemeente en
politiek voor de bestrijding van racisme en andere vormen van ongelijkwaardigheid.
DENK: Hebben wij opgenomen in ons verkiezingsprogramma
DSA: Er moet een overkoepelende slag gemaakt worden in de hele Gemeente, in haar instanties
en op straat, om racisme en discriminatie tegen te gaan. Een Amsterdamse coördinator zou
hierbij goed kunnen helpen.

Eens: de Partij voor de Dieren (verder PvdD)
PvdD: De Partij voor de Dieren is voor actief beleid tegen discriminatie en racisme. Een
Amsterdamse coördinator kan daar deel van uitmaken.

Niet een/ niet oneens: de VVD
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2.
Iedere organisatie die subsidie of opdrachten van de Gemeente Amsterdam
ontvangt, dient beleid te hebben om binnen de eigen organisatie grensoverschrijdend
gedrag (zoals seksisme, racisme, homofobie, moslimhaat en jodenhaat) tegen te gaan
D66

GroenLinks PvdA

Partij
voor de
Dieren

VVD

VOLT BIJ1

DENK DSA

Helemaal eens: D66, GroenLinks, VOLT, BIJ1, DENK en DSA
D66: D66 vindt dat er binnen aanbestedingen en of subsidieverstrekkingen gekeken moet worden
naar organisatiebeleid t.a.v. grensoverschrijdend gedrag.
GroenLinks: GroenLinks vindt het van groot belang dat elke organisatie integriteitsbeleid heeft en
in staat is grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en te herkennen wanneer het plaatsvindt.
En dat organisaties mechanismen hebben die ervoor zorgen dat mensen die iets overkomt veilig
een melding kunnen doen waar ook adequate actie op kan worden ondernomen. Hierbij is het
van belang te kijken welke instrumenten je hier via subsidie- en aanbestedingsregels voor hebt als
gemeente.
VOLT: Volt pleit voor het vergroten van de ketenverantwoordelijkheid. Iedere aanbesteding of
subsidie zal als voorwaarde moeten hebben dat de inschrijvende partij actief beleid voert tegen
grensoverschrijdend gedrag.
BIJ1: Door middel van doelgerichte subsidie-eisen, zoals beleid om grensoverschrijdend gedrag
tegen te gaan, wil Amsterdam BIJ1 racisme en discriminatie in organisaties en bedrijven in de
gemeente bestrijden. Dergelijke eisen zijn trainingen om medewerkers bewust te maken van hun
(onbewuste) vooroordelen, houdingen en verwachtingspatronen en de ontwikkeling van
protocollen voor de bestrijding van racisme en discriminatie.
DSA: De Gemeente Amsterdam moet alleen samenwerken met organisaties en bedrijven die de
waarden van de Gemeente belichamen. Dus moet er minimaal een protocol zijn over en tegen
grensoverschrijdend gedrag en moet er een vertrouwenspersoon aanwezig zijn. Ook op het
gebied van loon en arbeidsomstandigheden wil DSA dat de Gemeente alléén samenwerkt met
organisaties en bedrijven die hun werknemers eerlijk betalen (minimaal 14€ per uur) en niet aan
loondiscriminatie doen.

Eens: De PvdA en de PvdD
PvdA: De PvdA wil bewustwording over grensoverschrijdend gedrag vergroten. Vooral in de
sectoren waar dit het meest voorkomt. De gemeente krijgt de ruimte om hard in te grijpen en
werkt daarbij samen met de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Bedrijven
die over de schreef gaan worden uitgesloten van gemeentelijke opdrachten of subsidies.
PvdD: De gemeente doet geen zaken met (en verleent geen subsidies aan) organisaties die
discrimineren en uitsluiten.

De VVD ten slotte gaf aan het niet eens/niet oneens met deze stelling te zijn.
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3. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) krijgt de opdracht om samen
te werken met zelforganisaties van groepen die slachtoffer zijn van discriminatie en
racisme.
D66

GroenLinks PvdA

Partij
voor de
Dieren

VVD

VOLT BIJ1

DENK DSA

Helemaal eens: D66, GroenLinks, PvdD, Volt, BIJ1 en DSA.
Eens: De PvdA en DENK
Niet eens/niet oneens: VVD
Geen van de partijen had de behoefte een nadere toelichting te geven.
4. Amsterdam pakt discriminatie aan door vaker mystery guests in te zetten op
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het uitgaansleven
D66

GroenLinks PvdA

Partij
voor de
Dieren

VVD

VOLT BIJ1

DENK DSA

Helemaal eens: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, VOLT, BIJ1, DENK, DSA
DSA: in de praktijk blijkt dat het inzetten van Mystery Guests werkt om discriminatie en racisme
in instanties bloot te leggen. Door het bloot te leggen kunnen we het vervolgens effectiever
aanpakken, dus de inzet van Mystery Guests juichen wij toe.

