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Kennistafels intersectionaliteit 

Momenteel worden er zowel binnen het Rijk als vanuit de samenleving verschillende initiatieven 

ontplooid om tot een versterking van de racisme- en discriminatieaanpak te komen. Daarin wordt 

aandacht gevraagd voor een intersectionele benadering van de racisme -en discriminatie-aanpak, 

waarbij aandacht is voor de vaak gestapelde1 gronden op basis waarvan mensen discriminatie en 

uitsluiting ervaren. Mensen kunnen uitsluiting en ongelijke kansen ervaren op basis van meerdere 

(vermeende) identificatiekenmerken, zoals gender, migratieachtergrond, seksuele identiteit, handi-

cap, huidskleur en religie.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verkent de mogelijke manieren waar-

op partijen, waaronder het Rijk, aan de slag kunnen met een intersectionele benadering om racisme 

en discriminatie aan te pakken. In dit kader organiseerde campagnebureau BKB in opdracht van het 

ministerie twee kennistafels rondom het thema intersectionaliteit.

De kennistafels op 13 en 21 september 2021 werden gevoerd met respectievelijk 14 en 16 experts en 

stonden beide onder leiding van gespreksleider Minchenu Maduro. De groep deelnemers bestond 

uit wetenschappers, vertegenwoordigers en (ervarings-)deskundigen vanuit verschillende gemeen-

schappen, beleidsmedewerkers van verschillende ministeries en vertegenwoordigers vanuit het 

antidiscriminatie- en antiracisme werkveld. De doelen van de kennistafels waren als volgt:

1. Inzicht krijgen in wat wordt verstaan onder intersectionaliteit en welke kruispunten op het 

gebied van anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie2 met name tot specifieke uitsluiting of 

benadeling leiden, en hoe deze te herkennen zijn.

2. Verkennen welke activiteiten door welke actoren kunnen worden opgepakt om via een inter-

sectionele benadering racisme en discriminatie te voorkomen, aan de hand van de volgende 

vragen:

a. Welke maatregelen/activiteiten zijn hierop in te zetten?

b. Wie kan er verder het beste betrokken worden bij het verkennen, ontwikkelen en bij het 

uitvoeren van deze activiteiten en maatregelen?

c. Hoe kunnen overheid en maatschappelijke partijen elkaar versterken in het ontwikkelen  

en uitvoeren van een dergelijke aanpak?

Bovenstaande vragen zijn als leidraad gebruikt voor de kennistafels, het aanvullende literatuuron-

derzoek en het uiteindelijke verslag. In het slothoofdstuk met de conclusies staan tien aanbeve-

lingen, waarmee SZW3 handelingsperspectief wordt geboden om een intersectionele aanpak van 

maatschappelijke problemen als anti zwart-racisme en moslimdiscriminatie te ontwikkelen.

1 Er is discussie over of het woord gestapeld wel passend is in dit verband, of dat het meer gaat om de interactie tussen  
 verschillende gronden van discriminatie en uitsluiting.
2 De kennistafels en de afbakening tot deze twee vormen van discriminatie en achterstelling is mede voortgekomen uit  
 manifesten die vanuit de BLM-beweging en verschillende organisaties uit de moslimgemeenschappen zijn opgesteld.
3 In dit rapport worden de handelingsperspectieven gericht op het ministerie van SZW, maar bij de kennistafels schoven  
 ook vertegenwoordigers van andere ministeries aan. Over het algemeen zijn de handelingsperspectieven waarschijnlijk  
 overheidsbreed in te zetten.

“Racisme zorgt voor collectief wantrouwen en haat  
tegen de samenleving.” (Deelnemer 21 sept)
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Een gedachtenexperiment: iemand kan vrouw zijn en zwart. En lesbisch. En alleenstaand moeder. 

En ook nog slechtziend. Houdt dat plaatje in je hoofd. Voeg er dan aan toe dat ze rijk is, erg rijk. 

Opeens is het plaatje anders. Want iemand die rijk is heeft privileges en neemt een geheel andere 

positie in de maatschappij in dan iemand die arm is, ook al zijn ze verder exact hetzelfde9. 

Hoe kan intersectionaliteit worden gebruikt als theoretisch instrument? Wanneer er onderzoek 

wordt gedaan naar ongelijke kansen in het onderwijs, wordt er vanuit een intersectionele benade-

ring altijd doorgevraagd. Is er sprake van racisme en discriminatie, of heeft ook de sociaal-economi-

sche positie of het opleidingsniveau van ouders invloed op de onderwijskansen van kinderen? 

Samengevat: intersectionaliteit wordt ook wel kruispuntdenken genoemd. Het is een sociologi-

sche benadering die laat zien dat alle dimensies van iemands sociale positie invloed hebben op de 

maatschappelijke positie van deze persoon. Intersectionaliteit is een benadering die mensen die 

normaal over het hoofd worden gezien zichtbaar maakt, waardoor onderdrukking (gerichter) kan 

worden aangepakt. Volgens de intersectionele benadering ligt de oorzaak en dus de oplossing bij 

de maatschappelijke en institutionele structuren die oordelen over individuele dimensies.

Input uit sessies

Alle deelnemers van de kennistafels zijn experts op het gebied van intersectionaliteit. Toch gaven 

velen van hen aan dat intersectionaliteit iets is waarmee je moet blijven oefenen. Het is niet een-

voudig om altijd en overal een intersectionele benadering aan te houden. Zelfs wie zich er dagelijks 

mee bezighoudt, maakt nog wel eens een fout. Dit kan als aanmoediging worden gezien: als zelfs 

de experts nog altijd bijleren dan moet anderen niet bang zijn om gewoon te beginnen en zeker niet 

wachten tot we precies weten hoe het moet.

“Intersectionaliteit gaat over de bril waardoor je naar 
de samenleving kijkt.” (Deelnemer 13 sept)

“Met intersectionaliteit moet je goed oefenen, mensen 
worden niet intersectioneel geboren, je moet mensen 
helpen met intersectioneel kijken.” (Deelnemer 21 sept)

“Onze hersenen zijn op zoek naar structuur, het is heel 
belangrijk om nieuwe paden te maken.” (Deelnemer  
13 sept)

9 Movisie: intersectionaliteit wat moeten we ermee? Verslag kennishub Alliantie Genderdiversiteit 7 februari 2019. 

1. Wat wordt verstaan onder 
intersectionaliteit?

1.1 Wat is intersectionaliteit?

Input uit onderzoek

Intersectionaliteit wordt ook wel kruispuntdenken genoemd. De Amerikaanse Kimberlé Crenshaw 

introduceerde in 1989 deze manier van denken om aan te tonen dat de economische achterstelling 

van zwarte vrouwen moet worden gezien als vorm van racisme én discriminatie4,5. Onderzoeker 

Gloria Wekker introduceerde deze manier van denken in Nederland. Ze waarschuwt dat het niet 

makkelijk is om je het kruispuntdenken eigen te maken, want het gaat in tegen de manier waarop 

de meeste mensen in de maatschappij denken. Intersectionaliteit kijkt niet vanuit het gangbare 

of-of perspectief, maar vanuit het en-en perspectief naar de identificatie(s) (in de eigen perceptie 

en die van anderen) van mensen. “Het bekijkt gender, etniciteit en alle andere ordenende mechanis-

men niet apart, maar gaat ervan uit dat ze allemaal tegelijkertijd werkzaam zijn en samen tot stand 

komen, elkaar co-construeren6.”

Intersectionaliteit wordt in de praktijk gebruikt als theoretisch instrument om inzichtelijk te maken 

hoe de verschillende dimensies van iemands sociale positie (onder meer gender, geslacht, etniciteit, 

geaardheid, sociaal-economische klasse en leeftijd) bepalen hoe mensen en groepen in de samen-

leving op elkaar reageren en zich ten opzichte van elkaar gedragen. De manier waarop mensen 

kijken naar iemands anders positie, is bepalend voor de maatschappelijke positie van de persoon 

waarnaar wordt gekeken. 

