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Onderzoeksrapport islamofobie bij islamitische bekeerlingen  
In opdracht van Art.1 Midden Nederland 
 
 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Islamofobie bij islamitische bekeerlingen.’ Dit onderzoek is 
uitgevoerd door Rachid Azarkane, Sabire Dede en Seda Çevik. Het onderzoek is uitgevoerd in het 
kader van ons afstuderen aan de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening aan de 
Hogeschool Utrecht en in opdracht van Artikel 1 Midden Nederland.  
 
Van januari 2020 tot en met juni 2020 zijn wij bezig geweest met het opzetten, uitvoeren en het 
schrijven van dit onderzoeksrapport.  
 
Samen met onze opdrachtgevers, Bernice Calmes en Kim Sanhaji hebben wij de onderzoeksvraag 
bedacht. In overleg met onze afstudeerbegeleider Quintus Masius hebben wij de hoofd en 
deelvragen concreet geformuleerd. Door de COVID-19 pandemie en de daarbij behorende 
maatregelen vanuit de overheid hebben we tussentijds veel moeten bijstellen aan het onderzoek om 
dit haalbaar te maken binnen de geldende maatregelen.  
 
Wij willen graag alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek welke heeft 
plaatsgevonden in de Ramadan en gecombineerd met de COVID-19 maatregelen. Zonder hun 
medewerking hadden wij dit onderzoek nooit kunnen voltooien. Ook willen wij onze 
afstudeerbegeleider, Quintus Masius bedanken voor de prettige begeleiding en ondersteuning in dit 
traject. Daarnaast danken wij Bernice Calmes en Kim Sanhaji voor hun flexibele en betrokken 
houding. Dit heeft het voor ons mogelijk gemaakt om de opdracht te vormen tot een haalbaar 
afstudeeronderzoek. Tenslotte willen wij ook Martijn de Koning bedanken voor zijn wetenschappelijk 
inzicht die ten goede is gekomen aan dit onderzoek. Deze sleutelfiguren hebben ons doen realiseren 
waarom wij graag maatschappelijk werkers willen worden. 
 
Wij danken ook onze ouders en vrienden die ons emotioneel hebben gesteund en ons van wijze raad 
hebben voorzien. Als laatst bedanken we elkaar voor de motivatie, steun en vriendschap die is 
ontstaan tijdens het uitvoeren van dit onderzoek. Door elkaar te motiveren en te ondersteunen 
kijken wij terug op een leerzaam onderzoek en is het ons gelukt om dit afstudeeronderzoek tot een 
goed eind te brengen en een nieuwe vriendschap op te zetten.  
 
Wij wensen u veel leesplezier toe.  
 
Rachid Azarkane, Sabire Dede en Seda Çevik.  
 
Utrecht, 1 juni 2020 
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Samenvatting 
 
Sinds de aanslagen van 9/11 en latere gebeurtenissen, zoals de moord op Theo van Gogh, de 
aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs en de aanslagen in Brussel 2016, ervaren veel moslims over de 
hele wereld een klimaat van angst, wantrouwen, haat en discriminatie jegens de islam en moslims. 
Dit wordt vaak aangeduide met de term ‘islamofobie’ (SPIOR, 2016).  
 
Het ervaren van een islamofoob incident kan een directe impact hebben op het leven van vele 
Moslims in Nederland. Om hier een adequate aanpak voor te vinden is het van belang om inzicht te 
hebben in de omvang van het verschijnsel.  
 
Artikel 1 Midden Nederland heeft de opdracht gegeven om onderzoek naar dit verschijnsel uit te 
voeren. Artikel 1 Midden Nederland zet zich in tegen discriminatie en heeft een signaleringsfunctie 
waarin voortdurend oog is voor onderzoeken, de media, politieke standpunten en overige signalen 
uit de samenleving (Art.1 MN, 2020). Artikel 1 Midden Nederland beschrijft als missie dat zij ongelijke 
behandelingen niet als incidenteel en individueel zien maar als structureel maatschappelijk 
fenomeen.  
 
Artikel 1 Midden Nederland heeft gesignaleerd dat er vrijwel geen meldingen worden gedaan van 
islamofobie door islamitische bekeerlingen (Persoonlijke communicatie, 10 februari 2020). Het is 
hierbij opvallend dat geboren moslims islamofobie wel melden. De onderzoekers hebben in opdracht 
van Artikel 1 Midden Nederland onderzocht waarom islamitische bekeerlingen islamofobie niet 
melden. Daarnaast brengen de onderzoekers in kaart in hoeverre islamitische bekeerlingen 
islamofobie ervaren vanuit de drie dimensies. In paragraaf 2.4 leest u meer over de verschillende 
dimensies van islamofobie. Vervolgens is er onderzocht hoe islamitische bekeerlingen met 
islamofobie omgaan vanuit verschillende copingsstrategieën. Ten slotte hebben de onderzoekers 
onderzocht of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de islamitische bekeerlingen om 
islamofobie te kunnen melden.  
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat islamitische bekeerlingen tussen 18 en 30 jaar uit Utrecht 
islamofobie in het dagelijks leven ervaren. Bij het merendeel van de respondenten gebeurt dit op 
individueel niveau. Dit uit zich incidenteel en structureel in de eigen omgeving. Dit wordt ook wel de 
individuele dimensie van islamofobie genoemd. Daarbij kan islamofobie structureel plaatsvinden 
binnen de institutionele en politieke dimensie van islamofobie.  
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de respondenten gebruik maakt van vermijdende 
copingsstrategieën bij het verwerken van een islamofoob incident. Verder blijkt uit de 
onderzoeksresultaten ook een enkele islamitische bekeerlingen gebruik maken van polariserende- en 
verbindende copingstrategieën.  
 
Ten slotte blijkt dat de respondenten niet bekend zijn met Artikel 1 Midden Nederland en is het 
onduidelijk wanneer islamofobie gemeld kan worden. De respondenten geven aan dat ze weinig 
vertrouwen hebben in het afhandelen van meldingen. Dit gebrek aan vertrouwen resulteert in 
onderrapportage. Omdat de respondenten onvoldoende kennis hebben van anti-
discriminatievoorzieningen in Utrecht, is de kans groot dat bij het melden van incidenten sprake kan 
zijn van onderregistratie. De respondenten zijn geneigd om confrontaties uit de weg te gaan en steun 
te zoeken in het geloof.  
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Inleiding 
 
Welkom bij het afstudeeronderzoek van Rachid Azarkane, Sabire Dede en Seda Çevik (hierna te 
noemen onderzoekers). In dit onderzoekrapport staan Islamitische bekeerlingen en hun ervaringen 
met islamofobie centraal. Tijdens dit onderzoek hebben de onderzoekers subjectieve inzichten 
verworven om een beleidsvormige aanbeveling te kunnen formuleren voor de opdrachtgever.  
 
Probleemstelling & doelstelling 
De opdrachtgever, Artikel 1 Midden Nederland (hierna: ‘Art.1 MN’) is een anti-discriminatie 
voorziening en expertisecentrum voor gelijke behandeling. Art.1 MN zet zich actief in voor preventie 
en bestrijding van discriminatie en de maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen 
(Art.1 MN, z.d.).  
 
Hedendaags wordt een klein percentage van islamofobie ervaringen gemeld. Uit een eerder 
onderzoek van Meldpunt Islamofobie is gebleken dat moslims geen of weinig meldingen doen omdat 
zij geen vertrouwen hebben in de politie of meldpunten (Abaâziz, 2019).  
 
Bernice Calmes, directeur bij Art.1 MN geeft vanuit haar expertise aan dat er vrij weinig bekend is 
over islamitische bekeerlingen (Persoonlijke communicatie, 10 februari 2020). Islamitische 
bekeerlingen zijn een ‘ondergesneeuwde’ doelgroep waar weinig over bekend is en waarbij 
islamofobie zeker een rol kan spelen. Dit maakt het onderzoek naast kwalitatief ook praktijkgericht. 
Praktijkgericht onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de oplossing van een probleem in de 
praktijk (Doorewaard, Kil & van de Ven, 2015). Dit betekent dat er met dit onderzoek gezocht wordt 
naar oplossingen voor een probleem dat voorkomt in de praktijk. 
 
De onderzoekers hebben voor dit onderzoek hoofd- en deelvragen opgesteld in overleg met de 
opdrachtgever. Hierbij is gekozen voor de doelgroep islamitische bekeerlingen uit Utrecht tussen de 
18 en 30 jaar. De respondenten staan in deze levensfase aan het begin van hun professionele leven 
en zijn allemaal minimaal 1 jaar bekeerd. Het onderzoek is beperkt tot deze doelgroep om de 
kwaliteit van de resultaten van het onderzoek te waarborgen. 
 
Hoofd- en deelvragen  
In hoeverre ervaren islamitische bekeerlingen tussen 18 en 30 jaar uit Utrecht islamofobie in het 
dagelijks leven? 
 

 Deelvraag 1: In hoeverre ervaren islamitische bekeerlingen islamofobie op basis van 
individueel, institutioneel en politiek niveau? 

 Deelvraag 2: Hoe gaan islamitische bekeerlingen met islamofobie om?  
 Deelvraag 3: Worden er voldoende middelen aangeboden om islamofobie te melden? 

 
Leeswijzer 
Dit onderzoeksrapport bestaat uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk één wordt het probleem, de 
aanleiding, en de opdrachtgever gepresenteerd. In hoofdstuk twee wordt de relevante literatuur 
besproken. Hoofdstuk drie beschrijft de methode, de dataverwerking en de randvoorwaarden van 
het onderzoek. Hoofdstuk vier presenteert de belangrijkste resultaten van het onderzoek. In 
hoofdstuk vijf worden de hoofd- en deelvragen beantwoord op basis van de resultaten. Tot slot, 
beschrijft hoofdstuk 6 de aanbevelingen van dit onderzoek.  
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1. Aanleiding tot het onderzoek 
 

1.1 Islamofobie als discriminatie 
Iedere vorm van discriminatie, op welke grond dan ook, is niet alleen onwenselijk maar ook 
strafbaar. In Nederland is dit wettelijk verankerd in artikel 1 van de Grondwet en het wetboek van 

Strafrecht. Volgens SPIOR (2016) en het wetboek van Strafrecht (art.137c t/m 137h Sr.) 

is islamofobie een vorm van discriminatie. Discriminatie is een grondwetschending en is het een 
probleem van de hele samenleving. 
 
Sinds de aanslagen van 9/11 en latere gebeurtenissen, zoals de moord op Theo van Gogh, de 
aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs en de aanslagen in Brussel 2016, ervaren veel moslims over de 
hele wereld een klimaat van angst, wantrouwen, haat en discriminatie jegens de islam en moslims. 
Dit wordt vaak aangeduide met de term ‘islamofobie’ (SPIOR, 2016).  
 
Het ervaren van een islamofoob incident kan een directe impact hebben op het leven van vele 
Moslims in Nederland. Om hier een adequate aanpak voor te vinden is het van belang om inzicht te 
hebben in de omvang van het verschijnsel.  
 

1.2 Opdrachtgever 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Art.1 MN. Art.1 MN zet zich in tegen discriminatie en 
heeft een signaleringsfunctie waarin voortdurend oog is voor onderzoeken, de media, politieke 
standpunten en overige signalen uit de samenleving. Bij belangrijke ontwikkelingen binnen het 
werkgebied van Art.1 MN, worden relevante partijen ingeschakeld en word er geacht gezamenlijk 
actie te ondernemen (Art.1 MN, 2020). 
 
Art.1 MN beschrijft als missie dat zij ongelijke behandelingen niet als incidenteel en individueel zien 
maar als structureel maatschappelijk fenomeen. Art.1 MN staat voor een gelijke samenleving waarin 
iedereen gelijke kansen heeft en waarin iedereen zichzelf kan zijn ongeacht ras, geloof, seksuele 
geaardheid of op welke grond dan ook (Art.1 MN, z.d.). 
 

1.3 Onderzoeksvraagstuk  
Bij Art.1 MN is gesignaleerd dat er vrijwel geen meldingen worden gedaan van islamofobie door 
islamitische bekeerlingen (Persoonlijke communicatie, 10 februari 2020). Het is hierbij opvallend dat 
geboren moslims islamofobie wel melden. De onderzoekers hebben in opdracht van Art.1 MN 
onderzocht waarom islamitische bekeerlingen islamofobie niet melden. Daarnaast brengen de 
onderzoekers in kaart in hoeverre islamitische bekeerlingen islamofobie ervaren vanuit de drie 
dimensies. In paragraaf 2.4 leest u meer over de verschillende dimensies van islamofobie. Vervolgens 
is er onderzocht hoe islamitische bekeerlingen met islamofobie omgaan. Ten slotte hebben de 
onderzoekers onderzocht of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de islamitische 
bekeerlingen om islamofobie te kunnen melden. In paragraaf 2.5 worden de hoofd- en deelvragen 
verder toegelicht.  
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2. Probleemstelling  
 

2.1 Probleemverkenning 
Om inzicht te hebben van de omvang van islamofobie in Nederland heeft SPIOR (2016) een 
verkennend onderzoek uitgevoerd naar nut, noodzaak en voorwaarden van monitoren van 
discriminatie op grond van islamofobie. SPIOR staat voor Stichting Platvorm Islamitische Organisatie 
en is opgericht als initiatief om als mediator de gemeenschappelijke belangen tussen de moskee en 
de gemeente te vertegenwoordigen.  
 
Uit het onderzoek van SPIOR is geconstateerd dat inzicht in het fenomeen wordt bemoeilijkt door 
onderrapportage en onderregistratie.  
 
Onderregistratie  
Onderregistratie heeft betrekking op de registratiesystematiek. Tot voor kort was er geen aparte 
categorie van islamofobie. Sommige gronden of aspecten van gemelde discriminatie waren hierdoor 
moeilijk te filteren uit de verzamelde gegevens. Dat geldt voor discriminatie op grond van 
islamofobie bijvoorbeeld omdat hiervoor geen aparte categorie was, waardoor het ‘opging’ in andere 
categorieën (SPIOR, 2016).  
 
Onderrapportage 
Onderrapportage gaat over het handelen van de slachtoffers. Onderrapportage heeft betrekking op 
de discrepantie tussen het aantal incidenten dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en het aantal 
dat daarvan wordt gemeld. Hoewel er duidelijke signalen zijn dat discriminatie op basis van 
islamofobie bij moslims de afgelopen jaren is toegenomen, is eveneens bekend dat slechts een klein 
deel daarvan gemeld wordt bij antidiscriminatiebureaus (SPIOR, 2016).  
 
In 2015 heeft SPIOR ook een campagne onder moslim gemeenschappen opgezet om bevordering van 
bewustwording omtrent islamofobie en discriminatie op grond daarvan te melden. Deze campagne is 
ontwikkeld tot ‘#MeldIslamofobie’ welke bestond uit zowel een online als een hard-copy campagne. 
Hierbij zijn ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd binnen de moslimgemeenschappen. 
Hierbij werd ingegaan op wat men kan doen tegen islamofobie zodat men weerbaarder is wanneer 
men het meemaakt (SPIOR, 2016).  
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2.2 De doelgroep en relevantie 
Om het belang van dit onderzoek te begrijpen is het raadzaam om de doelgroep te leren kennen.  