Niet eens: De VVD
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5.
Amsterdam ontwikkelt een campagne om het exposen en shamen tegen te gaan
van jonge vrouwen en LHBTIQ+- personen uit gemeenschappen waarin seksualiteit een
taboe is.
D66

GroenLinks PvdA

Partij
voor de
Dieren

VVD

VOLT BIJ1

DENK DSA

Helemaal eens: D66, GroenLinks, PvdD, VOLT, BIJ1, DENK en DSA
D66: Exposen begint al op erg jonge leeftijd. Het is heel belangrijk om preventief te werk te gaan
samen met jongerenwerkers.
GroenLinks: GroenLinks vindt online shaming en exposing onacceptabel. Het is ontzettend
schadelijk en kan leiden tot schaamte, depressie en zelfs zelfmoord. Daarom diende GroenLinks
in 2021 een motie in die het college verzoekt beleid te ontwikkelen om shaming tegen te gaan.
De motie is tot onze vreugde aangenomen. GroenLinks wethouder Rutger Groot Wassink heeft de
afgelopen collegeperiode meerdere keren per jaar uitgebreide postercampagnes en
fototentoonstelling door hele stad laten organiseren waarin als gemeente de norm wordt gesteld
dat in Amsterdam iedereen zichzelf mag zijn.
PvdD: De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente investeert in de emancipatie van
minderheden op scholen, bij sportverenigingen, in zorginstellingen, in religieuze kringen en
binnen de eigen organisatie. De voorgestelde campagne is een goed voorstel om bij te dragen aan
deze doelstelling.
VOLT: Volt vindt het onverteerbaar dat Amsterdamse lhbti’s te maken hebben met discriminatie,
stigmatisering en geweld. Volt vindt inspraak van burgers op alle beleidsterreinen belangrijk, en
zeker als het gaat over de inclusie van lhbti’s. Transpersonen, bijvoorbeeld, weten zelf het beste
tegen welke problemen zij aanlopen en wat mogelijke oplosrichtingen zijn. Volt wil daarom
reguliere inspraak organiseren in plaats van losse events en inspraak dicht bij de mensen: dus ook
in Zuidoost, Nieuw-West en Noord, en niet alleen in de Rode Hoed.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 wil dat de gemeente een aanpak ontwikkelt om gendergerelateerd geweld
en geweld tegen LHBTIQ+-personen (waaronder ook seksuele intimidatie, shaming en exposing)
tegen te gaan. Hierbij wordt samengewerkt met alle maatschappelijke organisaties die op dit
gebied belangrijk zijn en is er speciale aandacht voor de rol van mannen als daders en de relatie
met patriarchale mannelijkheid.
DSA: Het 'shamen' van mensen voor hun seksuele geaardheid of hun seksleven is vreselijk en
moet zo snel mogelijk stoppen. Juist het onderdrukken van seksualiteit leidt tot veel problemen,
voor zowel de onderdrukte als de onderdrukker en de samenleving als geheel. Een campagne om
dit tegen te gaan is erg op zijn plaats.

Eens: de PvdA en VVD geven
PvdA: We willen meer actie tegen anti-LHBTQIA+-geweld, moslimhaat, anti-zwart racisme,
validisme en antisemitisme. Dat begint bij bewustwording en de vrijheid om jezelf te zijn, maar
betekent ook dat slachtoffers meer mogelijkheden moeten krijgen om aangifte te doen of
meldingen door te geven.
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6.
Amsterdam erkent moslimdiscriminatie als een specifieke vorm van racisme
(zoals ook van toepassing op antisemitisme) en gebruikt dit in de werkwijze en
administratie van het meldpunt voor discriminatie en in de navolging van meldingen.