Het is belangrijk om te beseffen dat de norm in een samenleving bepaalt welke posities de meeste 

maatschappelijke waardering krijgen. Dit zorgt voor een structurele ongelijkheid in de samenleving, 

doordat de norm groepen mensen die niet aan de norm voldoen kan benadelen en privileges geeft 

aan groepen mensen die er wel aan voldoen. Die ongelijkheid heeft grote invloed op alle sociale 

interactie.7,8

4 Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Seks: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination  
 Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. The university of Chigaco Legal Forum.
5 Racisme op basis van huidskleur waardoor je minder kans hebt om aangenomen te worden. Binnen je baan minder  
 kansen en perspectieven omdat je een vrouw bent.
6 Wekker, G. (2016). Ontmoeting over grenzen. Caleidoscopia. 
7 Idem Rotterdam (2020). Niemand is de norm. 
8 Tijdens de kennistafels werd opgemerkt dat zelfs expert-of belangenorganisaties niet altijd intersectioneel werken en  
 dat belangenvertegenwoordiging voor bepaalde groepen om een afbakening vraagt die tegelijkertijd op gespannen voet  
 kan staan met intersectioneel denken en werken.

https://www.movisie.nl/artikel/intersectionaliteit-wat-moeten-we-ermee
https://www.caleidoscopia.nl/lezing-prof-dr-gloria-wekker/
https://idemrotterdam.nl/niemand-is-de-norm/
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“Oppassen dat we het niet hebben over factoren  
die bij elkaar optellen/opstapelen. Het gaat om de 
interactie tussen factoren.” 

(Deelnemer 13 sept)

“Goed om je bewust te zijn van hoe taal bepaalde 
groepen uitsluit.” 

(Deelnemer 13 sept)

“Intersectionaliteit gaat over door welke bril je kijkt. 
Welk maatschappelijk probleem is er? En welke 
groepen hebben hiermee te maken? Dat is belang-
rijker dan eerst kijken welke intersecties er zijn. Er is 
een diverse groep mensen die uitgesloten wordt:  
kijk maar naar de toeslagenaffaire. Dat is een goede 
case om eens op intersectionele manier te bekijken.”

(Deelnemer 21 sept)

“Nothing about us, without us. Vertegenwoordigers 
zijn die aanwezig? Mensen van kleur ook in de  
formele posities van macht?” 

(Deelnemer 21 sept)

1.2 Lessen en valkuilen voor wie een intersectionele 
benadering kiest 
Verschillende deelnemers deelden lessen en valkuilen voor wie werkt met een intersectionele  

benadering. De belangrijkste:

1. Het gaat niet om het optellen van factoren van uitsluiting en achterstelling, maar om de inter-

actie tussen die factoren. Anders geformuleerd: het gaat er niet om wie de ‘hoogste stapel 

normafwijkende kenmerken’ heeft. Per persoon, per domein en per casus ontstaan er verschil-

lende kruispunten.

2. Een grote uitdaging is het vinden van de juiste balans tussen nuance en focus in het werken 

met intersecties. Als voorbeeld worden de kennistafels zelf benoemd: er is enerzijds steun voor 

de keuze om de aandacht voor nu te concentreren op anti-zwart racisme en moslimdiscrimina-

tie, om zo op die onderwerpen tot concrete stappen te komen. Anderzijds wringt het omdat het 

op deze manier per definitie geen intersectionele benadering van het probleem van discrimi-

natie en achterstelling is. Het is in ieder geval belangrijk om te laten zien dat je je bewust bent 

van deze spanning. Na de keuze voor een bepaalde focus is het in dit geval zaak om verder wél 

intersectioneel te werken.

3. Wat vaak over het hoofd gezien wordt is het probleem van racisme en discriminatie binnen 

groepen. Denk aan de discriminatie van LHBTQI+-personen binnen benadeelde gemeenschap-

pen. Een intersectionele benadering is ook meteen een werkwijze om deze gelaagdheid bloot 

te leggen.

4. Het belang van taal mag niet onderschat worden. Keuzes voor welke taal je gebruikt, voor wel-

ke toon je binnen die taal aanslaat en welk taalniveau je gebruikt, werken door in het effect dat 

je wel of niet bereikt.

5. Nothing about us without us. Het klinkt zo logisch, maar het gaat in de praktijk nog te vaak 

fout. Mensen en organisaties spreken met de beste bedoelingen over en/of maken beleid voor 

de doelgroepen om wie het gaat, zonder hen echt te betrekken. Denk aan een technologiebe-

drijf dat bezig is om meer vrouwen in de organisatie te krijgen, maar geen vrouw betrekt in het 

sollicitatieproces.
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in Nederland ontoereikend voor het goed in kaart brengen van ongelijkheid13. 

Er is in Nederland al langer een debat gaande over de manier waarop persoonlijke data van inwo-

ners wordt verzameld en gecategoriseerd. Het CBS maakte begin in 2021 bekend te stoppen met 

het indelen van mensen in de categorie ‘westers’ versus ‘niet-westers’.14 Dit adviseerde de Weten-

schappelijke Raad voor Regeringsbeleid al in 2016 omdat deze termen, net als ‘allochtoon’ versus 

‘autochtoon’ niet meer passend zijn voor vraagstukken rondom immigratie en integratie. De termen 

zijn rangschikkend en maatschappelijk beladen.15 Anderzijds wordt betoogd dat incomplete data-

verzameling ervoor zorgt dat migratieproblematiek onzichtbaar blijft, dan wel achtergestelde en 

gemarginaliseerde groepen in de samenleving onzichtbaar maakt en zo maatschappelijke ongelijk-

heid verbloemd.16

Bij gebrek aan beschikbare gegevens over migratieachtergrond is het moeilijk te zeggen hoe inter-

sectionele discriminatie specifiek verschillende bevolkingsgroepen treft. Vanwege de vele vormen 

van discriminatie en de grote hoeveelheid groepen mensen die discriminatie kunnen ervaren,  

bestaat er (nog) geen lijst waarop gronden van discriminatie wordt gerangschikt. Het Center for  

Intersectional Justice komt tot de onderstaande opsomming van personen die op basis van meer-

dere identificatiekenmerken het meeste risico lopen op discriminatie of uitsluiting. Dit sluit aan bij 

wat daarover aan de gesprekstafels over gezegd werd: 

• Vrouwen van kleur; 

• Moslima’s, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking in de LHBTQI+- 

gemeenschap; 

• Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen van kleur met een beperking. 

Sociaaleconomische status (sociale klasse) kan worden behandeld als een overstijgende categorie, 

naast etniciteit en gender.17

Ter illustratie: in de factsheet van het Center for Intersectional Justice, een onderzoeksinstituut 

gericht op het inclusiever maken van de wetgeving en beleid rondom antiracisme en inclusiviteit, 

(2020)18 zijn een aantal statistieken en feiten opgesomd over ongelijkheid in Europa door kwalitatie-

ve en kwantitatieve gegevens te combineren:

• Arbeidsmarkt. 91% van de vrouwen van kleur zijn overgekwalificeerd voor hun baan, vergele-

ken met 48% van de blanke vrouwen. 1 op de 3 transgender personen ondervindt discriminatie 

bij het zoeken van een baan. Mensen met een beperking hebben een grotere kans om in armoe-

de te vervallen vanwege belemmeringen in het vinden van een baan. Hierbij hebben vrouwen 

met een beperking het grootste risico. In Frankrijk kreeg 72% van de sollicitaties een positieve 

13 Er is al enkele jaren discussie over of en hoe etniciteit /achtergrond in kaart gebracht kan worden
14 CBS (2021). Het gebruik van ‘westers- niet-westers’ door het CBS. 
15 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2016) Migratie en classificatie: Naar een meervoudig migratie-idioom.
16 Zie bijvoorbeeld: Global Data Justice (2021). Nu zie je het, nu niet - hoe Nederlandse statistieken ongelijkheid onzichtbaar  
 maken; of de mening die sommige politieke partijen in de Tweede Kamer verkondigen, namelijk dat het gebrek aan data  
 verdeeld over de categorieën westers- niet-westers immigratieproblemen zou verhullen. Zie Overheid.nl (2021):  
 Kamervragen (aanhangsel) 2020-2021. Nr. 3090. 
17 Center for Intersectional Justice (2020). Intersectional discrimination in Europe: relevance, challenges and ways forward.
18 Center for Intersectional Justice (2020). Factsheet: Intersectionality at a Glance in Europe.