 
Islamitische bekeerlingen zijn personen die (op latere leeftijd) bekeren tot de islam. Bekeren is het 
overgaan of doen overgaan tot een andere godsdienst (Persoonlijke communicatie, 10 februari 
2020). In dit onderzoeksrapport spreken we in alle gevallen over personen die zijn overgegaan tot de 
islam. Het bekeren naar een godsdienst kan voor bekeerlingen antwoorden geven op existentiële 
vragen en twijfels. Religie is geen vast gegeven of noodlot, maar een individuele keuze op basis van 
persoonlijke voorkeur, kennis, gewenste identiteit en onderscheiding.  
 
Volgens UwKeuze (2020), een informatiesite voor en door islamitische bekeerlingen kan het bekeren 
naar de islam een grote impact hebben. Bekeren kan vergeleken worden met het verhuizen naar een 
ander land, terwijl de taal, de gewoonten en omgeving onbekend zijn. Bekeerlingen kunnen in dit 
proces soms vertrouwde personen zoals vrienden en familie verliezen. Bekeerlingen vinden het vaak 
moeilijk om hun vrije tijd te spenderen omdat de nieuwe religie andere gedragsregels met zich mee 
brengt. Veel bekeerlingen weten ook niet zo snel wanneer ze een fout maken. Dit resulteert vaak in 
onzekerheid.  
 
In de wens om ergens bij te horen, geaccepteerd te worden en gelijk behandeld te worden kan een 
bekeerling zijn bekering soms betwijfelen (UwKeuze, 2020). Islamitische bekeerlingen zijn hierdoor 
dus een risicogroep voor islamofobie en daardoor vatbaar voor discriminatie en uitsluiting.  
 

2.3 Definitiebepaling 
Om een duidelijke definitie vast te stellen voor dit onderzoeksrapport hebben de onderzoekers 
deskresearch uitgevoerd om een definitie te bepalen die bruikbaar is voor het onderzoek. 
 
Antropoloog en universitair docent islamstudies aan de Radboud University Martijn de Koning heeft 
in zijn boek ‘’Een ideologische strijd met de islam’’ (De Koning, 2016) een definitie omschreven. De 
onderzoekers hebben naar aanleiding van deze definitie Martijn de Koning gesproken. In dit gesprek 
werd duidelijk dat islamofobie een bekend probleem is binnen de Nederlandse maatschappij 
(Persoonlijke communicatie, 25 maart 2016). Vanuit de sociale wetenschappen bestaan er 
verschillende definities voor islamofobie. 
 
Martijn de Koning (2016) omschrijft de definitie van islamofobie als volgt:  

Islamofobie is het construeren van een negatieve, generaliserende en essentialistische 
definitie van islam die leidt tot het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen niet 
moslims en moslims. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van 
hun religie. 

 
Islamofobie is dus het opbouwen van negatieve gevoelens en of emoties. Wat resulteert in het 
onderscheid maken tussen moslims en niet moslims waarin moslims worden geproblematiseerd op 
basis van hun religie. Deze definitie is een samenhang van de verschillende beschrijvingen en 
interpretaties van de term islamofobie. In het gesprek wordt duidelijk dat het van belang is dat er 
verschillende definities zijn. Wetenschappelijk definities worden zelden geuit vanuit één definitie 
(Persoonlijke communicatie, 25 maart 2020).  In een rapport van Ineke van der Valk wordt 
islamofobie gedefinieerd als: ‘’ongefundeerde vijandigheid tegenover de islam en daarom angst en 
afkeer van alle of de meeste moslims’’ (Valk, 2012). 
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2.4 Theoretisch Kader 
Art.1 MN krijgt zelden meldingen van islamofobie van islamitische bekeerlingen. Zoals vermeld in 
paragraaf 2.3 blijken islamitische bekeerlingen kwetsbaar te zijn voor discriminatie (UwKeuze, 2020). 
Art.1 MN wil vanuit haar missie en visie islamitische bekeerlingen beter bereiken, een luisterend oor 
bieden en ondersteunen indien nodig. In deze paragraaf wordt relevante literatuur beschreven om 
het onderzoek af te bakenen. 
 

2.4.1 Discriminatie op basis van islamofobie 
Discriminatie kan directe impact hebben op het leven van het slachtoffer. Discrimineren is mensen 
anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van persoonlijke kenmerken. Deze 
kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. In een artikel van het College van de rechten van 
de mens (z.d.) staan een aantal voorbeelden: discriminatie jegens levensovertuiging, politieke 
gezindheid en godsdienst. In dit onderzoeksrapport wordt de focus gelegd op discriminatie op basis 
van godsdienst. Discriminatie kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Dit kan zich uiten 
door verschillende symptomen (I-psy, z.d.). Deze symptomen kunnen zijn, piekeren en slapeloosheid, 
gebrek aan zelfvertrouwen of het hebben van een onzeker gevoel. 

 

2.4.2 Copingsstrategieën bij het ervaren van discriminatie  
Volgens een onderzoek van BureauOmlo, een bureau voor onderzoek en advies bij discriminatie 
binnen het sociaal domein, heeft discriminatie een groot effect op het leven van de individu. Binnen 
dit onderzoek worden vier vormen van copingsstrategieën getypeerd. Dit zijn inspanningen om 
stressvolle situaties – zoals islamofobie – en daarmee gepaard gaande emoties te overwinnen, te 
verminderen of te tolereren.  
 

Volgens Omlo (2014) bestaan deze strategieën uit: 
 Polariserende strategieën 
 Vermijdende strategieën 
 Confronterende strategieën 
 Verbindende strategieën 

 
Polariserende strategieën 
Polariserende strategieën zijn agressief, confronterend, vijandig en scherp van aard. Hierbij wordt 
niet het eigen gedrag als oorzaak beschouwd bij het optreden van discriminatie, maar worden de 
daders beschuldigd van vooringenomenheid en onrechtvaardigheid (Major & Eccleston, 2005). 
Mensen kunnen hierbij een vechtende houding aannemen, waarbij ze de andere belachelijk maken 
en negatieve eigenschappen aan de dader toe-eigenen (Omlo, 2011) (van Tilborgh, 2006).  
 
Vermijdende strategieën 
Mensen die een vermijdende strategie toepassen trekken zich fysiek, sociaal en of psychologisch 
terug binnen relaties en situaties. Zij zullen de confrontatie niet aangaan. Hierbij kan gedacht worden 
aan het uitzetten van de tv en bepaalde kranten niet meer lezen zodat men niet geconfronteerd 
wordt met de discriminatie over hun groep of als persoon (Omlo, 2011). Vaak is deze fysieke 
terugtrekking niet altijd mogelijk omdat men eenmaal moet werken, naar school moet gaan en 
boodschappen moet doen. Een andere manier van vermijding is psychologische terugtrekking 
waarbij het zelfvertrouwen niet afhankelijk is van de mensen die hen uitsluiten. 
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Confronterende strategieën 
Deze strategie impliceert dat mensen zich op verschillende manieren proberen aan te passen aan de 
negatieve omstandigheden, zodat men op deze manier de kans op sociale uitsluiting kan 
verminderen (Omlo, 2011). Bij deze strategie wordt er niet gefocust op de personen die 
discrimineren. Hierbij wil men beter presteren en ijverig gedrag vertonen om op deze manier het 
negatieve beeld te ontkrachten. Je kunt hierbij denken aan mensen die extra hun best doen op de 
arbeidsmarkt. Hiermee hopen zij stereotyperende kenmerken te doorbreken. ‘’Discriminatie wordt in 
dit geval ervaren als een uitdaging: er is een gevoelde noodzaak om extra inspanningen te plegen om 
te slagen (Omlo, 2011).’’ 
 
Verbindende strategieën 
Verbindende strategieën zijn niet agressief van aard. Een voorbeeld van een verbindende strategie is 
empathie tonen naar degene die discrimineert en hem of haar proberen te begrijpen. Dit wordt ook 
wel een constructieve manier genoemd. Dit maakt het makkelijker om negatieve ervaringen te 
relativeren (Omlo, 2011). Een andere manier om deze strategie toe te passen is om in gesprek 
verschillende pogingen te ondernemen om het tegendeel te bewijzen. Zo kan er bijvoorbeeld op een 
rustige en duidelijke wijze onderbouwt worden waarom deze vooroordelen onjuist zijn. Bij 
hoogopgeleide mensen is het op te merken dat zij gebruik maken van kennis op een humoristische 
manier om een poging te doen om stereotyperende kenmerken te doorbreken.  

 

2.4.3. Dimensies Islamofobie 
In paragraaf 2.3 is het begrip islamofobie gedefinieerd. Omdat nu duidelijk is welke effecten 
discriminatie op het gebied van religie (islamofobie) heeft op de individuen en welke 
copingsstrategieën we hierbij kunnen herkennen, is het van belang om het begrip islamofobie verder 
toe te lichten.   
 
Islamofobie bestaat uit drie dimensies. Het Meldpunt Islamofobie (2019) heeft een rapport opgesteld 
waarin vermeld wordt dat de dimensies van islamofobie een wisselwerking op elkaar hebben. 
Volgens dit rapport praat men bij islamofobie niet over een letterlijke fobie voor de islam of voor 
moslims. Islamofobie gaat dus om meer dan alleen moslimdiscriminatie, zoals ook beschreven staat 
in de definitie van cultureel antropoloog Martijn de Koning en Ineke van der Valk in paragraaf 2.3. 
 
Volgens Abaâziz (2019) wordt in het onderzoeksrapport van Meldpunt Islamofobie onderscheid 
gemaakt in de volgende dimensies: 

 Islamofobie op individueel niveau  
 Islamofobie op politiek niveau  
 Islamofobie op institutioneel niveau 

 
Islamofobie op individueel niveau 
Islamofobie op individueel niveau heeft betrekking op de persoonlijke ervaringen van het individu. 
De houdingen van individuele mensen spelen daar een rol in. Het gaat daarbij om discriminatie met 
name in de relationele sfeer van meer privé aard. Denk daarbij aan de buurt, kennissen en de keuze 
van vriendschappen. Maar ook discriminatie in informele contacten, zoals mensen op straat en in de 
tram (Essed, 2017). 
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Politieke islamofobie  
De tweede dimensie, politieke islamofobie heeft te maken met indirecte ervaringen. 
Politieke islamofobie uit zich bijvoorbeeld door maatschappelijk onderwerpen die worden 
uitvergroot in de media of in de politiek (Abaâziz, 2019). In het onderzoeksrapport van 
Meldpunt Islamofobie wordt geconcludeerd dat politieke islam niet alleen betrekking heeft tot 
politici maar ook tot concrete acties tegen individuen, denk aan het gedeeltelijke verbod op gezicht 
bedekkende kleding.  
 
Institutionele islamofobie  
Islamofobie komt niet alleen voor in de individuele en politieke dimensies. Uitingen van alledaagse 
islamofobie zijn niet eenvormig. Soms gaat het om expliciete uitingen en soms om meer impliciete 
vormen (Abaâziz, 2019). Islamofobie op institutioneel niveau speelt zich onder andere af in contact 
met de politie, in het onderwijs, op de werkvloer en de arbeidsmarkt. 
 
In het onderzoeksrapport van Meldpunt Islamofobie wordt geconcludeerd dat de individuele, 
politieke en institutionele dimensie in samenhang met elkaar in wisselwerking zijn.  
 

2.4.4 Cijfers  
Islamofobie komt dus voor op de werkvloer, bij de politie maar ook op informele plaatsen zoals het 
openbaar vervoer (Abaâziz, 2019). Om dit te onderbouwen volgen hieronder een aantal cijfers die 
inzicht geven in hoe islamofobie een rol speelt in Nederland.  

In het onderzoeksrapport van Meldpunt islamofobie (2019) zijn de volgende resultaten te vinden: 
 88% heeft zich beledigd of gekwetst gevoeld door mediaberichten over moslims/islam   
 83% heeft zich beledigd of gekwetst gevoeld door uitspraken van politici    
 50% is op straat nageroepen of uitgescholden   
 46% is online uitgescholden, beledigd of gekwetst   
 34% is in een winkel onheus bejegend   
 32% is bij een sollicitatie geweigerd   
 25% is in het openbaar vervoer onheus bejegend  
 23% is op werk uitgesloten door collega’s/leidinggevende/werkgever  
 17% is staande gehouden door de politie  
 16% is online bedreigd  
 11% is op werk gepest   
 10% is bedreigd op straat  
 10% is bespuugd op straat  
 8% heeft bezoek gekregen van de politie die vragen stelde over de islamitische identiteit 
 7% heeft ervaren dat een contract niet is verlengd   
 6% eigendommen zoals huis beklad of vernield   
 5% is geduwd, geschopt of geslagen op straat  
 3% is ontslagen  

 
Op basis van bovenstaande cijfers wordt geconcludeerd dat islamofobie op alle dimensies kan 
voorkomen. Het Meldpunt Islamofobie heeft in dit onderzoek rekening gehouden met de 
meetbaarheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen met en zonder hoofddoek, khimaar (lang 
gewaad) of niqaab (gezichtsbedekking) worden in het onderzoek gespecificeerd. 
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De mannelijke respondenten (36%) gaven aan dat zij de afgelopen vijf jaren staande zijn gehouden 
door de politie, dit wordt geen islamofobie maar etnisch profileren genoemd. De vrouwen zijn met 
name het doelwit van islamofobie uitingen op straat (Abaâziz, 2019). 
 
In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende aspecten:   

 Nageroepen of uitgescholden worden op straat  
 Bedreigd worden op straat  
 Bespuugd worden op straat  
 Geduwd, geschopt of geslagen worden op straat  

 
Het eerste aspect, nageroepen of uitgescholden worden op straat komt het meest voor bij de 
vrouwen. Het religieuze uiterlijk speelt daar nadrukkelijk een rol in. 

 Mannen met een baard: 35% 
 Vrouwen met een hoofddoek: 57%   
 Vrouwen met een khimaar: 61%   
 Vrouwen met een niqaab: 100%    

 
Het onderzoek van Meldpunt Islamofobie is een verkennend onderzoek. Toch zijn er duidelijke 
signalen die erop duiden dat islamofobie voor vrouwen en mannen zich op verschillende 
manieren uit. Bij de mannen is er sprake van etnische profilering en vrouwen zijn met name het 
doelwit op straat (Abaâziz, 2019).  
 
In 2018 werden er bij Art.1 MN 10 meldingen van moslimdiscriminatie geregistreerd in de provincie 
Utrecht. Politie Utrecht registreerde in dezelfde periode 11 meldingen van islamofobie, wat 
neerkomt op bijna 8% van alle meldingen in Utrecht. Uitgaande van gerapporteerde gevoelens van 
discriminatie bij moslims, laten deze cijfers waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg zien. Het is 
lastig om de werkelijke stand van zaken met betrekking tot islamofobie weer te geven. Er wordt 
helaas maar een klein percentage van islamofobie ervaringen gemeld wat betrekking heeft op 
onderrapportage. Binnen de moslimgemeenschap blijkt men terughoudend en vestigt men liever 
niet de aandacht op de situatie. Dit kan versterkt worden door de hoge drempel die moslims ervaren 
om te melden bij de politie (Jaarverslag Art.1 MN, 2018). 
 