D66

GroenLinks PvdA

Partij
voor de
Dieren

VVD

VOLT BIJ1

DENK DSA

Helemaal eens: D66, GroenLinks, BIJ1, DENK en DSA
D66: De aanpak van moslimdiscriminatie en moslimhaat zal de komende jaren meer aandacht
moeten krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor het tegengaan van discriminatie op de
arbeidsmarkt en woningmarkt, waar veel moslimjongeren de dupe van zijn.
GroenLinks: GroenLinks vindt het van groot belang dat er aandacht is voor verschillende vormen
van racisme en discriminatie. GroenLinks heeft hier ook vragen over gesteld. Signalering van
zowel de hoeveelheid als de aard van meldingen is een eerste stap om te komen tot oplossingen.
GroenLinks wethouder Rutger Groot Wassink heeft de afgelopen periode een uitgebreid
onderzoek laten doen naar moslimdiscriminatie wat de noodzaak hiervan bevestigt.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 wil dat moslimdiscriminatie erkend wordt als een specifieke vorm van
racisme en discriminatie en ook zo wordt gebruikt door het MDRA. Hierbij komt er speciale
aandacht voor de garantie van een juiste registratie van moslimhaat.
DSA: Discriminatie op basis van vermoedde geloofsovertuiging - ongeacht welke - moet de wereld
uit. Helaas hebben moslims in Amsterdam veel last van discriminatie, zoals het bekladden van
moskeeën en andere vormen van openlijke islamofobie, en we zien dat dit ook in politieke
partijen gemeengoed begint te worden. Het erkennen als een specifieke vorm van discriminatie
kan hierin helpen om het serieuzer en daadkrachtiger aan te pakken.

Eens: PvdA, PvdD en VOLT
PvdA De fractie van de PvdA hecht aan heldere verslaglegging, in een stad die haar diversiteit
koestert. Het tegengaan van discriminatie op grond van uiterlijk, herkomst of geaardheid heeft in
onze stad een zeer hoge prioriteit. Goed inzicht in de ontwikkeling van gevoelens van
discriminatie is voor het behoud van de door ons zo gewenste harmonie van essentieel belang.
PvdD De Partij voor de Dieren wil dat alle vormen van discriminatie en racisme hard worden
aangepakt, waaronder moslimdiscriminatie.

De VVD ten slotte gaf aan het niet eens/niet oneens met deze stelling te zijn.
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7.

Amsterdam gaat het ‘boerkaverbod’ niet handhaven

D66

GroenLinks PvdA

Partij
voor de
Dieren

VVD

VOLT BIJ1

DENK DSA

Helemaal eens: D66, GroenLinks, BIJ1, DENK en DSA
D66: D66 heeft altijd tegen het boerkaverbod gestemd en vindt het zonde om schaarse
politiecapaciteit te besteden aan de handhaving van een onzinnig verbod.
GroenLinks: GroenLinks gelooft dat je vrij bent om je religie uit te dragen zoals jij dat wil. Wij
spreken ons daarom uit tegen de wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, ook wel
het ‘boerkaverbod’ genoemd. Amsterdam handhaaft deze wet nu al niet, en dat moet zo blijven.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 wil dat de gemeente doorgaat met het niet- handhaven van het gedeeltelijk
verbod op gezichtsbedekkende kleding om het recht op zelfbeschikking van moslimvrouwen te
waarborgen.
DSA :Het boerkaverbod is simpelweg islamofobie. Wij gaan negatief discriminerende maatregelen
niet handhaven, behalve als het gaat om discriminatie op basis van inkomen.

Eens: VOLT
VOLT: Volt gelooft in gelijkwaardigheid en vrijheid van religie. Daarom ondersteunt Volt het niet
handhaven van het boerkaverbod. Het moet mogelijk zijn om je geloof te uiten met het dragen
van hoofddoek of keppel of boerka.

Niet eens/ niet oneens: PvdA
PvdA: Vanzelfsprekend gelden nationale wetten ook in Amsterdam. Deze zullen dus moeten
worden gehandhaafd. Dat betekent echter niet dat wij aan het handhaven van het
'boerkaverbod' prioriteit moeten geven.

Oneens: de PvdD.
PvdD: De gemeente Amsterdam is verplicht om landelijke wetgeving te handhaven.