2. Intersecties en kruispunten  
  op het gebied van anti- 
  zwart racisme en moslim- 
  discriminatie
 

2.1 De individuele kenmerken voorbij

Input uit onderzoek

Het kwam bij de kennistafels ook naar voren: een focus op de individuele identificatiekenmerken 

laat niet het volledige plaatje zien. Men moet juist uitzoomen en de institutionele, structurele en 

historische dimensies van discriminatie in het oog houden10. Het in kaart brengen van de individuele 

kenmerken legt de focus op de individu. Het is duidelijk dat bepaalde individuen bepaalde individu-

ele kenmerken hebben, dat ontkent niemand. Het probleem zit in het oordeel wat de samenleving 

koppelt aan bepaalde individuele kenmerken op basis van wat als de norm wordt ervaren. De focus 

moet daarom niet te veel op die individuele kenmerken liggen omdat daarmee de indruk kan wor-

den gewekt dat er iets inherents met deze kenmerken mis is. 

• Structurele discriminatie kan worden waargenomen door te kijken naar de demografische 

kenmerken en bijbehorende statistieken in specifieke maatschappelijke sectoren (b.v. on-

derwijs, gezondheidszorg, justitie, arbeidsmarkt), waarbij bepaalde patronen van discrimi-

natie, bevoorrechting, achterstelling, uitsluiting en kansen duidelijk naar voren komen. 

• Institutionele discriminatie doet zich niet alleen voor via de bedrijfsprocedures, beleids-

maatregelen, wetten of doelstellingen van overheidsinstellingen, maar ook via de individu-

ele acties en beslissingen van mensen binnen deze instellingen, die worden beïnvloed door 

impliciete vooroordelen11.

2.2 Dataverzameling
Het is in de meeste Europese landen moeilijk om de omvang van systematische ongelijkheden op 

grond van identificatiekenmerken vast te stellen, omdat er te weinig data beschikbaar is. Volgens 

Global Data Justice, een project van Tilburg University gericht op het wereldwijd beschikbaar 

maken van data met als doel de sociale rechtvaardigheid te verbeteren (2021)12, zijn de beschikbare 

statistiek-categorieën  

10 Center for Intersectional Justice (2020). Factsheet: Intersectionality at a Glance in Europe.
11 Center for Intersectional Justice (2021).
12 Global Data Justice (2021). Nu zie je het, nu niet – Hoe Nederlandse statistieken ongelijkheid onzichtbaar maken.

https://www.cbs.nl/nl-nl/uitgelicht/het-gebruik-van-westers-niet-westers-door-het-cbs
https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2016/11/01/migratie-en-classificatie-naar-een-meervoudig-migratie-idioom-34
https://globaldatajustice.org/2021-06-17-dutch-covid-data-gap/
https://globaldatajustice.org/2021-06-17-dutch-covid-data-gap/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3090.html
https://www.intersectionaljustice.org/publication/2020-09-14-intersectional-discrimination-in-europe-relevance-challenges-and-ways-forward
https://www.intersectionaljustice.org/publication/2020-04-07-center-for-intersectional-justice-factsheet-intersectionality-at-a-glance-in-europe
https://www.intersectionaljustice.org/publication/2020-04-07-center-for-intersectional-justice-factsheet-intersectionality-at-a-glance-in-europe
https://www.intersectionaljustice.org
https://globaldatajustice.org/2021-06-17-dutch-covid-data-gap/
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Uiterlijke
kenmerken:
Huidskleur

Kleding
(religie/cultuur)

Haardracht
Lichaamsvorm

Etniciteit:
(percepties die 

passen bij)
Cultuur
Religie

Normen/waarden
Afkomst

Religie
Moslim

Christelijk
Joods

Winti (cultuur-geloof)
Kleding Seksuele oriëntatie

Lesbisch
Homoseksueel

Biseksueel
Heteroseksueel

Aseksueel
Panseksueel
Polysexueel

Queer
Aromantisch

Taal
Meertaligheid

Opleidingsniveau
Praktisch

Theoretisch

Sociaal-
economische status:

Opleidingsniveau
Inkomensniveau 

Koopkracht
Type woning (welke 

wijk)
Sociaal netwerk
Positie ouders

Leeftijd
Oud
Jong

Neuro- en fysieke 
kenmerken:

Slechtziend of blind
Slechthorend of doof

Psychische kwetsbaarheid
Lichamelijke beperking

Verstandelijke beperking
Chronische ziekte

GewichtGenderidentiteit
Cisgender

Transgender
Non-binair

Gender�uide
Queer

Sekse 
Mannelijk
Vrouwelijk
Intersekse

2.3 Voorbeelden van uitsluiting
Een aantal voorbeelden die deelnemers tijdens de gesprekken gaven vanuit hun eigen ervaring met 

betrekking tot het kruisen van identificatiekenmerken in moslimdiscriminatie en anti-zwart racisme:

• Witte vrouwen vallen onder het emancipatiebeleid en vrouwen met een niet westerse achter-

grond onder het integratiebeleid. Er is geen aandacht voor de algehele emancipatie van mos-

limvrouwen, zoals Turkse, Marokkaanse, Pakistaanse en Somalische vrouwen.

• Op de arbeidsmarkt wordt bij genderbeleid vaak ingezet op witte vrouwen, terwijl er bij diversi-

teitsbeleid door organisaties vaak wordt gedacht aan zwarte mannen. En zo vallen vrouwen van 

kleur buiten de boot omdat ze geen prototypische leden zijn voor beide groepen.

• Tijdens de kennistafels wordt genoemd dat er veel onderzoek gedaan is naar discriminatie in 

het onderwijs. Als je kijkt naar alleen etniciteit dan mis je dat er verschillen bestaan tussen 

bepaalde groepen met een migratieachtergrond. Binnen die groep doen meisjes het beter dan 

jongens. Dat kan betekenen dat het probleem van ongelijke kansen in het onderwijs bij jongens 

van kleur een andere oorzaak heeft dan bij meisjes van kleur. Maar dat betekent tegelijkertijd 

ook dat de oplossing voor beide groepen anders kan zijn. 

• Anti-zwart racisme is complex. Tijdens de kennistafels werd de vraag gesteld wat anti-zwart 

racisme eigenlijk behelst. Het komt voor in de discussie rondom het slavernijverleden, maar 

speelt ook een rol in het vluchtelingenvraagstuk. Deelnemers gaven aan dat het gek voelt om 

Sub-Sahara Afrika wel mee te nemen en Noord-Afrika niet.

• Je kunt anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie niet lostrekken van elkaar, want onder  

anti-zwart racisme vallen ook personen die moslim zijn. 

“Het is belangrijk om het (de intersecties) goed 
in kaart te brengen maar we moeten ook in 
achterhoofd houden dat identiteiten meer 
fluïde zijn. Het is ook een practice: het gaat 
er om wat er in de praktijk gebeurt. Systeem 
moet aangepast kunnen worden aan de fluïde 
identiteiten.” 

(Deelnemer 21 september)

reactie op een cv met een Frans klinkende naam, tegenover 1% met een Arabisch klinkende 

naam en/of een foto van een vrouw met een hijab.

• Gezondheidszorg. In alle EU-lidstaten hebben stereotypen die door gezondheidswerkers 

worden gehanteerd op basis van cultuur, geslacht, leeftijd, etniciteit, migrantenachtergrond en 

religie, geleid tot ongelijke behandeling en minder toegang tot gezondheidszorg. 71% van de 

Roma-vrouwen heeft te maken gehad met rassendiscriminatie door zorgverleners. In de hele 

EU hebben gekleurde vrouwen een lagere levensverwachting dan Europese blanke vrouwen, en 

moslim- en Roma-vrouwen geven aan geen gezondheidsinformatie te krijgen van gezondheids-

werkers omdat ze te laag opgeleid worden geacht om het te begrijpen.

