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Voorwoord 

 

Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘SJD’ers, een knelpunt in de bestrijding van discriminatie?’. Dit 

onderzoeksrapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Sociaal 

Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht 

van Art.1 Midden Nederland [Art.1 MN]. Het onderwerp heeft mijn hart gegrepen door de relatie 

die wordt gelegd tussen de pijnlijke actualiteit van arbeidsmarktdiscriminatie en mijn professie, 

sociaal juridisch dienstverlener.  

 

Het onderwerp boeide mij, maar dit heeft niet weggenomen dat het onderzoeksproces onzeker en 

spannend is geweest. Dankbaar ben ik daarom voor de ondersteuning die ik hierin van 

verschillende personen heb mogen ontvangen. Allereerst door Miny van Haestregt en Michel 

Aben van Art.1 MN. Zij hebben mij in mijn kracht gezet door mij de vrijheid en het vertrouwen te 

geven om mijn visie uit te werken en een eigen onderzoeksonderwerp aan te dragen. Het gevolg is 

dat ik met passie dit onderzoek heb kunnen uitvoeren. Daarnaast heb ik feedback van hen mogen 

ontvangen en heeft hun groeiende enthousiasme voor dit onderwerp mij gemotiveerd in dit proces. 

Uiteraard is ook mijn afstudeercoach, Hannie Geugjes, en peergroup van grote ondersteuning 

geweest tijdens het afstuderen, zowel inhoudelijk als op emotioneel gebied. Mijn tweede 

beoordelaar, Jolien Companjen, heeft eveneens door haar kritische blik mijn onderzoek tot een 

mooier geheel weten te brengen. De respondenten hebben mijn onderzoek gesteund door tijd en 

energie te investeren en tot slot heb ik ook steun ervaren van mijn familie en vrienden. Een 

hartelijk dank dan ook aan deze personen en alle anderen die betekenisvol zijn geweest in deze 

periode.  

 

Het is mijn intentie geweest om dit rapport als een kroon op mijn vierjarige studie te laten zijn. 

Het is aan de lezer om dit te beoordelen, mij rest daarom alleen nog te zeggen: Veel leesplezier!  

 

Utrecht, 17 mei 2017 
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Samenvatting 

 

Arbeidsmarktdiscriminatie is een actueel probleem. Art.1 Midden Nederland is een van de 

organisaties die zich inzet om (de gevolgen van) deze discriminatie te beperken en bestrijden. Het 

belang van doorverwijzingen vanuit dienstverleningsorganisaties naar Art.1 MN is groot. 

Enerzijds voor de cliënt zelf anderzijds komt dit ook de dienstverlening en samenleving ten goede. 

Verschillende signalen wezen er echter op dat SJD’ers over onvoldoende kennis beschikken over 

arbeidsmarktdiscriminatie om adequaat door te kunnen verwijzen bij arbeidsmarktdiscriminatie. 

Art.1 MN heeft daarom opdracht gegeven om te onderzoeken of SJD’ers een knelpunt zijn in de 

bestrijding van discriminatie. Hierin is de volgende hypothese leidend geweest in het onderzoek: 

Aankomend SJD’ers hebben onvoldoende kennis over arbeidsmarktdiscriminatie, op juridische, 

methodische en funderende vlak, om adequaat te kunnen doorverwijzen bij 

arbeidsmarktdiscriminatie.  

Deze hypothese is onderzocht door een enquête af te nemen bij een aselecte steekproef van 

derdejaars SJD-studenten. Deze enquête heeft de kennis op het juridische, methodische en 

funderende gebied getoetst. De resultaten van het onderzoek hebben het signaal bevestigd: 

tweederde van de SJD’ers heeft cliënten gehad die in aanmerking zijn gekomen met 

arbeidsmarktdiscriminatie, waarvan slechts 4% heeft doorverwezen. Het gebrek aan 

doorverwijzingen komt met name doordat de juridische en funderende kennis ontbreekt. Oftewel 

SJD’ers weten niet wanneer en waarom deze zouden moeten doorverwijzen.  

SJD’ers blijken dus inderdaad een knelpunt in de bestrijding van (de gevolgen) van 

discriminatie, maar de Hogeschool Utrecht heeft hier grotendeels debet aan. Er wordt immers 

onvoldoende informatie verschaft zodat SJD’ers de competentie ‘adequaat doorverwijzen bij 
arbeidsmarktdiscriminatie’ kunnen vervullen. Art.1 MN is daarom geadviseerd om haar kennis te 

gebruiken om ondersteuning te bieden aan de Hogeschool Utrecht in de vormgeving van het 

curriculum ten aanzien van arbeidsmarktdiscriminatie. Hiermee wordt zowel het belang van Art.1 

MN als van de Hogeschool Utrecht gediend. Art.1 MN kan er op deze manier voor zorgen dat er 
meer aandacht komt voor discriminatie bij SJD-organisaties. De Hogeschool Utrecht kan er op 

deze manier voor zorgen dat SJD’ers volledig de competentie ‘adequate doorverwijzing’ kunnen 

vervullen. Deze aanbeveling is opgevolgd en heeft geresulteerd in een concreet adviesrapport met 

een uitgebreide training.   
 

Ben je na het lezen hiervan benieuwd naar je eigen kennis over arbeidsmarktdiscriminatie? Klik 

dan hier om jouw eigen kennis te testen! Room Name: ARBEIDSMARKTDISCRIMINATIE.1  

 

                                                
1 Lukt het niet op de link te openen? Ga dan naar www.socrative.nl, klik op ‘student login’ en vul de room 
name in.  
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1 Inleiding 

 

1.1 Signaalbeschrijving 

Chantal Kok (20) komt op tijd voor haar wekelijkse afspraak met de schuldhulpverlener. Ze is erg 

gemotiveerd om haar schuldenlast van 16.000 euro aan te pakken, aangezien ze momenteel in 

verwachting is van haar eerste kind. Een voorwaarde voor het saneringskrediet is een stabiel 

inkomen, waardoor ze actief op zoek is naar een baan. Chantal vertelt aan haar 

schuldhulpverlener dat ze was uitgenodigd op sollicitatiegesprek, maar dat ze is afgewezen 

vanwege haar zwangerschap. Ze begrijpt dit ook wel; de werkgever kan hierdoor immers niet op 

haar rekenen. De schuldhulpverlener is verontwaardigd over de situatie en laat haar weten dat dit 

wettelijk gezien niet mag. Chantal geeft aan dat het toch geen zin heeft om erachteraan te gaan. 

Aankomende week heeft zij een nieuw sollicitatiegesprek en hoopt dat dit beter zal gaan. Als 

Chantal thuiskomt vraagt ze zich af of ze niet beter verder kan gaan met solliciteren als de 

bevalling achter de rug is… 

 

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 

wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 

ook, is niet toegestaan,’ aldus het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet. Ondanks dit verbod 

is Chantal’s situatie geen uitzondering: ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking ervaart 

discriminatie.2 De gevolgen hiervan zijn voor het desbetreffende individu veelvoudig, zoals 

afnemende motivatie en toenemende kans op depressiviteit.3 Discriminatie ondermijnt daarbij ‘de 

fundamentele behoefte van de mens om de wereld als eerlijk en rechtvaardig te zien’. Voor de 

samenleving kan dit er onder andere toe leiden dat er segregatie ontstaat: groepen die structureel 

slachtoffer zijn van discriminatie kunnen zich gaan onttrekken van de samenleving.4  

Van grote invloed is echter de manier waarop wordt omgegaan met discriminatie. Actief 

optreden tegen discriminatie, door hierover in gesprek te gaan en/of hiervan melding te maken bij 

een antidiscriminatievoorziening [ADV] zoals Art.1 Midden Nederland [Art.1 MN], vermindert 

de gevolgen voor het individu en daarmee uiteindelijk ook de gevolgen voor de samenleving.5 Het 

zorgt er tevens voor dat discriminatie zichtbaar en inzichtelijker wordt. Op gemeentelijk en 

landelijk niveau kan hierdoor beter worden geanticipeerd op discriminatie, bijvoorbeeld door 

middel van nieuwe sollicitatiemethodes zoals het anoniem solliciteren.6  

Ondanks de wetenschap dat actief optreden positieve effecten heeft voor preventie, 

bestrijding en behandeling van discriminatie, wordt er weinig naar buiten getreden met ervaren 
                                                
2 Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, p. 42. 
3 Clark, e.a. 1999; Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, pp. 36/37; Van Rooijen 2010. 
4 Lavender 2009; Stroebe 2009. 
5 Van Rooijen 2010, pp. 26/40/43. 
6 Gemeente Den Haag 2016. 
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discriminatie: in minstens 70% van alle gevallen wordt er geen melding gedaan. De reden hiervan 

is met name omdat het nut van de melding niet wordt ingezien, er weinig vertrouwen is in 

instanties of onduidelijk is of er daadwerkelijk sprake is van discriminatie.7  

Aankomend professionals van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening [SJD] in de 

provincie Utrecht kunnen hierin van betekenis zijn. Zij zijn of worden actief op het terrein waar 

discriminatie het meest voorkomt: de arbeidsmarkt, denk aan het UWV WERKbedrijf of 

buurtteams.8 De sociaal juridisch dienstverleners [SJD’ers] kunnen discriminatie signaleren, de 

cliënt hierover informeren en verbinding leggen met antidiscriminatievoorzieningen. Uit 

rapportages van Art.1 MN blijken de doorverwijzingen in de provincie Utrecht vanuit SJD-

organisaties naar Art.1 MN echter zeer laag.9 In de gebieden waar door Art.1 MN trainingen 

worden gegeven aan dit soort organisaties, is wel een toename van doorverwijzingen te zien. Een 

verklaring kan dus zijn dat er een gebrek is aan kennis ten aanzien van arbeidsmarktdiscriminatie. 

Uit eigen ervaring kan ik dit ondersteunen, aangezien Chantal mijn cliënt was. Alhoewel ik ervan 

op de hoogte was dat deze situatie in strijd was met de Algemene Wet Gelijke Behandeling, heb ik 

de cliënt niet gemotiveerd om de discriminatie te melden.10 Ik was namelijk onbekend met 

organisaties zoals Art.1 MN en mijn verwachting was dat dit uiteindelijk ook weinig zou 

opleveren. Er kunnen echter meer verklaringen zijn om als professional niet door te verwijzen in 

geval van discriminatie, zoals onvoldoende kennis van de wetgeving rondom discriminatie. 

Professionals bij het Uitvoeringsinstituut Werkgeversverzekeringen [UWV] herkennen 

bijvoorbeeld zelden dat er sprake is van zwangerschapsdiscriminatie.11  

Er is dus aanleiding om te verwachten dat er een tekort aan kennis is bij SJD’ers op het 

gebied van arbeidsmarktdiscriminatie. De consequenties hiervan zijn niet alleen voor het individu 

of de samenleving: ook de dienstverlening lijdt hieronder. SJD-organisaties zijn namelijk vaak 

gericht op het zoeken van werk voor en met de cliënt, denk bijvoorbeeld aan de 

schuldhulpverlening en het UWV WERKbedrijf. Op het moment dat er discriminatie plaatsvindt 

op de arbeidsmarkt en dit niet actief wordt opgepakt door de professional, dan kan dit tot gevolg 

hebben dat de motivatie tot solliciteren sterk afneemt.12 Het gevolg is dat de doorstroom naar werk 

wordt belemmerd, waardoor de dienstverlening stagneert. 

Gezien de signalen van een tekort aan kennis van arbeidsmarktdiscriminatie bij SJD’ers, en 

de brede consequenties hiervan, heeft Art.1 MN besloten om hier een onderzoek naar in te stellen. 

Op het moment dat de signalen worden bevestigd, dan kan de Hogeschool Utrecht hierin van 

betekenis zijn. Zij kunnen het curriculum zo aanpassen dat de kans wordt vergroot dat SJD’ers 

                                                
7 Boog, e.a. 2010, p. 11; Vooijs 2015, p. 46. 
8 Idem, p. 67. 
9 Art.1 MN 2016. 
10 Art. 5 lid 1 sub a AWGB. 
11 NOS 2016. 
12 Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, pp. 36/37. 
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wél aan de competentie van adequate doorverwijzing bij arbeidsmarktdiscriminatie kunnen 

voldoen. Er zal aan Art.1 MN advies worden uitgebracht met het oog op een toename van 

doorverwijzingen vanuit SJD-organisaties naar Art.1 MN.  

 

1.2 Visie 
De verantwoordelijkheid tot bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt ligt in mijn optiek 

bij meerdere partijen. In dit onderzoek zal dit worden belicht vanuit Art.1 MN, de SJD’er en de 

Hogeschool Utrecht, waarbij ik ernaar streef om de verbinding te leggen tussen deze partijen. Ik 

heb mijzelf, zijnde SJD’er, als een knelpunt ervaren in deze verbinding, doordat ik mijn cliënt niet 
heb doorverwezen naar een antidiscriminatievoorziening toen zij was gediscrimineerd op de 

arbeidsmarkt. Deze signalering heeft mij gemotiveerd om te onderzoeken of dit op grote schaal 

voorkomt. Indien aankomend SJD’ers inderdaad als knelpunt kunnen worden bestempeld, dan kan 

de Hogeschool Utrecht hierin van betekenis zijn door de SJD’er in de gelegenheid te stellen om 
voldoende kennis te verkrijgen over discriminatie op de arbeidsmarkt, (A) zodat er adequaat kan 

worden doorverwezen. (B) De doorverwijzingen vanuit SJD gerelateerde organisaties naar Art.1 

MN kunnen dan toenemen, waarmee zowel de cliënt als de dienstverlening is gediend. (C) Mijn 

visie is dus een integrale aanpak ten dienste verschillende tussendoelen, maar met één einddoel: 
de bestrijding van (de gevolgen van) ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt. (D)    

 

Figuur 1. Samenwerking Art.1 MN en Hogeschool Utrecht 
 

 

 

 
 

 

 
1.3 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om Art.1 MN inzicht te geven in de mate waarin (aankomend) 

SJD’ers van de Hogeschool Utrecht adequaat kunnen doorverwijzen bij 

arbeidsmarktdiscriminatie, zodat er aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de Hogeschool 

Utrecht ten aanzien van het curriculum op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie, waarmee een 
toename wordt beoogd van doorverwijzingen vanuit SJD-organisaties naar 

antidiscriminatievoorzieningen. 

 
 
 
 

A B C D 
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1.4 Vraagstelling  
In hoeverre beschikken aankomend SJD’ers van de Hogeschool Utrecht over voldoende kennis 
van arbeidsmarktdiscriminatie om adequaat te kunnen doorverwijzen bij 

arbeidsmarktdiscriminatie? 

1 Wanneer is er op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving sprake van discriminatie? 

2 Op welke gebieden van de arbeidsmarkt kan sprake zijn van discriminatie?  
3 Bij welke organisaties in de provincie Utrecht kan arbeidsmarktdiscriminatie worden gemeld 

en met welk doel?  

4 Krijgen SJD’ers te maken met arbeidsmarktdiscriminatie en verwijzen zij hierbij door? 

5 In hoeverre kunnen aankomend SJD’ers arbeidsmarktdiscriminatie herkennen?  
6 In hoeverre zijn aankomend SJD’ers bekend met ADV’s en hun taken en werkwijze?  

7 In hoeverre zijn aankomend SJD’ers bekend met de achterliggende doelen van ADV’s?  

8 In hoeverre vinden aankomend SJD’ers dat zij voldoende kennis hebben gekregen om 

adequaat te kunnen doorverwijzen bij arbeidsmarktdiscriminatie? 

 

1.5 Operationalisering 

 

Aankomend sociaal juridisch dienstverleners  

SJD’ers Derdejaars studenten van de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool 

Utrecht [HU] in Utrecht.  

 

Antidiscriminatievoorzieningen 

ADV Antidiscriminatievoorzieningen zijn volgens art. 2 lid 1 van de Wet Gemeentelijke 

Antidiscriminatievoorzieningen [WGA] ingesteld om onafhankelijke bijstand te verlenen aan en 

klachten te registreren van personen die, op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling 

[AWGB] of op basis van andere wetgeving, zijn gediscrimineerd. 

 

Discriminatiegronden  

De wet spreekt van verschillende kenmerken waarop een individu gediscrimineerd kan worden. 

Het kenmerk wordt de discriminatiegrond genoemd. Zie hoofdstuk drie voor meer informatie.  

 

Doorverwijzen 

 Het uitgangspunt in dit onderzoek is dat er adequaat kan worden doorverwezen op het moment dat 

de SJD’er kennis heeft op de volgende gebieden:  

• Juridisch: De SJD’er kan situaties herkennen waarin op grond van Nederlandse wet- en 

regelgeving sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. 
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• Methodisch: De SJD’er is op de hoogte van het bestaan van ADV’s en men kent de taken en 

werkwijze van ADV’s. 

• Funderend: De SJD’er heeft inzicht in de gevolgen van ervaren discriminatie voor het 

individu, de dienstverlening en de samenleving en kan deze koppelen aan de taken van een 

antidiscriminatievoorziening. 