2.4.5 Karakteristieken van islamofobie 
Omdat nu duidelijk is welke dimensies islamofobie kent en in welke mate dit voorkomt in Nederland 
wordt dit onderwerp concreet afgebakend met karakteristieken van islamofobie. Het Europees 
Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC) publiceerde in 2006 een lijst met 
karakteristieken van islamofobie. Deze is overgenomen uit een onderzoeksrapport van Runnymede 
Trust. Runnymede Trust is een Britse onafhankelijke organisatie die discriminatie bestrijden en multi-
etniciteit bevorderen.  
 
Runnymede Trust (2017) beschrijft een aantal karakteristieken van islamofobie in het 
onderzoeksrapport ‘’Islamophobia still a challenge for us all’’:  

 De islam wordt gezien als afgescheiden, 'anders': (a) geen gemeenschappelijke doelen en 
waarden met andere culturen, (b) niet beïnvloed door andere culturen, (c) geen effect op 
andere culturen.  

 De islam wordt gezien als inferieur aan het Westen: barbaars, irrationeel, primitief en 
seksistisch.  
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 De islam wordt gezien als gewelddadig, bedreigend, steun verlenend aan terrorisme, 
betrokken in een "botsing der beschavingen".  

 Vijandigheid jegens de islam wordt gebruikt om discriminatie van moslims goed te 
praten, alsmede hun buitensluiting uit de samenleving.  

 Vijandigheid jegens moslims wordt aanvaard als een natuurlijk en gewoon verschijnsel. 
 

2.5 Hoofd- en deelvragen 
Op basis van paragraaf 2.4 en de opdracht vanuit Art.1 MN zijn de volgende hoofd- en deelvragen 
geformuleerd.  
 
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: 
In hoeverre ervaren islamitische bekeerlingen tussen 18 en 30 jaar uit Utrecht islamofobie in het 
dagelijks leven? 
 
Met deze hoofdvraag willen de onderzoekers antwoord geven op de probleemstelling. Door te 
onderzoeken in hoeverre islamitische bekeerlingen islamofobie ervaren kan Art.1 MN begrijpen 
waarom islamitische bekeerlingen islamofobie niet melden en hierop acteren.  
 
Deelvraag 1:  
In hoeverre ervaren islamitische bekeerlingen islamofobie op basis van individueel, institutioneel en 
politiek niveau? 
 
Met deze deelvraag willen de onderzoekers in kaart brengen op welke dimensies de islamitische 
bekeerlingen islamofobie ervaren. Door dit te onderzoeken wordt er gekeken naar de kennis die 
islamitische bekeerlingen hebben omtrent het begrip islamofobie en waar zij dit ervaren.  
 
Deelvraag 2: 
Hoe gaan islamitische bekeerlingen met islamofobie om? 
 
Met deelvraag twee willen de onderzoekers antwoord geven op welke copingsstrategieën 
islamitische bekeerlingen gebruiken bij het ervaren van islamofobie. De manier van coping kan voor 
Art.1 MN duidelijkheid geven hoe islamitische bekeerlingen omgaan met islamofobie en hoe zij dit 
verwerken.  
 
Deelvraag 3:  
Worden er voldoende middelen aangeboden om islamofobie te melden? 
 
Deelvraag 3 onderzoekt wat de islamitische bekeerling beschikbaar denken te hebben om 
islamofobie te melden. Deze deelvraag brengt in kaart wat de bekeerlingen al hebben en wat zij 
verder nodig hebben om islamofobie te kunnen melden. Op basis van deze deelvraag kunnen de 
onderzoekers aanbevelingen formuleren voor Art.1 MN. 
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3. Onderzoeksaanpak 
 

3.1 Soort onderzoek  
Dit onderzoek is een kwalitatief en praktijkgericht onderzoek. Kwalitatief onderzoek geeft goed 
antwoord als de probleemstelling berust is op ervaringen van personen in een situatie. Daarnaast 
geeft het antwoord op de achterliggende argumenten en motieven (Verhoeven, 2011). De 
probleemstelling is gericht op het in kaart brengen van ervaringen, verwachtingen en wensen van 
islamitische bekeerlingen. Bij kwalitatief onderzoek staat de beleving van de respondent centraal. 
Kwalitatief onderzoek is daarmee interpretatief van aard (Verhoeven, 2011. p, 141). In dit kwalitatief 
onderzoek worden islamitische bekeerlingen bevraagd omtrent islamofobie in het dagelijks leven. Bij 
kwalitatief onderzoek gaat het dus niet om tellen, maar vooral om begrijpen (Baarda, 2013).  
 
Het doel van dit onderzoek is om subjectieve inzichten te werven zodat hier op geacteerd kan 
worden. Dit maakt het onderzoek naast kwalitatief ook praktijkgericht. Praktijkgericht onderzoek 
beoogt een bijdrage te leveren aan de oplossing van een probleem in de praktijk (Doorewaard, Kil & 
van de Ven, 2015). Dit betekent dat er met dit onderzoek gezocht wordt naar oplossingen voor een 
probleem dat voorkomt bij Art.1 MN.  
 
Voor dit onderzoek is er gekozen om minimaal 15 islamitische bekeerlingen te interviewen die 
afkomstig zijn uit de gemeente Utrecht. Alle respondenten zijn tussen de 18 en 30 jaar. De 
respondenten zijn niet geboren als moslim en zijn op latere leeftijd bekeerd tot de Islam. De 
respondenten staan in deze levensfase aan het begin van hun professionele leven en zijn allemaal 
minimaal 1 jaar bekeerd. Het onderzoek is beperkt tot deze doelgroep om de kwaliteit van de 
resultaten van het onderzoek te waarborgen. 
 

3.2 Onderzoeksmethoden en dataverzameling 
In dit onderzoeksrapport beogen de onderzoekers antwoord te geven op de gestelde hoofd- en 
deelvragen zoals gepresenteerd in paragraaf 2.5  
 
De beste manier om dit te onderzoeken is door ervaringen, verwachtingen en wensen te meten bij 
de bron. In dit geval zijn dat de islamitische bekeerlingen. Er is voorheen weinig concreet onderzoek 
gedaan naar islamofobie bij islamitische bekeerlingen. Tijdens dit onderzoek hebben de 
onderzoekers getracht een vertaling te maken van het praktijkprobleem. De uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen tevens een startpunt zijn voor een (groter) vervolgonderzoek (Van der Donk & 
Van Lanen 2015). 
 
Werkwijze 
Om deze specifieke doelgroep te bereiken hebben de onderzoekers eerst verdieping gezocht in de 
leefwereld van islamitische bekeerlingen. Omdat de onderzoekers alle drie een islamitische 
achtergrond hebben maar hierbij geboren moslims zijn was het van belang om de omgeving van de 
respondenten te verkennen. Dit achten de onderzoekers van belang om de respondenten op een 
vertrouwelijke en respectvolle manier te kunnen benaderen. Dit is uitgevoerd door lid te worden van 
social mediagroepen op Facebook en Instagram. Door de Corona maatregelen was het niet mogelijk 
om bijeenkomsten en lezingen bij te wonen.  In deze social mediagroepen zijn de onderzoekers in 
contact gekomen met islamitische bekeerlingen. Hierin zijn de onderzoekers op zoek gegaan naar 
respondenten die passen in het geschetste profiel in paragraaf 3.1.  
 



 

15 
 
Onderzoeksrapport islamofobie bij islamitische bekeerlingen  
In opdracht van Art.1 Midden Nederland 
 
 

In paragraaf 2.2 is duidelijk geworden dat islamitische bekeerlingen het bekeren als iets ‘onzekers’ 
kunnen ervaren wat kan resulteren in uitsluiting (UwKeuze, 2020). Om ervoor te zorgen dat de 
respondenten zich op hun gemak voelen en geen sociaal wenselijke antwoorden zullen geven is er 
afgesproken dat de respondenten zelf kunnen aangeven of zij door een mannelijke of vrouwelijke 
onderzoeker geïnterviewd willen worden.  
 
Om de kwaliteitscriteria validiteit te kunnen waarborgen hebben de onderzoekers ook rekening 
gehouden met het islamitische perspectief, die communicatie tussen buiten echtelijke man en vrouw 
afkeurt (Al-Yaqeen, 2017). Hiermee beogen de onderzoekers empathie en begrip te creëren voor de 
leefwereld van de respondenten.  
 
Dataverzameling  
Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van twee methoden. De eerste methode is deskresearch. 
De onderzoekers hebben beschikbare data geanalyseerd die relevant is voor dit onderzoek. Tijdens 
dit onderzoek zijn bronnen geraadpleegd zoals literatuur, jaarverslagen, beleidsplannen, en 
wetenschappelijke artikelen. In paragraaf 2.4 zijn de belangrijkste bronnen gepresenteerd. De 
overige bronnen zoals politieke gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen zijn terug te 
vinden in het vooronderzoek. Dit wordt ook wel ‘literatuuronderzoek’ genoemd wat vaak uitmondt 
in een theoretische kader als voorbereiding op fieldresearch (Tubbing, 2019).  
 
Het gebruiken van meerdere onderzoeksmethoden verhoogt de validiteit van de resultaten. Bij de 
gebruikte methoden ontstaan namelijk verschillende opvattingen ten aanzien van het onderzoek en 
zijn daardoor gekleurd. Het is aanbevolen om bij kwalitatief onderzoek meerdere methoden te 
gebruiken (Baarda, 2013).  
 
De tweede onderzoeksmethode is het afnemen van interviews. Aan de hand van 15 interviews 
hebben de onderzoekers data verzameld van de respondenten. Het doel hiervan is om 
overeenkomsten te onderzoeken tussen de verschillende respondenten op basis van het 
onderzoeksonderwerp (Migchelbrink, 2013).  
 
De reden dat het aantal respondenten verminderd is ten aanzien van het oorspronkelijke begrote 
aantal van 35 wordt toegelicht in paragraaf 3.3. Ondanks de afname in het aantal respondenten 
achten de onderzoekers voldoende data te hebben verzameld om de hoofd- en deelvragen te 
kunnen beantwoorden op basis van desk- en fieldresearch.  
 
Dataverzameling en dataverwerking 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Semigestructureerde 
interviews worden ook wel kwalitatieve of diepte-interviews genoemd (Dingemanse, 2018). Omdat 
de onderzoekers subjectieve inzichten willen werven is het van belang om de ruimte te hebben om 
door te kunnen vragen. Bij een semigestructureerd interview wordt een algemeen interviewschema 
opgesteld waarvan afgeweken mag worden om door te vragen of om iets duidelijk te krijgen. Hierbij 
zijn de kwaliteitseisen in acht genomen die Verhoeven (2011) stelt aan het afnemen van interviews. 
Dit interviewschema is opgenomen in bijlage 1. Hiermee wordt er gedetailleerde informatie vergaard 
en wordt er een balans tussen een verdiepende en gestructureerde interview gezocht.  
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Vanwege de maatregelen omtrent het COVID-19 (Coronavirus) zijn de interviews op afstand 
afgenomen middels telefonisch contact. Hierbij is het advies van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in acht genomen waarbij mensen zoveel mogelijk thuis moeten 
blijven en vanuit huis moeten werken (Rijksoverheid, 2020). De onderzoekers waren hierbij 
gedwongen om de interviews telefonisch af te nemen.  
 
Op basis van data-analyse hebben de onderzoekers de verworven data met elkaar vergeleken en 
wordt hier in hoofdstuk 5 antwoord op gegeven. Daarnaast is er rekening gehouden met de privacy 
van de respondenten. De onderzoekers hebben zich gehouden aan de regels van de Algemene 
Vordering Gegevensbescherming (AVG) privacywet. Bij de verwerking van persoonsgegevens dient 
ongeacht de nationaliteit of verblijfplaats rekening te worden gehouden met de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de respondenten. De AVG is een van de richtlijnen die wettelijk bepaald 
zijn door de Europese Unie. De AVG is dan ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (Richtlijnen gegevensbescherming, 
2016).  
 

3.3 Pandemie en Ramadan  
Tijdens het vooronderzoek, in februari 2020 zijn er in totaal 35 respondenten verworven die 
geïnteresseerd waren om mee te werken dan wel bij te dragen aan het onderzoek. Alle 
respondenten waren passend in het geschetste profiel zoals aangegeven in paragraaf 3.1. 
 
Op 5 maart 2020, kort na het afronden van het vooronderzoek heeft het kabinet de Nederlandse 
corona-aanpak gelanceerd welke gericht is het COVID-19 virus maximaal onder controle te houden. 
Op 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in deze aanpak. Hierbij is 
onder andere de beslissing genomen om scholen, bibliotheken en kinderdagverblijven te sluiten 
(Rijksoverheid, 2020). 
 
Een groot deel van Nederland, net zoals de onderzoekers en de respondenten waren 
noodgedwongen om vanuit huis te werken. Kinderen gingen niet meer naar school en vielen terug op 
thuisonderwijs. Van de 35 respondenten hebben 27 respondenten een gezin en of zijn werkzaam in 
de sector vitale beroepen. Een maand later, hebben de onderzoekers 9 afmeldingen gehad van 
respondenten. Alle 9 respondenten gaven hierbij aan dat de thuissituatie zo druk was dat het 
meewerken aan het onderzoek niet de prioriteit was. De onderzoekers hebben getracht nieuwe 
respondenten te vinden in de social mediagroepen. Kort hierna is de Ramadan van start gegaan. De 
Ramadan is een vastenmaand voor moslims waarin tussen zonsondergang en zonsopgang de moslim 
zich onder andere onthoudt van eten en drinken.  
 
Twee weken na de start van de Ramadan hadden de onderzoekers 11 nieuwe afmeldingen gehad. De 
overeenkomende reden, was dat de Ramadan, in combinatie met de maatregelen voor veel 
respondenten zwaar was. Dit resulteerde uiteindelijk in een aantal van 15 respondenten. In overleg 
met Quintus Masius en Will van Genugten, afstudeerbegeleiders van de onderzoekers is dit aantal 
aangehouden als dataverzameling methode.  
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3.4 Kwaliteitscriteria  
Volgens Verhoeven (2011) wordt de kwaliteit van onderzoek bepaald door de validiteit, 
betrouwbaarheid en bruikbaarheid (Verhoeven, 2011. p, 202).  
 

3.4.1 Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door herhaalbaarheid. Als deze tot dezelfde resultaten leidt 
dan is het onderzoek betrouwbaar. De onderzoekers hebben een aantal maatregelen genomen om 
de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. 
 
Streekproef  
Om de betrouwbaarheid van de semigestructureerde topiclijst te verhogen hebben de onderzoekers 
een proefinterview afgenomen met één respondent om te testen of deze vragen voldoende 
antwoorden konden geven voor de hoofd- en deelvragen. Bij kwalitatief onderzoek kan een 
proefinterview de betrouwbaarheid verhogen (Verhoeven, 2011). Daar waar nodig hebben de 
onderzoekers de topiclijst vragen aangepast en structuur aangebracht om de betrouwbaarheid te 
verhogen.  
 