• Woningmarkt. In heel Europa ondervindt 53% van de moslims discriminatie bij de toegang tot 

huisvesting als gevolg van stigmatisering van voor- en achternamen.

• Onderwijs. In alle EU-lidstaten heeft 80% van de mensen uit de LHBTQI+-gemeenschap te 

maken gehad met pesten op school vanwege hun vermeende seksuele geaardheid.

Input uit sessies

Onderstaande afbeelding is een overzicht van de identificatiefactoren die met elkaar kunnen 

kruisen. Dit overzicht is opgesteld tijdens de kennistafels op 13 en 21 september. Belangrijk om te 

vermelden dat dit overzicht niet volledig is, maar wel een goed beeld geeft van wat de deelnemers 

als belangrijkste factoren voor mogelijke discriminatie en achterstelling zien. 

Afbeelding 1. Overzicht identificatiefactoren  
 (niet volledig)
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3. Een intersectionele aanpak:  
  activiteiten en actoren
In de sessies is een eerste verkenning gedaan welke activiteiten door welke actoren kunnen  

worden opgepakt om via een intersectionele benadering racisme en discriminatie te voorkomen. 

Dit gebeurde aan de hand van de volgende vragen:

1. Welke maatregelen/activiteiten zijn hierop in te zetten?

2. Wie kan er verder het beste betrokken worden bij het verkennen, ontwikkelen en bij het  

uitvoeren van deze activiteiten en maatregelen?

3. Hoe kunnen overheid en maatschappelijke partijen elkaar versterken in het ontwikkelen en 

uitvoeren van een dergelijke aanpak?

3.1. Maatregelen en activiteiten

Input uit onderzoek
Voorbeelden

In een zoektocht naar maatregelen/activiteiten specifiek in intersectioneel perspectief kwamen ver-

schillende interessante aanpakken tegen in binnen- en buitenland. Deze zijn ter inspiratie en lering 

hieronder kort beschreven. In de voetnoten zijn verwijzingen naar nadere informatie opgenomen. 

• Het Immigrant Defense Project19 werkt aan het bevorderen van een eerlijke en rechtvaardige 

behandeling van immigranten in de VS. Hun werk kijkt naar de problematiek van immigratie en 

hoe verschillende factoren invloed hebben op strafrechtelijke issues. Het intersectionele in hun 

aanpak is dat ze aan beide kanten van het spectrum werken om de problematiek aan te pakken. 

Ze trainen aan de ene kant het werkveld, advocaten en pleitbezorgers, hoe om te gaan met de 

complexiteit van de combinatie immigratie en strafrechtelijke issues. Aan de andere kant delen 

ze kennis en geven ze trainingen aan immigranten zelf, die te maken krijgen met de problema-

tiek. Hun informatieposters zijn in zestien verschillende talen verkrijgbaar, wat de brede focus 

van het project laat zien.

• The Sex Workers Project20 is een project van het Urban Justice Center. Het werkt op het kruis-

punt van de rechten van sekswerkers, mensenhandel, beleid en LHBTQI+-rechten. Het project 

biedt ook directe hulp aan sekswerkers met een migratieachtergrond, die vanwege hun uiterlijk 

vaak al anders worden benaderd door de maatschappij en overheid. Het intersectionele van 

19 Immigrant Defense Project (2021). About Immigrant Defense Project.
20 Urban Justice Center (2021). Sex Workers Project. 

Tijdens de kennistafels werd voorts gesuggereerd dat een randvoorwaarde voor onderzoek naar 

intersectionaliteit en de toepassing ervan op beleid is, dat er data over specifieke individuele 

kenmerken beschikbaar is. Bij gebrek aan dergelijke statistieken is het moeilijk om de bestaande 

ongelijkheden te identificeren en aan te pakken. Als bijvoorbeeld uit statistieken blijkt dat speci-

fieke groepen mensen en/of gemeenschappen ondervertegenwoordigd zijn in bepaalde sectoren, 

instellingen of organisaties, dan biedt dit een kader voor het opstellen van een plan om meer 

inclusieve structuren en processen te creëren. Het verzamelen van uitgesplitste demografische 

gegevens (bijvoorbeeld niet alleen “mannen” en “vrouwen”, maar ook migratiestatus, etnische 

achtergrond, godsdienst, seksuele geaardheid en andere identificatiedimensies binnen deze twee 

categorieën) is van essentieel belang voor het opstellen van empirisch onderbouwde strategieën, 

interventies en wetgeving, die samen met de doelgroepen worden ontworpen. Tegelijkertijd blijft 

het een aandachtspunt dat het kijken naar specifieke groepen, op gespannen voet kan staan met 

intersectionaliteit. 

“Je verliest jezelf in het definiëren van 
specifieke groepen, maar je moet eerst 
de problemen definiëren.”

(Deelnemer 21 sept) 

https://www.immigrantdefenseproject.org/about
https://swp.urbanjustice.org/about/
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voor vrouwenrechten of vrouwenrechten kwesties wil bevechten- op een toegankelijke manier 

verenigen/mobiliseren om de boodschap verder uit te dragen.24

Input uit sessies
Aanpak

Om de stap te zetten naar maatregelen en activiteiten om discriminatie en achterstelling op een 

intersectionele manier aan te pakken, is het belangrijk om eerst te werken aan bewustwording.  

Op basis van input vanuit de gesprekken komen we tot de volgende vier handelingsperspectieven 

om je meer bewust te worden van of en welke kruisende factoren van uitsluiting en discriminatie  

er in een situatie spelen:

1. Stel de andere vraag.

2. De finish niet te vroeg leggen, circulair werken en blijven leren en verbeteren.

3.  ‘Nothing about us, without us.’

4. Representatie op alle niveaus.

Ad 1. Stel de andere vraag om bewustzijn te vergroten 

Deelnemers geven aan dat er een methode nodig is om intersectioneel te werk te gaan. Het gaat er 

volgens hen dan vooral om dat de andere vraag wordt gesteld. Zie je een voorbeeld van racisme? 

Stel je zelf dan ook de vraag of er sprake is van seksisme. En vraag jezelf daarna af er ook leeftijds-

discriminatie aanwezig is. Het is een methode van de Amerikaanse wetenschapster Mari Matsuda 

uit 1991: “Wanneer ik iets zie dat racistisch lijkt, vraag ik: Wat zijn de belangen van het patriarchaat 

hierin? Zie ik iets dat seksistisch lijkt, dan vraag ik: Wat is hier religieus aan? Zie ik iets dat homo-

vijandig lijkt, dan vraag ik: Wat zijn de klassenbelangen hierin?” De methode dwingt ons te zoeken 

naar zowel voor de hand liggende als niet voor de hand liggende verbanden van overheersing, en 

helpt te beseffen dat geen enkele vorm van ondergeschiktheid ooit op zichzelf staat25. De lijst met 

intersecties is onuitputtelijk, dus ook het aantal ‘andere vragen’ is onuitputtelijk. De afbeelding 

in dit verslag met benoemde intersecties kan als basis worden gebruikt voor deze andere vragen. 

Uiteindelijk gaat het om de bewustwording dat er altijd nog een andere oorzaak kan zijn dan de 

verwachte oorzaak voor een bepaald probleem.

“Wanneer ik iets zie dat op antimoslim of anti-Zwart 
racisme op de arbeidsmarkt of in het onderwijs lijkt, 
vraag ik me af: wat is de impact van instituties?”

(Deelnemer 21 september)

24 Women’s March (2021). Stichting WMNL. 
25 Degroote, K. (2015). Superdiversiteit ontrafeld. Een kritische bespreking van het gebruik van diversiteit en superdiversiteit 
in het academische veld en het middenveld. 

deze aanpak zit in de nauwe samenwerkingen met de doelgroep waarmee ze een unieke impact 

maken op een gemarginaliseerde groep mensen die normaal over het hoofd wordt gezien. Hun 

werkwijze is gebaseerd op de ervaringen van hun doelgroep en het naleven van mensenrechten. 

Ze beperken de schade voor hun doelgroep, maar het doel is systeemverandering: het systeem 

zorgt voor problematisering van de doelgroep.