 

SJD-organisaties  

De opleiding SJD leidt studenten op tot sociaal juridisch dienstverleners. In de opleiding worden 

de volgende domeinen gekoppeld aan het werkveld van de SJD’er, deze worden in dit onderzoek 

aangeduid als SJD-organisaties:  

• Arbeid (bv. UWV Werkbedrijf, re-integratiebureau) 

• Inkomen (bv. Afdeling Sociale Zaken bij de gemeente, UWV) 

• Justitiële dienstverlening (bv. Reclassering, IND) 

• Schulden (bv. Schuldhulpverlening, bewindvoering) 

• Wonen (bv. Woningbouwcorporatie) 

 

1.6 Leeswijzer 

In dit rapport zal de kennis van aankomend SJD’er over arbeidsmarktdiscriminatie naar voren 

komen. In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek geschetst. Het tweede hoofdstuk zal 

beschrijven op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd. Alvorens er dieper wordt ingegaan op de 

kennis van SJD’er, zal de lezer in de opvolgende hoofdstukken eerst worden meegenomen in de 

kennis die zij zouden moeten hebben. Zo zal hoofdstuk drie en vier verduidelijken wanneer er 

sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. Hoofdstuk vijf zal de verschillende organisaties in de 

provincie Utrecht behandelen waarbij arbeidsmarktdiscriminatie kan worden gemeld. Hoofdstuk 

zes laat allereerst zien in hoeverre aankomend SJD’er te maken krijgen met 

arbeidsmarktdiscriminatie en hierbij doorverwijzen. Vervolgens wordt de kennis van hen 

beschreven aan de hand van drie aspecten. Het juridische aspect behandeld in hoeverre 

arbeidsmarktdiscriminatie wordt herkend. Het methodische aspect laat zien in hoeverre zij bekend 

zijn met ADV’s en hun werkwijze. Het funderende aspect geeft inzicht in hoeverre SJD’ers weten 

waarom zij moeten doorverwijzen. Het onderzoek zal worden afgesloten met een conclusie en 

aanbevelingen ten aanzien van Art.1 MN. In de bijlagen is de literatuurlijst te vinden, de 

antwoorden op de casussen uit het vierde hoofdstuk en de enquête met uitwerking. Ten slotte 

bevat de bijlage een uitwerking van het toepassingsproduct en de vrije ruimte in de vorm van een 

adviesrapport aan de Hogeschool Utrecht en een uitwerking van het advies; een training over 

doorverwijzing bij arbeidsmarktdiscriminatie. 
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2 Methodologie  

 

Het onderzoek is praktijkgericht en beschrijvend vanwege de aanleiding van het onderzoek: de 

signalen vanuit de praktijk en resultaten uit verschillende onderzoeken over het tekort aan kennis 

over discriminatie.13 In dit onderzoek is de kennis over discriminatie ten aanzien van een 

specifieke doelgroep onderzocht, namelijk aankomend SJD’ers. De hypothese van dit onderzoek 

is gebaseerd op de eerdergenoemde onderzoeken en ervaringen. Deze luidt: 

Aankomend SJD’ers hebben onvoldoende kennis over arbeidsmarktdiscriminatie, op juridische, 

methodische en funderende vlak, om adequaat te kunnen doorverwijzen bij 

arbeidsmarktdiscriminatie.  

 

De eerste drie deelvragen zijn aan de hand van kwalitatief onderzoek beantwoord door middel van 

deskresearch, oftewel literatuuronderzoek.14 Via databanken zoals Google Scholar en LUCAS is 

systematisch naar literatuur gezocht. De kennis van de opdrachtgever is eveneens benut door 

trendrapportages en praktijkervaring van Art.1 MN mee te nemen in het onderzoek. Daarbij is een 

training bijgewoond van het College voor de Rechten van de Mens. De kennis die hieruit is 

verworven is eveneens verwerkt in deze deelvragen. 
De deelvragen vier tot en met acht zijn beantwoord aan de hand van kwantitatief onderzoek.15 

Er is een enquête ingezet om de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten, doordat de inhoud 

identiek is en sturing van de interviewer wordt voorkomen.16 Om de controleerbaarheid te 

vergroten zijn de onderzoekstappen opgenomen in de opvolgende paragrafen.17 

Tijdens het onderzoek is het belangrijk om kritisch te blijven en aanpassingen te durven 

doen. Als gevolg hiervan is ervoor gekozen om, in tegenstelling tot de onderzoekopzet, geen 

interviews af te nemen bij de respondenten en de enquête online te laten invullen. In het interview 

was beoogd om antwoord te krijgen op de vraag of en op welke wijze SJD-studenten een 

aanpassing wilden van het curriculum van de SJD-opleiding op het gebied van 

arbeidsmarktdiscriminatie. De beantwoording van deze vraag hangt echter samen met de 

onderzoeksresultaten en de verwachting was dat de resultaten hierdoor niet concreet zouden zijn. 

Daarbij is het ten gunste van de effectiviteit en respons als de enquête online wordt ingevuld, 

aangezien deze vorm minder energie en tijd kost. Ten slotte is dit betrouwbaarder, doordat alle 

respondenten de enquête op dezelfde wijze maken. Oorspronkelijk zou immers een deel de 

enquête online maken en een deel samen met de onderzoeker. Om de validiteit door deze keuze 

niet af te laten nemen is er in de introductie van de enquête duidelijk aangegeven dat er geen 
                                                
13 Neuman 2014, p. 13; Vooijs 2015, p. 46; Boog, e.a. 2010, p. 11. 
14 Van Schaaijk 2011, p. 80; Van Veen en Westerkamp 2010, p. 14.  
15 Neuman 2014, p. 51. 
16 Van Schaaijk 2011, p. 89. 
17 Idem, p. 145. 
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gebruik mag worden gemaakt van internet of een beroep mag worden gedaan op de kennis van 

anderen.18 Als alternatief is er een focusgroep gecreëerd uit de leden van de onderwijscommissie 

van de SJD-opleiding, een adviesorgaan van de SJD-opleiding welke bestaat uit SJD-studenten. 

Hierin zijn hun ideeën en percepties gevraagd ten aanzien van een advies aan de Hogeschool 

Utrecht. Deze resultaten zijn opgenomen in het adviesrapport.  

 

2.1 Voorbereiding 

De enquête bestaat uit meerkeuzevragen en enkele open vragen met betrekking tot de ervaring en 

basisgegevens van de respondent en de kennis op het funderende, methodische en juridische 

aspect. De ervaring van de respondent betreft de mate waarin zij zijn geconfronteerd met 

arbeidsmarktdiscriminatie en hebben doorverwezen. De basisgegevens van de respondent zijn van 

belang bij de interpretatie van de data. Indien een respondent veel stage- of werkervaring heeft, 

dan vergroot dit de kans dat hij/zij al in aanmerking is gekomen met ADV’s. In de funderende 

vragen staat centraal waarom SJD’ers zouden doorverwijzen, oftewel kennis over de doelen van 

ADV’s. De methodische vragen hebben betrekking op de bekendheid met ADV’s en hun taken. 

Het juridische aspect is gemeten met casussen waarin beoordeeld moet worden of er wel of geen 

sprake is van discriminatie. De onderwerpen in de casussen hebben betrekking op de arbeidsmarkt 

waarin de meest voorkomende terreinen en discriminatiegronden zijn verwerkt. Aangezien de 

werkelijkheid vaak complex is, zijn er verschillende antwoordmogelijkheden gegeven om de 

complexiteit te laten toenemen. De casussen zijn gebaseerd op zaken van het College voor de 

Rechten van de Mens en het voorlichtingsmateriaal van Art.1 MN. Een deel van deze casussen 

zijn in de praktijk getest en uitgevoerd, wat ten goede komt aan de validiteit van de test. Tot slot is 

een vraag in de enquête verwerkt waarin de respondent zelf kon aangeven in hoeverre deze 

voldoende kennis had verkregen vanuit de SJD-opleiding op de eerdergenoemde drie aspecten.  

De enquête is zo vormgegeven dat deze een tijdsbestek heeft van 10 tot 15 minuten. Een 

kortere duur zou ten koste gaan van de informatie die verworven kon worden en een langere duur 

zou de respons op de enquête mogelijk verkleinen.  

 

2.2 Uitvoering 

De enquête is afgenomen, in periode D van het schooljaar 2016-2017, onder derdejaars SJD-

studenten van de Hogeschool Utrecht in Utrecht. De reikwijdte van het onderzoek is beperkt tot de 

provincie Utrecht, gezien het tijdsbestek waarin in het onderzoek heeft plaatsgevonden. De 

omgeving is gekozen gezien de relevantie voor de opdrachtgever, Art.1 MN, welke de provincie 

Utrecht heeft als werkgebied. De doelgroep bestaat uit derdejaars studenten, aangezien de 

studenten in deze fase op basis van hun competentievereisten adequaat moeten kunnen 

                                                
18 Van Schaaijk 2011, p. 147. 
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doorverwijzen.19 De keuze voor aankomend SJD’ers is gemaakt, aangezien op basis van hun 

kennis bijna direct uitspraken kunnen worden gedaan ten aanzien van het curriculum.  

Om de vakkundigheid van dit onderzoek te waarborgen is er gebruik gemaakt van een 

aselecte steekproef.20 De namen van alle 156 derdejaars SJD-studenten zijn verzameld met 

goedkeuring van een docent van de Hogeschool Utrecht. Hiervan zijn er 25 aselect geselecteerd 

door middel van een functie in Excel. Het aantal respondenten is gekozen aan de hand van een 

steekproefberekening. Hierbij is een betrouwbaarheidsniveau van 90 procent ingesteld. Dit houdt 

in dat als dit onderzoek 100 keer herhaald zou worden, deze 90 keer dezelfde uitkomsten zal 

hebben. De foutmarge is ingesteld op 15 procent. Dit houdt in dat als 90 procent van de 

respondenten het antwoord fout heeft op 1 vraag, dan zal 75% tot 100% van alle derdejaars SJD-

studenten (de populatie) deze vraag ook fout hebben gehad. Gebruikelijk is om de foutmarge op 5 

procent in te stellen. Vanwege de effectiviteit is hiervoor niet gekozen, aangezien de kleine 

populatie in dit onderzoek ervoor zorgt dat de steekproef dan bijna uit de gehele populatie bestaat. 

De respondenten zijn persoonlijk per mail benaderd om de enquête online in te vullen. Op het 

moment er binnen twee werkdagen geen reactie was, dan werd per mail een reactie verzocht. 

Werd er alsnog geen reactie ontvangen, dan werd er na drie werkdagen opnieuw een mail 

verstuurd. Op het moment dat er na drie benaderingen niet werd gereageerd, dan werd er aselect 

een andere student geselecteerd om strategiefouten zo veel mogelijk te voorkomen.21  

 

2.3 Analyse 

De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in een datamatrix in Excel.22 De uitkomsten zijn 

daarnaast afzonderlijk op de drie aspecten geanalyseerd en verwerkt in verschillende figuren ter 

verduidelijking, zoals cirkel- en staafdiagrammen. De resultaten van de focusgroep zijn voor 

analyse verwerkt in een mindmap.  

 

2.4 Rapportage 

Op basis van de analyse is een rapportage gemaakt voor de opdrachtgever in de vorm van dit 

onderzoeksrapport. Hierin zijn de resultaten uit het onderzoek verwerkt en is advies gegeven over 

de stappen die Art.1 MN kan ondernemen. De resultaten zullen eveneens worden gepresenteerd 

aan Art.1 MN en de Hogeschool Utrecht. Aan de hand van deze rapportage is vanuit Art.1 MN 

aan de Hogeschool Utrecht een adviesrapport samengesteld met passende instrumenten om de 

kennis onder SJD’ers te vergroten.  

 

                                                
19 Studiewijzer stage, 2015 
20 Van Schaaijk 2011, p. 146; Neuman 2014, pp. 100, 101. 
21 Van Schaaijk 2011, p. 147. 
22 Idem, pp. 173, 174. 
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3 Discriminatie volgens de wet- en regelgeving 

 

Arbeidsmarktdiscriminatie is een breed begrip en kent vele vormen. Een verheldering van dit 

begrip zal daarom in de komende hoofdstukken worden gegeven. Hierin zal antwoord worden 

gegeven op de vraag wanneer er sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. In dit hoofdstuk zal de 

eerste deelvraag van dit onderzoek worden beantwoord: ‘Wanneer is er op grond van de 

Nederlandse wet- en regelgeving sprake van discriminatie?’. Het opvolgende hoofdstuk zal dieper 

ingaan op de vraag wat onder discriminatie op de arbeidsmarkt valt.  

 

3.1 De definitie van discriminatie  

Discriminatie ontstaat door vooroordelen, bepaalde opvattingen tegenover individuen vanwege 

zijn of haar kenmerken. Op het moment dat een vooroordeel omgezet wordt in een actie, dan 

spreken we over discriminatie.23 Discriminatie kan worden beschreven als het (actief) maken van 

verboden onderscheid tussen mensen op basis van een discriminatiegrond.24 Een 

discriminatiegrond is het kenmerk waarop iemand wordt gediscrimineerd. Je kan bijvoorbeeld 

gediscrimineerd worden omdat je een bepaalde afkomst of leeftijd hebt. Of het gemaakte 

onderscheid wel of niet verboden is, houdt verband met twee zaken: de wettelijke 

discriminatiegrond en de soort discriminatie.  

Om te bepalen of het onderscheid verboden is, moet allereerst worden gekeken of de 

discriminatiegrond is opgenomen in de wet. Niet alle discriminatiegronden zijn namelijk 

verboden. Op het moment dat je bijvoorbeeld wordt afgewezen omdat je niet mooi genoeg bent, 

dan is er wel degelijk sprake van onderscheid op basis van uiterlijk. Uiterlijk is echter geen 

wettelijke discriminatiegrond en is daarmee op grond van de wet niet verboden.25 Welke 

discriminatiegronden wel in de wet zijn opgenomen, kunnen we terugvinden in de 

gelijkebehandelingswetgeving. Deze bestaat uit:  

• de Algemene Wet Gelijke Behandeling [AWGB]; 

• de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen [WGB]; 

• de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd [WGBL]; 

• de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte bij arbeid en 

beroep [WGBH/CZ]; 

• de Wet onderscheid arbeidsduur [WOA]; 

• de Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd [WOBOT]. 

Deze discriminatiegronden zullen specifiek behandeld worden in de volgende paragraaf. 

                                                
23 De Gruil & Van Loon 2010, p. 283.  
24 CvRM, z.j.  
25 Personeelslog 2010. 
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Om te kunnen spreken van discriminatie is het dus vereist dat er een wettelijke 

discriminatiegrond aan ten grondslag ligt. Toch hoeft er geen sprake te zijn van verboden 

onderscheid, ondanks dat er wel sprake is van een wettelijke discriminatiegrond. Er kan namelijk 

een uitzondering of rechtvaardiging zijn om dit onderscheid te maken. Om dit te beoordelen moet 

worden bepaald of er direct of indirect onderscheid wordt gemaakt.26 Er is sprake van direct 

onderscheid als een persoon anders wordt behandeld dan een ander op basis van een wettelijke 

discriminatiegrond. Een voorbeeld is een werkgever die een jongen afwijst voor een functie, 

aangezien hij van Marokkaanse afkomst is. Op dat moment is er direct onderscheid op grond van 

ras. Directe discriminatie is altijd verboden, tenzij er een wettelijke uitzondering is. We noemen 

dit hierdoor ook wel het gesloten systeem. Een voorbeeld van een wettelijke uitzondering is het 

voorkeursbeleid: in art. 2 lid 3 van de AWGB wordt aangegeven dat het mogelijk is om door 

middel van voorkeursbeleid onderscheid te maken op basis van ras of geslacht ter ondersteuning 

van achtergestelde groepen. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over dit voorkeursbeleid.   

Indirect onderscheid wordt gemaakt als een regel, handelswijze of bepaling op het eerste oog 

neutraal lijkt, maar hierdoor een specifieke groep personen met een bepaald(e) godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 

gerichtheid of burgerlijke staat wordt getroffen. In dit onderscheid gaat het dus met name om een 

effect wat moet worden getoetst. Indirect onderscheid is geen discriminatie als er een goede reden, 

oftewel objectieve rechtvaardiging, voor is. Art. 2 lid 1 AWGB laat zien dat een objectieve 

rechtvaardiging wordt getoetst aan de volgende punten: 

i. Er is sprake van een legitiem doel; 

ii. Het middel om het doel te bereiken is geschikt; 

iii. Het middel is noodzakelijk, wat wordt getoetst aan proportionaliteit en subsidiariteit. 