Helemaal oneens: de VVD
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8.
Er komt een onafhankelijk meldpunt waar melding kan worden gemaakt van
geweld en discriminatie door de politie.
D66

GroenLinks

PvdA

Partij voor de
Dieren

VVD

VOLT

BIJ1

DENK

DSA

Helemaal eens: GroenLinks, PvdA, PvdD, VOLT en BIJ1
GroenLinks: GroenLinks wil etnisch profileren en discriminatie bij de politie tegengaan. Met een
onafhankelijk meldpunt, dat losstaat van de overheid en politie, kunnen verschillende vormen
van discriminatie op objectieve wijze geregistreerd worden. Op basis van deze meldingen kunnen
er effectievere maatregelen genomen worden om discriminatie tegen te gaan.
PvdA: We treden op tegen discriminerende interne culturen binnen hulpdiensten. We willen
meer geld naar het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en streng toezicht houden op
etnisch profileren. Bijvoorbeeld door de inzet van onafhankelijke waarnemers
PvdD: De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat mensen die geweld en discriminatie
hebben ervaren terecht kunnen bij onafhankelijke instanties. Dit zou wellicht ook geborgd
kunnen worden bij bestaande instanties zoals het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, om
te zorgen dat er overkoepelend inzicht komt in meldingen van discriminatie.
VOLT: Volt verzet zich tegen elke vorm van discriminatie en vindt dat de overheid op dat punt een
voorbeeldrol heeft. Daarom steunt Volt de richting van een onafhankelijk meldpunt voor
discriminatie door de politie.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt waar slachtoffers van geweld
en discriminatie door de politie hun verhaal kunnen vertellen en steun krijgen. Het meldpunt
wordt een organisatie bestaande uit inwoners die met elkaar klachten over de politie beoordelen
en uitkomsten bekend maken. Het meldpunt gaat ook onafhankelijk onderzoek doen naar de
klachten. Het meldpunt brengt regelmatig verslag uit aan het college en de burgemeester over de
resultaten van het onderzoek. Ook geeft het meldpunt advies om machtsmisbruik, racisme,
discriminatie en geweld door de Amsterdamse politie sterkt terug te dringen.
DSA: Een meldpunt over discriminatie en geweld kun je niet bij de instantie laten waarover de
melding wordt gedaan. Daarom moet een meldpunt hierover onafhankelijk zijn. Zo kunnen we
ervoor zorgen dat er ook iets met de informatie en meldingen wordt gedaan.

Eens: D66
D66: Echter is er al een onafhankelijk meldpunt discriminatie en racisme. Het MDRA. Het lijkt ons
voor de vindbaarheid verstandig om 1 centraal meldpunt te houden ipv weer een los apart
meldpunt op te richten.

Niet eens, niet oneens: VVD
Oneens: DENK
DENK: Een meldpunt is belangrijk, maar is er al: het MDRA. Dus een aparte is overbodig.
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9.
Om etnisch profileren tegen te gaan, worden ‘stopformulieren’ ingevoerd,
waarmee politiecontroles systematisch geregistreerd kunnen worden.
D66

GroenLinks

PvdA

Partij voor de
Dieren

VVD

VOLT

BIJ1

DENK

DSA

Helemaal eens: D66, GroenLinks, PvdD, VOLT, BIJ1, DSA
D66: D66 is voor stopformulieren of enig andere vorm van registratie. Er is nu een app waarbij
agenten moeten invoeren waarom ze een politiecontrole hebben uitgevoerd. Dit geeft niet alleen
inzicht maar creëert ook bewustzijn onder agenten van hun controles. Die app wordt echter nog
onvoldoende gebruikt.
GroenLinks; GroenLinks wil etnisch profileren tegengaan. Iedere Amsterdammer, ongeacht kleur,
geaardheid, religie of afkomst moet even tevreden zijn over het contact met de politie, en
evenveel vertrouwen hebben in het politiewezen. Daarom voeren we stopformulieren in, waarop
agenten invullen waarom ze iemand aanhouden. Zo worden alle politiecontroles systematisch
geregistreerd.
PvdD: Volgens de Partij voor de Dieren zouden stopformulieren een goed idee zijn, omdat uit
buitenlandse experimenten blijkt dat deze kunnen helpen om onbewuste vooroordelen bij
politiecontroles tegen te gaan.
VOLT: Volt is voor het inzetten van een digitaal stopformulier tegen etnisch profileren. Dit is
immers in Spanje en het Verenigd Koninkrijk al een beproefd en succesvol middel om etnisch
profileren te voorkomen.
BIJ1: Etnisch profileren is onacceptabel en moet worden aangepakt. Daarom wil Amsterdam BIJ1
dat het gebruik van een draagbare camera en de invoering van stopformulieren door de politie bij
alle controles verplicht wordt.
DSA: Stopformulieren zorgen ervoor dat politiemensen die iemand staande houden moeten
motiveren waarom zij dat doen. Dit invoeren is een goede manier om enerzijds de politie met de
neus op de feiten te drukken - dat etnisch profileren gebeurt - en anderzijds om agenten te doen
nadenken waarom ze iemand staande houden.