• Maruf is een organisatie die zich richt op queer moslims. Ze kijken met een intersectionele blik 

naar hun achterban en benadrukken de meervoudige discriminatie die zij ervaren. Ze organise-

ren projecten en lezingen rondom thema’s als religie, samenleving, diversiteit, racisme, discri-

minatie en seksisme21. Maruf valt op doordat zij zich vooral richten op de doelgroep zelf. Deze 

doelgroep wordt vaak binnen de moslimgemeenschap niet erkend, maar ervaart ook discrimi-

natie binnen de LHBTQI+-gemeenschap. In een programma van drie maanden onder leiding van 

Maruf werken ze aan hun zelfbeeld en -vertrouwen door het volgen van trainingen en lezingen.

• In België komt Merhaba op tegen discriminatie van LHBTQI+ personen met een migratie-

achtergrond. Hun kernstrategie in het werken met de LHBTQI+-beweging en hulpverleners is 

gebaseerd op het idee van intersectionaliteit en meervoudige uitsluiting. LHBTQI+ personen 

met een migratieachtergrond zijn vaak extra kwetsbaar, omdat ze ook worden uitgesloten op 

etnische of sociaal-economische gronden, en zich niet altijd thuis voelen in de traditionele 

LHBTQI+ context en bredere samenleving. Ze werken met drie pijlers: empowerment, com-

munity building en inclusie. Empowerment gaat over het versterken van de individuen, door 

hun leiderschap en zelfvertrouwen te vergroten. Community building is gericht op het belang 

van een sociaal netwerk, waardoor de doelgroep makkelijker ín de maatschappij komt te staan. 

Inclusie gaat juist over het veranderen van die maatschappij door organisaties inclusiever te 

maken, waarbij het vizier is gericht op het bestuur. Het idee is dat zij als eerste voor inclusiever 

beleid moeten zorgen.22

• De Reproductive Health Movement in de VS benadrukt het belang van het perspectief van 

minderheden in de gezondheidszorg. Het komt voort uit de Reproductive Justice Movement, 

die strijdt voor een intersectionele aanpak van maatschappelijke problemen. Beide bewe-

gingen pleiten ervoor dat beleidsmakers minderheden raadplegen vóórdat er beleid wordt 

gemaakt. Ze passen zo het intersectionele uitgangspunt toe van niets over ons zonder ons. 

Waar vroeger de stem van de vrouw als belangrijkste werd gezien vanuit de beweging, gaat 

het nu ook om mensen van kleur, mensen met een laag inkomen en mensen vanuit de LHBTQI+ 

gemeenschap23.

• Diverse emancipatiebewegingen kunnen vanuit de intersectionele beweging elkaar bovendien 

versterken, zoals bij de Women’s March. Zij brengen verschillende feministische bewegingen 

samen tot een groot protest. Hierdoor laten ze zien dat de emancipatie van vrouwen over meer 

intersecties dan alleen gender gaat, maar zijn ze vooral een inclusief en centraal punt tussen 

deze verschillende organisaties. Op deze manieren kunnen mensen die zich willen inzetten 

21 Maruf (2021). Projecten. 
22 Brandt, N. van den, Roodsaz, R., & Van Kerckem, K. (2015). Emancipatie op het Kruispunt van Seksuele en Etnisch- 
 Culturele Diversiteit. Tijdschrift voor Genderstudies, 18(2), 197-216.
23 Nichols, F. H. (2000). History of the Women’s Health Movement in the 20th Century.

https://womensmarchnederland.nl/over-wmnl/
https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/212/661/RUG01-002212661_2015_0001_AC.pdf
https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/212/661/RUG01-002212661_2015_0001_AC.pdf
http://www.maruf.eu/projecten.html
https://www.jognn.org/article/S0884-2175(15)33790-4/fulltext
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3.2. Wie kan er betrokken worden bij deze activiteiten 
en maatregelen en hoe kunnen overheid en maat- 
schappelijke partijen elkaar versterken? 

 
Input uit onderzoek
Welke domeinen?

Waar te beginnen met projecten en aanpakken? Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft 

in 2020, in opdracht van het ministerie van SZW, een onderzoek gepubliceerd naar de ervaren 

discriminatie in Nederland. Dit liet zien dat de meest genoemde gronden van ervaren discriminatie 

afkomst, geslacht en leeftijd zijn. En de belangrijkste speelvelden het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Daarnaast - specifiek pleitend voor een intersectionele benadering - naarmate mensen op meer 

terreinen discriminatie ervaren zijn de effecten op het gebied van wantrouwen ten opzichte van de 

instituties en de overheid groter.26

Rol overheid

De overheid heeft een belangrijke voorbeeld- en leiderschapsrol in het creëren van een intersecti-

onele aanpak tegen discriminatie en racisme. Ter illustratie: SZW heeft Movisie in 2018 gevraagd 

om in dit kader naar werving en selectie te kijken27. Zij kwamen tot vijf kerntaken die de overheid 

heeft bij de aanpak van discriminatie bij wervings- en selectieprocedures. Dit kan een basis zijn om 

verder uit te werken naar intersectionele aanpak. In het tegengaan van discriminatie is bewustwor-

ding van eigen vooroordelen een belangrijke eerste stap. Iedereen heeft namelijk impliciete voor-

oordelen en kijkt vanuit impliciete stereotyperingen naar zijn omgeving. Deze ervaar je niet bewust 

maar hebben wel grote invloed op je gedrag.28 Trainingen of interventies om deze bewustwording 

te stimuleren werken alleen als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Verplicht opleggen van inter-

venties en trainingen aan bedrijven en organisaties vanuit de overheid is geen goed idee. Wat wel 

werkt volgens Movisie zijn de volgende taken: 

1. Wetgeving formuleren en sociale normen stellen tegen discriminatie en voor gelijke behande-

ling; hierbij hoort ook dat bedrijven en organisaties goed op de hoogte zijn van deze wetgeving. 

Op deze manier kan de overheid een sociale norm uitdragen.

2. Het stellen van een ondergrens en handhaven van deze ondergrens; het meetbaar maken van 

criteria waarin bedrijven en organisaties zich minimaal aan moeten houden. Hierdoor kan de 

overheid ook controleren en handhaven. 

3. Het stimuleren en faciliteren dat bedrijven en organisaties zichzelf organiseren; het stimuleren 

van netwerkvorming in verschillende sectoren, waarmee bedrijven en organisaties zich com-

26 Sociaal Cultureel Planbureau, Ervaren discriminatie in Nederland II, Den Haag maart 2020, p192-198.
27 Movisie (2018). Discriminatie in werving en selectie aanpakken: wat werkt? 
28 Amodio, D., & Devine, P. (2006). Stereotyping and Evaluation in Implicit Race Bias: Evidence for Independent Constructs 
 and Unique Effects on Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4), 652–661. 

Ad 2. De finish niet te vroeg leggen

Enkele deelnemers brengen naar voren dat diversiteitsplannen vaak niet duurzaam zijn omdat 

de finish te vroeg gelegd wordt. Een deelnemer benoemt dat bedrijven en organisaties die hun 

personeelsbestand diverser willen maken, zich daarbij vooral focussen op werving en selectie 

van personen die binnen hun diversiteitsplannen passen, zonder zich intern aan te passen aan de 

nieuwe groep mensen die ze aannemen. Als er vervolgens een probleem ontstaat op de werkvloer, 

wordt het gezien als een individueel probleem volgens een deelnemer aan de kennistafel: “Die en 

die medewerker voelt zich niet thuis in de bedrijfscultuur”. Wie intersectioneel te werk gaat, kijkt 

in zo’n geval juist kritisch naar de gehele organisatie en identificeert welke structurele problemen 

er wellicht spelen (en pakt die aan). Bijvoorbeeld: “Onze bedrijfscultuur ontwikkelt niet mee met 

nieuwe werknemers”. Werken aan de diversiteit van het personeelsbestand heeft volgens enkele 

deelnemers alleen zin als het ook lukt om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf 

kan zijn: in een inclusief werkklimaat.