Aan de hand van een voorbeeld uit de jurisprudentie zal het indirecte onderscheid en de objectieve 

rechtvaardiging worden toegelicht: Het Gemini ziekenhuis heeft een nieuwe dermatoloog nodig 

en stelt als eis dat deze de Nederlandse taal voldoende beheerst.27 Deze taaleis maakt dat er 

indirect onderscheid wordt gemaakt op grond van ras, aangezien met name personen met een niet-

Nederlandse afkomst hierdoor worden getroffen.28 Het College oordeelde echter dat het doel 

legitiem en geschikt was, aangezien het doel was om goede communicatie te waarborgen tussen 

specialist en cliënt en collega’s onderling. Daarnaast was het College van mening dat de taaleis in 

redelijke verhouding stond tot het doel (proportionaliteit) en dat er geen andere mogelijkheden 

waren om dit doel te bereiken (subsidiariteit). Er was dus geen sprake van verboden onderscheid 

in deze zaak. Een oordeel van de rechtbank verheldert de scheidslijn bij een taaleis. Zo eiste een 

gemeente voor een bouwwerk dat het leidinggevend én uitvoerend personeel de Nederlandse taal 

                                                
26 Art. 1 lid 1 sub a en b AWGB. 
27 CvRM 19 juli 2012, 2012-124. 
28 CGB 16 december 2011, 2011-201. 
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in woord en geschrift moesten beheersen.29 De rechtbank oordeelde dat deze eis wel gesteld mocht 

worden aan het leidinggevend personeel, maar niet aan het uitvoerend personeel. In dit laatste 

geval werd immers niet voldaan aan de eis van proportionaliteit. 

Concluderend is er dus sprake van discriminatie als er een wettelijke discriminatiegrond van 

toepassing is en er geen wettelijke uitzondering bestaat in geval van directe discriminatie of 

objectieve rechtvaardigingsgrond in geval van indirecte discriminatie.  

 

3.2 De discriminatiegronden  

In deze paragraaf zullen de discriminatiegronden individueel worden toegelicht met voorbeelden 

uit de jurisprudentie.  

 

Godsdienst & levensovertuiging  

Onder godsdienst en levensovertuiging vallen gemeenschappelijke, fundamentele opvattingen 

over het bestaan van een god of over het menselijk bestaan, zoals de Islam of het Boeddhisme.30 

Uit de jurisprudentie blijkt dat deze begrippen breed kunnen worden geïnterpreteerd. Het betreft 

namelijk niet alleen de levens- of geloofsovertuiging zelf, maar ook de handelingen die hieruit 

volgen. Op het moment dat een sollicitant bijvoorbeeld is afgewezen vanwege zijn baard, welke 

wordt gedragen vanwege de uitoefening van het geloof, dan valt dit onder de discriminatiegrond 

‘godsdienst’.31 Wanneer het beperken van deze handelingsvrijheid ook daadwerkelijk leidt tot 

discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging, is per situatie afhankelijk. Er wordt 

altijd een afweging gemaakt tussen het recht om niet gediscrimineerd te worden en het belang van 

de werkgever. Zo heeft de Rechtbank geoordeeld dat het gerechtvaardigd was om een sollicitant 

voor de functie klantmanager af te wijzen, aangezien deze geen handen wilden schudden met 

vrouwen.32 Het College heeft echter onlangs geoordeeld dat eenzelfde afwijzing in geval van 

Qbuzz ongerechtvaardigd was, aangezien dit geen belemmering vormde voor de goede uitvoering 

van zijn functie als buschauffeur.33 Een harde scheidslijn tussen wel of geen discriminatie is 

daarom lastig te trekken. Het Europese hof heeft dan ook in soortgelijke zaken verschillend 

geoordeeld over het verbod van een werkgever op het dragen van een hoofddoek in verband met 

neutraliteit.34 Een nieuwe uitspraak die hier verheldering over had moeten geven, blijkt eveneens 

veel vragen op te roepen.35 De Nederlandse jurisprudentie zal moeten uitwijzen hoe deze uitspraak 

er in de praktijk uit komt te zien.  

                                                
29 Rb. Arnhem 14 april 1998, ECLI:NL:RBARN:1998:AS4798. 
30 Vooijs 2015, pp. 117/118. 
31 CvRM 6 februari 2014, 2014-13. 
32 Rb. Rotterdam 6 augustus 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9643. 
33 CvRM 22 december 2016, 2016-142.  
34 HvJ EU 31 mei 2016, C-157/15; HvJ EU 13 juli 2017, C-188/15. 
35 CvRM 2017.  
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Politieke gezindheid 

De AWGB heeft tevens het verbod opgenomen om onderscheid te maken op grond van politieke 

overtuiging. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van het College waarin het ROC Twente, de 

werkgever, zijn werknemer liet overplaatsen, nadat deze was bedreigd vanwege zijn lidmaatschap 

bij de Nederlandse Volkse Unie [NVU]. De dreiging was te gering om aan te nemen dat 

bescherming van de werknemer de reden van overplaatsing zou zijn. Op grond van art. 5 lid 1 sub 

h AWGB is het verboden om de arbeidsomstandigheden te wijzigen vanwege de politieke 

gezindheid. Er was hierdoor sprake van discriminatie.36  

 

Ras 

Uit de memorie van toelichting van de AWGB is op te maken dat het begrip ras breed moet 

worden geïnterpreteerd zoals in het Internationaal Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van 

rassendiscriminatie.37 Hierin wordt onder ras ook huidskleur, afkomst en nationale/etnische 

afstamming verstaan. Een voorbeeld van rassendiscriminatie is een man die onder zijn Russische 

naam had gesolliciteerd en werd afgewezen. Vervolgens solliciteerde de man onder zijn 

Nederlandse naam met een identieke cv, waarop hij wel werd uitgenodigd op gesprek. Het 

College oordeelde dat er sprake was discriminatie op grond van ras.38  

Naast eerdergenoemde kenmerken, worden ook de fysieke, geografische, culturele en 

historische kenmerken in acht genomen bij het beoordelen of er discriminatie is op grond van 

ras.39 Woonwagenbewoners vallen hierdoor ook onder rassendiscriminatie, vanwege de culturele 

en historische kenmerken.40 Bij fysieke kenmerken kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een 

bepaalde haardracht. Zo werd een Surinaamse man met een afro-kapsel niet aangenomen vanwege 

zijn haardracht. Er was sprake van indirect onderscheid op grond van ras, aangezien er geen 

objectieve rechtvaardigingsgrond voor was.41 De jurisprudentie geeft wel kaders voor deze 

kenmerken. Afwijzing vanwege een accent, doordat iemand uit een bepaalde provincie of stad 

komt uit Nederland, valt bijvoorbeeld niet onder rassendiscriminatie, ondanks het geografische 

kenmerk.42  

 

Nationaliteit 

Op het eerste oog lijken de discriminatiegronden ras en nationaliteit op elkaar, met name doordat 

we net zagen dat ras zeer breed geïnterpreteerd kan worden. Het gevolg is dat er in één casus vaak 

                                                
36 CvRM 15 november 2012, 2012-172. 
37 Kamerstukken II 1990-91, 22 014, nr. 3, p. 13 (MvT); Art. 1 lid 1 IVUR. 
38 CvRM 15 september 2015, 2015-100.  
39 Hoge Raad 13 juni 2000, ECLI:NL:PHR:2000:AA6191. 
40 Vooijs 2015, p. 115.  
41 CGB 5 september 2002, 2002-122.  
42 CGB 9 februari 2006, 2016-18.  
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sprake is van beide discriminatiegronden. In de eerder beschreven casus kunnen we echter het 

verschil zien tussen deze gronden. In de casus had de man een Russische achternaam, maar 

doordat hij een Nederlandse nationaliteit was er discriminatie op grond van ras. Op het moment 

dat hij een Russische nationaliteit had gehad, was van beide discriminatiegronden sprake geweest.   

 

Geslacht 

Discriminatie op grond van geslacht kan zowel vrouwen, mannen als transgenders betreffen. In de 

praktijk komt discriminatie bij vrouwen het meeste voor. Met name zwangerschapsdiscriminatie is 

een hardnekkig probleem. De vrouw kan na de bevalling bijvoorbeeld niet meer in dezelfde 

functie terugkeren, het contract wordt niet verlengd of een sollicitant wordt afgewezen vanwege 

de zwangerschap. Uit onderzoek van het College blijkt dat 50.000 vrouwen hier jaarlijks mee te 

maken krijgen.43 De wetgever heeft met art. 1 lid 2 van de AWGB dan ook bepaald dat 

discriminatie wegens zwangerschap, bevalling of moederschap eveneens onder direct onderscheid 

valt. Er wordt hierdoor meer bescherming geboden, doordat een objectieve rechtvaardiging voor 

dit onderscheid is uitgesloten.  

 

Seksuele gerichtheid 

Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid betreft discriminatie wegens homo-, hetero- of 

biseksuele gerichtheid. Vaak wordt heteroseksualiteit als de geldende norm beschouwd. Het feit 

dat er echter automatisch wordt uitgegaan van een heteroseksuele relatie kan leiden tot 

discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. In een zaak van het College is bijvoorbeeld te 

zien dat het pensioen wordt berekend op basis van een man-vrouwrelatie, waarbij de premie voor 

de man hoger ligt dan voor de vrouw. Een medewerker heeft een homoseksuele relatie, waardoor 

hij en zijn partner beiden een hoge premie betalen. Hierdoor is er onderscheid op basis van 

seksuele gerichtheid.44 Overigens is er inmiddels ook geen verschil meer in premiehoogte tussen 

man en vrouw, dit onderscheid kan immers ook discriminatie op grond van geslacht betekenen.   

 

Burgerlijke staat 

Op het moment dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van de in Nederland erkende 

samenlevingsvormen is er sprake van discriminatie op grond van de burgerlijke staat. Het feit dat 

ongehuwde personen minder vaak kinderen hebben dan gehuwde personen, maakt dat het wel of 

niet hebben van kinderen ook onder deze categorie valt.45  

Deze discriminatiegrond is vaak gerelateerd aan een geloofsovertuiging, denk aan de Bijbel 

waarin het huwelijk als norm wordt gesteld qua samenlevingsvorm. Art. 2 sub a AWGB maakt 

                                                
43 CvRM 2016, p. 7.  
44 CGB 30 maart 2006, 2006-56; Vooijs 2015, 116.  
45 Vooijs 2015, p. 117.  
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uitzonderingen om dit directe onderscheid te maken op grond van godsdienst voor bijvoorbeeld 

bijzonder onderwijs. Direct onderscheid op grond van de burgerlijke staat blijft echter verboden. 

Zo werd er geoordeeld dat er sprake was van verboden onderscheid, toen een sollicitant door een 

christelijke basisschool was afgewezen omdat zij ongehuwd met haar vriend op vakantie was 

geweest.46  

 

Handicap of chronische ziekte 

De WGBH/CZ stelt dat discriminatie op grond van een lichamelijke, psychische of chronische 

ziekte op de arbeidsmarkt verboden is. Indirect onderscheid komt hierbij vaak voor, bijvoorbeeld 

doordat honden op werk worden verboden. Hierdoor wordt automatisch een groep mensen 

uitgesloten die vanwege slechtziend- of blindheid ondersteuning nodig hebben van een 

blindgeleidenhond.  

 

Leeftijd 

De discriminatiegrond leeftijd is opgenomen in de WGBL. Uitzonderlijk bij deze 

discriminatiegrond is dat er, in tegenstelling tot de hoofdregel, in geval van directe discriminatie 

een objectieve rechtvaardiging kan worden aangedragen op grond van art. 7 lid 1 sub c WGBL. 

Een voorbeeld hiervan is dat er bij de opleiding tot luchtverkeersleider een leeftijdsgrens was 

gesteld van 26 jaar.47 Er was hierbij sprake van direct onderscheid, maar er was geen verboden 

onderscheid vanwege een objectieve rechtvaardiging. Zo zou het leervermogen afnemen tussen de 

20 en 30 jaar wat zou zorgen voor een lager slagingspercentage van kandidaten boven deze 

leeftijdsgrens. Gezien het beperkte aantal kandidaten dat geselecteerd kon worden voor de 

opleiding, werd deze eis niet verboden. Bij indirect onderscheid kan gedacht worden aan een 

vacaturetekst waarin wordt gevraagd naar studenten of scholieren.48 De meeste studenten en 

scholieren zijn tussen de vijftien en twintig jaar, waardoor hiermee onderscheid wordt gemaakt op 

basis van leeftijd.  

 

Arbeidsduur- of contract  

De WOA en de WOBOT verbieden onderscheid op basis van arbeidsduur en soort contract. 

Parttimers moeten bijvoorbeeld naar rato worden betaald: zij mogen in verhouding niet minder 

salaris krijgen vanwege de arbeidsduur. In geval van een tijdelijk contract heeft de werknemer 

dezelfde rechten als wanneer deze een vast contract zou hebben. Denk hierbij aan scholing of een 

bonus.49  

                                                
46 CvRM 1 juli 2011, 2011-102.  
47 CvRM 11 december 2009, 2009-123. 
48 CvRM 8 juli 2014, 2014-83.  
49 Arboportaal, z.j.  
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Niet-wettelijke discriminatiegronden 

Tot slot bestaan er niet-wettelijke discriminatiegronden, welke niet opgenomen zijn in de 

Nederlandse wet- en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan de discriminatiegronden 

uiterlijk, kledingstijl, het hebben van een strafblad of lichaamsgewicht.50 Eerder zagen we dat er in 

geval van niet-wettelijke discriminatiegronden geen sprake is van discriminatie. In de meeste 

gevallen is er echter een relatie met een andere discriminatiegrond, waardoor er toch sprake is van 

discriminatie. Zo valt een hoofddoek mogelijk op het eerste oog onder uiterlijk en kledingstijl, 

maar dit is terug te leiden tot de discriminatiegrond godsdienst. Onderscheid vanwege 

lichaamsgewicht kan bijvoorbeeld onder de WGBH/CZ vallen, indien er bijvoorbeeld sprake is 

van obesitas wordt er namelijk gesproken van een handicap.  

 

3.3 Meest voorkomende discriminatiegronden 

De discriminatiegronden zijn zeer talrijk, maar welke discriminatiegronden komen het meeste 

voor? Uit onderzoek van het SCP blijkt de meeste discriminatie op de arbeidsmarkt te worden 

ervaren op grond van leeftijd, ras en sekse.51 Een trendrapportage van 2011-2014 van Art.1 MN 

laat zien dat de discriminatiegrond ‘ras’ veruit het meeste voorkomt met 41% van alle 

discriminatiegronden. Deze wordt gevolgd door respectievelijk de discriminatiegronden leeftijd 

(16%), godsdienst (13%) en geslacht (11%).52 Verder laten de resultaten zien dat discriminatie op 

grond van handicap en seksuele gerichtheid op de arbeidsmarkt niet uitzonderlijk is.  

 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beoogd antwoord te geven op de vraag: ‘Wanneer is er op grond van de wet- en 

regelgeving sprake is van discriminatie?’ Uit het voorafgaande kunnen we opmaken dat hiervoor 

aan twee voorwaarden moet zijn voldaan. Allereerst moet er sprake zijn van een wettelijke 

discriminatiegrond. De wettelijke discriminatiegronden zijn talrijk en terug te vinden in 

gelijkbehandelingswetgeving. De discriminatiegronden kunnen breed worden toegepast, waardoor 

er in de meeste gevallen dan ook aan deze voorwaarde wordt voldaan. Onderscheid vanwege ras 

en geslacht blijkt het meeste voor te komen op de arbeidsmarkt.    

De tweede voorwaarde heeft betrekking op directe en indirecte discriminatie. Deze laatste 

vorm is lastiger te herkennen en hierin is meer speling door de objectieve rechtvaardiging die 

hiervoor kan worden gegeven. Bij directe discriminatie is eerder sprake van verboden 

onderscheid, aangezien er alleen een wettelijke uitzondering van toepassing kan zijn met 

uitzondering van de discriminatiegrond leeftijd. Indien er geen objectieve rechtvaardiging of 

wettelijke uitzondering van toepassing is, dan kan worden gesproken van discriminatie.  

                                                
50 Vooijs 2015, p. 118.  
51 Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, p. 49.  
52 Vooijs 2015, p. 68/69. 
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4 Discriminatie op de arbeidsmarkt  

 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien wanneer er sprake is van discriminatie. Wanneer er 

sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie is echter nog niet verhelderd. De arbeidsmarkt blijft 

immers nog een breed begrip. In dit hoofdstuk zal daarom de tweede deelvraag worden 
behandeld: ‘Op welke gebieden van de arbeidsmarkt kan sprake zijn van discriminatie?’  

Allereerst is het goed om te beseffen dat de gelijkebehandelingswetgeving slechts voor 

bepaalde terreinen bescherming biedt. Het terrein ‘arbeid’ wordt echter in alle 

gelijkebehandelingswetgeving beschermd. In art. 5 lid 1 van de AWGB wordt genoemd wat er 

precies onder ‘arbeidsmarktdiscriminatie’ valt. Dit is grofweg op te splitsen in zes categorieën:  

werving en selectie, aanstelling, beëindiging van de arbeidsrelatie, arbeidsvoorwaarden, 

arbeidsbemiddeling en arbeidsomstandigheden. Deze gebieden zullen in de volgende paragrafen 

individueel worden besproken aan de hand van jurisprudentie. Bij elke categorie is een casus 

weergeven. Dit is een voorbeeld van discriminatie op het behandelde terrein en biedt de 

mogelijkheid om de theorie uit de vorige paragraaf toe te passen. De antwoorden van deze 

casussen zijn te vinden in bijlage 2.  