Gesprekken opnemen en transcriberen 
Volgens Verhoeven (2011) heeft het opnemen van een gesprek een aantal voordelen. De 
onderzoeker kan het gesprek zo vaak terugluisteren als gewenst. Dit verhoogt de betrouwbaarheid 
van de resultaten (Verhoeven, 2011. p, 232.). De onderzoekers hebben aan alle respondenten 
toestemming gevraagd om de interviews op te nemen en hebben deze toestemming gekregen. 
Hierna hebben de interviewers de gesprekken getranscribeerd om verdieping op te zoeken in de data 
en deze veilig te stellen.   
 
Objectieve bronnen 
De onderzoekers zijn zich bewust dat het internet foutieve informatie kan bevatten. Omdat dit 
onderzoek berust is op zowel deskresearch als fieldresearch is er bij het zoeken van literatuur kritisch 
gekeken naar de herkomst. Bronnen die niet geverifieerd konden worden zijn door de onderzoekers 
niet aangenomen om zo een objectieve blik te kunnen hanteren. Bij deskresearch is er voornamelijk 
gebruik gemaakt van Google Scholar, HU Bibliotheek en organisaties die nauw verwant zijn met de 
doelgroep (Van der Donk & Van Lanen, 2015). 
 
Herhaalbaarheid 
Een belangrijke voorwaarde om de betrouwbaarheid te waarborgen is de herhaalbaarheidseis, Dit 
houdt in dat een onderzoek herhaalbaar moet zijn op een ander tijdstip, met andere onderzoekers 
en proefpersonen en onder andere omstandigheden (Verhoeven, 2011). Omdat de onderzoekers in 
dit onderzoek (persoonlijke) ervaringen van individuen onderzoeken hebben de onderzoekers 
getracht structuur aan te brengen in de hoofd en deelvragen. Deze structuur is aangebracht door 
antwoorden te categoriseren op basis van de drie dimensies, op basis van copingsstrategieën en op 
basis van de wensen van de islamitische bekeerlingen. Deze respondenten kunnen worden 
aangemerkt als een representatief deel van de islamitische bekeerlingen tussen de 18 en 30 jaar in 
de gemeente Utrecht.  
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Indien dit onderzoek uitgevoerd zal worden op een ander tijdstip, met andere onderzoekers en 
proefpersonen zullen hier naar mening van de onderzoekers geen (grote) verschillen in zichtbaar zijn. 
Ondanks dat het ervaren van islamofobie een persoonlijke ervaring is, is hier zeker een patroon in te 
vinden. Tevens hebben de onderzoekers hun referentiekader gebaseerd op deskresearch. Hierdoor 
hebben de onderzoekers een objectieve blik tijden het uitvoeren van dit onderzoek. Bij het herhalen 
van het onderzoek zal dit dus leiden tot dezelfde resultaten. 
 

3.4.2 Validiteit  
Om de validiteit van dit onderzoek te waarborgen hebben de onderzoekers het onderzoek gebaseerd 
op twee onderzoeksmethodes. Namelijk literatuurstudie en interviews. Het gebruiken van meerdere 
onderzoeksmethoden verhoogt de validiteit van de resultaten (Baarda, 2013). De onderzoekers 
hebben ook maatregelen genomen om binnen dit onderzoeksrapport geen systematische fouten te 
maken. Hierbij is gelet op het doel om te kunnen meten wat er gemeten moet worden. De resultaten 
van dit onderzoek zijn gebaseerd op de werkelijkheid. Om dit te waarborgen hebben de 
onderzoekers geen eenzijdige groep respondenten uitgekozen (Verhoeven, 2011).    
 
Een fout die tijdens dit onderzoek gemaakt zou kunnen zijn, is het verbreden van de respondenten 
criteria zoals vermeld in paragraaf 3.1. Door de afmeldingen van de respondenten was het een 
mogelijkheid geweest om de criteria te verbreden van bekeerlingen uit Utrecht, naar bekeerlingen 
uit Nederland. Ook was er de mogelijkheid om eventueel te specificeren in alleen bekeerlingen met 
een Nederlandse afkomst (eenzijdig). Omdat Art.1 MN gericht is op de gemeente Utrecht en 
bekeerlingen van willekeurige afkomst, hebben de onderzoekers ervoor gekozen de validiteit te 
waarborgen door data te verzamelen van hetgeen dat gemeten moet worden. Namelijk islamofobie 
bij islamitische bekeerlingen uit Utrecht, zodat Art.1 MN die werkzaam is in Utrecht hier actief op kan 
handelen. Daarnaast hebben de onderzoekers ervoor gezorgd dat de groep respondenten niet alleen 
bestond uit islamitische bekeerlingen van één afkomst maar van meerdere etniciteiten om zo een 
weergave van de werkelijkheid te bieden. 
 
Ook is er tijdens het uitvoeren van de interviews rekening gehouden met moeilijke woorden en 
wenselijke antwoorden. Een bekend voorbeeld van een systematische fout is het expres geven van 
een verkeerd of sociaal wenselijk antwoord (Verhoeven, 2011). Om ervoor te zorgen dat de 
respondenten vrijuit, zonder belemmering of gevoel van gevoeligheid kunnen antwoorden hebben 
de onderzoekers de islamitische regels voor communicatie in acht genomen. Omdat iedere 
bekeerling een eigen interpretatie van de islam heeft, hebben de onderzoekers ervoor gekozen om 
de respondent hierin de regie te geven. Een aantal vrouwelijke respondenten gaf aan dat zij wel door 
de mannelijke onderzoeker geïnterviewd kunnen worden, maar dan in het bijzijn van hun mannelijke 
partner.  
 
Door aan te sluiten in de belevingswereld en hierin de islamitische richtlijnen in acht te nemen zijn 
alle interviews één op één afgenomen. De respondent kreeg hierbij de vrijheid om zelf te kiezen 
wanneer het interview plaatsvond en hoe (face-time, skype of bellen zonder beeld). Door deze 
handelingen beogen de onderzoekers de validiteit te waarborgen.  
 
Omdat de respondenten van elkaar verschillen in afkomst, opleidingsniveau, en sociale klasse 
hebben de onderzoekers, doormiddel van doorvragen duidelijk proberen te stellen of alle begrippen 
duidelijk begrepen werden. Doordat de communicatie op afstand werd afgenomen hebben de 
onderzoekers de tijd genomen om de dimensies uit te leggen, moeilijke woorden te vertalen naar 
begrijpbare begrippen en het in acht nemen van voldoende denktijd voor de respondent.  
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3.4.3. Bruikbaarheid  
Het doel van dit onderzoek is om een aanbeveling te doen voor Art.1 MN. De onderzoekers hebben 
hoge waarde gehecht aan de kwaliteit van de data, zodat deze bruikbaar zijn voor het 
praktijkprobleem. Om de bruikbaarheid van vooral praktijkonderzoek zo hoog mogelijk te maken is 
het van belang om de opdrachtgevers zo nauw mogelijk bij het onderzoek te betrekken (Verhoeven, 
2011). De hoofd- en deelvragen zijn in overleg opgesteld en zijn goedgekeurd door Art.1 MN. Deze 
goedkeuring weergeeft dat de opdrachtgever de richtlijn van dit onderzoek bruikbaar acht voor het 
praktijkprobleem. Volgens Verhoeven (2011) wordt dit ook wel ‘operationalisatie’ genoemd. Dit is 
het toesnijden van het onderzoek op de situatie (Verhoeven, 2011. p, 202). Tijdens het onderzoek 
hebben de onderzoekers twee vaste aanspreekpunten vanuit Art.1 MN tot beschikking gehad.  

 

3.4.4. Onafhankelijkheid  
Om een objectief beeld tijdens dit onderzoek te hebben en hiermee te garanderen dat de resultaten 
een weergave zijn van de werkelijkheid hebben de onderzoekers getracht het onderzoek 
onafhankelijk uit te voeren. Een voorwaarde voor onafhankelijk onderzoek is wanneer deze vrij is van 
invloeden en meningen die niet van de respondenten komen. Omdat de onderzoekers alle drie een 
islamitische achtergrond hebben en dit onderzoek daardoor een gevoelige kwestie kan zijn hebben 
de onderzoekers rekening gehouden met tegenoverdracht.  
 
Tegenoverdracht is een (persoonlijke) emotionele reactie van de onderzoeker naar de respondent 
toe (Delft, 2015). De onderzoekers hebben tijdens het interviewen rekening gehouden met eigen 
gevoelens en ervaringen die de data kunnen beïnvloeden. Hierbij is afgesproken dat elke interview 
nagelezen wordt door een andere onderzoeker. Door deze tussenstap konden de onderzoekers een 
extra check uitvoeren waarbij er actief gelet werd op persoonlijke emotionele reacties van de 
onderzoekers naar de respondent toe. Hierdoor konden de onderzoekers tijdens het uitvoeren van 
de interviews zich vooral richten op het gesprek en is getracht onafhankelijkheid te waarborgen.  
 
Een andere voorwaarde voor een onafhankelijk onderzoek is het hebben van een objectief beeld 
(Verhoeven, 2011). Tijdens het onderzoek hebben de onderzoekers een referentiekader gehad die 
gebaseerd is op deskresearch. Dit resulteert bij herhaling van het onderzoek tot dezelfde resultaten.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. De resultaten zijn afgeleid uit 
de codering. De codering is onderverdeeld in een aantal categorieën die gekoppeld zijn aan de topics 
uit de interviews.  
 

4.1 Deelvraag 1: In hoeverre ervaren islamitische bekeerlingen islamofobie vanuit de 
drie dimensies? 

Topic 1 persoonlijke vragen  
Persoonlijke informatie 
Alle respondenten zijn tussen de 18 en 30 jaar en wonen in Utrecht. De respondenten zijn allemaal 
minimaal 1 jaar bekeerd.  
 
Ervaring op individueel niveau 
Het merendeel van de respondenten heeft negatieve reacties gekregen over hun bekering van 
familie, vrienden en kennissen. Er is sprake van angst voor te veel verandering, radicalisering en soms 
zelfs voor onderdrukking vanuit andere moslims. In verschillende gevallen mogen respondenten niet 
het geloof uiten waar hun ouders bij zijn. Dit heeft in veel gevallen een grote impact op de 
bekeerlingen. Volgens de beleving van de respondenten schaadt dit het vertrouwen in de eigen 
omgeving en geeft het een gevoel van onzekerheid (I-psy, z.d.). Daarbij wordt het bekeren gelinkt 
aan het hebben van een relatie met een geboren moslim of door de omgang met Marokkanen of 
Turken. De reacties verschillen van racistische uitspraken tot vragen die gaan over onderdrukking van 
de vrouw binnen de islam of de vraag waarom er gekozen wordt voor een religie die haat en ellende 
in de wereld veroorzaakt.  
 
‘’Mijn vriendinnen moesten huilen toen ik het vertelde en ze hadden het gevoel dat ik naar Irak of 
Syrië zou gaan (Respondent A, persoonlijke communicatie, 3 april 2020).’’ 
 
‘’Toen mijn ouders doorhadden dat ik mij in de islam verdiepte reageerden ze er heel slecht op. Ze 
zeiden: ‘als je hiermee doorgaat dan ga je maar uit huis’ en ‘wil je een Turk worden of Marokkaan?’ 
(Respondent B, persoonlijke communicatie, 5 april 2020).’’ 
 
´´De vader van mijn beste vriendin zei ooit ‘jullie profeet is een pedofiel’, daar ben ik zo van 
geschrokken dat ik niets meer met ze te maken wilde hebben (Respondent E, persoonlijke 
communicatie, 6 april 2020).’’ 
 
‘’Maar ook toen ik wilde bidden, mijn oma moest huilen omdat ze er van schrok. Ik mocht niet bidden 
in de woonkamer etc. dat wilde ze allemaal niet zien (Respondent G, persoonlijke communicatie, 6 
april 2020)’’. 
 
‘’Ik had destijds een Turkse vriend, hij kreeg de schuld hiervan. Hij werd uitgescholden en beledigd, 
terwijl ze altijd aardig tegen hem waren. Ze zeiden ´hoezo onderdruk je haar en dit is een vrij land´ 
(Respondent K, persoonlijke communicatie, 11 april 2020).´´  
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Ervaring op institutioneel en politiek niveau 
Geen enkele respondent heeft directe ervaring met islamofobie op institutioneel en politiek niveau. 
Bij toelichting van het begrip islamofobie vanuit alle dimensies geeft één respondent aan dat ze wel 
eens heeft meegemaakt dat iemand geweigerd is vanwege het dragen van een hoofddoek.  
 
‘’Op werk heb ik meegemaakt dat een andere moslima is aangesproken op haar hoofddoek, daarom 
durf ik niet uit te spreken dat ik moslim ben geworden want ik heb er altijd negatieve ervaringen mee 
gehad wanneer ik het vertelde (Respondent B, persoonlijke communicatie, 5 april 2020).’’  
 

4.2 Deelvraag 2: Hoe gaan islamitische bekeerlingen met islamofobie om? 

Topic 2 Islamofobie 
Bekendheid term ‘islamofobie’ bij islamitische bekeerlingen 
Vrijwel geen enkele respondent heeft gehoord van het begrip islamofobie. Op individueel niveau is er 
bij alle respondenten sprake van islamofobie zonder dat ze daar bewust van zijn zoals in de 
voorbeelden in de categorie ‘ervaring op individueel niveau’. Een enkel van de respondenten heeft 
een idee van wat islamofobie is.  
 
Ik heb nooit van de term islamofobie gehoord, ik had meer het idee dat het ging over een onderzoek 
naar wat maakt dat mensen negatieve meningen vormen over de islam (Respondent A, persoonlijke 
communicatie, 3 april 2020).’’ 
 
Kent het begrip islamofobie, zegt daarover: ‘’islamofobie is gewoon racisme tegen de islam’’ 
(Respondent F, persoonlijke communicatie, 6 april 2020).’’ 
 
Kent het begrip islamofobie niet, maar denkt: ‘’het is toch gewoon niet zoals racisme, dat mensen je 
niet accepteren omdat je een ander geloof hebt? (Respondent O, persoonlijke communicatie, 13 april 
2020).’’ 
 
Behoefte bij incidenten 
Alle respondenten geven aan dat er behoefte is aan acceptatie, begrip, een luisterend oor en het 
bespreekbaar maken van incidenten. Steun uit de islam is helpend bij alle respondenten en steun uit 
familie of vrienden zou volgens vrijwel alle respondenten gunstig zijn. Het meest voorkomend 
antwoord op de vraag waar zij motivatie uit halen om te bekeren en moslim te blijven was in elk 
geval steun uit de islam. Bij één geval is er sprake van uiting en steun zoeken op Facebook. De 
meerderheid van de respondenten maakt gebruik van vermijdende copingsstrategieën. In de 
onderstaande voorbeelden geven de onderzoekers een beeld van de manier waarop de 
respondenten met islamofobie om gaan.  
 
‘’Ik heb eigenlijk gewoon begrip nodig vanuit mijn ouders. Wat betreft andere mensen denk ik dat het 
altijd goed is om bespreekbaar te maken wat er speelt, dus ook als je iets meemaakt (Respondent B, 
persoonlijke communicatie, 5 april 2020).’’  
 