Ad 3. Nothing about us without us

Deelnemers gaven vaker aan dat het erg belangrijk is om de mensen over wie je het hebt te betrek-

ken bij het maken van beleid. Beleid wordt vaak gemaakt door mensen die niet met de problema-

tiek te maken hebben. Dit kan door te werken met een adviesgroep met experts en ervaringsdes-

kundigen.

Ad 4. Representatie op alle niveaus

Enkele deelnemers brengen naar voren dat het vergroten van zichtbaarheid en representatie van 

gemarginaliseerde groepen een concrete stap is waar veel op gewonnen kan worden. Zij geven aan 

dat er een oververtegenwoordiging is van witte mensen, heteroseksuele stemmen en personen met 

een slank postuur. CNN werd door de deelnemers genoemd als internationaal voorbeeld voor hoe 

een diverse groep gerepresenteerd kan worden, zij voeren specifiek beleid om een diverse groep 

mensen aan het woord te laten komen, op beeld te laten zien en achter de schermen te laten wer-

ken. Andere deelnemers geven aan dat het vergroten van representatie in de media en redacties 

een eerste stap is. Maar dat het ook gaat om het meer divers maken van bijvoorbeeld werkbestan-

den van organisaties en de overheid en om het aanpassen van schoolboeken. Op die manier pak je 

het probleem bij de kern aan. 

“De juiste vragen stellen. Genderbeleid: heb ik genoeg 
aandacht voor sociaaleconomische verschillen? Etnici-
teit? Zo komt je tot de verschillende groepen die in dit 
vraagstuk belangrijk zijn.” (Deelnemer 21 september)

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-11/Discriminatie-in-werving-en-selectie-aanpakken-wat-werkt.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.401&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.401&rep=rep1&type=pdf
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“Het is de vraag wat de instituties gaan doen, want  
de wetten en regels zijn er over het algemeen al.” 
(Deelnemer 13 sept)

“De overheid moet allereerst eens kritisch kijken naar 
haar eigen acties en handelen.” (Deelnemer 13 sept)

“We vertrekken vanuit het individu, maar we moeten 
het bekijken vanuit de instituties. Wat zijn de wetten 
en beleid die ervoor zorgen dat de intersecties geen 
uitsluiting ervaren? Wat zijn de problemen? Wat doen 
die instellingen? Hoe zorgen zij ervoor dat ongelijk-
heid niet in stand wordt gehouden?” (Deelnemer 21 
sept)

“We moeten ervoor zorgen dat er voldoende zichtbaar-
heid en representatie is op verschillende lagen. Wat 
voor informatie staat in schoolboeken? Welke voor-
beelden worden gegeven? Ook in de wiskundeboeken, 
niet alleen in de geschiedenisboeken.” (Deelnemer 21 
sept)

“Overheid kan wel een sturende rol hebben. De publie-
ke omroep betalen wij allemaal voor, waarom worden 
we zo slecht gerepresenteerd. Hoeveel verandering 
heeft de bedachte representatie code al teweegge-
bracht?” (Deelnemer 21 sept)

mitteren aan de norm niet te discrimineren en verantwoording hierover afleggen aan elkaar of 

ngo’s. De overheid kan ook een rol spelen in het reguleren of bestendigen van de gemaakte 

afspraken (codes of certificeringen).

4. Het belonen van de goede voorbeelden: de overheid kan bedrijven of organisaties die het goed 

doen belonen, bijvoorbeeld door deze in het zonnetje te zetten. Denk aan bedrijven of organisa-

ties die hun werknemers stimuleren en motiveren voor bewustwordingstrainingen en/of die een 

stevige cultuur van verantwoording hebben binnen alle lagen.

5. Overtuigen van bedrijven of organisaties van de noodzaak van het verminderen van discrimina-

tie. Dit kan via bijvoorbeeld campagnes, gericht op specifieke sectoren en in nauwe samenwer-

king met bedrijven en organisaties.

 

Aanvullend hierop benadrukt het College voor de Rechten van de Mens29 het belang van het 

samenwerken met belangen- en minderhedenorganisaties bij het maken en implementeren van 

beleid: “Participatie is een cruciaal onderdeel voor het beschermen van mensenrechten en het ver-

zekeren van gelijke behandeling van iedereen. Het is van groot belang dat overheden daadwerkelijk 

luisteren naar de betrokkenen en dat besluiten met hen en niet voor hen worden genomen. Alleen 

dan komen alle potentiële gevolgen van institutioneel racisme in beeld, evenals de mogelijkheden 

voor effectieve oplossingen van problemen. Dit versterkt de legitimiteit van maatregelen, komt ten 

goede van de effectiviteit en respecteert bovendien de waardigheid van de betrokkenen.” 

Input uit sessies
De deelnemers aan de kennistafels waren vrij unaniem in het oordeel dat de overheid in gebreke 

blijft in de aanpak van racisme en discriminatie. De goede opkomst bij de kennistafels laat zien dat 

er nog steeds grote bereidwilligheid is om met de overheid mee te denken en om ministeries te 

helpen bij het ontwikkelen van een intersectionele aanpak. Tegelijkertijd is het volgens de deelne-

mers belangrijk om bewust te zijn dat de overheid voor veel mensen ook staat voor institutionele 

en structurele vormen van racisme en discriminatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toeslagen-

schandaal en, het soms pijnlijke taalgebruik van politici. De deelnemers gaven voorts aan dat de 

overheid niet voor iedereen een neutrale afzender is op het terrein van inclusiviteit en (anti-)racisme 

en -discriminatie.

29 College van de Rechten van Mens (2021). Actiepunten tegen institutioneel racisme. 

https://mensenrechten.nl/nl/actiepunten-tegen-institutioneel-racisme
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Een gevaar dat op de loer ligt bij een intersectionele benadering is een te grote focus op de vele 

gronden van uitsluiting en achterstelling die een persoon of een groep kan ervaren. Dit kan ertoe 

leiden dat deze personen en groepen daarmee geproblematiseerd worden. Terwijl het probleem 

juist zit in de omgeving en in de samenleving als geheel. Deze norm en bijhorende structuren in de 

samenleving zijn het probleem en daar moet de oplossing dus ook voor worden bedacht.

“We ontwerpen en bedenken oplossingen voor bedrij-
ven, scholen, instituties, overheid, etc. Daar zit het 
probleem, niet bij de mensen die racisme en discrimi-
natie ervaren.” (Deelnemer 21 sept)

“We moeten ons niet te veel in de hoek van afwijken 
van de norm laten drukken, maar juist de norm bevra-
gen.” (Deelnemer 21 sept)

Tenslotte benoemden deelnemers van de sessies de organisatiestructuur van de overheid als 

problematisch. Doordat de overheid werkt binnen ‘kokers’ is het vaak onoverzichtelijk wie er 

verantwoordelijk voor een bepaald probleem (en oplossing) is. Deze kokers, denk aan (afdelingen 

van) ministeries, departementen en domeinen, leiden volgens enkele vertegenwoordigers uit het 

werkveld tot een probleem met financiering en subsidies. Een subsidie aanvragen om bijvoorbeeld 

discriminatie in het onderwijs tegen te gaan: dit valt deels onder onderwijs, maar ook onder alge-

mene zaken. Er is behoefte aan ‘ontschotting’ van de overheid. 

“De overheid moet ervoor zorgen dat maatschappe-
lijke organisaties voldoende middelen krijgen. Er zijn 
genoeg manieren.” (Deelnemer 13 september)

“De ‘kokers’ waarbinnen wordt gewerkt door de over-
heid bevorderen intersectionaliteit niet.” (Deelnemer 
21 september)

Verder vertrouwt niet iedereen erop dat er overal voldoende intrinsieke motivatie is om werk te 

maken van racisme en discriminatie. En zelfs als die er wel is, zijn monitoring en consequenties bij 

ongewenst gedrag cruciaal.