 

4.1 Werving & selectie  

Bij de werving en selectie worden kandidaten aangetrokken waarna op basis van geschiktheid een 

selectie wordt gemaakt met het uiteindelijke doel om een functie te vervullen. Veruit de meeste 

discriminatie komt voor op dit terrein van de arbeidsmarkt.53 Het onderscheid wordt met name 

gemaakt op grond van respectievelijk godsdienst, leeftijd, geslacht en ras. 

In de werving kan discriminatie bijvoorbeeld voorkomen doordat in de advertentieteksten 

verboden onderscheid wordt gemaakt. De functie-eisen die worden gesteld, zijn dan niet 

daadwerkelijk vereist voor de functie denk hierbij aan een leeftijds- of taaleis. Aan het tegengaan 

van discriminatie is op dit gebied de laatste tijd veel aandacht besteed, een voorbeeld is het 

Actieplan zwangerschapsdiscriminatie dat recentelijk is samengesteld door minister Asscher.54 

                                                
53 Vooijs 2015, p. 76.  
54 Kamerstukken II 2017, 29544, 775 (kamerbrief). 

Bertie is op sollicitatiegesprek bij Boer&Co voor de tijdelijke functie van administratief 

medewerker. In het gesprek vraagt de werkgever of Bertie zwanger is. Bertie was van plan het 

eigenlijk niet te vertellen, maar vertelt dan toch dat ze zwanger is. De volgende dag krijgt ze 

bericht dat ze is afgewezen voor de functie: 'De functie is opengesteld om vervanging te 

regelen voor een medewerker die met zwangerschapsverlof is. Het is niet haalbaar om ter 

vervanging eveneens een zwangere medewerker in dienst te nemen.'  

Is hier sprake van discriminatie volgens jou?   
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4.2 Aanstelling & beëindiging van de arbeidsrelatie 

Aanstelling verwijst naar promotie en het al dan niet overgaan van een tijdelijke naar een vaste 

aanstelling. Aanstelling en de beëindiging van de arbeidsrelatie staan in relatie tot elkaar, vanwege 

de arbeidsverhouding die in beide gevallen niet wordt voortgezet. Deze relatie is terug te zien in 

de meest voorkomende discriminatiegrond, voor beide terreinen is dit namelijk leeftijd.55 Uit een 

onderzoek van het Christelijk Nationaal Vakverbond [CNV] blijkt dat supermarkten de contracten 

van medewerkers niet verlengen of beëindigen als zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt.56 De 

achterliggende gedachte is de hogere kosten die oudere werknemers met zich meebrengen. 

Inmiddels is hiervan minder sprake, mogelijk door de verschillende actieplannen die hiervoor zijn 

ingezet. 

Op het gebied van promotie heeft discriminatie op grond van geslacht volop aandacht 

gekregen in zowel de media als in de politiek. De kans voor vrouwen om gepromoveerd te worden 

naar topfuncties blijkt immers lastig te zijn, wat bekend staat als het zogenoemde ‘glazen 

plafond’. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over dit onderwerp.  

 

4.3 Arbeidsvoorwaarden  

Discriminatie in de arbeidsvoorwaarden komt het meest voor op grond van arbeidsduur en 

geslacht. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen deeltijders/voltijders of 

mannen/vrouwen qua scholing, pensioenregeling of loon. Zo blijkt uit onderzoek van het Centraal 

Bureau Statistiek [CBS] dat er in geval van gelijk werk nog steeds inkomensverschillen zijn 

tussen mannen en vrouwen.57 Discriminatie op dit terrein is echter lastig te onderzoeken door de  

verschillende factoren die meespelen zoals werkervaring, opleidingsniveau en sectoren. Daarbij is 

het voor de betreffende persoon vaak niet duidelijk dat er sprake is van discriminatie, omdat de 

loongegevens van collega’s onbekend zijn. Een hoog percentage vrouwen in Nederland werkt 

parttime. Dit maakt dat deze doelgroep dubbel wordt getroffen: zowel op grond van arbeidsduur 

als op grond van geslacht, zoals we in paragraaf 4.1 zagen.  

 

 

                                                
55 Vooijs 2015, p. 77.  
56 Zomerdijk 2005.  
57 CBS 2014; NRC 2016. 

Ron (49) werkt als productiemedewerker. Hij functioneert goed, maar zijn contract wordt 

niet verlengd. Zijn werkgever geeft namelijk aan dat het bedrijf binnen twee jaar 

grotendeels gaat automatiseren. Naar verwachting zal Ron gezien zijn leeftijd niet mee 

kunnen gaan in deze ontwikkeling. 

Discrimineert de werkgever volgens jou in dit geval? 
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4.4 Arbeidsbemiddeling 

Arbeidsbemiddeling houdt in dat een werkgever en werknemer samen worden gebracht door een 

derde partij. Deze derde partij kennen wij vaak als een uitzendbureau of arbeidsbureau zoals het 

UWV WERKbedrijf. Uit onderzoek blijkt discriminatie op dit gebied van de arbeidsmarkt 

eveneens veel voor te komen.58 De eisen die door de werkgevers aan de uitzendbureaus worden 

gesteld wat betreft de medewerkers, blijken op grote schaal discriminerend te zijn. Uitzendbureaus 

gaan hier vaak zonder meer mee akkoord, zo blijkt onder andere uit een experimenteel onderzoek 

in Amsterdam. In dit onderzoek werden er medewerkers voor een event ‘Holland danst’ 

geworven.59 De werkgever (lees: onderzoeker) stelde als eis dat de werknemers een Hollandse 

achtergrond en blank uiterlijk moesten hebben. Het resultaat: 70% van alle uitzendbureaus ging 

akkoord met deze discriminerende eis.  

 

4.5 Arbeidsomstandigheden 

Ten slotte kan discriminatie voorkomen in de arbeidsomstandigheden. Hierbij kan worden 

gedacht aan discriminatie vanwege handicap, aangezien hierdoor vaak aanpassingen zijn 

benodigd op de werkvloer. De rechtspraak heeft tevens discriminatoire bejegening onder de 

arbeidsomstandigheden weggeschreven.60 Deze problematiek is bijvoorbeeld te zien onder 

homoseksuelen. Zo blijkt uit onderzoek dat deze vaak anders worden bejegend op de werkvloer.61 

                                                
58 CvRM 2017.  
59 Kieft 2017.  
60 CvRM 9 mei 2014, 2014-56.  
61 Van der Klein, Tan, De Groot, e.a. 2009, p. 19.  

Jenevien komt samen met negen andere medewerkers werken bij Voedzaam B.V. via een 

leer/werk-traject. Alle medewerkers krijgen op basis van hun beoordeling na een aantal 

maanden een loonsverhoging aangeboden met een vast contract. De directeur geeft echter 

aan dat hij aan Jenevien geen loonsverhoging en vast contract kan geven, aangezien hij haar 

niet heeft kunnen beoordelen. Jenevien is namelijk op zwangerschapsverlof geweest in de 

afgelopen periode.  

Discrimineert de werkgever volgens jou in dit geval? 

 

Een man met een gehoorbeperking is via een uitzendbureau bij KPN komen te werken. Hij 

vertelt zijn werkgever dat hij een schrijftolk nodig heeft bij grote vergaderingen. KPN 

beëindigd vervolgens de arbeidsverhouding per direct, aangezien hij hierdoor niet voldoende 

kan functioneren. De man geeft dit aan bij het uitzendbureau en deze zegt dat de man hier 

KPN op kan aanspreken.   

Discrimineert volgens jou KPN in dit geval of het uitzendbureau? 
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De aanpak van deze vorm van discriminatie blijkt lastig, aangezien dit weinig wordt gemeld en 

vaak moeilijk te bewijzen is. 

 

 

4.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk stond de volgende vraag centraal: ‘Op welke gebieden van de arbeidsmarkt kan 

sprake zijn van discriminatie?’ We hebben gezien dat dit kan plaatsvinden in de werving en 

selectie, aanstelling, beëindiging van de arbeidsrelatie, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden 

en arbeidsomstandigheden. Door hoofdstuk 3 en 4 is inmiddels helder geworden wanneer er 

sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. De casussen uit dit hoofdstuk, laten echter de 

complexiteit van de praktijk zien. In de praktijk spelen altijd meerdere factoren mee, waardoor het 

lastiger is om aan te geven of er sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. Op basis van hoofdstuk 

3 kunnen we ten minste wel stellen dat bovenstaande casussen een vermoeden geven van 

discriminatie. In dat geval is het van belang om door te verwijzen, specialisten kunnen dan na 

onderzoek bepalen of er daadwerkelijk sprake is van discriminatie. Waarnaar en waarom dan moet 

worden doorverwezen zal duidelijk worden in het volgende hoofdstuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark werkt bij het ministerie van Financiën en heeft obesitas. Hij is al meerdere malen vast 

komen te zitten in de draaideur om het kantoor binnen te komen. Mark mag de mindervaliden-

ingang gebruiken met openslaande deuren, maar dit vindt hij stigmatiserend. Een aanpassing 

aan de deuren à 300.000 euro kan ervoor zorgen dat hij weer door deze draaideur kan. Het 

ministerie wilt deze aanpassing echter niet verrichten vanwege de kosten.  

Discrimineert het ministerie hier volgens jou? 
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5 Doorverwijzing bij arbeidsmarktdiscriminatie  

 

Op het moment dat er een vermoeden is van arbeidsmarktdiscriminatie, dan is de volgende stap 

doorverwijzing. Hiermee komen we bij de derde deelvraag: ‘Bij welke organisaties in de 

provincie Utrecht kan arbeidsmarktdiscriminatie worden gemeld en met welk doel?’ Er zijn 
verschillende organisaties waarbij melding kan worden gemaakt van discriminatie. Voor elke 

vorm van discriminatie zijn dan ook weer andere organisaties. Op het moment dat iemand 

bijvoorbeeld wordt gediscrimineerd op het internet kan deze naar Meldpunt Internetdiscriminatie. 

In de provincie Utrecht zijn er drie instanties waarbij arbeidsmarktdiscriminatie kan worden 
gemeld: Art. 1 MN, de politie en het College voor de Rechten van de Mens [CvRM], hierna te 

noemen het College.62 Deze drie organisaties zullen in dit hoofdstuk worden behandeld aan de 

hand van hun taken, werkwijze en doelen. Aan de hand van deze informatie zal het uiteindelijk 
duidelijk worden naar welke organisatie kan worden doorverwezen in geval van 

arbeidsmarktdiscriminatie.  
 

5.1 Art. 1 MN 

Art.1 MN is een antidiscriminatievoorziening, welke kan worden bestempeld als een eerstelijns 

instantie.63 In alle gevallen van discriminatie kan immers worden doorverwezen naar deze 

voorziening en alle soorten meldingen worden geregistreerd. Art. 1 MN kan vervolgens, indien 

nodig, doorverwijzen naar andere organisaties, zoals de politie of het College. Deze instanties 

behandelen en registreren namelijk slechts specifieke gevallen, waardoor deze minder 

laagdrempelig zijn. Deze instanties zullen in de volgende paragrafen worden behandeld.  

 

Taken & werkwijze 

De kerntaken van antidiscriminatievoorzieningen zijn neergelegd in art. 2 lid 1 sub a en b van de 

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen [WGA]. Deze bestaan uit het verlenen van 

onafhankelijke bijstand aan, en klachten registreren van, personen die discriminatie hebben 

ervaren. Uit de memorie van toelichting valt op te maken wat precies onder ‘onafhankelijke 

bijstand’ wordt verstaan, namelijk emotionele ondersteuning, informatie en advies, 

doorverwijzing, empowerment, bemiddeling en ondersteuning in klacht- en juridische 

procedures.64  

In de praktijk worden deze taken als volgt uitgevoerd. Op het moment dat een persoon 

discriminatie heeft ervaren, kan deze hiervan melding maken bij Art.1 MN.65 De cliënt wordt 

vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Indien de cliënt zelf (geen) stappen wilt 
                                                
62 Art. 1 lid 1 WCRM. 
63 Kamerstukken II 2007-08, 31439, nr. 3 (MvT). 
64 Kamerstukken II 2007-08, 31439, nr. 3 (MvT). 
65 Art.1 MN 2013.  
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ondernemen of er is geen sprake van discriminatie, dan staat met name emotionele/morele 

ondersteuning, informatie en advies en/of doorverwijzing in het gesprek centraal. Indien de cliënt 

actief met de klacht aan de slag wilt gaan samen met de klachtbehandelaar, dan volgt er na het 

gesprek een onderzoek naar de situatie waarin onder andere het principe van hoor en wederhoor 

aan bod komt. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt voor professionele 

ondersteuning waarin bijvoorbeeld wordt gekozen voor bemiddeling of een procedure. De 

klachtbehandelaar voert dan samen met de cliënt dit plan van aanpak uit.  

Naast deze taken op individueel niveau heeft Art.1 MN ook verschillende taken welke zich 

richten op structureel niveau. Hieronder valt het geven van trainingen, voorlichting, 

beleidsadvisering en het verrichten van onderzoek in het algemeen.66 Niet iedere 

antidiscriminatievoorziening bevat deze taken, aangezien dit aanvullende taken zijn bovenop de 

reguliere subsidie voor klachtenbehandeling. De specifieke inrichting van een ADV wordt 

namelijk vastgelegd door de desbetreffende gemeenteraad.67  

 

Doelen  

De bovenstaande taken en werkwijze van ADV’s zijn niet zonder reden of doel ingevoerd. Net 

zoals bij elke wet en wetsartikel ligt er een motivatie ten grondslag aan de ingestelde 

voorzieningen. Om een beroep te doen op de voorzieningen is het kennen van deze achterliggende 

redenen van belang. Op het moment dat immers onduidelijk is waarom bepaalde voorzieningen in 

het leven zijn geroepen, is de kans groot dat er ook geen beroep op wordt gedaan. De doelen zijn 

gericht op het individu, organisaties en de samenleving. Oftewel op micro-, meso- en 

macroniveau. In deze paragraaf worden aan de hand van deze niveaus de doelen achter de taken 

behandeld.  

 

Micro 

In 2000 heeft de onderzoeker Contrada eerdere onderzoeken bevestigd door aan te tonen dat 

discriminatie kan lijden tot aanzienlijke stress.68 De stress naar aanleiding van 

arbeidsmarktdiscriminatie wordt met name geuit in verminderde motivatie en plezier ten aanzien 

van het werk. De praktijk wijst uit dat dit onder andere leidt tot ontslag, ziekmelding en 

onderprestatie.69 De wijze waarop een individu echter met deze stress omgaat is van groot belang 

voor de gevolgen van discriminatie. Deze manier van omgang met stress wordt ook wel coping 

genoemd.70 De literatuur kent veel verschillende copingstijlen. Om de verschillende wijzen van 

omgang met discriminatie zo goed mogelijk over te brengen, is er in dit onderzoek een kruising 
                                                
66 Art.1 MN z.j. 
67 Art. 2 lid 2 WGA. 
68 De Gruil & Van Loon 2010, p. 155. 
69 Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, pp.36/37. 
70 Snoek & De Ridder 2006, p. 113.  
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gemaakt van vier copingstijlen: de emotiegerichte en de probleemgerichte copingstijl en de 

maladaptieve en adaptieve copingstijl.71 Deze zijn verwerkt in de onderstaande matrix welke 

aangeeft hoe de copingstijlen zich tot elkaar verhouden en welke uitwerking een combinatie van 

verschillende copingstijlen oplevert.  

 

Figuur 1. Matrix van de copingstijlen 

 

 

 
 

 

De emotiegerichte copingstijl is ter verwerking van emoties die zijn ervaren bij discriminatie. De 

probleemgerichte copingstijl richt zich op een oplossing voor de voorgevallen situatie.72 Alhoewel 

de aanname vaak is dat de probleemgerichte copingstijl het meest effectief is, kan dit niet worden 

gesteld. Beide copingstijlen kunnen namelijk op verschillende gebieden de gevolgen van 

discriminatie in grote mate beperken. Hierin is het wel van belang in relatie tot welke andere 

copingstijl deze worden toegepast. Hiermee komen we op de maladaptieve en de adaptieve 

copingstijl. De maladaptieve copingstijl is gericht op het ontwijken of ontkennen van de 

(voorgevallen) situatie. Bij een adaptieve copingstijl wordt juist de confrontatie aangegaan met de 

situatie. In dit geval kan wel worden gezegd dat deze laatste copingstijl het meest effectief is.73 

Om de gevolgen van een discriminatie-ervaring voor een individu te verkleinen is het dus effectief 

om emotie- of probleemgericht met de situatie om te gaan binnen de adaptieve copingstijl.  