Eens: PvdA
PvdA: Etnisch profileren moet bij de politie altijd worden tegengegaan. Daarom heeft de
gemeenteraad - mede op initiatief van de PvdA - de politie verzocht om stopformulieren in te
voeren. Het argument dat dit te veel rompslomp zou zijn weegt niet zwaarder dan de effecten die
het heeft op het tegengaan van etnisch profileren

Niet eens/ niet oneens: DENK
DENK: De MEOS-app is een soort stopformulier. Het probleem is niet het formulier of app, maar
een strikte naleving ervan. Daar schort het aan.

Helemaal oneens: VVD
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10.
Amsterdam gebruikt geen racismegevoelige veiligheidsmaatregelen zoals
preventief fouilleren
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Helemaal eens: D66, GroenLinks, BIJ1, DENK, DSA
D66: Wij zijn fel tegen preventief fouilleren ivm het grote risico op etnisch profileren en de
bewezen ineffectiviteit van het middel.
GroenLinks: GroenLinks is tegen preventief fouilleren. Het is een grote inbreuk op privacy,
ineffectief en kent bovendien een groot risico op etnisch profileren. Dat ondermijnt het
vertrouwen in de politie. GroenLinks kiest voor preventie in plaats van repressie.
PvdD: Preventief fouilleren werkt etnisch profileren en stigmatisering in de hand en de Partij voor
de Dieren is van mening dat Amsterdam dit niet moet toestaan.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 wil dat preventief fouilleren verboden is omdat het aanzet tot etnisch
profileren. Daarnaast leidt preventief fouilleren niet tot minder wapengeweld. Om geweld in
Amsterdam echt te voorkomen pakt Amsterdam BIJ1 het probleem bij de wortel aan: armoede en
ongelijke kansen.
DENK: En PF is bewezen ineffectief.
DSA: Preventief fouilleren is een onbewezen politietactiek die in veel gevallen leidt tot etnisch
profileren en andere vormen van racisme en discriminatie. De politie moet dienstbaar zijn aan
alle Amsterdammers. Racismegevoelige praktijken dragen daar nooit aan bij.

Niet eens/ niet oneens: VOLT
VOLT: Een proef met preventief fouilleren is verlengd nadat bleek dat bewoners zich veiliger
voelen in buurten waar de proef werd uitgevoerd. Wij willen de resultaten van het onderzoek
eerst afwachten. Overigens wil Volt wél dat bij preventief fouilleren een Digitaal Stopformulier
wordt gebruikt, om etnisch profileren tegen te gaan.

Oneens: PvdA
PvdA: De ernstige incidenten met wapens vragen lef om nieuwe maatregelen uit te proberen.
Daarom is de PvdA voor het experiment om gerichte wapencontroles uit te voeren in de buurten
met veel wapenincidenten. Etnisch profileren moet absoluut worden tegengegaan. Daar moet
streng toezicht op worden gehouden. De PvdA vindt de inzet van onafhankelijke waarnemers een
goede vorm. Bij een experiment hoort controleren en evalueren. Als de controles niet effectief
zijn of als etnisch profileren niet te voorkomen is, stoppen we het experiment meteen.