“Maatregelen werken alleen als men ook de indruk 
heeft dat erop gecontroleerd wordt/dat er consequen-
ties zijn als je het niet doet.” (Deelnemer 13 sept)

“Als mensen ergens verantwoording voor moeten af-
leggen, dan gaan ze er ook mee aan het werk, waar-
door ze gemotiveerd worden. De kans dat je gecon-
troleerd wordt is zo klein, dat het dus niet nageleefd 
wordt. Je kan met een nieuw wetvoorstel komen dat 
werkgevers een plan moeten hebben tegen discrimi-
natie, maar of het slaagt hangt af van de mate waarin 
geïnspecteerd wordt.” (Deelnemer 21 sept)

De deelnemers spoorden SZW aan om niet op nul te beginnen. Er is al veel onderzoek gedaan en er 

is casuïstiek te over. Er werd verschillende keren aangeboden om onderzoeken te delen of toegang 

te geven tot groepen en materiaal. Wel gaven verschillende deelnemers aan behoefte te hebben 

aan meer en betere data. Juist het feit dat daar hiaten in zitten, zet de deur open voor selectief 

shoppen in gegevens om (de gevolgen van) racisme en discriminatie te bagatelliseren. Dit zou een 

relatief neutrale en objectieve bijdrage vanuit de overheid kunnen zijn.

“Kijk meer naar bestaand onderzoek. Gloria Wekker 
heeft onderzoek gedaan naar hoe we discriminatie, 
uitsluiting tegen kunnen gaan. Hier wordt te wei-
nig naar gekeken. Hierop kunnen we voortbouwen.” 
(Deelnemer 21 sept) 
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4. Conclusies en handelings- 
 perspectieven

4.1 Conclusie
Bij het organiseren van de kennistafels en het opstellen van het rapport werden onderstaande doel-

stellingen als leidraad gebruikt. Hieronder volgt een korte conclusie per (sub-)doelstelling. 

Wat is intersectionaliteit?
Intersectionaliteit wordt ook wel kruispuntdenken genoemd. Het is een sociologische benadering 

die laat zien dat een persoon verschillende identificatiekenmerken heeft die met elkaar interacteren, 

de combinatie van deze kenmerken heeft invloed op de maatschappelijke positie van deze persoon. 

Intersectionaliteit is een benadering die specifieke privileges en vormen van uitsluiting en discrimi-

natie zichtbaar maakt. Hierdoor kan achterstelling (gerichter) worden aangepakt. Volgens de inter-

sectionele benadering ligt de oorzaak van achterstelling en uitsluiting niet bij de identificatieken-

merken van het individu, maar bij de manier waarop de maatschappij en haar instituties oordelen 

over deze kenmerken. Door intersectioneel te werken leg je de problematische maatschappelijke 

en institutionele structuren bloot. Pas wanneer het duidelijk is hoe deze structuren werken, kun je 

ook werken aan oplossingen die deze structuren van uitsluiting en benadeling aanpakken.

Welke kruispunten op het gebied van anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie 
leiden tot specifieke uitsluiting of benadeling?
Bij het toepassen van een intersectionele benadering is het uitgangspunt om niet te focussen op 

individuele kenmerken, maar steeds te bevragen welke institutionele en historische structuren een 

risico op uitsluiting en ongelijkheid, oftewel discriminatie, met zich meebrengen. Er valt wel iets te 

zeggen over identificatiekenmerken van personen die vaker zorgen voor uitsluiting en intersectio-

nele discriminatie, tijdens de kennistafels en in publicaties van onder meer het Center for Intersecti-

onal Justice (zie noot 17), werd aandacht gevraagd voor de volgende groepen:

• Vrouwen van kleur; 

• Moslima’s, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking in de  

LHBTQI+-gemeenschap; 

• Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen van kleur met een beperking. 

Bij een van de kennistafels werd ook aandacht gevraagd voor verblijfsstatus/nationaliteit in het 

kader van anti-zwart racisme.

Voorbeeld vanuit brainstorm
In de brainstorm op 21 september werd gekeken naar wat er gebeurt met leerlingen die problemen 

rond discriminatie en kansenongelijkheid ervaren. Er werd bekeken welke institutionele én inter-

sectionele oplossingen daarvoor zijn, waarbij de focus ligt op het beschermen van deze kinderen. 

Bijvoorbeeld: 

• “Het geven van tools en trainingen aan leraren waarmee ze leren om op  

een juiste manier om te gaan met een divers leerlingenbestand.”

• “Meer diversiteit in het lerarenbestand én in de schoolbesturen.”

• “Campagne voeren op scholen tegen racisme. Gericht op zowel besturen, 

leraren als leerlingen.”

• “De overheid moet faciliteren in middelen. Als de overheid dat doet, is er 

voor scholen geen excuus meer. Wanneer scholen niet voldoen aan bepaal-

de eisen, kan de overheid maatregelen nemen.”

• “Investeren in ‘aandachtswijken’. Hier moeten de beste leraren naartoe.  

Hoe je dat doet? Door ze extra ondersteuning te geven, zowel financieel  

als inhoudelijk.”

 

Op de vraag wat er nodig is om deze oplossingen te laten slagen, werden onderstaande  

punten genoemd:

• Het belang van draagkracht op bestuurlijk niveau. “[Bestuurders in het 

onderwijs] moeten aan de slag met om het recht op goed onderwijs te ga-

randeren, die druk kan vanuit de overheid komen”. Dit kan volgens een deel-

nemer alleen “met een open bestuurscultuur binnen scholen”, waarop een 

andere deelnemer aanvult dat “bestuur en directie voor directe verandering 

op scholen kunnen zorgen”. Vanuit het Ministerie van OCW verwachten de 

deelnemers een verandering: “stop met zeggen dat scholen onafhankelijk 

zijn, pas dan kun je ze dwingen om het recht op goed onderwijs te verzor-

gen”.

• Ook het betrekken van de buurt is essentieel volgens de groep. “Het be-

trekken van ouders met én zonder migratie-achtergrond zorgt ervoor dat 

het beleid op een aansprekende manier voor iedereen verandert.”
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Hoe kunnen overheid en maatschappelijke partijen elkaar versterken in het  
ontwikkelen en uitvoeren van een dergelijke aanpak?
Participatie van maatschappelijke organisaties in het maken van beleid is belangrijk voor de sla-

gingskans van oplossingen tegen discriminatie. Het maatschappelijk middenveld heeft niet alleen 

de kennis en expertise in huis, maar zij hebben ook nauwe contacten met de doelgroep. Deze erva-

ringen zorgen ervoor dat de organisaties die zich bezighouden met achterstelling en discriminatie 

weten wat ze nodig hebben van de overheid. Samenwerking tussen overheid en maatschappelijke 

partijen zorgt ervoor dat oplossingen ook passend zijn voor de problemen.

Van belang is dat de overheid bij het uitvoeren van beleid kan zorgen voor goede monitoring. Net 

als voor behoud van contact met het maatschappelijk middenveld. Op basis van monitoring kunnen 

goede voorbeelden worden beloond, maar zijn er negatieve consequenties mogelijk voor organi-

saties die niet aan de opgestelde criteria voldoen. Door structureel contact met maatschappelijke 

partijen, is de overheid bewust van hoe het beleid valt en kunnen zij snel en adequaat reageren als 

er signalen worden gegeven dat het beleid toch veranderd moet worden.

Verschillende deelnemers aan de kennistafels benoemden het bestaan van ‘kokers’ binnen de over-

heid als probleem. Het is daardoor vaak onoverzichtelijk wie er verantwoordelijk voor een bepaald 

probleem (en oplossing) is. Door hier meer duidelijkheid te scheppen, zorgt de overheid voor een 

beter speelveld voor organisaties en bedrijven. 

Handelingsperspectieven
Op basis van de literatuurstudie en de kennistafels komen 10 handelingsperspectieven naar voren. 

De insteek van het traject was het verkennen van een intersectionele aanpak in de preventieve aan-

pak van racisme en discriminatie in de samenleving. Tijdens de kennistafels kwam echter duidelijk 

naar voren dat de start ligt in het cultiveren van zo’n intersectionele blik binnen de overheid. Het 

versterken van bewustzijn over de maatschappelijke en institutionele structuren waardoor burgers 

worden achtergesteld en/of uitgesloten vergt daarom een inspanning van overheid en samenleving 

samen.

De interne structuren binnen de overheid, die als basis dienen voor het maken van beleid, worden 

daarom ook meegenomen in de handelingsperspectieven.