Een actie welke binnen de emotiegerichte, adaptieve copingstijl valt, is bijvoorbeeld het 

opzoeken van sociale steun. Uit onderzoek blijkt sociale steun een van de belangrijkste 

                                                
71 Snoek & De Ridder 2006, p. 114; Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, pp. 34/35.  
72 Idem, p. 114. 
73 Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, p. 35. 
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hulpmiddelen om stress tegen te gaan.74 Deze sociale steun kan worden gegeven vanuit de familie 

of vriendenkring, maar het is niet uitzonderlijk men geen beroep wil of kan doen op de directe 

omgeving. Art.1 MN biedt daarom emotionele en morele ondersteuning in het intakegesprek.  

De probleemgerichte, adaptieve copingstijl wordt op langere termijn als meest effectief 

gezien. Hierbij gaat het slachtoffer bijvoorbeeld in gesprek met de dader, wordt er een klacht 

ingediend of wordt er een juridische procedure aangegaan. Het hebben van professionele 

ondersteuning, in de vorm van advies en informatie, bijstaan in een procedure of bemiddeling, kan 

van grote ondersteuning zijn om deze copingstijl aan te nemen. Om deze reden wordt ook deze 

vorm van ondersteuning aangeboden door Art.1 MN. 

Onderzoek toont aan dat in de praktijk de meest effectieve copingstijlen het minst worden 

toegepast.75 Meer dan de helft van de mensen die wordt geconfronteerd met discriminatie ontloopt 

de situatie. Het zoeken van sociale steun bij vrienden of familie komt nog redelijk vaak voor. De 

probleemgerichte, adaptieve copingstijl wordt echter zeer weinig toegepast, ondanks zijn 

effectiviteit.  

 

Meso 

Art.1 MN geeft beleidsadvies aan organisaties en instellingen op basis van een signaal waaruit 

blijkt dat het hieraan ontbreekt. Bijvoorbeeld door een misstand wat naar boven komt door een 

individuele melding. De impact van het opnemen van duidelijke standpunten tegen discriminatie 

en het implementeren van een protocol in beleid wordt vaak onderschat. De verwachting is dat het 

invoeren van een regel geen invloed heeft op het gedrag van mensen. Verschillende onderzoeken 

blijken echter het tegendeel te bewijzen: wet- en regelgeving is namelijk in staat om opvattingen 

van individuen te veranderen.76 Op het moment dat de organisatie in zijn beleid zich dus 

distantieert van discriminatie, dan kan dit bijdragen aan minder bevooroordeelde opvattingen van 

medewerkers in de organisatie. Aan discriminatie liggen bevoordeelde opvattingen ten grondslag, 

waarmee een beleidsregel dus indirect effect kan hebben op discriminatie. Hiermee is niet alleen 

de werknemer gebaad, ook voor de werkgever heeft dit positieve gevolgen. Eerder zagen we 

namelijk dat arbeidsmarktdiscriminatie, zoals discriminatie op de werkvloer, kan leiden tot 

ziekteverzuim en opzegging van het arbeidscontract.  

Art.1 MN richt zich ook op organisaties door middel van voorlichting en trainingen. Het doel 

is dat organisaties bekend worden met Art.1 MN en meer kennis krijgen over vooroordelen en 

discriminatie. In de inleiding werd al gewezen op de mogelijke relatie tussen deze trainingen en de 

toename van het aantal doorverwijzingen vanuit de organisaties. Een toename van deze 

doorverwijzingen is eveneens ten gunste van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie 

                                                
74 De Gruil & Van Loon 2010, p. 168.  
75 Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, p. 35. 
76 De Gruil & Van Loon 2010, p. 286.  
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waarin een cliënt moet solliciteren, maar hierbij veel stress ervaart door een vorige discriminatie-

ervaring. De kans is groot dat de weg naar een baan dan wordt belemmerd. Bij doorverwijzing 

wordt echter de adaptieve emotie- en/of probleemgerichte copingstijl aangemoedigd. Hiermee kan 

de stress aanzienlijk worden verminderd, zodat stagnering van de dienstverlening wordt 

voorkomen. 

 

Macro 

Een discriminatie-ervaring hoeft voor het individu niet direct lijden tot stress en emotionele of 

professionele ondersteuning is niet altijd nodig. Desondanks blijft het melden van de discriminatie 

van groot belang. Naast de gevolgen die discriminatie kan hebben voor het individu of de 

organisatie, kan dit op grote schaal namelijk ook gevolgen hebben voor de samenleving. De 

memorie van toelichting van de WGA spreekt in dit kader over een bedreiging van de 

democratische rechtsstaat en de sociale cohesie.77 Een pijler van de democratische rechtsstaat is 

immers gelijkheid. Op het moment dat er onderscheid wordt gemaakt (zonder gegronde reden) 

kan deze gelijkheid, en daarmee ook de rechtsstaat, worden bedreigd. Discriminatie kan daarbij 

impact hebben op de sociale cohesie, doordat discriminatie angst, haat en uitsluiting kan creëren.  

Het registreren van deze individuele meldingen maakt dat de discriminatie zichtbaar wordt. 

Het gevolg is dat er door verzameling van meerdere signalen bepaalde knelpunten kunnen worden 

aangepakt die een bedreiging voor de samenleving kunnen betekenen. Uit de meldingen van 

afgelopen jaren bleek bijvoorbeeld dat er veel sprake was van rassendiscriminatie bij de werving 

en selectie op de arbeidsmarkt. Het gevolg van dit inzicht is dat er in verschillende gemeenten 

anoniem gesolliciteerd kan worden. Hierbij staan enkel de competenties centraal en wordt 

onderscheid, bijvoorbeeld vanwege iemands achternaam, uitgesloten. Een ander voorbeeld is de 

wet WGBH/CZ die is ingevoerd in 2004. Naar aanleiding van inzicht over discriminatie op grond 

van handicap is dit als een discriminatiegrond in de wet opgenomen.  

 

5.2 De politie  

De politie valt onder een eerstelijns instantie, maar kan in de praktijk vooral worden gezien als 

een tweedelijns instantie. Het is immers mogelijk om discriminatie te melden, maar niet alle 

gevallen van onderscheid zijn strafbaar gesteld, waardoor de politie niet in alle gevallen iets kan 

betekenen voor de cliënt. Hierdoor kan het voor een cliënt beter zijn om door te verwijzen naar 

Art.1 MN bij arbeidsmarktdiscriminatie. Op het moment dat er bij Art.1 MN vermoeden is dat het 

voorgevallen feit strafbaar is, dan kunnen zij doorverwijzen naar de politie.  

 

 

                                                
77 Kamerstukken II 2007-08, 31439, nr. 3. (MvT). 
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Taken & werkwijze 

Op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie kan naar de politie worden gegaan voor een melding 

van discriminatie en/of aangifte van een (vermoeden van een) strafbaar feit.78 De politie is 

verplicht om de aangifte op te nemen. De Officier van Justitie beoordeelt vervolgens of de situatie 

onder de wet valt aan de hand van art. 137 c-g en 429quater van het wetboek van Strafrecht. Deze 

gevallen zijn onder te verdelen in overtredingen, de lichte strafbare feiten, en misdrijven, de 

ernstige strafbare feiten. De overtredingen zijn te lezen in art. 429quater Sr. waarin het strafbaar is 

gesteld als men in de uitoefening van zijn ambt, beroep of bedrijf niet-opzettelijk discrimineert op 

grond van ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, handicap of geaardheid. Op het moment 

dat er wel sprake is van opzet, dan wordt er gesproken van een misdrijf. In art. 137 c-g Sr. staan 

de overige misdrijven die in relatie staan tot discriminatie. Deze zijn als volgt: ‘discriminerende 

beledigingen, discriminatie van óf haat tegen groepen mensen, verspreiden van materiaal met 

discriminerende inhoud en deelnemen aan een organisatie met een discriminerend karakter’.79 In 

deze gevallen wordt geen specifieke grond gegeven voor de discriminatie, maar is discriminatie 

op welke wettelijke grond dan ook strafbaar. Op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie komt 

met name de situatie uit art. 429quater Sr. voor. Een voorbeeld hiervan is een werkgever die in 

zijn advertentie voor productiemedewerker vraagt om een gezellige, Hollandse jongen. De 

werkgever discrimineert dan, al dan niet met opzet, in zijn advertentie op grond van ras en 

geslacht.80  

Indien de aangifte onder de wet valt en hier voldoende bewijs voor is, dan is de hoofdregel 

dat er altijd een strafrechtelijk vervolg komt.81 De zaak wordt dan voorgelegd aan de rechter of 

buiten de rechter om wordt door de Officier een straf opgelegd in de vorm van een 

strafbeschikking.82 Een straf kan bijvoorbeeld een geldboete zijn voor de werkgever.  

 

Doelen 

Zowel in de taken van Art.1 MN als in de taken van de politie is te zien dat het doel is om (de 

gevolgen van) discriminatie te bestrijden. Deze zullen worden behandeld op micro-, meso- en 

macroniveau.   

 

Micro 

Eerder hebben we kunnen lezen dat een probleemgerichte, adaptieve copingstijl effectief is. Het 

doen van aangifte past binnen deze copingstijl en kan de gevolgen van discriminatie voor het 

slachtoffer dus aanzienlijk beperken. Daarbij stelt de vergeldingstheorie dat er herstel kan 
                                                
78 Art. 163 lid 6 Sv. 
79 Art.1 MN z.j. 
80 Bochhah, 2004. 
81 Aanwijzing discriminatie 2011. 
82 OM z.j. 
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plaatsvinden als de dader leed wordt aangedaan.83 Op het moment dat de werkgever bijvoorbeeld 

een boete moet betalen, omdat hij onderscheid heeft gemaakt, dan kan dit bijdragen aan de 

verwerking van het slachtoffer. Hierin kan het slachtoffer erkenning en bevestiging krijgen van de 

norm die is overschreden en het onrecht dat is aangedaan, wat kan bijdragen aan een eventueel 

herstel.  

 

Meso 

Het doen van aangifte heeft tevens speciale preventie als doel. Bij speciale preventie wordt 

beoogd om te om te voorkomen dat de dader in de toekomst deze overtreding of misdaad weer zal 

begaan. 84  In het geval van arbeidsmarktdiscriminatie betreft de dader vaak een bedrijf of 

organisatie, waardoor dit doel met name een uitwerking heeft op mesoniveau.  

 

Macro 

De hoofdfunctie van het strafrecht is het handhaven van de rechtsnormen.85 Hierin is het 

onderscheid te zien tussen antidiscriminatievoorzieningen en de politie. ADV’s zijn met name 

gericht op het stellen van normen ten aanzien van discriminatie, bijvoorbeeld door nieuwe 

wetgeving te bevorderen. De politie is er voor de handhaving hiervan.   

Ten slotte is er in de wet een beleidsplan opgenomen voor de politie ten aanzien van 

discriminatie, genaamd ‘Aanwijzing discriminatie’. Hierin wordt gewezen op het feit dat 

microniveau een uitwerking heeft op macroniveau. Eerder zagen we dat de hoofdregel is dat er 

altijd strafvervolging plaatsvindt bij discriminatie. De reden wordt in het beleidsplan gegeven: ‘… 

gezien de voorbeeldfunctie die van een strafvervolging uitgaat’. Dit doel noemen we generale 

preventie.86 Dit houdt in dat anderen worden afgeschrikt om in de toekomst hetzelfde te doen, 

door de sanctie die wordt opgelegd. Een sanctie op microniveau heeft dus een beoogd gevolg op 

macroniveau.  

 

5.3 het CvRM  

Het College vindt zijn oorsprong in het besluit van de VN-lidstaten in 1993. In dit besluit is 

bepaald dat elke lidstaat een nationaal mensenrechteninstituut zou moeten hebben. Jaren later, in 

oktober 2012, heeft Nederland dit mensenrechteninstituut ingesteld, wat is opgetekend in de Wet 

College voor de Rechten van de Mens.87 Het College is een eerstelijns instantie, maar ten opzichte 

van de antidiscriminatievoorzieningen is zij volgens de Memorie van Toelichting van de WGA 

met name een tweedelijns instantie gezien haar specialistische taken. 
                                                
83 Verbaan 2016, p. 26. 
84 Idem, p. 27.  
85 Idem, p. 24.  
86 Idem, p. 26.  
87 Kamerstukken II 2015-16, 32 467, nr. H. 
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Taken & werkwijze 

De hoofdtaak van het College is om op basis van de gelijkebehandelingswetgeving te beoordelen 

of er in individuele gevallen sprake is van verboden onderscheid.88 Het doen van onderzoek naar 

deze gevallen en het geven van advies zijn taken die voortvloeien uit deze hoofdtaak. Een individu 

kan zich dus tot het College wenden in geval er sprake is van een (vermoeden van) verboden 

onderscheid. Er kan dan melding worden gemaakt of informatie en advies worden ontvangen, 

maar het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen voor een oordeel over de zaak. In sommige 

gevallen kan ook een organisatie om een oordeel vragen, bijvoorbeeld over hun eigen beleid. Dit 

heet dan een ‘oordeel omtrent eigen handelen’. Het College kan onmogelijk over alle individuele 

gevallen een oordeel te geven. De situatie van de cliënt wordt daarom getoetst op vijf punten:  

1. Ernst: Is er sprake van een significant/structureel nadeel voor de cliënt? 

2. Toegevoegde waarde: Is een uitspraak op dit gebied van toegevoegde waarde voor de cliënt? 

Kan de situatie hier bijvoorbeeld mee worden verholpen? 

3. Draagvlak: Is een uitspraak over deze zaak een toegevoegde waarde voor de rechtspraak, 

oftewel is dit een verheldering van de mensenrechten voor de samenleving? 

4. Gefundeerde oordeelsvorming: Is de zaak volledig genoeg om een oordeel over te vellen? 

5. Resultaat: Is de verwachting dat het resultaat in verhouding staat tot de inspanning die ervoor 

moet worden verricht? 89 

Naast deze punten moet de zaak onder het toetsingskader van het College vallen: de 

gelijkebehandelingswetgeving. Als aan deze eisen is voldaan, dan start er een onderzoek naar de 

situatie. Maximaal een halfjaar na het verzoek om een oordeel, wordt een zitting gepland waarin 

er een oordeel wordt uitgesproken.90  

Een andere taak van het College is het (stimuleren van het) verrichten van onderzoek naar de 

bescherming van de rechten van de mens in het algemeen.91 Deze resultaten worden gerapporteerd 

en er worden aanbevelingen gedaan aan bijvoorbeeld organisaties. Tot slot is het College wettelijk 

gezien verantwoordelijk voor het verwerken en aansporen tot naleving van Europese of 

internationale aanbevelingen, verdragen en bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties 

over de rechten van de mens. Deze taak voeren zij uit bijvoorbeeld door aanbevelingen te 

verwerken in hun uitspraken en door voorlichting of advies te geven over het verwerken van 

verdragen in de wet- en regelgeving.92 

 

 

 
                                                
88 Art. 3 sub a en c WCRM; Kamerstukken II 2007-08, 31439, nr. 3. (MvT). 
89 CvRM 2015, p. 7.  
90 CVRM, z.j. 
91 Art. 3 sub b, e, h en i WCRM.  
92 Art. 3 sub g, h en i WCRM. 
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Doelen 

De memorie van toelichting geeft het volgende als hoofddoel van het College: ‘…de naleving van 

(alle) mensenrechten te beschermen binnen de nationale rechtsorde’.93 Het beschermen van deze 

mensenrechten zijn zowel op micro-, meso- en macroniveau. Deze zullen behandeld worden in 

deze paragraaf.  

 

Micro 

De doelen van de taken van het College komen op microniveau grotendeels overeen met deze van 

de politie. Bij het strafrecht kwam ook vergelding als doel naar voren. In tegenstelling tot het 

strafrecht is er bij een oordeel van het College echter geen sprake van een bindend oordeel en 

daarbij kan er geen sanctie worden opgelegd. Het feit dat de uitspraak niet bindend is, lijkt weinig 

verschil uit te maken. In 2016 was bijvoorbeeld te zien dat in 73 procent van alle gevallen de 

oordelen werden opgevolgd door de bedrijven, instanties of organisaties.94 Daarbij blijkt een 

uitspraak, ondanks dat er geen sanctie wordt opgelegd, wel degelijk impact te hebben. Een oordeel 

wordt namelijk gepubliceerd, wat schade kan toebrengen aan het bedrijf. Een recente analyse van 

het College laat dan ook zien dat bedrijven steeds vaker schikken, omdat zij in geen geval 

geassocieerd willen worden met discriminatie.95 Tot slot blijkt dat bedrijven in 2 van de 5 gevallen 

zelfs zelfstandig individuele maatregelen nemen.96 Hierbij kan gedacht worden aan een 

schadevergoeding of het aanbieden van excuses. Deze laatste maatregel blijkt eveneens een 

positief effect te hebben, aangezien een spijtbetuiging de vergevingsgezindheid van het slachtoffer 

bevordert.97 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vergeving van de dader depressie en angst 

kan verminderen en het levensgenot doet toenemen. Kortom, naast de vergelding zoals in het 

strafrecht kan een zaak bij het College ook herstel bieden in de vorm van vergeving.  