‘’Ik haal veel steun uit de islam, ik maak dingen niet snel bespreekbaar. Ik leef voor mijzelf dus maak 
mij niet zo druk om de reacties. Uiteindelijk moet je toch je eigen leven leiden (Respondent D, 
persoonlijke communicatie, 5 april 2020).’’ 
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‘’Ik heb altijd mijn steun uit het geloof gehaald. Het geloof helpt mij eigenlijk echt, in het begin bad ik 
niet. Het gebed kende ik niet en ik was gewoon heel erg zoekende wat ik kon doen (Respondent E, 
persoonlijke communicatie, 6 april 2020).’’ 
 
‘’De islam helpt mij om door moeilijke situaties heen te komen. Ik haal veel kracht en steun uit mijn 
geloof. Tijdens mijn gebeden word ik vaak emotioneel en dat betekent ook heel veel (Respondent F, 
persoonlijke communicatie, 6 april 2020).’’ 
 
‘’Ik heb wel eens een incident op Facebook geopenbaard, daar heb ik veel reacties op gehad van 
allemaal lieve mensen. Ik vind sociale media echt een uitlaatklep, ik zou nooit zo snel iemand uit mijn 
directe omgeving kunnen vertellen als ik iets meemaak (Respondent J, persoonlijke communicatie, 8 
april 2020).’’ 
 
‘’Ik heb gewoon altijd begrip nodig gehad, in elke situatie. Wanneer ik een incident zou meemaken 
vertrouw ik er niet meer op dat iemand mij zou begrijpen (Respondent N, persoonlijke communicatie, 
11 april 2020).’’   
 

Topic 3 Discriminatie  
Het verschil tussen discriminatie en islamofobie 
Vrijwel geen enkele respondent kan het verschil tussen islamofobie en discriminatie benoemen. Dit 
verschil is belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre islamofobie een rol speelt in het leven van 
de respondenten. Het essentiële verschil tussen islamofobie en discriminatie heeft te maken met 
oorzaak-gevolg. Het begrip islamofobie is de oorzaak voor het uiten van discriminatie wegens angst 
en afkeer voor de islam en moslims. In de onderstaande voorbeelden is te lezen dat de respondenten 
het verschil niet concreet kunnen benoemen. 
 
‘’Als je op straat twee mannen hand in hand ziet en dat er dan op een bepaalde manier wordt 
gereageerd waardoor je hun niet in hun waarde laat (Respondent A, persoonlijke communicatie, 3 
april 2020).’’ 
 
‘’Ik versta onder discriminatie dat een bepaalde groep gewoon lager wordt neergezet dan andere 
groepen zeg maar (Respondent B, persoonlijke communicatie, 5 april 2020).’’ 
 
‘’ Eigenlijk een opmerking of als je solliciteert en afgewezen wordt op basis op basis van je afkomst en 
dat soort dingetjes (Respondent C, persoonlijke communicatie, 4 april 2020).’’ 
 
‘’Het gaat bij islamofobie puur om de islam, het woord zegt het eigenlijk al. Discriminatie kan ook om 
andere dingen gaan zoals je uiterlijk (Respondent F, persoonlijke communicatie, 6 april 2020).’’ 
 
Wanneer moet je een melding maken? 
Geen enkele respondent kan antwoord geven op deze vraag. De ruimte om melding te maken van 
incidenten wordt niet genomen wanneer wij vragen of zij dat aan de hand van deze informatie 
zouden overwegen.  
 
Uh nee, ik zou niet weten waar ik zou moeten zijn en eerlijk gezegd ja, ik maak het ook niet echt mee 
(Respondent F, persoonlijke communicatie, 6 april 2020).’’ 
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‘’Ik zou niet weten wanneer ik een melding moet maken en ik weet niet of ik dat zou doen. Je kan 
gewoon aangifte doen toch? (Respondent C, persoonlijke communicatie, 4 april 2020).’’  
 
‘’Ik weet eigenlijk niet.. ik durf het niet te zeggen (Respondent E, persoonlijke communicatie, 6 april 
2020).’’ 
 
Uiting voorkeur voor islam 
De respondenten geven aan zich veilig genoeg te voelen om hun voorkeur voor de islam uit te 
spreken en snappen niet waarom ze dat niet zouden kunnen doen.  
 
‘’Uhm ja zeker, waarom niet? Ik sta er altijd voor open om mijn verhaal te doen en sta ook op dat 
gebied stevig in mijn schoenen (Respondent F, persoonlijke communicatie, 6 april 2020).’’ 
 
‘’Ja zeker, ik heb daar nooit over nagedacht eigenlijk. Ik sta stevig in mijn schoenen en bovendien gaat 
het niemand wat aan (Respondent L, persoonlijke communicatie, 12 april 2020).’’ 
 
‘’Ja, ik zou niet weten waarom niet ik bedoel we leven in Nederland en dat moet gewoon kunnen 
toch? (Respondent O, persoonlijke communicatie, 13 april 2020).’’ 
 

4.3 Deelvraag 3: Worden er voldoende middelen aangeboden om islamofobie te 
melden? 

Topic 4 Voorzieningen gemeente Utrecht 
De respondenten zijn vrijwel niet op de hoogte van de voorzieningen in de gemeente Utrecht. Geen 
enkele respondent kent Artikel 1 MN. De respondenten zijn bekend met de voorzieningen in de 
moskee, islamitische gemeenschappen en bekeerlingengroepen op het internet.  
 
‘’Ik heb eigenlijk geen idee van de voorzieningen in de gemeente Utrecht wat betreft het bestrijden 
van islamofobie of discriminatie. Ik weet dat je bij verschillende moskeeën terecht kan om 
bijvoorbeeld sociale contacten op te bouwen (Respondent A, persoonlijke communicatie, 3 april 
2020).’’ 
 
‘’Ik ben niet op de hoogte van de voorzieningen die dit soort problemen aanpakken, het enige waar ik 
aan denk is Facebook. Ik zou eerder op Facebook een bericht plaatsen als ik iets meemaak 
(Respondent D, persoonlijke communicatie, 5 april 2020).’’ 
 
‘’Ik weet niet wat voor voorzieningen er zijn, maar ik weet wel dat de Marokkaanse moskee actiever 
is met dit soort onderwerpen. Ik kom normaal gesproken bij de Turkse moskee en die zijn niet bezig 
met dit soort onderwerpen (Respondent K, persoonlijke communicatie, 11 april 2020).’’ 
 
‘’Er zijn in Utrecht heel veel organisaties maar ik moet eerlijk zeggen dat ik geen een ken. Ik heb 
weinig vertrouwen in dat soort dingen. De islam en buitenlanders worden nou eenmaal door 
sommige mensen niet geaccepteerd, denk niet dat een ander dat veranderd kan worden eerlijk 
gezegd (Respondent N, persoonlijke communicatie, 11 april 2020).’’  
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5. Conclusies 
Op basis van de verwerkte gegevens en de daaruit gepresenteerde resultaten in hoofdstuk 4   
beantwoorden de onderzoekers in dit hoofdstuk de drie deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag.  
 

5.1 Conclusie deelvragen 

Deelvraag 1: In hoeverre ervaren islamitische bekeerlingen islamofobie op basis van 
individueel, institutioneel en politiek niveau?  
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat het merendeel van de respondenten negatieve reacties 
hebben gekregen over hun bekering. Deze reacties kwamen van familie, vrienden en kennissen. Er is 
sprake van angst voor te veel verandering, radicalisering en soms zelfs angst voor onderdrukking 
vanuit andere moslims. Volgens Abaâziz (2019) vallen deze ervaringen van islamofobie onder de 
dimensie ‘individueel’. Geen enkele respondent heeft directe ervaring met islamofobie op 
institutioneel en politiek niveau.  
 

Deelvraag 2: Hoe gaan islamitische bekeerlingen met islamofobie om? 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat geen enkele respondent bewust is van het begrip islamofobie 
en worden de incidenten niet concreet benoemd als een islamofoob incident. De respondenten 
geven antwoord op hoe zij omgaan met de negatieve reacties uit de omgeving. Volgens BureauOmlo 
(2014) bestaan hiervoor vier copingsstrategieën. Deze zijn te onderscheiden in polariserende, 
vermijdende, conformerende en verbindende copingsstrategieën. 
 
Bij het merendeel van de respondenten blijkt dat de bekeerlingen gebruik maken van vermijdende 
copingsstrategieën. Vermijdende copingsstrategieën betekent dat mensen de confrontatie niet 
aangaan maar zich psychologisch, sociaal en fysiek terug trekken (Omlo, 2014). Bij de respondenten 
uit zich dit door negatieve uitlatingen over de islam te negeren en steun te zoeken in het geloof.  
 
Verder concluderen de onderzoekers dat bij een respondent gebruik wordt gemaakt van 
polariserende copingsstrategieën. Polariserende copingsstrategieën zijn confronterend, scherp, 
vijandig en agressief van aard (Omlo, 2014). Bij deze respondent uit zich dat in het aangaan van 
confrontaties en het voeren van discussies.  
 
De onderzoekers concluderen dat een klein deel van de respondenten gebruik maken van 
verbindende copingsstrategieën. Verbindende copingsstrategieën zijn actieve pogingen om 
vooroordelen te ontkrachten op een constructieve en positieve manier of pogingen om de relatie 
met de ander in stand te houden of te verbeteren (Omlo, 2014). Een verbindende copingsstrategie is 
bijvoorbeeld het verplaatsen in degene die discrimineert. Bij deze respondenten uit zich dat 
bijvoorbeeld in het sturen van een e-mail naar vriendinnen om negatieve kennis en ervaring te 
relativeren. Een ander voorbeeld is het uitnodigen van een ouder naar de moskee om een werkelijk 
beeld te geven van de islam.  
 
Tot slot, concluderen de onderzoekers dat geen enkele respondent gebruik maakt van 
conformerende copingsstrategieën. Dit houdt in dat mensen zich op verschillende manier proberen 
aan te passen aan de negatieve omstandigheden om zo de kans op sociale uitsluiting te voorkomen 
(Omlo, 2014).  
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Deelvraag 3: Worden er voldoende middelen aangeboden om islamofobie te melden? 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat geen enkele respondent Art.1 MN kent. De respondenten zijn 
wel bekend met de voorzieningen in de moskee, islamitische gemeenschappen en 
bekeerlingengroepen op het internet.  
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat Art.1 MN voor de bekeerlingen niet zichtbaar is en waarbij er is 
sprake van een vertrouwensprobleem. Het merendeel van de respondenten verwacht niet dat Art.1 
MN iets kan betekenen voor deze incidenten.  
 

5.2 Conclusie onderzoeksvraag  
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘’In hoeverre ervaren islamitische 
bekeerlingen tussen 18 en 30 jaar uit Utrecht islamofobie in het dagelijks leven?’’ 
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat islamitische bekeerlingen tussen 18 en 30 jaar uit Utrecht 
islamofobie in het dagelijks leven ervaren. Bij het merendeel van de respondenten gebeurt dit op 
individueel niveau. Dit uit zich tijdens het openbaren van de bekering in de eigen omgeving of familie 
en of tijdens aan bezoek vrienden of kennissen.  
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat de respondenten voornamelijk gebruik maken van vermijdende 
copingsstrategieën bij het verwerken van een islamofoob incident. Verder blijkt uit de 
onderzoeksresultaten ook dat deze islamitische bekeerlingen gebruik maken van polariserende 
copingsstrategieën en verbindende copingsstrategieën.  
 
Ten slotte blijkt dat de respondenten niet bekend zijn met Art.1 MN en is het onduidelijk wanneer 
islamofobie gemeld kan worden. De respondenten geven aan dat ze weinig vertrouwen hebben in 
het afhandelen van meldingen. Dit gebrek aan vertrouwen resulteert in onderrapportage. Omdat de 
respondenten onvoldoende kennis hebben van anti-discriminatievoorzieningen in Utrecht, is de kans 
groot dat bij het melden van incidenten sprake kan zijn van onderregistratie. De respondenten zijn 
geneigd om confrontaties uit de weg te gaan en steun te zoeken in het geloof.  
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6. Aanbevelingen  
Op basis van de onderzoeksresultaten en een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen hebben 
de onderzoekers een aantal aanbevelingen geformuleerd voor Art.1 MN. 
 
Art.1 MN geeft aan dat zij geen meldingen ontvangen van islamitische bekeerlingen omtrent 
islamofobie. In tegenstelling tot de islamitische bekeerlingen maken geboren moslims wel melding 
van islamofobie. Deze meldingen zijn voor Art.1 MN nodig om bestaanszekerheid te onderbouwen. 
Art.1 MN ontvangt subsidie vanuit de gemeente Utrecht en weerlegt hierbij periodiek het aantal 
meldingen en haar nut binnen de gemeente Utrecht (Persoonlijke communicatie, 10 februari 2020).  
 

6.1 Bekendheid en bereik  
De eerste mogelijke oplossing voor het probleem houdt in dat Art.1 MN meer bekendheid genereerd 
en een groter bereik opbouwt in Utrecht. Dit doet Art.1 MN via sociale mediakanalen, hard-copy 
campagnes bij moskeeën en het bereiken van gelijksoortige instellingen in Utrecht en omgeving. De 
efficiëntste oplossing is hierbij uitgewerkt.  
 
Een goede manier om een groot bereik op te bouwen is het promoten en adverteren van (positieve) 
resultaten die Art.1 MN heeft bereikt. Door actief aanwezig te zijn op mediums zoals Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn en YouTube maakt Art.1 MN zich zichtbaar voor de doelgroep. Dit kan in 
besloten groepen maar ook openbaar.  
 
Benodigdheden  
Om dit advies uit te voeren is het nodig een financieel budget beschikbaar te stellen. Dit budget is 
nodig voor 3 componenten. Ontwerpkosten, promotiekosten en FTE/Personeelssterkte.  
 
Ontwerpkosten 
Het maken van een aantrekkelijk en sprekend promotieplan kan worden uitbesteed. Het opvragen 
van verschillende offertes kan hierin uitkomst bieden voor overzicht en het opstellen van een 
marketingplan. De ontwerpkosten hebben betrekking op het maken van flyers, video’s en foto’s. 
Denk hierbij ook aan het includeren van logo’s en huisstijl. Dit laatste is van belang bij het 
ontwikkelen van herkenning, vertrouwen en een groot bereik.  
 
Promotiekosten 
Social mediums hebben de functie om betaald te promoten. Hierbij kan doormiddel van algoritmes 
en het gedrag van gebruikers gefilterd worden op de doelgroep. Art.1 MN kan bij het plaatsen van 
(betaalde) promotie gedetailleerd instellen wie de promotie ziet. De kosten van deze promotie is 
afhankelijk van het aantal mensen dat hiermee bereikt wordt.  
 