1. Oefen met intersectionaliteit. Om discriminatie en racisme op een intersectionele manier aan 

te pakken, moet men een gevoel krijgen bij het begrip intersectionaliteit, door eerst op indivi-

dueel niveau te oefenen met het hebben van een intersectionele blik, vervolgens door het toe 

te passen in de praktijk. Denk bij ‘oefenen’ bijvoorbeeld aan jezelf trainen in het stellen van ‘de 

andere vraag’. 

Sociaaleconomische status (sociale klasse) kan, naast etniciteit en gender, worden behandeld als 

een overstijgende categorie die kan leiden tot uitsluiting en achterstelling of privileges. 

Hoe zijn deze kruispunten te herkennen?
Een randvoorwaarde voor onderzoek naar intersectionaliteit en de toepassing ervan op beleid, 

welke tijdens de kennistafels naar voren kwam,is dat er data over specifieke individuele kenmerken 

beschikbaar is. Bij gebrek aan degelijke statistieken is het moeilijk om de bestaande ongelijkheden 

te identificeren en aan te pakken.

Welke activiteiten kunnen worden ingezet om via een intersectionele  
benadering racisme en discriminatie te voorkomen?
Hoe kunnen we de intersectionele benadering vertalen naar maatregelen en activiteiten?  

Op basis van input vanuit de gesprekken komen we tot de volgende vier methoden die zorgen voor 

meer bewustwording en die daarmee de basis kunnen zijn van een intersectionele werkwijze:

1. Stel de andere vraag.

2. De finish niet te vroeg leggen, circulair werken en blijven leren en verbeteren.

3. “Nothing about us without us.”- Betrek de mensen die uitgesloten worden bij  

de antidiscriminatie aanpak.

4. Representatie op alle niveaus.

Wie kan er verder het beste betrokken worden bij het verkennen, ontwikkelen  
en bij het uitvoeren van deze activiteiten en maatregelen?
De overheid heeft een belangrijke voorbeeld- en leiderschapsrol in het creëren van een intersec-

tionele aanpak tegen discriminatie en racisme. Deelnemers aan de kennistafels gaven aan dat de 

overheid deze rol op dit moment nog niet pakt. Maar ook het maatschappelijke middenveld, de 

wetenschap en andere experts spelen een rol in het ontwikkelen van een intersectionale benade-

ring die leidt tot het aanpakken van racisme en discriminatie.

Bij het pakken van hun verantwoordelijkheid in dit vraagstuk, is het belangrijk dat de overheid hier-

bij niet op nul begint, omdat er al veel onderzoek en casuïstiek over is. Verschillende onderzoeksin-

stituten in Nederland zijn bereid om een bijdrage te leveren aan het vervolgonderzoek.
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6. Controleren en handhaven op het meetbare beleid. Er is reeds wetgeving tegen racisme 

en discriminatie. De intersectionele aanpak van elk probleem is ook gebaat bij het moni-

toren of aan bestaande wetgeving voldaan wordt en bij het optreden tegen overtredingen. 

7. Het vertalen van dit rapport naar concrete materialen. De ervaringen, inzichten en 

lessen die tijdens de kennistafels zijn opgehaald, zouden kunnen worden gecondenseerd 

tot beknopte handreikingen met do’s en don’ts op het gebied van een intersectionele 

aanpak van racisme en discriminatie, voor gebruik binnen en buiten de overheid. Ver-

schillende deelnemers gaven aan dat ze graag nog meedenken in een eventueel vervolg. 

Dit kan bijvoorbeeld door het mede-ontwikkelen van zo’n handreiking.

8. Actieonderzoek in samenwerking met kennisinstituten. Verschillende vertegenwoor-

digers van kennisinstituten, die aanwezig waren bij de kennistafels, gaven aan open te 

staan voor het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van actieonderzoek: intersectionele 

interventies op basis van de laatste stand van de wetenschap, dit toetsen in de praktijk 

en hierbij relevante partijen en de mensen om wie het gaat betrekken. Zo kan er onder-

zoeksgericht werk gemaakt worden van praktijkoplossingen.

9. Het faciliteren en betrekken van het maatschappelijk middenveld bij oplossingen. 

Verschillende kennisinstellingen pleiten voor het omarmen, faciliteren en stimuleren van 

emancipatiebewegingen en belangengroepen vanuit de doelgroep. Het is niet aan de 

overheid om de rol van deze organisaties over te nemen. Participatie vanuit de doelgroep 

in het maken en implementeren is een cruciaal onderdeel om te komen tot effectieve en 

intersectionele oplossingen.

10. De eigen winkel op orde brengen. Last but not least: een groot deel van de deelnemers 

aan de kennistafels was kritisch op de mate waarin de overheid de beleden principes 

in de praktijk brengt. Zij zien graag dat er meer werk wordt gemaakt van diversiteit op 

alle niveaus en er zou beter samengewerkt kunnen worden tussen de departementen en 

afdelingen. Diversiteit bevordert een intersectionele aanpak omdat je zo een team kan 

samenstellen van personen die behoren tot, of zich in kunnen leven met, gemarginali-

seerde en/of benadeelde groepen.

2. Focus op structuren waarbinnen discriminatie plaatsvindt. Een intersectionele benadering 

brengt de structurele ongelijkheid in de maatschappij naar voren. Het is een hulpmiddel om 

zichtbaar te maken wie discriminatie en achterstelling ervaart. Het in kaart brengen van per-

sonen die slachtoffer zijn van intersectionele discriminatie is een eerste stap. De tweede stap 

is echter het belangrijkste: bevragen welke institutionele, structurele en historische structuren 

leiden tot onterechte uitsluiting en ongelijkheid, oftewel discriminatie.  

 

Voor een intersectionele aanpak van discriminatie is het belangrijk om de structuren te benoe-

men die zorgen voor achterstelling: bijvoorbeeld seksisme, heteroseksisme, klassisme, racisme, 

moslimdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie, validisme, intellectuele discriminatie en accent/

taaldiscriminatie, in plaats van groepen te problematiseren door hun individuele kenmerken 

te benoemen (bijvoorbeeld huidskleur, geloof, gender, etc.). De structuren van uitsluiting en 

onderdrukking zijn immers de systemen die zorgen voor discriminatie en niet de personen die 

gediscrimineerd worden. 

3. Dataverzameling. Samen met kennisinstellingen zou gekeken kunnen worden welke informa-

tie bruikbaar wordt geacht bij het in kaart brengen en gericht aanpakken van discriminatie en 

racisme. Door bepaalde identificatiekenmerken niet mee te nemen in statistieken, bestaat het 

risico dat discriminatie en racisme onzichtbaar wordt. Er kunnen namelijk meerdere elementen 

tegelijk een rol spelen bij achterstelling op de arbeidsmarkt, zoals gender, culturele achter-

grond, seksuele voorkeur, huidskleur, geloof, woonplaats, etc.  

 

Belangrijk punt van aandacht is de vraag hoe die dataverzameling op een integere en intersecti-

onele manier georganiseerd kan worden, zodat de gegevens niet misbruikt kunnen worden.30

4. Operationaliseren van intersectionaliteit. Zie daarvoor de vier stappen op weg naar bewust-

wording in paragraaf 3.1. (Stel de andere vraag (1), leg de finish niet te vroeg (2), betrek de 

mensen voor wie je beleid maakt bijtijds (3) en representatie op alle niveaus (4)). 

5. Starten met een intersectionele benadering waar discriminatie het grootst is. Het onderwijs 

en de arbeidsmarkt zijn de domeinen waar discriminatie als grootste probleem wordt ervaren.31 

Omdat dit ook gebieden zijn waar de overheid een grote rol speelt, ligt het voor de hand om 

hierop als eerste een intersectionele benadering vorm te geven die de preventieve aanpak van 

discriminatie en racisme in de samenleving kan versterken. Dit kan gebeuren aan de hand van 

de tien handelingsperspectieven die in dit rapport genoemd worden.32

30 Zie ook paragraaf 2.2.
31 SCP 2020, idem.
32 Zie Hoofdstuk 2 voor enkele voorbeelden van veelvoorkomende intersecties in deze domeinen.
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