 

Meso 

Een uitspraak van het College tevens zorgen voor speciale preventie. 98 Het feit dat bedrijven 

absoluut niet geassocieerd willen worden met discriminatie, maakt dat er in 7 van de 10 gevallen 

structurele maatregelen worden genomen.99 Hiermee wordt door bedrijven beoogd om 

discriminatie in de toekomst te voorkomen. Twee bedrijven hadden bijvoorbeeld, na het oordeel 

van het College, besloten om in sollicitaties niet meer te vragen naar geloof of 

geloofsovertuiging.100  

                                                
93 Kamerstukken II 2009-10, 32 467, nr. 3 (MvT). 
94 CVRM 2016, p. 20.   
95 NOS 2016.  
96 CVRM 2016, p. 21. 
97 Pemberton, Winkel & Groenhuijsen 2006, p. 56/57. 
98 Verbaan 2016, p. 27.  
99 CVRM 2016, p. 21. 
100 CvRM 28 juni 2016, 2016-61; CvRM 7 juli 2016, 2016-69. 
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Macro 

De kerntaak van het College is vooral op individueel niveau gericht. Het doel van deze kerntaak 

heeft echter met name betrekking op het macroniveau, zo zagen we dat er bij een uitspraak 

rekening werd gehouden met de toegevoegde waarde voor de rechtspraak. Het doel van het 

College is dus eveneens generale preventie.101 Door een uitspraak te doen over een specifiek 

bedrijf, wordt er namelijk duidelijkheid gegeven aan de andere bedrijven op het gebied van 

mensenrechten. Het effect hiervan is groot, aangezien de bedrijven discriminatie zo veel mogelijk 

willen voorkomen.  

 

5.4 Conclusie  

In dit hoofdstuk is de volgende deelvraag behandeld: ‘Bij welke organisaties in de provincie 

Utrecht kan arbeidsmarktdiscriminatie worden gemeld en met welk doel?’ In het hoofdstuk is naar 

voren gekomen dat alle instanties een eerstelijns functie hebben, aangezien er bij alle instanties 

melding kan worden gemaakt van discriminatie. Volgens de Memorie van Toelichting van de 

WGA kan Art.1 MN echter met name als doorverwijsinstantie worden gezien. Dit wordt bevestigd 

door de taken die zij uitvoeren. Er kan bij Art.1 MN emotionele en juridische ondersteuning 

worden geboden. Deze ondersteuning bevordert het inzetten van effectieve copingstijlen, waarmee 

de gevolgen van discriminatie worden verminderd. Daarnaast is Art.1 MN van betekenis op meso- 

en macroniveau door het geven van beleidsadvies en het zichtbaar maken van 

arbeidsmarktdiscriminatie op grotere schaal. Art. 1 MN kan in specifieke gevallen doorverwijzen 

naar de politie, het College of de civiele rechter. Deze laatste is niet in dit onderzoek behandeld, 

aangezien deze enkel een tweedelijns functie heeft. Naar de politie kan worden gewend om 

aangifte te doen van de arbeidsmarktdiscriminatie. Het doen van aangifte kan verschillende doelen 

hebben zoals vergelding, speciale of generale preventie. Het College is er met name om te 

beoordelen of er in specifieke gevallen sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. Deze oordelen 

zijn bedoeld om de naleving van mensenrechten te bevorderen en bieden daarnaast op 

microniveau vergelding en herstel.  

Nu de taken, werkwijzen en achterliggende doelen van de organisaties zijn verhelderd, wordt 

duidelijk waarom het van belang is om door te verwijzen. Zowel op micro-, meso- en 

macroniveau stimuleren deze organisaties immers de beperking en bestrijding van 

arbeidsmarktdiscriminatie. Integrale dienstverlening kan dit realiseren, doordat er tevens aandacht 

wordt besteed aan gebieden welke mogelijk niet direct behoren tot het werkgebied van de 

professional. Hierdoor kunnen effectieve copingstijlen worden aangemoedigd wat tevens 

voordelen kan opleveren voor de dienstverlening.  

 

                                                
101 Verbaan 2016, p. 26.  
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6 De kennis van SJD’ers over arbeidsmarktdiscriminatie     

 

In de vorige hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van 

arbeidsmarktdiscriminatie. In hoofdstuk 4 en 5 stond het juridische aspect centraal, waarin 

duidelijk is geworden wanneer men moet doorverwijzen. In hoofdstuk 6 zijn de verschillende 

organisaties met de bijbehorende taken behandeld. Aan de hand van deze informatie kan worden 

bepaald waarnaar en waarvoor er kan worden doorverwezen, oftewel het methodische aspect. Het 

hoofdstuk bevatte eveneens een funderend aspect, doordat er werd ingegaan op de doelen van de 

organisaties. Hiermee is duidelijk geworden waarom men zou moeten doorverwijzen.  

Er wordt geacht dat een SJD’er kennis heeft van deze aspecten, zodat deze adequaat kan 

doorverwijzen. Naar deze kennis is onderzoek gedaan door een enquête af te nemen onder de 
aankomend SJD’ers. In bijlage 11.3 zijn alle enquêtevragen terug te vinden. De resultaten uit het 

onderzoek zullen in dit hoofdstuk worden behandeld. Deze resultaten geven eveneens een 

indicatie van de kennis van (onlangs) afgestuurde SJD’ers die momenteel al werkzaam zijn.  

De eerste paragraaf behandelt of SJD’ers in aanmerking komen met 

arbeidsmarktdiscriminatie en hierbij doorverwijzen. Hun kennis op het juridische, methodische en 

funderende aspect zal respectievelijk in de twee, derde en vierde paragraaf worden behandeld. In 

de vijfde paragraaf wordt de visie van de SJD’ers op het onderwijs ten aanzien van de aspecten 

besproken. Deze paragrafen beantwoorden samen de deelvragen vier tot en met acht. Ten slotte 

wordt in de laatste paragraaf een conclusie gegeven. 

 

6.1 Algemene informatie 

Deze paragraaf beoogt antwoord te geven op de vierde deelvraag: Krijgen SJD’ers te maken met 
arbeidsmarktdiscriminatie en verwijzen zij hierbij door? Eerst wordt bekeken of SJD’ers in 

aanmerking komen met arbeidsmarktdiscriminatie. In de volgende paragraaf wordt bekeken of zij 

in dit geval doorverwijzen. In de afsluitende paragraaf volgt een antwoord op de deelvraag.  

 

6.1.1 Ervaring met arbeidsmarktdiscriminatie  

Stage- en/of werkervaring in een SJD-organisatie kan van invloed zijn op de mate waarin SJD’ers 

in aanmerking zijn gekomen met arbeidsmarktdiscriminatie. De respondenten hebben daarom 

aangeven in welke SJD-organisaties zij ervaring hebben. De SJD-organisaties zijn onderverdeeld 

in 6 sectoren: arbeid, inkomen, justitiële dienstverlening, leven, schulden en wonen. In figuur 3 

(zie pagina 31) zijn voorbeelden weergeven van organisaties die onder een bepaalde sector vallen. 

De resultaten geven weer dat het overgrote deel van de aankomend SJD’ers ervaring heeft in de 

sector ‘schulden’, namelijk 32 procent. In de sectoren ‘leven’ en ‘inkomen’ is er ook veel stage- 

en/of werkervaring met respectievelijk 20 en 14 procent.  
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Figuur 3. Stage- en/of werkervaring van SJD’ers 

 

Een cruciale vraag in dit onderzoek is in welke mate de SJD’ers te maken krijgen met 

arbeidsmarktdiscriminatie. In de enquête is daarom de vraag gesteld: Hoe vaak heb je op jouw 

stage- of werkplek een cliënt gehad die werd gediscrimineerd op de arbeidsmarkt? De resultaten 

hiervan zijn te zien figuur 4. Hieruit blijkt dat tweederde van de SJD’ers te maken heeft gehad met 

een cliënt die slachtoffer was van arbeidsmarktdiscriminatie. De aantallen moeten in een context 

worden gezien van minimaal 8 maanden stage-ervaring. SJD’ers met stage- en/of werkervaring in 

de sector ‘leven’ en ‘arbeid’ hebben de meeste ervaring met arbeidsmarktdiscriminatie. Daarbij 

neemt het aantal keren dat de SJD’er in aanmerking is gekomen met arbeidsmarktdiscriminatie 

toe, naarmate de SJD’er meer ervaring heeft in verschillende sectoren. Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat duur van de ervaring toeneemt, naarmate er meer ervaring is in verschillende 

sectoren. Bij langere stage- of werkervaring heeft de SJD’er immers meer kans om in aanmerking 

te komen met arbeidsmarktdiscriminatie, dan wanneer de SJD’er enkel 8 maanden heeft 

stagegelopen.  

 

Figuur 4. SJD’ers in aanmerking met arbeidsmarktdiscriminatie  
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SJD’ers worden dus confronteerd met arbeidsmarktdiscriminatie. Het enkel stellen van de vraag in 

de enquête, dekt echter niet het volledige antwoord op de vraag in welke mate zij te maken krijgen 

met arbeidsmarktdiscriminatie. De resultaten van deze vraag worden namelijk voor een groot deel 

beïnvloed door de mate waarin SJD’ers arbeidsmarktdiscriminatie herkennen. Het is mogelijk dat 

SJD’ers onbewust veel vaker in aanraking komen met arbeidsmarktdiscriminatie, maar dit niet 

herkennen. In het juridische aspect zal dit worden meegenomen. Naarmate er immers meer 

juridische kennis ontbreekt bij SJD-studenten, des te groter de kans dat SJD’ers onbewust ook 

meer te maken hebben gekregen met arbeidsmarktdiscriminatie.  

 

6.1.2 Ervaring met doorverwijzing 

Opvolgend, is de hamvraag van dit onderzoek of de SJD’ers ook hebben doorverwezen op het 

moment dat zij een cliënt hadden die werd gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Wanneer er in het 

overgrote deel van alle gevallen is doorverwezen, dan is het minder relevant of SJD’ers kennis 

hebben van de juridische, methodische of funderende aspecten. Aan de competentie, adequaat 

doorverwijzen (bij arbeidsmarktdiscriminatie) is dan immers voldaan, waardoor verder onderzoek 

irrelevant is. De resultaten uit het onderzoek wijzen uit dat, in lijn met de hypothese, dit echter 

niet het geval is. Onderstaande figuur laat zien dat van alle SJD’ers, 96% nog nooit heeft 

doorverwezen bij arbeidsmarktdiscriminatie. Deze resultaten zijn confronterend, aangezien we in 

de vorige figuur zagen dat het overgrote deel wel (meerdere malen) in aanmerking is gekomen 

met arbeidsmarktdiscriminatie. 

 

Figuur 5. Doorverwijzen bij arbeidsmarktdiscriminatie 
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6.2 Het juridische aspect  
Onvoldoende kennis van wet- en regelgeving op het gebied van discriminatie, kan een 

belemmering zijn voor het herkennen van arbeidsmarktdiscriminatie. Op het moment dat men 

bijvoorbeeld niet weet dat een werkgever een sollicitant niet mag afwijzen vanwege 

zwangerschap, dan zal dit ook niet worden herkend als discriminatie. Wanneer de discriminatie 

niet wordt herkend, dan wordt er logischerwijs ook niet doorverwezen. Daarbij kan het ook een 

probleem zijn als de discriminatie onvoldoende wordt herkend. Uit dit onderzoek blijkt namelijk 

dat 1 op de 5 van de SJD’ers niet doorverwijst omdat men niet zeker weet of er sprake is van 

discriminatie. 

Een belangrijk aspect voor het doorverwijzen is dus kennis op het juridische gebied. In deze 

paragraaf zal daarom de derde deelvraag worden beantwoord: ‘In hoeverre kunnen aankomend 

SJD’ers arbeidsmarktdiscriminatie herkennen?’ Hiervoor is de kennis van SJD’ers getoetst over 

de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie. Daarbij is bekeken in 

hoeverre deze kennis kan worden toegepast in praktijksituaties.  

 

6.2.1 Algemene score 

De kennis van de SJD’ers is getoetst door tien casussen voor te leggen waarin moest worden 

beoordeeld of er wel of geen sprake was van discriminatie. De meeste casussen zijn te 

beantwoorden met de kennis die op basis van hoofdstuk 3 en 4 van dit rapport is verkregen. Voor 

enkele casussen is kennis van specifieke wet- en regelgeving vereist, zoals de mogelijkheid om 

borstvoeding te geven tijdens werktijd op basis van art. 4:8 lid 1 van de Arbeidstijdenwet. De 

vragen 10 t/m 19 uit bijlage 11.3 betreffen de casussen. Hierbij zijn de resultaten per individuele 

vraag terug te vinden.  

In hoeverre de kennis van SJD’ers strekt op het juridische aspect is weergegeven in een 

cijfer. Een 10 betekent dat alle SJD’ers, alle casussen juist hebben beantwoord. Een 0 betekent dat 

geen enkele SJD’er een juist antwoord heeft gegeven. Als 50 procent het antwoord juist heeft op 

een vraag, dan is dit meegenomen als 0,5 punt. Het cijfer wat de SJD’ers op het juridische aspect 

scoorden is een 3,88. Hiermee kan worden gesteld dat er op het juridische aspect over het 

algemeen zeer slecht wordt gepresteerd.  

In de beantwoording van deze casussen waren er meerkeuzeantwoorden. Hierdoor was het 

mogelijk dat de discriminatie wel werd herkend, maar een onjuiste beredenering werd gekozen. Er 

hoeft echter geen juiste beredenering te zijn om te kunnen doorverwijzen. Op het moment dat de 

discriminatie wordt herkend, is dit voldoende. In sommige gevallen is een juiste beredenering wel 

cruciaal. Zo was er een vraag of de werkgever discrimineerde door het contract niet te verlengen. 

Een antwoordmogelijkheid was dat er wel sprake was van discriminatie op grond van leeftijd, 

maar dat de werkgever zelf mocht bepalen of hij het contract wel of niet verlengde. Op dat 
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moment is de beargumentering wel een belemmering voor het doorverwijzen. Als de werkgever 

immers geen verboden handeling verricht op dat moment, dan is het onnodig om een cliënt door te 

verwijzen. Volgens art. 3 sub c WGBL is het echter verboden om op grond van leeftijd 

onderscheid te maken bij het al dan niet verlengen van een arbeidsovereenkomst. Het is dus van 

belang dat er in dit geval wel wordt doorverwezen. De resultaten zijn vanuit deze visie opnieuw 

bekeken, waarbij is bekeken of het gegeven antwoord een belemmering vormt voor de 

doorverwijzing. Op het moment dat het antwoord geen belemmering vormde, is dit meegenomen 

als een juist antwoord. Vanuit dit oogpunt scoren de SJD’ers een 4,92, tevens een onvoldoende.  

 
6.2.2 Nadere analyse 

De casussen verschillen van elkaar en zijn dan ook vanuit verschillende hoeken te benaderen. 

Deze subparagraaf bevat daarom een nadere analyse van de resultaten.  

Allereerst is te zien dat er opvallend hoog wordt gescoord op kennis over discriminatie op 

grond van zwangerschap en godsdienst (zie vraag 16 en 18). Een mogelijke verklaring hiervoor is 

de publiciteit die rond deze onderwerpen is geweest vanuit de politiek, de rechtspraak en de 

maatschappij. Zo geeft 60% van de SJD’ers terecht aan dat de werkgever een sollicitant niet mag 

vragen naar of afwijzen vanwege zwangerschap op grond van art. 3 lid 1 WGB.  

Verder was de verwachting dat indirect onderscheid over het algemeen lastiger zou worden 

herkend dan direct onderscheid (zie paragraaf 3.1). Uit een analyse blijkt echter dat de casussen 

met indirect onderscheid in verhouding vaker juist zijn beantwoord, dan deze met direct 

onderscheid. Dit komt doordat er door de SJD’ers bij direct onderscheid vaak een objectieve 

rechtvaardiging is aangedragen. Bij direct onderscheid is dit echter niet mogelijk en zijn alleen 

wettelijke uitzonderingen van toepassing. Een voorbeeld hiervan is een casus waarin een 

werkgever specifiek op zoek is naar een Italiaanse kok. Er is hierbij sprake van direct onderscheid 

op grond van nationaliteit volgens art. 5 lid 1 sub b AWGB. Meer dan de helft van de SJD’ers gaf 

echter aan dat de werkgever deze eis mocht stellen vanwege de functie. Deze beargumentering is 

echter enkel te geven indien er sprake is van indirect onderscheid: de wettelijke uitzonderingen 

geven geen ruimte aan de werkgever om deze eis te stellen.  