Helemaal oneens: VVD
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11. Keti Koti wordt een officiële feestdag en de gemeente stelt 1 juli in als vrije dag voor
haar werknemers.
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Helemaal eens: GroenLinks, PvdA, PvdD, BIJ1, DENK, DSA
GroenLinks: GroenLinks pleit landelijk voor een nationale feestdag op 1 juli, waarbij we stilstaan
bij het Nederlandse slavernijverleden. Zolang dat landelijk niet mogelijk is geeft Amsterdam het
goede voorbeeld door het zelf in te voeren voor haar gemeentepersoneel.
PvdA: We zorgen dat Amsterdammers bewust zijn van de diversiteit en de geschiedenis die
daarmee gepaard gaat. Keti Koti op 1 juli moet een algemeen erkende feestdag worden, waarop
we ons gezamenlijk het verleden erkennen en de gelijkwaardige toekomst vieren. De museale
voorziening slavernijverleden krijgt snel een plek in de stad. Met het 750-jarige bestaan van
Amsterdam willen we aandacht voor alle mensen die de stad hebben gemaakt. We zorgen ook
voor meer voorlichting in het basis- en voortgezet onderwijs.
PvdD: De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente in 2023 uitgebreid stil staat bij 150 jaar
afschaffing van de slavernij en er bij het Rijk op aandringt om van Keti Koti een nationale feestdag
te maken.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 wil dat de gemeente Keti Koti uitroept tot gedenkdag. De gemeente stelt
daarbij leerzame programma’s op en stelt 1 juli in als vrije dag voor al haar werknemers.
DSA: Keti Koti is een belangrijke dag voor heel veel mensen in de stad, om de bevrijding van de
slavernij, en de slavernij zelf te herdenken. Het erkent en viert de diversiteit van onze stad. Het is
een prachtige feestdag voor alle Amsterdammers, en moet dus een vrije dag worden. We dringen
ook landelijk aan op het uitroepen van Keti Koti als landelijke (vrije) feestdag.

Eens: VOLT
VOLT: Volt is voorstander van gelijkheid. Als er een vrije dag komt vanwege Keti Koti zouden niet
alleen gemeenteambtenaren maar juist ook álle Amsterdammers vrij moeten zijn.

Niet eens/ niet oneens: D66
D66: We zijn voor het instellen van Keti Koti als officiële feestdag. Echter zijn we tegen het
verplichten van een vrije dag voor gemeentelijke werknemers.

Oneens: VVD
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12. Er wordt onderzoek gedaan naar institutioneel racisme op de Amsterdamse arbeidsen woningmarkt en in de publieke dienstverlening
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Helemaal eens: D66, GroenLinks, PvdD, VOLT, BIJ1, DENK, DSA
Eens: PvdA
Niet eens/ niet oneens: VVD
13. Om te benadrukken dat Amsterdam al eeuwen een stad van immigranten is, krijgt
Amsterdam een migratiemuseum
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Helemaal eens: GroenLinks, VOLT, DENK, DSA
GroenLinks: Migratie is het DNA van onze stad. Met GroenLinks in het college is er de afgelopen
periode veel gedaan om de veelkleurige en meerstemmige geschiedenissen van de stad
Amsterdam en haar inwoners zichtbaar te maken. Recent nog met de publicatie van het boek
‘Migratie als DNA van Amsterdam 1550-2021’ . Een museum over migratie zou erg goed kunnen
bijdragen aan het zichtbaar maken van verborgen, vergeten of onbekende geschiedenissen.
DENK: Er moet ook een migratiemonument komen
DSA: Een migratiemuseum zou een hele mooie toevoeging zijn aan het Slavernijmuseum dat
wordt opgezet. Diversiteit moeten we vieren, en we moeten het verhaal van migratie en de
eeuwenlange uitbuiting van migranten duidelijk aan het licht brengen.

Eens: PvdD, VVD, BIJ1
PvdD: De Partij voor de Dieren wil graag benadrukken dat Amsterdam al eeuwen een stad van
immigranten is. Een migratiemuseum zou een mogelijkheid zijn, maar dat zou ook op andere
manieren kunnen. Bijvoorbeeld door dit thema te integreren in de bestaande musea. De Partij
voor de Dieren staat open voor goede initiatieven op dit gebied en wil graag met bewoners
samen de opties onderzoeken.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 wil dat er meer gereflecteerd wordt op het koloniale verleden van
Amsterdam en daar hoort aandacht voor migratie ook bij. Amsterdam BIJ1 wil in eerste instantie
een gemeentelijk museum over slavernij en de rol van Amsterdam hierin.

Niet eens/ niet oneens: D66 en PvdA
D66: We zijn geen voorstander van een los museum maar vinden wel dat we kunnen aansturen
op een permanente tentoonstelling in 1 van de bestaande stadsmusea.

80

PvdA: Amsterdam is al eeuwenlang een migratiestad. Daarom werkt Amsterdam goed samen met
verschillende musea en verschillende andere culturele instellingen zoals de OBA om
bewustwording hierover te creëren.