FTE/Personeelssterkte  
Bij het uitbreiden en behouden van bereik kan er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat er vragen 
en op of aanmerkingen binnenkomen. Art.1 MN zal hier adequaat en professioneel op moeten 
reageren. Hiervoor is het nodig personeel in te zetten. Dit is afhankelijk van het promotieplan. Dit 
kan een neventaak worden van een bestaande werknemer of een taak voor een stagiair die zich gaat 
bezighouden met het promoten.  
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6.2 Toegankelijkheid 
De tweede mogelijke oplossing voor het probleem houdt in dat Art.1 MN rekening houdt met de 
specifieke doelgroep en haar toegankelijkheid voor de doelgroep verhoogt. De onderzoeksresultaten 
geven aan dat bekeerlingen een drempel ervaren in het melden van incidenten. Dit is de grootste 
reden voor onderrapportage. De bekeerlingen geven aan dat ze soms te maken krijgen met jargon en 
termen die niet duidelijk zijn. Hierdoor voelen zij zich onbegrepen en soms incapabel om islamofobie 
te melden. De onderzoeksresultaten tonen ook aan dat de bekeerlingen vaak niet weten wat  
Art.1 MN precies voor ze kan betekenen. 
 
De onderzoekers beogen hierin een systematische manier van aanpak voor deze speciale doelgroep. 
Dit bestaat uit het opstellen van een checklist die werknemers kunnen afvinken tijdens meldings-
gesprekken, daarnaast is het van belang dat Art.1 MN makkelijk bereikbaar is voor islamitische 
bekeerlingen en hierbij geen wachttijden hanteert. 
 
Benodigdheden 
Om dit te realiseren is het nodig dat Art.1 MN het beleid van het verwerken van de meldingen 
inspecteert en waar nodig aanpast. Hierin is het belangrijk dat gelet wordt op bereikbaarheid, 
beschikbaarheid, gesprekstechnieken en verwerking van meldingen.  
 
Bereikbaarheid 
Om de drempel te verlagen is het van belang dat Art.1 MN goed en makkelijk bereikbaar is voor de 
islamitische bekeerling. Deze bereikbaarheid heeft ook betrekking op het vermogen van de 
medewerker die de islamitische bekeerling te woord staat. Hierin is het van belang, dat de 
medewerker op basis van vragen (checklist) structureel vragen kan stellen om in beeld te brengen of 
hetgeen dat gemeld wordt te categoriseren valt onder ‘islamofobie’. Vaak weet de bekeerling dit zelf 
niet. Dit voorkomt onderregistratie.  
 
Beschikbaarheid 
Een veel voorkomende irritatie, en doorslaggevende factor om islamofobie niet te melden is het niet 
beschikbaar zijn. Dit heeft ook betrekking op wachtlijsten. Wanneer een islamitische bekeerling na 
het ervaren van een islamofoob incident dit wil melden, is het aan te raden goed en makkelijk 
bereikbaar te zijn. Het maken van een afspraak over een week, of het hanteren van een wachtrij aan 
de telefoon kunnen irritaties opwekken en soms doorslag geven om dit niet te melden.  
 
Gesprekstechnieken en verwerking  
De respondenten geven aan dat zij, indien zij een melding willen doen van islamofobie behoefte 
hebben aan een goede gesprekspartner. Sommige respondenten gaven aan dat er vaak termen 
worden gebruikt die de respondent zelf niet begrijpt. Uit schaamte vraagt niet elke bekeerling wat 
een woord betekend. Dit resulteert tot een ontwricht gesprek. Het is dus aan te bevelen dat tijdens 
het meldgesprek moeilijke woorden worden vermeden ongeacht welk niveau de islamitische 
bekeerling heeft. Dit kan resulteren tot een gesprek op gelijke niveau waarbij de bekeerling zich 
gehoord, begrepen en veilig voelt.  
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6.3 Creëren van vertrouwen 
De derde mogelijke oplossing is het creëren van vertrouwen in de organisatie bij de islamitische 
bekeerlingen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bekeerlingen weinig tot geen vertrouwen 
hebben in de afwikkeling van meldingen. De islamitische bekeerlingen gaan ervanuit dat er geen 
daadwerkelijk actie zal volgen na het melden. Het melden wordt als onzinnig ervaren.  
 
Om het vertrouwen van de islamitische bekeerlingen in Art.1 MN te vergroten adviseren de 
onderzoekers Art.1 MN om transparant te zijn over (positieve) verhalen en het organiseren van 
intervisiebijeenkomsten door bekeerlingen die betrokken zijn geweest bij deze verhalen.  
 
Benodigdheden 
Om dit advies te realiseren is het van belang dat Art.1 MN succesverhalen promoot. Dit kan zoals het 
eerste advies op social media en als hardcopy bij plekken waar islamitische bekeerlingen vaak 
komen. Een andere mogelijkheid is het organiseren van intervisiebijeenkomsten waarbij 
bekeerlingen, die eerder een islamofoob incident hebben ervaren komen spreken.  
 
Gastsprekers 
Het betrekken van gastsprekers creëert vertrouwen en transparantie bij de islamitische 
bekeerlingen. Door het probleem (islamofobie) te erkennen en iemand uit te nodigen die dit 
probleem laat herkennen krijgen bekeerlingen het gevoel dat melden zinnig kan zijn. Dit kan 
bevorderlijk zijn voor het elimineren van onderrapportage. 
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Bijlage 1: Topiclijst 
Persoonlijke vragen 
Wie ben je? 
Werk je/ wat voor opleiding doe je?  
Hoelang ben je al bekeerd?  
Hoe kwam je op het idee om moslim te worden? 
Hoe reageerde je omgeving daarop en is deze veranderd?  
Hoe ging je om met de reacties uit je omgeving? 
Wat had/heb je nodig in de tijd dat je bekeerde?  
Wat motiveert jou?  
 
Islamofobie 
Wat weet je over islamofobie? (Uitleg geven over begrip en dimensies)  
Wat denk jij over islamofobie? 
Heb je een persoonlijke ervaring met islamofobie?  
Hoe ga je om met islamofobie?  
Wat zou je nodig hebben ter ondersteuning? 
 
Discriminatie  
Wat versta jij onder discriminatie?  
Heb je een persoonlijke ervaring met discriminatie? 
Weet je het verschil tussen discriminatie en islamofobie? 
Weet jij wanneer je moet melden voor discriminatie? 
Heb je te maken gehad met uitsluiting vanwege jouw religie? 
Voel je je veilig om je uit te spreken over je bekering bij niet moslims?  
 
Coping 
Wat verstaat je onder het begrip coping? Toelichten  
Wat denk je dat bekeerlingen nodig hebben omtrent islamofobie? 
Welke vormen van coping sluit aan om bekeerlingen te ondersteunen? 
Wat kunnen geboren moslims betekenen voor bekeerlingen? 
 
Beleid  
Wat doet de gemeente Utrecht om islamofobie aan te pakken? 
Ben je op de hoogte van de voorzieningen?  
Wat voor idee heb je over antidiscriminatie voorzieningen?  
Heb je wel eens een melding gemaakt of overwogen?  
Hoe kan de gemeente Utrecht de doelgroep bekeerlingen het beste bereiken? 
 
Artikel 1 Midden Nederland  
Heb je wel eens gehoord van Art.1 MN? 
Wat denk je dat Art.1 MN doet? Toelichten 
Wat voor beeld heb je bij Art.1 MN? 
Wat denk je dat deze organisatie kan betekenen? 
Wat zou je verwachten van deze organisatie? 
Hoe komt het volgens jou dat geboren moslims wel melding maken? 
Zou je gebruik maken van Art.1 MN ? (wat houd je tegen?) 
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Bijlage 2 Codering 
 

Categorieën  Antwoord respondenten 

Informatie 
respondenten 

A vrouw, 20 jaar, woont in Utrecht, is 2,5 jaar geleden bekeerd.  
B vrouw, 20 jaar, woont in Utrecht, is 6 jaar geleden bekeerd.  
C vrouw, 25 jaar, woont in Utrecht, is 3 jaar geleden bekeerd. 
D vrouw, 18 jaar, woont in Utrecht, is 1,5 jaar geleden bekeerd. 
E vrouw, 25 jaar, woont in Utrecht, is 1 jaar geleden bekeerd. 
F vrouw, 26 jaar, woont in Utrecht, is 2 jaar geleden bekeerd. 
G man, 24 jaar, woont in Utrecht, is 2 jaar geleden bekeerd. 
H man, 21 jaar, woont in Utrecht, is 3 jaar geleden bekeerd. 
I man, 24 jaar, woont in Utrecht, is 2 jaar geleden bekeerd. 
J man, 19 jaar, woont in Utrecht, 4 jaar geleden bekeerd. 
K vrouw, 26 jaar, woont in Utrecht, 3 jaar geleden bekeerd. 
L vrouw, 20 jaar, woont in Utrecht, 2 jaar geleden bekeerd. 
M vrouw, 22 jaar, woont in Utrecht, 3 jaar geleden bekeerd. 
N man, 19 jaar, woont in Utrecht, 1 jaar geleden bekeerd. 
O man 23 jaar, woont in Utrecht, 2 jaar geleden bekeerd. 

Ervaringen op 
individueel niveau 

A Ik merkte dat er vanuit huis weinig begrip voor de islam en mijn bekering was. Ik 
werd wel geaccepteerd in de keuze die ik had gemaakt, maar toen ik een 
hoofddoek wilde dragen had ik het gevoel dat ik daar de ruimte niet voor kreeg. Ik 
voelde mij constant verplicht om mij te verantwoorden tegenover iedereen. Ik heb 
drie gesprekken met mijn ouders en zusje gevoerd om ze te vertellen over mijn 
bekering. Mijn vriendinnen moesten huilen toen ik het vertelde en ze hadden het 
gevoel dat ik naar Irak of Syrië zou gaan. Ik spreek veel van mijn vrienden niet 
meer, ze geven aan dat ik veranderd ben omdat ik niet uit wil gaan. Mijn moeder is 
altijd neutraal gebleven, maar mijn vader schaamde zich voor mij en zei dat hij er 
niets mee te maken wilde hebben.  
 
B Toen mijn ouders doorhadden dat ik mij in de islam verdiepte reageerden ze er 
heel slecht op. Ze zeiden: ‘als je hiermee doorgaat dan ga je maar uit huis’ en ‘wil je 
een Turk worden of Marokkaan’? Ik hoorde elke dag opnieuw dat ik normaal moet 
doen en dat ik ‘gewoon Nederlands’ ben. Mijn moeder stelt mij vragen zoals: ‘ je 
bent toch niet dom, waarom maak je die keuze’ het is heel onbegrijpelijk voor haar. 
Wanneer ik het wil bespreken wordt ze heel agressief. Toen ik bekeerd was kon ik 
daardoor niet meer thuis wonen, het liep erg uit de hand. Ondanks ze weet dat ik 
moslim ben stelt ze na 6 nog steeds de vraag waarom ik dingen niet eet of drink 
etc. Mijn vader en broertje bespreken het onderwerp niet. Mijn vader vroeg alleen 
waarom ik koos voor de islam en benoemde alle negatieve dingen die hij weet over 
de islam. Vrienden van mijn ouders maken regelmatig vervelende grapjes over de 
islam waar ik bij ben. Mijn beste vriendin moest huilen toen ik het vertelde, ze zei 
dat ik een man zou krijgen die mij zou slaan. Ik heb wel eens meegemaakt dat mijn 
moeder haram vlees op tafel zette en zei dat het halal was, dat doet veel pijn. Ik 
kan op sociale media niets delen zonder dat mijn moeder er nare opmerkingen 
over maakt.  
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C Mijn moeder was verbaasd toen ik zei dat ik mij zou bekeren, ze vond het heel 
snel gaan maar accepteerde het volledig. Ze is mee geweest naar de moskee toen 
ik mij ging bekeren en ze had thuis een feestjes georganiseerd. Mijn broertje had er 
geen moeite mee maar schaamde zich in het begin wel voor zijn vrienden. Ik heb 
alleen vanuit de collega’s van mijn moeder nare opmerkingen gehad. Mijn 
vriendinnen wisten al dat ik er langer mee bezig was, ze waren het gewend. Ze 
hebben mij geluk gewenst in mijn keuze.  
 
D Ik heb mijn bekering nog niet gedeeld met mijn ouders. Ik ben bang voor de 
reacties die ik krijg. Ik ben nog maar 18 jaar en kan nog niet op mijzelf wonen. Mijn 
ouders zijn niet racistisch maar ze zouden het nooit accepteren. Ik ben half 
Nederlands half Braziliaans en ben katholiek opgevoed. Ik heb een Marokkaanse 
vriend, dit was geen probleem maar mijn vader zei wel: ‘zolang je maar niet met 
een hoofddoek thuis komt’. Mijn vriendinnen en mensen uit mijn klas weten het 
wel, ze waren blij voor mij en reageerden allemaal positief.  
 
E Mijn ouders hebben altijd gezegd dat wij vrij zijn in de keuzes die wij maken 
zolang we er gelukkig van worden. Mijn vader is meegegaan in mijn zoektocht naar 
een religie. Hij had in het begin moeite met mijn keuze in de islam, maar heeft 
nooit nare dingen erover gezegd. Ze hebben thuis niet de vlag uitgehangen zeg 
maar. Mijn moeder was bang dat ik te veel zou veranderen, nu zegt ze dat ik juist 
een liever persoon ben geworden. Mijn broer werd heel kwaad, hij zei dat ik niet 
meer bestond voor hem. Uiteindelijk heeft hij het ook geaccepteerd. Ik heb veel 
nare opmerkingen vanuit familie gekregen op feestjes etc. Mijn man is Turks en 
moslim, ik krijg standaard de vraag of ik mij moest bekeren van mijn man en of ik 
ook een hoofddoek ga of moet dragen. Ik heb een heleboel vriendinnen 
kwijtgeraakt, daar heb ik nu vrede mee maar dat was heel heftig. De vader van 
mijn beste vriendin zei ooit ‘jullie profeet is een pedofiel’, daar ben ik zo van 
geschrokken dat ik niets meer met ze te maken wilde hebben.  
 
F Ik woon met mijn moeder, stiefvader en broertje. Zij reageerden allemaal heel 
normaal op mijn bekering. Mijn stiefvader deed super chill, hij respecteerde mijn 
keuze en was heel open daarin. Mijn moeder was er niet toen ik het vertelde, maar 
ik had haar vanaf dag 1 meegenomen in alles wat ik deed dus het was niet 
onverwachts. Ze had zoiets van je moet doen wat je wil doen, ik zag wel dat het 
haar pijn deed als ik met bepaalde activiteiten niet mee kon doen. Maar ook toen 
ik een hoofddoek wilde dragen, ze moest huilen omdat ze er van schrok. Ik mocht 
ook niet bidden in de woonkamer etc. dat wilde ze allemaal niet zien. Mijn 
vriendinnen hebben ook gewoon normaal gereageerd, niks geks eigenlijk. Op mijn 
werk heb ik helaas wel meegemaakt dat ik geen hoofddoek mocht dragen, ik heb 
toen ontslag genomen. Ik werkte in een kapsalon en ik moest volgens hen mijn 
mooie haren laten zien dus ik zou dan niet meer welkom zijn zeiden ze.  
 