Indien er echter in de vorige casus wel een objectieve rechtvaardiging mogelijk zou zijn, dan 

zou het onderscheid alsnog niet gemaakt mogen worden. Hiermee kunnen we een nieuw patroon 

opmaken, er is namelijk een opvallende lijn te zien in de beoordeling van de SJD’ers. In hoofdstuk 

3 zagen we dat er altijd een afweging wordt gemaakt tussen het belang van de werkgever en het 

recht om niet gediscrimineerd te worden. Over het algemeen is te zien dat het belang van de 

werkgever door de SJD’ers zwaarder wordt gewogen (zie vraag 10, 13, 15 en 17). In vraag 17 

wordt bijvoorbeeld wel herkend dat de werkgever discrimineert, maar 64%(!) beoordeelt dat de 

werkgever hier zelf voor mag kiezen. Daarbij worden de afspraken met de werkgever onbetwist 
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gelaten, ondanks het feit dat de SJD’ers onderkennen dat er hierdoor sprake is van discriminatie 

(zie vraag 11, 14 en 19). Een voorbeeld hiervan is vraag 14 waarin tweederde van de SJD’ers 

aangeeft dat er geen sprake is van discriminatie, omdat de bepaling is opgenomen in het contract.  

Ten slotte is te zien dat specifieke kennis over wet- en regelgeving grotendeels ontbreekt. 

Driekwart beoordeelt dat uiterlijk een wettelijke discriminatiegrond is en dat een werknemer geen 

recht heeft om borstvoeding te geven tijdens werktijd (vraag 11 en 12).   

 

6.2.3 Deelconclusie 

Uit bovenstaande gegevens kan antwoord worden gegeven op de vraag: ‘In hoeverre kunnen 

aankomend SJD’ers arbeidsmarktdiscriminatie herkennen?’ De resultaten laten zien dat er een 

basiskennis is ten aanzien van arbeidsmarktdiscriminatie. Deze kennis is echter onvoldoende 

(4,92), aangezien het tekort aan kennis een belemmering vormt voor de doorverwijzing. Het tekort 

wordt met name verklaard doordat er overwegend vanuit het belang van de werkgever wordt 

gekeken en er geen onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte discriminatie. Inhakend 

op de vorige paragraaf, is het dus mogelijk dat SJD’ers meer te maken krijgen met 

arbeidsmarktdiscriminatie maar dit in veel gevallen niet herkennen.  

 

6.3 Het methodische aspect 

Naast de kennis op het juridische aspect, is kennis van het methodische aspect eveneens van 

belang voor het doorverwijzen. In deze paragraaf zal daarom antwoord worden gegeven op de 

vijfde deelvraag: ‘In hoeverre zijn aankomend SJD’ers bekend met ADV’s en hun taken en 

werkwijze?’ In hoofdstuk 4 zijn alle organisaties behandeld waarnaar kan worden toegewend bij 

arbeidsmarktdiscriminatie. Hierin hebben we gezien dat Art.1 MN de meest toegankelijke 

organisatie is voor doorverwijzing. In geval van doorverwijzing, wat in dit onderzoek centraal 

staat, is met name kennis van Art.1 MN dus van belang. De kennis op het methodische aspect is 

hierdoor met name getoetst op kennis van Art.1 MN. De andere organisaties zijn getoetst om te 

bekijken hoe Art.1 MN in verhouding tot de andere organisaties scoort.  

Het methodische aspect kan worden opgesplitst in twee delen. Aan de ene kant waarnaar 

moet worden doorverwezen, wat betrekking heeft op de kennis van organisaties waarbij 

arbeidsmarktdiscriminatie kan worden gemeld. Aan de andere kant waarvoor er kan worden 

doorverwezen, waarvoor kennis is vereist over de taken van deze organisaties. Deze zullen in de 

volgende subparagrafen worden behandeld.  
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6.3.1 De organisaties  

Op het moment dat de arbeidsmarktdiscriminatie wordt herkend is het van belang dat men weet 

naar welke organisatie kan worden doorverwezen. 16% van de SJD-studenten geeft aan niet door 

te verwijzen omdat deze niet weet naar welke instantie moet worden doorverwezen. Dit 

percentage is vrij laag en dus positief. Dit positieve cijfer wordt bevestigd door de resultaten uit de 

open vraag, waarin zelf een organisatie moet worden ingevuld. Hieruit blijkt dat 60% een juiste 

organisatie kan benoemen waarnaar kan worden doorverwezen bij arbeidsmarktdiscriminatie 

zoals Art.1 MN, het College of de politie. Art.1 MN wordt hierin het meest genoemd. 

Opmerkelijk is dat we eerder zagen dat 16% niet doorverwijst omdat deze geen organisatie kent 

en hieruit blijkt dat 40% geen organisatie kent. 24% kent dus geen organisatie, maar ervaart dit 

niet als een belemmering om door te verwijzen. De open vraag bevestigd dit, zo geeft een SJD’er 

aan dat op het moment dat deze een organisatie op zal zoeken op het internet als deze wordt 

geconfronteerd met arbeidsmarktdiscriminatie. 

In een aanvullende vraag zijn de instanties (Art.1 MN, het College en de politie) voorgelegd 

aan de SJD’er waarbij moet worden aangegeven of hij/zij bekend is met de mogelijkheid om 

melding te maken van arbeidsmarktdiscriminatie bij de organisatie. In figuur 6 zijn de resultaten 

hiervan te zien. De bekendheid neemt hier toe ten aanzien van de vorige resultaten: 72% geeft aan 

Art. 1 MN en het College te kennen als organisatie om melding te maken van discriminatie. De 

politie is minder bekend, meer dan de helft van de SJD’ers geeft aan dat hij/zij niet bekend was 

om hierbij melding te maken van discriminatie. Al met al zijn SJD’ers dus voldoende bekend met 

organisaties.  

 

Figuur 6. Bekendheid met organisaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 De taken van ADV’s 

Naast het onderzoek naar de bekendheid van SJD’ers met antidiscriminatievoorzieningen is tevens 

onderzocht in hoeverre zij kennis hebben van de taken van ADV’s. Alle taken van een ADV 

waren voorgelegd. De SJD’er moest vervolgens bij elke taak aangeven of dit wel of geen taak van 

een ADV was. Meer dan 4 op de 5 gaf aan dat voor informatie en advies, melding maken, 
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ondersteuning bij een procedure, bemiddeling en onderzoek naar de situatie naar Art.1 MN kan 

worden toegewend. Om te voorkomen dat overal ‘ja’ op werd geantwoord, is er een controlevraag 

ingevoerd. In de lijst van taken was eveneens een taak toegevoegd, welke niet onder de taken van 

een ADV valt, namelijk ondersteuning bij het solliciteren. 60% van de ondervraagden gaf aan dat 

deze taak niet onder die van een ADV vielen. Het feit dat deze vraag door het overgrote deel juist 

is beantwoord, maakt dat de eerdergenoemde resultaten meer betrouwbaar zijn.  

Opvallend is dat 48% aangeeft dat emotionele ondersteuning geen taak is voor een ADV. De 

zaken met betrekking op het juridische, praktische aspect worden dus wel tot een ADV gerekend, 

maar de sociale zaken minder. In de praktijk kan dit betekenen dat er alleen naar een ADV wordt 

doorverwezen op moment dat een cliënt gevolg wilt geven aan de arbeidsmarktdiscriminatie. Op 

het moment dat de cliënt echter geen stappen wilt ondernemen, dan is de kans groot dat er niet 

wordt doorverwezen. Emotionele ondersteuning wordt namelijk niet als taak gezien.  

Tot slot laten de resultaten zien dat 56% niet doorverwijst, omdat dit negatieve gevolgen kan 

hebben voor de cliënt zoals een verstoorde arbeidsrelatie. In dit geval is er ook onvoldoende 

kennis van de taken van Art.1 MN. Het maken van een melding kan namelijk anoniem. Daarbij 

hoeft een werkgever niet op te hoogte te zijn van een intakegesprek waarin emotionele 

ondersteuning of informatie en advies wordt gegeven. Deze resultaten bevestigen eveneens dat er 

bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie met name wordt gedacht aan het ondernemen van 

stappen tegen de werkgever of dader.  

 

6.3.3 Deelconclusie 

Deze paragraaf is ingegaan op de volgende deelvraag: ‘In hoeverre zijn aankomend SJD’ers 

bekend met ADV’s en hun taken en werkwijze?’ De resultaten van het onderzoek laten zien dat 

het overgrote deel van de SJD’ers bekend is met ADV’s en hun taken en werkwijze. Op het 

methodische aspect wordt dus over het algemeen goed gescoord. Problematisch is echter dat 

SJD’ers een ADV enkel koppelen aan de adaptieve, probleemgerichte copingstijl, zie paragraaf 

5.1. Emotionele ondersteuning wordt niet gezien als een taak van een 

antidiscriminatievoorziening, waarmee de adaptieve, emotiegerichte copingstijl niet wordt 

aangemoedigd.  

 

6.4 Het funderende aspect 

Op het moment dat een SJD’er weet wanneer, waarnaar en waarvoor deze kan doorverwijzen, rijst 

nog de vraag waarom hij/zij zou doorverwijzen. In deze paragraaf wordt daarom antwoord 

gegeven op de zesde deelvraag: ‘In hoeverre zijn aankomend SJD’ers bekend met de 

achterliggende doelen van ADV’s?’ 
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6.4.1. Waarom wel doorverwijzen 

Een SJD’er kan omwille van verschillende redenen doorverwijzen. In hoofdstuk 5 is er een 

onderscheid gemaakt tussen doelen op micro-, meso- en macroniveau. Aan de SJD’er is de vraag 

voorgelegd om welke reden(en) (micro/meso/macro) deze zou doorverwijzen. Figuur 7 laat de 

resultaten hiervan zien. De hoofdreden waarom wordt doorverwezen is om de gevolgen van de 

ervaren discriminatie voor de cliënt zelf te beperken. Zo kunnen we zien dat bijna de helft van de 

SJD’ers kiest voor microniveau. Meer dan een derde verwijst door om ervoor te zorgen dat er op 

gemeentelijk/landelijk niveau beter geanticipeerd kan worden op discriminatie. Er wordt dus 

minder doorverwezen wegens redenen op macroniveau. Opvallend is echter dat slechts 17% 

doorverwijst om ervoor te zorgen dat de dienstverlening niet wordt belemmerd. Er wordt dus 

onvoldoende ingezien dat discriminatie een effect heeft op de dienstverlening of dat 

doorverwijzing de dienstverlening kan bevorderen.  

 

Figuur 7. Reden van doorverwijzen  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Waarom niet doorverwijzen 

Naast de vraag waarom er wel zou worden doorverwezen, is tevens de vraag gesteld waarom de 

SJD’ers niet (zouden) doorverwijzen. De relevantie van deze vraag is toegenomen aangezien we 

hebben gezien dat 96% niet doorverwijst. Het overgrote deel zou dus doorverwijzen voor de 

cliënt, maar doet dit niet. De vraag is daarom waarom zij ervoor kiezen om niet door te verwijzen. 

44% geeft aan dat dit te veel tijd en energie kost voor de cliënt en te weinig oplevert. In de open 

vraag wordt dit bevestigd. SJD’ers geven aan dat de dienstverlening erg veel energie kost en ze de 

cliënt niet nog meer willen belasten. Slechts als de cliënt hierom vraagt of de cliënt er zichtbaar 

onder lijdt, dan wordt er doorverwezen. Er wordt dus onvoldoende ingezien wat de ondersteuning 

van een antidiscriminatievoorziening kan opleveren zowel op micro-, meso- als macroniveau. Het 

gevolg is dat hiermee de maladaptieve copingstijl het meeste wordt aangemoedigd. De 

discriminatie wordt immers niet aangepakt en het negeren of ervan weglopen wordt als beste optie 

gezien. Deze copingstijl is echter het minst effectief en kan daarmee gevolgen hebben voor de 

cliënt, de dienstverlening en de samenleving.   
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6.4.3 Deelconclusie 

In deze paragraaf zijn de resultaten behandeld met betrekking tot de deelvraag: ‘In hoeverre zijn 

aankomend SJD’ers bekend met de achterliggende doelen van ADV’s?’ Ongeveer de helft van de 

SJD’ers geeft aan dat met de taken van ADV’s, de gevolgen van discriminatie voor de cliënt 

beperkt kunnen worden. Tegelijkertijd levert het volgens hen te weinig op voor de cliënt, de 

dienstverlening en de samenleving om daadwerkelijk uit eigen beweging door te verwijzen. Er 

kan dus worden gesteld dat de SJD’ers onvoldoende bekend zijn met de achterliggende doelen van 

ADV’s.   

 

6.5 De visie van SJD’ers  

Inmiddels is helder geworden dat er op diverse aspecten kennis mist bij de SJD’ers. In deze 

paragraaf wordt bekeken of ze deze kennis zelf ook missen. Er wordt hiermee antwoord gegeven 

op de laatste deelvraag: ‘In hoeverre vinden aankomend SJD’ers dat zij voldoende kennis hebben 

gekregen om adequaat te kunnen doorverwijzen bij arbeidsmarktdiscriminatie?’ Voordat er wordt 

ingegaan op de resultaten van deze vraag is het goed om stil te staan bij de vorm van het 

onderzoek. Er is speciaal gekozen voor een aselecte steekproef. De respondenten in dit onderzoek 

zijn dus niet benaderd door middel van een gemakssteekproef, waardoor alleen de respondenten 

met een interesse voor discriminatie de enquête zouden invullen. Met deze methode zou in deze 

deelvraag naar verwachting worden aangegeven dat er een tekort is op de aspecten. Er zou dan 

echter getwijfeld kunnen worden aan het feit of deze resultaten op de gehele populatie 

gerepresenteerd kunnen worden. Aangezien dit niet het geval is kunnen de volgende resultaten 

daarom worden gezien als een representatie van alle derdejaars SJD-studenten.  

Voor beantwoording van deze deelvraag moesten de respondenten invullen hoeveel de SJD-

opleiding naar hun mening aandacht heeft besteed aan het juridische, methodische en funderende 

aspect. Figuur 8 op de volgende pagina laat een uitwerking zien van de resultaten. Over het 

algemeen geeft meer dan de helft van de studenten aan dat er door de opleiding te weinig aandacht 

wordt gegeven aan alle drie de aspecten. Het methodische aspect wordt hierin het meest benoemd, 

alhoewel uit de resultaten blijkt dat de kennis van SJD’ers hierop juist vrij goed is. Het funderende 

en juridische aspect worden minder genoemd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat beide 

aspecten in het curriculum zijn verwerkt van het eerste en tweede jaar van de opleiding, namelijk 

arbeidsrecht en basiscursus sociale wetenschappen. De SJD’ers bepalen op basis hiervan mogelijk 

dat de opleiding meer aandacht hieraan heeft besteed, dan aan het methodische gedeelte.  
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Figuur 8. Aandacht aan aspecten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat SJD’ers in grote mate te maken krijgen met 

arbeidsmarktdiscriminatie. Tegelijkertijd wordt er in 96% van alle gevallen niet doorverwezen. 

Een oorzaak van deze lage doorverwijzingen is mogelijk gelegen in het feit dat er een het tekort is 

aan kennis op het juridische en funderende aspect. Het tekort aan kennis op het juridische aspect 

kan immers tot gevolg hebben dat de discriminatie niet wordt herkend. Een fundamenteler 

probleem is echter het tekort aan kennis op het funderende aspect zijn. Indien de SJD’ers namelijk 

wel discriminatie herkennen, blijken zij alsnog niet door te verwijzen. Het overgrote deel ziet 

immers niet wat de gevolgen zijn van doorverwijzing op meso- en macroniveau. Zij zien wel in 

dat dit positieve gevolgen kan hebben voor de cliënt, maar volgens de SJD’ers wegen de kosten, 

zoals tijd en energie, niet op tegen de baten van het melden van arbeidsmarktdiscriminatie. Dit 

duidt ook op onvoldoende inzicht in de voordelen van doorverwijzing voor de cliënt zelf.  

Op het methodische aspect wordt door de SJD’ers over het algemeen goed gescoord. Het feit 

dat ze de organisatie niet kennen is dus waarschijnlijk geen belemmering voor doorverwijzing. 

Het feit dat ze de taken niet volledig kennen van de ADV’s kan wel een belemmering zijn voor de 

doorverwijzing. De adaptieve, probleemgerichte copingstijl wordt door de SJD’ers met name 

gekoppeld aan de werkzaamheden van de ADV’s. Emotionele ondersteuning en daarmee 

bevordering van de adaptieve, emotiegerichte copingstijl wordt niet door de SJD’ers gezien als 

taak van een antidiscriminatievoorziening.  