14.
Met partijen die haatzaaiende of racistische standpunten innemen gaat onze
partij in de gemeenteraad niet samenwerken
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Helemaal eens: GroenLinks, VVD, VOLT, BIJ1, DENK, DSA
GroenLinks: GroenLinks werkt niet samen met partijen die haatzaaiende of racistische
standpunten innemen. Deze partijen doen een systematische aanval op onze democratische
rechtsstaat, maken bevolkingsgroepen verdacht, zetten aan tot geweld en ondermijnen de
onafhankelijke journalistiek.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 werkt niet samen met partijen die haatzaaiende of racistische standpunten
innemen. Wij doen geen zaken met racisten en fascisten.
DENK: Niet in het college noch in de raad
DSA: Wij sluiten samenwerking, zeker op het gebied van bestuur, volledig uit met partijen die
haatzaaiende of racistische standpunten innemen.

Eens: D66, PvdD
D66: Wij sluiten FVD uit.
PvdD: De Partij voor de Dieren is van mening dat er voor haatzaaiing en racisme geen plaats moet
zijn binnen de gemeenteraad. Wij werken niet samen met partijen die zich hier schuldig aan
maken.

Niet eens/ niet oneens: PvdA
PvdA: In ons democratisch bestel moet je vooral op inhoud met elkaar samenwerken. Dat
betekent niet dat de PvdA met elke partij op elk moment altijd samen zal werken en al helemaal
niet aan voorstelen die racistisch en haatzaaiend zijn. Voorstellen en samenwerking beoordelen
we op de inhoud. (*)
(*) tijdens een debat in Pakhuis De Zwijger op 10 maart liet lijsttrekker Marjolein Moorman
overigens weten niet met haatzaaiende of racistische partijen samen te willen werken.
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15. Initiatieven van Amsterdamse burgers die zich inzetten voor inclusie en tegen
discriminatie moeten meer betrokken worden bij de totstandkoming van beleid en
krijgen financiële ondersteuning
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Helemaal eens: D66, GroenLinks, PvdD, VOLT, BIJ1, DENK, DSA
D66: Daar hebben we het ‘uitdaagrecht’ voor ingesteld als D66. Dit betekent dat als een
Amsterdamse burger een gemeentelijke taak beter denkt te kunnen doen je de gemeente kan
‘uitdagen’. Blijkt de organisatie beter te zijn dan kan de uitvoering bij de organisatie komen te
liggen plus de financiële ondersteuning ervan.
GroenLinks: GroenLinks vindt dat Amsterdam de emanciperende krachten in de stad optimaal
moet faciliteren en hen goed moet betrekken bij de totstandkoming van beleid. De afgelopen
jaren heeft GroenLinks wethouder Rutger Groot Wassink de subsidies hiervoor breder
opengesteld en toegankelijk gemaakt via de subsidies voor Allianties diversiteit en inclusie,
waarin verschillende gemeenschappen in de stad subsidie kunnen aanvragen. Daarnaast worden
er met zoveel mogelijk gemeenschappen in de stad periodieke overleggen gevoerd zodat zij goed
betrokken worden bij de ontwikkeling of verbetering van beleid.
PvdD: De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat beleid gemaakt wordt mét inwoners en
niet voor inwoners.
VOLT: Volt vindt inspraak van burgers op alle beleidsterreinen belangrijk. Lokale initiatieven
moeten ondersteund worden met microfinanciering.
BIJ1: Amsterdam BIJ1 wil burgers meer betrekken bij het vormgeven van beleid, helemaal de
burgers die zich inzetten voor een inclusieve stad die vrij is van discriminatie. Organisaties en
bewonerscollectieven die zich inzetten voor inclusie en tegen discriminatie worden meer
betrokken bij de totstandkoming van beleid en kunnen rekenen op (financiële) ondersteuning.
DSA: Wij juichen zelforganisatie toe. We moeten alle kennis die voorhanden is gebruiken. De
Gemeente moet er alles aan doen om die kennis te benutten, en deze organisaties moeten dus
betrokken worden bij de Gemeente in haar beleidsvorming. Financiering kan daar een onderdeel
van zijn. De organisaties moeten wel onafhankelijk blijven.

Eens: PvdA
PvdA: In de noodzakelijke strijd voor inclusie en het tegengaan van discriminatie hebben we alle
partijen die meewerken keihard nodig. Daarom moeten we ze betrekken en ondersteunen zodat
we Amsterdam inclusiever en beter maken.

Niet eens/ niet oneens: VVD
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