G Mijn moeder is overleden toen ik nog een kind was, ik heb altijd met mijn vader 
en oma gewoond. Ze zijn allebei geschrokken van mijn keuze, mijn oma is 
christelijk en ik ben ook christelijk opgevoed. Ze heeft mij veel vragen gesteld 
waarom ik voor zo’n ander geloof heb gekozen, uiteindelijk heeft ze het 
geaccepteerd. Mijn vader heeft nooit iets met religie gehad, hij vindt dat ellende in 
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de wereld ontstaat door religie. Hij zei een keer tegen mij dat ik dan gelijk het 
vliegtuig naar het Midden Oosten kon pakken. Ik heb niet veel vrienden, en degene 
die ik regelmatig spreek waren blij voor mij. Ik spreek familie nooit omdat die 
allemaal in het buitenland wonen dus daar heb ik niks van gehoord.  
 
H Mijn bekering was geen verassing voor mijn ouders, ik woon in Zuilen en heb 
veel Marokkaanse vrienden. Ze zijn niet anders gewend dan dat ik meeging naar de 
moskee etc. Ze hebben mij wel gewaarschuwd dat ik niet ging doorschieten, ze 
zeiden dat ze bang zijn voor radicalisering. Ik heb ze daarin geprobeerd gerust te 
stellen. Mijn familie maakte wel wat opmerkingen richting mijn ouders, van ‘zie je 
wel dat komt ervan als je met dat volk omgaat’ etc. Mijn ouders komen dan niet 
voor mij op dat vind ik wel jammer. Mijn vrienden waren allemaal blij voor mij ook 
omdat ze allemaal moslim zijn. Ik werk als kapper bij een goede vriend in de zaak, 
hij is geen moslim maar kent al mijn vrienden ook en daarom vond hij de keuze ook 
niet heel bijzonder.  
 
I Ik ben 2 jaar geleden bekeerd, ik heb dit een jaar lang voor mijzelf gehouden. 
Vorig jaar heb ik een ongeluk gehad, toen heb ik besloten dit aan mijn ouders te 
vertellen. Ik was bang voor nare reacties en wist dat ik niet meer welkom zou zijn 
thuis. Mijn ongeluk gaf mij de kans om het te vertellen zonder veel te heftige 
reacties te krijgen. Achteraf zijn mijn ouders teleurgesteld geweest dat ik het niet 
heb verteld en ze begrepen het niet. Ik gaf aan dat ik toch helemaal niet veranderd 
ben, dit konden ze niet ontkennen.  Mijn moeder heeft mij een ongeveer een half 
jaar genegeerd en ik heb een tijd bij mijn vriend gewoond omdat ik het niet meer 
wilde accepteren. Mijn broer heeft mij altijd geaccepteerd zoals ik ben en stond 
achter mijn keuze, hij woonde helaas niet in de buurt en kon mij daarom niet 
steunen. Inmiddels woon ik op mijzelf en spreek ik mijn moeder al meer, mijn 
vader is altijd met mij in contact gebleven. Mijn vrienden ben ik kwijtgeraakt, maar 
dat was omdat ik niet meer mee ging tijdens stappen of andere feestjes. Ik heb 
daar nu vrede mee, ik ga eind dit jaar trouwen met een Marokkaanse dame, haar 
ouders hebben mij goed ontvangen daar ben ik blij om.  
 
J Ik heb op een islamitische basisschool gezeten, dit was praktischer voor mijn 
ouders. Op de middelbare school heb ik besloten te bekeren, mijn ouders wisten 
dat ik de islam nooit los heb kunnen laten. Ze hebben altijd gezegd ´we hadden je 
nooit naar een islamitische school moeten sturen´. Ze vonden het pubergedrag en 
dachten dat het wel zou overwaaien. Ik werd gedwongen door mijn ouders om uit 
te gaan, ik voelde mij vaak eenzaam omdat niemand mij begreep. Ik had weinig 
vriendinnen, nu ik ouder ben zoek ik contacten via sociale media in groepen waar 
bekeerlingen actief zijn. Daar krijg ik gelukkig positieve reacties.  
 
K Toen mijn ouders hoorden dat ik bekeerd was kreeg ik de volle laag, ik had het 
altijd voor mijzelf gehouden. Ik had destijds een Turkse vriend, hij kreeg de schuld 
hiervan. Hij werd uitgescholden en beledigd, terwijl ze altijd aardig tegen hem 
waren. Ze zeiden ´hoezo onderdruk je haar en dit is een vrij land´. Ik kon ze niet 
wijsmaken dat ik dit uit eigen wil heb gekozen. Mijn zusjes hebben een goede band 
gehad met mijn man en steunden mij in mijn keuze. Ik ben inmiddels getrouwd 
met hem, mijn ouders zijn niet op mijn bruiloft geweest. We spreken elkaar nog 
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steeds niet, ook mijn familie spreek ik niet. Mijn vriendinnen uit die tijd spreek ik 
weinig, ze vonden mij onzeker en zwak. De familie van mijn man heeft altijd 
positief gereageerd, ik ben hartverwarmend ontvangen.  
 
L Mijn bekering is ontstaan nadat mijn zus zich ging bekeren. Mijn ouders zijn 
gescheiden en mijn vader spreek ik niet. Mijn moeder heeft bij mijn zus er een 
groot probleem van gemaakt en haar uit huis gezet. Bij mij zei ze eigenlijk alleen 
dat ze geen goede moeder is geweest en dat ze het opgeeft. Mijn familie is 
extreem rechts, zijn van die mensen die op facebook nare reacties plaatsen. Ik 
schaam mij daar voor en wilde dat niet. Ik wil niet uitspreken wat zij allemaal 
zeggen maar het is echt heel racistisch waardoor ik mijn familie niet meer spreek. 
Mijn zus spreek ik wel maar ook weinig, ze woont inmiddels in het buitenland.  
 
M Ik ben inmiddels 3 jaar geleden bekeerd, dit was een moeilijke tijd voor mij. Mijn 
ouders gingen scheiden en ik was op zoek naar iets nieuws. Uiteindelijk ben ik 
tijdens die scheiding bekeerd en heb dit ook toen verteld, mijn ouders schrokken 
enorm en dachten dat ik in aanraking was gekomen met een Loverboy omdat ik 
vroeger ook zoiets had meegemaakt. Ik heb ze geprobeerd te overtuigen dat dat 
niet zo is en hun uitgelegd waarom ik hiervoor heb gekozen. Het bracht nog steeds 
onrust maar ze geloofden mij wel. Mijn moeder probeert mij tot de dag van 
vandaag nog te beschermen en doet alsof ik met gevaarlijke mensen om ga. Mijn 
vader spreek ik minder omdat hij ook zijn dingen heeft.  
 
N Mijn familie reageerde erg negatief op mijn bekering, het is vrij snel gegaan. Ze 
begrijpen niet waarom ik kies voor een religie die vrouwen onderdrukt zeggen ze. 
Wanneer ik dit probeer te ontkrachten krijg ik de kans niet. Ze proberen mij altijd 
tegen te werken, mijn moeder weigert aangepast te koken en ik mag niet bidden in 
huis. Ik probeer dit toch te doen op mijn kamer of op school. Nu met Corona is het 
heel lastig om thuis te zijn en te praktiseren. Ik ging naar lezingen en dat kan nu 
niet dus ik ben ook heel alleen. Mijn familie reageerde ook geschrokken, mijn 
tantes proberen regelmatig met mijn moeder mij om te praten. Mijn broer en zusje 
schelden me vaak uit voor ´rare´ en zeggen dat ik altijd al de buitenstaander was en 
dat ik nooit een van ´hen´ ga worden. Ze hebben het dan over buitenlanders. Mijn 
beste vriendin vindt dat ik heel erg veranderd ben en wil mij niet meer spreken, dat 
vind ik nog steeds heel erg.  
 
O Mijn ouders komen uit de Molukken en ik ben christelijk opgevoed. Mijn familie 
en vrienden komen allemaal uit dezelfde regio en wonen in een gemeenschap bij 
elkaar. Ik ben in Utrecht op kamers gegaan toen ik ging studeren. Ik heb de islam 
ontdekt en ben bekeerd. Mijn ouders accepteren dit niet, in mijn familie hebben 
alle jongeren een taak in de Molukse kerk en gemeenschap. We gaan elke zondag 
naar de kerk en komen vaak bijeen. Ik heb mij daar nooit thuis in gevoeld maar 
durfde het nooit uit te spreken. Nu ben ik ook buiten de boot gevallen, de 
gemeenschap begrijpt mijn keuze niet en ze houden afstand van mij. Mijn ouders 
hebben gezegd dat ik maar beter in Utrecht kan blijven wonen en zeggen dat ik de 
weg kwijt ben. Ik krijg regelmatig berichten van familieleden met teksten uit de 
Bijbel die de islam tegenspreken. Ik heb geen vrienden meer uit die kringen maar 
wel nieuwe vrienden die ook niet moslim zijn maar er positief op reageren.  
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Ervaringen op 
institutioneel en 
politiek niveau  

A Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 
B Respondent heeft geen directe ervaring op politiek niveau. Institutioneel niveau: 
op mijn werk heb ik meegemaakt dat een andere moslima is aangesproken op haar 
hoofddoek, daarom durf ik niet uit te spreken dat ik moslim ben geworden want ik 
heb er altijd negatieve ervaringen mee gehad wanneer ik het vertelde.  
 
C Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
  
D Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies.  
 
E Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies.  
 
F Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 
G Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies.  
 
H Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 
I Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 
J Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 
K Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 
L Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 
M Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 
N Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
  
O Respondent heeft geen directe ervaring met beide dimensies. 
 

Bekendheid term 
islamofobie bij 
bekeerlingen  

A Ik heb nooit van de term islamofobie gehoord, ik had meer het idee dat het ging 
over een onderzoek naar wat maakt dat mensen negatieve meningen vormen over 
de islam.  
 
B Heeft nog nooit gehoord van islamofobie.  
 
C Heeft nog nooit gehoord van islamofobie. 
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D Kent het begrip islamofobie niet maar denkt: ‘’Islamofobie is toch gewoon dat je 
het daar niet mee eens bent, om het even netjes te verwoorden?’’ 
 
E Kent het begrip islamofobie, zegt daarover: ‘’ik weet niet of iedereen die 
islamofobie heeft dit uit, het gaat dan denk ik meer om onwetendheid. Ik denk dat 
heel veel mensen het niet uiten.’’ 
 
F Kent het begrip islamofobie, zegt daarover: ‘’islamofobie is gewoon racisme 
tegen de islam’’. 
 
G Heeft nog nooit gehoord van islamofobie.  
 
H Heeft nog nooit gehoord van islamofobie.  
 
I Kent het begrip islamofobie, zegt daarover: ‘’haat en angst tegen alles wat met de 
islam te maken heeft.’’ 
 
J Kent het begrip islamofobie, zegt daarover: ‘’discriminatie tegen moslims 
vanwege hun religie en angst voor de religie.’’ 
 
K Heeft nog nooit gehoord van islamofobie. 
 
L Heeft nog nooit gehoord van islamofobie.  
 
M Kent het begrip islamofobie, zegt daarover: ‘’ mensen die bang zijn voor de islam 
en denken dat het alleen maar negatieve gevolgen heeft.’’ 
 
 
N Heeft nog nooit gehoord van islamofobie. 
 
O Kent begrip islamofobie niet, maar denkt: ‘’het is toch gewoon niet zoals 
racisme, dat mensen je niet accepteren omdat je een ander geloof hebt?’’ 
 

Behoefte bij 
incidenten 

A Ik had het fijn gevonden als ik niet zo sterk het gevoel had dat ik mijzelf moest 
verantwoorden. Bijvoorbeeld door allemaal mailtjes te sturen naar vriendinnen en 
dat ik vriendinnetjes ging uitnodigen bij mij om dingen toe te lichten. Ik zou juist 
die toenadering andersom erg fijn vinden. Het kwam altijd van mijn kant. Ik heb 
vanuit de moskee de mogelijkheid gehad om samen te komen met andere 
bekeerlingen voor bijvoorbeeld lezingen en in de ramadan kwamen we samen. Dat 
vond ik een heel mooi initiatief, ik denk dat dat wel belangrijk is. Onder de geboren 
moslims merk ik dat er vaak over je gepraat wordt want je valt buiten de boot. Zij 
zijn vaak ook in een andere cultuur opgegroeid en zijn heel anders dan 
bekeerlingen. Ik heb mij vaak eenzaam gevoeld, het zou fijn zijn als je dan met 
iemand kan praten die je begrijpt.  
 
B Ik zou het fijn vinden als mijn moeder er open voor stond om dingen uit te praten 
en mijn verhaal rustig kon aanhoren zonder dat ze boos werd. Ik heb eigenlijk 
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gewoon begrip nodig vanuit mijn ouders. Wat betreft andere mensen denk ik dat 
het altijd goed is om bespreekbaar te maken wat er speelt, dus ook als je iets 
meemaakt. Ik heb sowieso iemand nodig om mee te praten en mijn verhaal te 
delen. Vanuit de moskee zou het heel fijn zijn als er minder gewezen wordt naar de 
‘fouten’ die je maakt. De buiten wereld is als erg genoeg en dan ook nog van 
geboren moslims opmerkingen krijgen is niet fijn.  
 
C Ik zeg vaak wat ik vind en denk en ik kan goed voor mijzelf opkomen. Ik ga altijd 
in op nare reacties want ik kan mijn mond gewoon niet houden. Ik ga het liefst in 
discussie en als iemand mij uitscheldt dan scheld ik terug, heel simpel. Er zijn 
genoeg bekeerlingen die dat niet kunnen, het verschilt per persoon. Ik denk dat de 
islamitische gemeenschap veel kan betekenen, bijvoorbeeld door bekeerlingen aan 
te horen en op hun gemak te stellen. Gewoon dat ze mensen in de buurt hebben 
die hun wel steunen omdat hun familie dat niet doet.  
 
D Ik haal veel steun uit de islam, ik maak dingen niet snel bespreekbaar. Ik leef voor 
mijzelf dus maak mij niet zo druk om de reacties. Uiteindelijk moet je toch je eigen 
leven leiden. Wat ik wel zou willen kunnen is dat ik informatie kan geven over de 
islam. Dus, wat er allemaal wel goed is. Het ligt er wel aan wat ze zeggen.  
 
E Ik heb altijd mijn steun uit het geloof gehaald. Het geloof helpt mij eigenlijk echt, 
in het begin bad ik niet . Het gebed kende ik niet en ik was gewoon heel erg 
zoekende wat ik kon doen. Mijn man is mijn grootste steun, hij zei altijd het is een 
test van Allah. Zo ga ik om met incidenten, dat hielp mij ja. Ik kan mijn stress en 
verdriet kwijt, het heeft mij echt sterker gemaakt. Tegenwoordig maak ik mij 
minder druk om nare reacties. Wat ik wel probeer te doen is alle mooie dingen van 
de islam proberen uit te leggen en om mijn man erbuiten te houden. Het blijft 
soms wel vermoeiend.  
 
F De islam helpt mij om door moeilijke situaties heen te komen. Ik haal veel kracht 
en steun uit mijn geloof. Tijdens mijn gebeden word ik vaak emotioneel en dat 
betekent ook heel veel. Het voelt erg vertrouwd om dan door te gaan. Ik heb wel 
vaak iemand nodig om mee te praten, meestal is dat mijn verloofde want hij 
begrijpt mij goed.  
 
G Ik haal veel steun uit de islam, mijn vader begrijpt mijn keuze niet en mijn oma 
ook niet. Ik heb geen familie of dergelijke dus loop niet vaak tegen incidenten aan. 
Ik zou het wel fijn vinden om begrepen te worden wanneer ik ergens tegenaanloop 
of iets meemaak.  
 
H Ik kan mijn verhaal goed kwijt bij mijn vrienden, denk dat dat mij helpt. Ik ben 
sowieso heel nuchter en het boeit me niet snel wat mensen denken. Ik denk dat 
vrouwen daar anders in staan dan mannen. Wanneer ik iets mee zou maken wat 
echt niet door de bocht kan dan doe ik aangifte. Ik haal veel sabr (geduld) uit mijn 
geloof.  
 
I Ik heb altijd een luisterend oor nodig gehad, ik zou nooit zo snel iemand aangeven 
of iets. Maar die rol heeft niemand waargemaakt, mijn moeder spreek ik weinig en 
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mijn vader heeft het er niet over. Als ik deel dat ik iets meemaak dan geven ze 
diegene gelijk en mij niet. Mijn verloofde is gelukkig een goede luisteraar en ik haal 
veel steun uit het gebed.  
 
J Ik heb wel eens een incident op Facebook geopenbaard, daar heb ik veel reacties 
op gehad van allemaal lieve mensen. Er zaten ook nare reacties tussen maar die 
negeerde ik. Ik vind sociale media echt een uitlaatklep, ik zou nooit zo snel iemand 
uit mijn directe omgeving kunnen vertellen als ik iets meemaak.  
 
K Ik deel altijd alles met mijn man en zusjes. Ik moet zeggen dat de familie van mijn 
man ook een enorme steun zijn. Mijn ouders helpen mij helaas nergens bij. Ik haal 
veel steun uit het geloof, daarom motiveert het mij ook om steeds meer kennis op 
te doen. De buitenwereld hoeft mij niet te accepteren, ik heb voldoende mensen m 
mij heen die dat wel doen. Alhoewel ik graag zou willen dat mijn ouders mij wel 
accepteren, in de islam spelen ouders een belangrijke rol.  
 
L Ik heb altijd een luisterend oor nodig gehad, mijn zus woont in het buitenland dus 
die spreek ik minder snel i.v.m. tijdsverschil etc. mijn familie is extreem rechts en 
begrijpen mijn keuze totaal niet. Ik merk dat ik in het diepe val als ik iets meemaak, 
maar gelukkig kan ik in het gebed en in mijn dua veel kwijt (smeekbede).  
 
M Mijn moeder hoort mij altijd aan want ze wil mij altijd beschermen, daar ben ik 
haar wel dankbaar voor. Ondanks ze niet altijd begrijpt waarom ik met bepaalde 
dingen zit en mij verwijt dat ik er zelf voor kies. Ik heb nooit iets heel vervelends 
meegemaakt maar ik denk dat ik het dan ook aan iemand zou vertellen, ik ben best 
wel verlegen. Ik zou nooit zo snel naar een vreemde toe gaan om mijn verhaal te 
delen.  
  
N Ik heb gewoon altijd begrip nodig gehad, in elke situatie. Wanneer ik een 
incident zou meemaken vertrouw ik er niet meer op dat iemand mij zou begrijpen. 
Mijn eigen familie wil mij niet eens begrijpen. Ik haal steun uit mijn geloof, dat is 
voor nu voldoende. 
  
O Ik zou niet weten wat ik nodig zou hebben, ik negeer veel dingen vaak en 
probeer mij niet druk te maken om problemen die van deze wereld zijn. Allah test 
mij en ik ben daar dankbaar voor. Ik denk dat ik er niks mee zou doen als ik iets 
meemaak, ik zou bidden voor mijn verdriet en de stress wegdenken. 

Kennis over de 
beschikbare 
voorzieningen in de 
gemeente Utrecht 
voor het bestrijden 
van o.a. 
discriminatie, 
islamofobie en 
uitsluiting.  

A Ik heb eigenlijk geen idee van de voorzieningen in de gemeente Utrecht wat 
betreft het bestrijden van islamofobie of discriminatie. Ik weet dat je bij 
verschillende moskeeën terecht kan om bijvoorbeeld sociale contacten op te 
bouwen en om Nederlandse lezingen bij te wonen. Ik weet dat er ook Arabische 
lessen worden gegeven maar ik weet niks van een voorziening waar je terecht kan 
voor dit soort zaken. Ik loop wel stage bij op een school voor speciaal onderwijs, 
daar hebben we af en toe projecten met ‘stop pesten’ maar dat is ook het enige 
waar ik van op de hoogte ben.  
 
B Ik weet niet wat voor voorzieningen er zijn, ik heb er ook nooit naar gezocht. Ik 
ervaar het ook anders, ik heb nooit het gevoel dat ik recht heb op hulp. Ik denk 
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altijd van ‘je hebt er zelf voor gekozen, stel je niet aan geboren moslims die er wel 
uitzien als moslim hebben meer last van discriminatie dan ik’. Daarom ben ik er zelf 
nooit op zoek naar geweest.  
 
C Nee, ik ben niet bekend met de voorzieningen in de gemeente Utrecht. 
 
D Ik ben niet op de hoogte van de voorzieningen die dit soort problemen 
aanpakken, het enige waar ik aan denk is Facebook. Ik zou eerder op Facebook een 
bericht plaatsen als ik iets meemaak. Ik zou eigenlijk niet weten waar ik verder naar 
toe moet gaan.  
 
E Ik heb nog nooit gehoord van de voorzieningen die je noemt, ik weet ook niet 
wat mijn gemeente daarin doet eerlijk gezegd. 
 
F Ik heb geen idee wat de gemeente Utrecht doet om islamofobie aan te pakken. Ik 
ken de voorzieningen ook niet eigenlijk. Ik zeg je eerlijk, Maarssen is best groot. Ik 
denk dat je in Overvecht en Kanaleneiland sneller op de hoogte bent.  
 
G Ik weet dat er in Utrecht veel wordt gedaan om groepen bij elkaar te brengen, 
maar ik ken deze voorzieningen zelf niet. Ik heb het nooit nodig gehad daarom 
denk ik, of nooit over nagedacht. 
 
H Ik weet eigenlijk niet wat voor voorzieningen er zijn heel eerlijk gezegd. Ik weet 
wel dat er bijvoorbeeld in de bibliotheek veel wordt gedaan om de Nederlandse 
taal beter te leren maar dat is het enige.  
 
I Mijn verloofde houdt zich bezig met vele organisaties vanuit de moskee, maar dat 
is niet vanuit de gemeente denk ik? Ik weet het eerlijk gezegd niet.  
 
J Ik heb geen idee, zoals ik al zei is mijn uitlaatklep sociale media. Ik uit mezelf 
sneller op het internet en ben niet bezig met het zoeken van groepen ed. waar ik 
mijn verhaal kwijt kan. Het is natuurlijk goed dat het er dus wel is.  
 
 
 
K Ik weet niet wat voor voorzieningen er zijn, maar ik weet wel dat de 
Marokkaanse moskee actiever is met dit soort onderwerpen. Ik kom normaal 
gesproken bij de Turkse moskee en die zijn niet bezig met dit soort onderwerpen.  
 
L Ik ken wel een aantal organisaties maar die zitten niet in Utrecht, ik had wel eens 
gegoogeld maar er niks mee gedaan. In Utrecht weet ik eerlijk gezegd niet wat er 
wordt gedaan, maar het kan vast niet missen. 
 
M Nee ik zou het niet weten, mijn moeder is mijn voorziening haha. ik heb nooit 
echt nagedacht erover, ik denk dat ik het daarom ook niet ken. Ik heb vast wel eens 
iets voorbij zien komen maar voor nu weet ik het even niet. 
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N Ik weet dat je bij de politie bijvoorbeeld aangifte kan doen maar dat is landelijk. 
Er zijn in Utrecht heel veel organisaties maar ik moet eerlijk zeggen dat ik geen een 
ken. Ik heb weinig vertrouwen in dat soort dingen. De islam en buitenlanders 
worden nou eenmaal door sommige mensen niet geaccepteerd, denk niet dat een 
ander dat veranderd kan worden eerlijk gezegd.  
  
O Nee, ik ben niet bekend met de voorzieningen in Utrecht.  
 

Bekendheid Artikel 1 
Midden Nederland 

A Kent Art.1 MN niet. 
 
B Kent Art.1 MN niet. 
 
C Kent Art.1 MN niet. 
 
D Kent Art.1 MN niet. 
 
E Kent Art.1 MN niet. 
 
F Kent Art.1 MN niet.  
 
G Kent Art.1 MN niet.  
 
H Kent Art.1 MN niet. 
 
I Kent Art.1 MN niet. 
 
J Kent Art.1 MN niet. 
 
K Kent Art.1 MN niet. 
 
L Kent Art.1 MN niet. 
 
M Kent Art.1 MN niet. 
 
N Kent Art.1 MN niet. 
  
O Kent Art.1 MN niet. 
 
 
 

Tips/adviezen voor 
Artikel 1 Midden 
Nederland  

A Ja, het eerste waar ik aan denk is sociale media. Dat is natuurlijk iets wat heel 
groot is. Ik heb nog nooit van Artikel 1 gehoord. Of flyers buiten uitdelen om 
reclame te maken. En ik denk dat heel veel mensen face to face contact ook wel 
spannend vinden en dat daarom telefonisch contact ook wel de drempel heel erg 
verlaagd. Dat er dan een soort spreekuur is en dat je ze dan telefonisch kunt 
bereiken en op die manier je verhaal kwijt kan. Ik denk dat sociale media een 
goede manier is om bekeerlingen te bereiken in deze tijd.  
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B Ik denk dat praktische dingen heel belangrijk zijn, dus dat ze goed bereikbaar zijn 
want dat verlaagd de drempel. En verder dat ze eigenlijk islamofobie bewust 
maken bij bekeerlingen zodat ze er op de hoogte van zijn wanneer het speelt.  
 
C Mijn enige tip is eigenlijk dat juist nu ervoor gaan zorgen dat ze bekender zijn en 
dat mensen van hun bestaan afweten. Voor wat ze staan en wat ze überhaupt 
kunnen betekenen. Ja, dus misschien wat meer reclame maken ervoor. Het is ook 
handig dat wanneer je belt je niet de hele tijd doorverbonden wordt of dat je nooit 
teruggebeld wordt, dus dat ze wel goed bereikbaar zijn.  
 
D Misschien is het handig als Artikel 1 werknemers heeft die in hetzelfde schuitje 
zitten als bekeerlingen en ons begrijpen. Of in ieder geval iemand die zich kan 
inleven in onze situatie. Het is altijd zo moeilijk als je naar iemand toegaat die 
bijvoorbeeld:  ik ben zwart en ik word gediscrimineerd n ik ga naar een witte 
persoon toe om te zeggen dat ik word gediscrimineerd. Diegene kan zich dan niet 
inleven. Het is ook goed als ze bijeenkomsten organiseren om een beetje 
perspectief te bieden over wat misschien mensen wel helemaal verkeerd begrepen 
hebben en gewoon beantwoorden.  
 
E Ik denk dat ze misschien actiever moeten zijn op sociale media. Ga bijvoorbeeld 
adverteren op Instagram en Facebook. Van die standaard gesponsorde berichten 
die je zelf niet volgt weet je wel. Ik denk dat het misschien ook wel goed is om een 
folder of een poster op te hangen bij een moskee of in ieder een islamitische 
doelgroep te bereiken en te adviseren.  
 
F Ik denk dat Artikel 1 MN niet per se de drempel hoeft te verlagen maar wel 
adverteren op het internet. Ze kunnen bijvoorbeeld elke dag een filmpje plaatsen 
op Instagram en Facebook en dan met name in groepen op Facebook zoals 
‘bekeerlingen bijeen’. Ik volg bijvoorbeeld pagina’s zoals ‘Minute for Allah’. Daar 
zitten veel bekeerlingen op en zij hebben een groot bereik. Ik volg ze en ze zijn 
actief, daardoor zie ik elke dag wat van ze snap je? 
 
G Ik denk dat adverteren in ieder geval een goede optie is, ik heb nog nooit van ze 
gehoord. Daarbij denk ik dat ze de drempel laag moeten houden en dat je dus ook 
anoniem kan bellen etc. Ik denk dat dat misschien al wel kan hoor maar dan 
moeten ze echt wel bekender worden. Tegenwoordig zijn mensen het beste te 
bereiken via het internet.  
 
H Actiever worden op sociale media en bekeerlingen en geboren moslims bereiken 
door facebook groepen waar zij inzitten. Dat is eigenlijk mijn enige tip. 
 
 
 
I Ik ben sowieso een voorstander van meer adverteren op Instagram en Facebook 
maar ook bijvoorbeeld YouTube gebruiken. Stuur mensen de straat op met een 
camera en doe live korte interviews of stellingen. De jeugd kijkt nu vooral naar 
YouTube ik denk dat ze daar heel ver mee komen. 
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J Ik denk meer reclame maken, ik heb nog nooit van ze gehoord. Als ze echt 
bekeerlingen willen bereiken dit proberen via de moskee en Facebook groepen 
waar zij in zitten. Je zei dat ze op LinkedIn actief zijn, ik weet dat heel veel jongeren 
dat niet zijn dus dat is sowieso niet handig.   
 
K Bekende mensen zoeken die een voorbeeldfunctie hebben die deze organisatie 
en dit onderwerp bespreekbaar maken op sociale media. Bijvoorbeeld rappers of 
vloggers. Ik denk dat ze daarmee veel mensen kunnen bereiken. Je zei zelf dat er in 
Utrecht veel voorzieningen zijn, ze moeten dan het verschil maken en het 
vertrouwen winnen denk ik.  
 
L Meer langsgaan op middelbare scholen, MBO en HBO om te adverteren. Ook op 
straat en op sociale media moeten ze actiever zijn. Ik denk dat ze dan wel mensen 
kunnen bereiken.  
 
M Mijn enige tip zou zijn dat ze zichtbaarder moeten zijn, dat kan op verschillende 
manieren. Ik denk dat het een hele mooie kans zou zijn voor bekeerlingen in 
moeilijke situaties. 
 
N Ik weet niet echt of ik een tip heb die bruikbaar is, ze zijn niet een hele bekende 
organisatie daar kunnen ze wat mee. Zoals ik al zei ik heb niet echt de hoop dat ze 
wat kunnen betekenen. Dus misschien iets met vertrouwen etc.? 
  
O Ze kunnen handvaten bieden aan bekeerlingen om verder te komen, ook vanuit 
islamitisch perspectief als ze dat kunnen. Sowieso mensen met kennis in dienst 
hebben over de islam of iemand die kan doorverwijzen? Maar ook bijvoorbeeld 
hoe je je familie de situatie kan uitleggen of hoe je de banden met je familie kan 
verbeteren. Denk dat dat soort dingen belangrijker zijn voor een bekeerling dan 
islamofobie op straat. 
 

 
  
 
 
 
 