In lijn met de resultaten geven de SJD’ers aan dat zij meer kennis willen hebben op alle 

aspecten. Opvallend is dat zij met name kennis op het methodische aspect willen hebben, terwijl 

hier het hoogste op wordt gescoord.  
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Concluderend zien we dat SJD’ers de minst effectieve copingstijlen aanmoedigen: de 

maladaptieve, emotiegerichte en probleemgerichte copingstijl. De emotiegerichte, adaptieve 

copingstijl wordt immers niet als optie gezien. De probleemgerichte, adaptieve copingstijl wordt 

daarnaast niet als effectief beschouwd, aangezien hier in 96% van alle gevallen niet voor wordt 

gekozen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de cliënt, ook de dienstverlening en de samenleving 

lijdt hieronder. In hoofdstuk 5 zagen we immers dat hierdoor onder andere de dienstverlening kan 

stagneren en discriminatie op grote schaal niet kan worden aangepakt doordat er onvoldoende 

inzicht is in de arbeidsmarktdiscriminatie.  

 

Figuur 9. Bevorderende copingstijlen van de SJD’ers  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maladaptieve copingstijl 

Adaptieve copingstijl 

Emotiegerichte 
copingstijl 

Probleemgerichte 
copingstijl 



  

 42 

7 Internationale rechtsperspectief  

 

In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat situaties waarin discriminatie voorkomt niet 

altijd worden herkend. De scheidslijn tussen wel of geen discriminatie is schijnbaar dun en 

discutabel, idem dito in het geval van de bestrijding van discriminatie. Een manier om 

discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken is door middel van positieve discriminatie, waarbij 

achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt worden bevoordeeld. In dit hoofdstuk zal vanuit 

internationaal rechtsperspectief worden gekeken naar het thema ‘positieve discriminatie’. Op basis 

van een casus met een bijpassende rechtsvraag zal een rechtsvergelijking worden gemaakt tussen 

de Nederlandse en Noorse wet- en regelgeving. Vervolgens zal het thema worden besproken 

vanuit supranationaal perspectief, waarbij met name aandacht wordt besteed aan verschillende 

uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Tot slot zal er dieper worden ingegaan op positieve 

discriminatie vanuit de rechtsfilosofie.     

 

7.1 Casus en rechtsvraag 

Casus 

Karin Verboom (38) heeft op 28 maart 2017 gesolliciteerd op een vacature van Elektrotechniek 

N.V., waarin wordt gevraagd naar een nieuw lid voor de raad van bestuur. Ze is al lang toe aan 

een nieuwe uitdaging en dit is een goedlopend, beursgenoteerd bedrijf met inmiddels al meer dan 

600 medewerkers en een netto-omzet van 150 miljoen. Ze wordt uitgenodigd op gesprek en dit 

verloopt erg goed. Na het afleggen van verschillende testen krijgt Karin te horen dat ze bij de 

laatste twee kandidaten zit. De andere sollicitant is Martin Plieger (53). In het laatste gesprek geeft 

Karin aan dat zij onverwacht zwanger is geworden. Het laatste gesprek met Martin blijkt erg 

verrassend uit te pakken en zijn uitgebreide werkervaring maakt dat de voorkeur van de raad naar 

Martin gaat. Uit de uitslag van de persoonlijkheids- en capaciteitentesten blijkt Martin tevens 

hoger te scoren dan Karin. Aan het einde van het gesprek laat een raadslid deze voorkeur 

doorschemeren door Martin met een knipoog aan te geven hem volgende week te zien bij de 

bestuursborrel: een avond waarin het nieuwe raadslid wordt voorgesteld aan het gehele bestuur 

van Elektrotechniek N.V., bestaande uit negen man.  

De directeur van Elektrotechniek N.V. kon niet aanwezig zijn bij de laatste 

sollicitatiegesprekken, maar heeft de inhoud van de gesprekken per mail ontvangen van de raad. 

Hij reageert hierop als volgt: ‘…In het verleden is Elektrotechniek N.V. in kwaad daglicht komen 

te staan doordat een zwangere sollicitant is afgewezen en deze week is ons bedrijf gepubliceerd op 

de site www.dezemannenkunnengeenvrouwkrijgen.nl. Ik wil daarom Karin toevoegen aan het 

bestuur. Aangezien dit in lijn is met het beleid ten aanzien van vrouwen in het bestuur dat in 

januari is opgesteld, verwacht ik jullie volledige steun voor mijn besluit…’  
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Karin krijgt de volgende dag te horen dat zij is aangenomen voor de functie. Martin is 

geschokt als hij wordt afgewezen. Een week later krijgt Martin via een kennis uit het bestuur de 

mail van de directeur doorgestuurd. Martin neemt contact op met Art.1 Midden Nederland en 

vraagt of deze gang van zaken wel wettelijk is. Dit is toch discriminatie? 

 

Rechtsvraag 

Is het in strijd met de wet- en regelgeving om Martin, uit de bovenstaande casus, af te wijzen voor 

de functie van bestuurslid? 

 

Relevante feiten 

• Elektrotechniek N.V. is een beursgenoteerd bedrijf, heeft meer dan 600 werknemers en een 

netto-omzet van 150.000.000 euro.  

• De raad van bestuur bestaat uit 10 leden en bestaat enkel uit mannen. Dit laatste is op te 

maken uit het feit dat het bedrijf is geplaatst op 

www.dezemannenkunnengeenvrouwkrijgen.nl.  Op deze site staan namelijk alle bedrijven 

welke een bestuur hebben dat enkel uit mannen bestaat.  

• Elektrotechniek N.V. voert sinds januari 2017 voorkeursbeleid met betrekking tot vrouwen.  

• De functie is opengesteld voor mannen en vrouwen. Martin en Karin hebben op deze functie 

gesolliciteerd.  

• Martin scoort hoger op de persoonlijkheids- en capaciteitentesten en heeft meer werkervaring 

dan Karin. 

• Het bestuur had de keuze gemaakt voor Martin op basis van het persoonlijke gesprek.  

 

Relevante rechtsregels 

• Rechtsgebied: Arbeidsrecht 

• Rechtsregel(s): artikel 2:276 BW, artikel 7:646 lid 1, 4, 5 en 12 BW 

 

7.2 Nederlands perspectief 

De eerste feministische golf in 1870 laat zien dat vrouwenemancipatie in Nederland eeuwen 

teruggaat. Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker staan bekend om hun bijdrage in de eerste 

stappen naar gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Op het gebied van arbeid werd het 

kostwinnersmodel, waarin de man werkt en de vrouw voor het huishouden zorgt, in twijfel 

getrokken. Vanuit de overheid was verzet tegen deze ontwikkeling. Zo geeft toenmalig minister 

Romme van Sociale Zaken uit de jaren 40 aan: ‘Het is in het algemeen een misstand, wanneer de 

vrouw zich aan die taak (het huishouden) onttrekt en een andere werkkring zoekt. […] in het 
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algemeen belang moet tegen (deze) ongezonde gezinsverhoudingen worden opgetreden.’102 

Desondanks begonnen steeds meer vrouwelijke verenigingen hiervoor te strijden, met resultaat: de 

eerste vrouwelijke beroepen ontstonden zoals verpleegster en secretaresse.103 

De tweede feministische golf nam zijn aanvang in 1960 waarin Joke Kool-Smit de noodzaak 

benadrukte van (meer mogelijkheden tot) betaald werk voor vrouwen.104 Het gevolg hiervan was 

dat de overheid middelen ging aanbieden ter bevordering van de arbeidsparticipatie van de vrouw 

zoals de financiering van kinderdagverblijven via de Algemene bijstandswet in 1977. Opvolgend 

kwam de Nederlandse overheid in 1985 met de doelstelling om gelijke rechten van mannen en 

vrouwen te verzekeren, waarmee deeltijdwerk en ouderschapsverlof werd geïntroduceerd.105 Het 

resultaat mocht er zijn: de arbeidsparticipatie van vrouwen was van 34% in 1985 gestegen naar 

62% in 2008.106 

De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen was dus gestegen, maar in die periode werd een 

ander probleem belicht. ‘Het glazen plafond’ werd geïntroduceerd, wat inhoud dat 

bedrijfsculturen zo ingericht zijn dat vrouwen moeilijk in hogere functies kunnen komen.107 De 

geschiedenis herhaalde zich: dit fenomeen werd pas jaren later maatschappelijk en politiek 

onderkend. Verschillende politieke partijen waren van mening dat er immers geen problematiek 

was. Vrouwen zouden topfuncties niet ambiëren en dat zou de reden zijn dat de meeste vrouwen 

geen hoge functies zouden betreden.108 Een aanpak van de overheid liet hierdoor op zich wachten, 

in tegenstelling tot in veel andere landen.109 In andere landen steeg door de maatregelen van de 

overheid het aantal vrouwen in topfuncties. Het argument dat vrouwen deze posities niet 

ambiëren, ging dus niet meer op. In januari 2013 werd er dan ook een (tijdelijk) middel 

geïntroduceerd, in de vorm van een wettelijk streefcijfer opgetekend in art. 2:166 en 2:276 BW, 

om vrouwen in hoge functies te laten toenemen.110 Het eerste lid omvatte dit wettelijk streefcijfer: 

op 1 januari 2016 moest de raad van commissarissen en de raad van bestuur voor minimaal 30 

procent uit vrouwen en minimaal 30 procent uit mannen bestaan. Het streefcijfer was van 

toepassing op NV’s en BV’s, mits er minimaal twee vereisten uit art. 2:397 lid 1 BW niet op de 

NV of BV van toepassing waren.111 Deze waren als volgt:  

‘a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag      

van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000; 

b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000; 
                                                
102 Hartmans 2014.  
103 Idem.  
104 Portegijs & Keuzekamp 2008, p. 12.  
105 Kamerstukken II 2013, 30420, 180 (Kamerbrief).  
106 Kosters, Den Boer & Lodder 2009 
107 Draulans 2001.  
108 Kamerstukken II 2012-2013, 33 483, 5. 
109 Kamerstukken II 2009/2010, 31 763, 14. 
110 Kamerstukken II 2015-16, 34435, 3 (MvT).  
111 Art. 2:166 en 2:276 lid 2 BW.  
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c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.’ 

De NV of BV moest vervolgens in de selectie en werving van nieuwe bestuurders rekening 

houden met dit streefcijfer.112 Indien de NV of BV het streefcijfer niet had behaald, dan moest dit 

in het jaarverslag worden verklaard. De resultaten van het invoeren van een streefcijfer bleken 

tegen te vallen, maar toch was er een stijging van vrouwen in hoge functies te zien. Deze stijging 

wilde de wetgever voortzetten en daarom zijn art. 2:166 en 2:278 BW met ingang van 18 april 

2017 verlengd tot 1 januari 2020.113  

Op Elektrotechniek N.V. kan dit streefcijfer eveneens van toepassing zijn. Aangezien het een 

NV betreft, moeten we hiervoor kijken naar art. 2:166 BW. Wanneer we kijken naar de relevante 

feiten uit de casus, dan zien we dat de netto-omzet 150.000.000 is en het bedrijf meer dan 600 

werknemers heeft. We kunnen hieruit concluderen dat er zowel aan sub b als sub c van art. 397 lid 

1 BW niet wordt voldaan. Hiermee is het wettelijke streefcijfer op grond van art. 2:166 lid 2 BW 

wel van toepassing op Elektrotechniek N.V. De relevante feiten geven aan dat het bestuur, 

inclusief het nieuwe bestuurslid, uit 10 man bestaat. Dit houdt in dat Elektrotechniek N.V. op 1 

januari 2020 minimaal 3 vrouwen (30%) moet hebben toegevoegd aan het bestuur. Deze 

achtergrond verklaart (mede) waarom de directeur een vrouw aan het bestuur wilde toevoegen.  

 

Het voorkeursbeleid 

Om dit streefcijfer te kunnen behalen heeft de wetgever middelen gegeven, waaronder het 

voorkeursbeleid.114 Oorspronkelijk is het volgens art. 7:646 lid 1 BW verboden om als werkgever 

onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. 

In artikel 7:646 lid 4 BW wordt hiervoor echter een uitzondering gegeven, wat bekend staat als 

het voorkeursbeleid:  

‘Van lid 1 mag worden afgeweken indien het bedingen betreft die vrouwelijke werknemers in 

een bevoorrechte positie beogen te plaatsen ten einde nadelen op te heffen of te verminderen 

en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot het beoogde doel.’ 

Het voorkeursbeleid maakt het dus mogelijk om een vrouwelijke sollicitant te verkiezen boven 

een mannelijke sollicitant om een evenwichtige verdeling te krijgen van het bestuur. Als we de 

casus bekijken, dan is het dus mogelijk dat er geen verboden onderscheid wordt gemaakt, als 

Elektrotechniek N.V. op grond van art. 7:646 lid 4 BW Karin aan heeft genomen. Het 

voorkeursbeleid is echter gebonden aan de rechtsvoorwaarden dit artikel en de aanvullende 

voorwaarden uit de jurisprudentie. Deze (rechts)voorwaarden zullen worden behandeld, waarbij 

telkens wordt getoetst of Elektrotechniek N.V. aan deze voorwaarden voldoet:   

 

                                                
112 Art. 2:166 en 2:276 BW lid 2 sub a BW. 
113 Staatsblad 2017.  
114 Kamerstukken II 1987-1988, 19 908, nr. 6, p. 33.  
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1. Bedingen; (kenbaarheidsvereiste) 

Als er voorkeursbeleid wordt gehanteerd, dan moet dit worden opgetekend in een beding, een 

schriftelijke afspraak. De jurisprudentie vult dit aan met het kenbaarheidsvereiste.115 Het 

beleid moet er niet alleen zijn, maar dit moet ook duidelijk worden aangegeven in de vacature.  

Elektrotechniek N.V. heeft aan de hand van beleidsregels voorkeur gemaakt voor een 

vrouwelijke sollicitant. Het is echter niet uit de casus op te maken dat dit bekend was bij de 

sollicitanten. Hierdoor is er niet voldaan aan het kenbaarheidsvereiste.  

 

2. Vrouwelijke werknemers;  

De tweede voorwaarde spreekt voor zich, onderscheid in het beleid mag op grond van art. 

7:646 lid 4 BW enkel worden gemaakt ten aanzien van vrouwen.  

Elektrotechniek N.V. bevoordeelt een vrouwelijke werknemer, namelijk Karin. Hierdoor is er 

aan dit vereiste voldaan.  

 

3. In een bevoorrechte positie plaatsen; (zorgvuldigheidsvereiste) 

Artikel 7:646 lid 4 BW spreekt over het plaatsen van een vrouwelijke sollicitant ‘in een 

bevoorrechte positie’. De rechtspraak heeft verhelderd wat er onder ‘een bevoorrechte positie’ 

mag worden verstaan, wat bekend staat als het zorgvuldigheidsvereiste. De eis is dat alle 

sollicitanten objectief moeten worden beoordeeld. Dit betekent dat het niet (meer) mogelijk is 

om bij voorbaat mannen uit te sluiten in de werving en selectie.116 Daarbij mag een 

vrouwelijke sollicitant alleen in een bevoorrechte positie worden geplaatst als er bij de 

kandidaten sprake is van gelijke geschiktheid.117 Bij voldoende geschiktheid mag er dus geen 

onderscheid worden gemaakt.118 De criteria waarop de geschiktheid wordt getoetst moeten 

eveneens bij de kandidaten bekend zijn en mogen niet veranderen gedurende de periode van 

selectie en werving.119  

Uit de jurisprudentie blijkt dat er in zeer uitzonderlijke gevallen van het 

zorgvuldigheidsvereiste kan worden afgeweken. Zo heeft het College dit vereiste in een zaak 

niet toegepast. Deze mogelijkheid was er volgens het College, aangezien de wet dit vereiste 

niet heeft opgesteld maar de jurisprudentie.120 

De functie is door Elektrotechniek N.V. opengesteld voor zowel mannen als vrouwen: Martin 

en Karin zijn beiden objectief beoordeeld. Uit de testen is gebleken dat Martin hoger scoorde 

op de persoonlijkheids- en capaciteitentesten dan Karin. Daarbij had Martin meer 

                                                
115 CvRM 18 december 2012, 2012-195, overweging 3.11. 
116 CvRM 15 december 2011, 2011-198, overweging 3.23. 
117 CvRM 18 december 2012, 2012-195, overweging 3.11; Geus 2005, p. 19.  
118 Geus 2005, p. 19.  
119 Kamerstukken II 1992-1993, 23 022, p. 3.  
120 CvRM 7 juli 2008, 2008-81, overweging 3.21. 
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werkervaring. Ten slotte koos het bestuur ervoor om Martin aan te nemen waaruit afgeleid 

kan worden dat zij Martin meer geschikt vonden voor de functie dan Karin. Er kan dus op 

basis van deze feiten worden getwijfeld aan ‘gelijke geschiktheid’. Om deze gelijke 

geschiktheid echter specifiek te kunnen toetsen moeten vaste capaciteiten worden opgesteld 

waaraan de nieuwe medewerker moet voldoen. Uit de casus is niet te herleiden dat deze 

informatie is gegeven. Hiermee wordt niet voldaan aan het zorgvuldigheidsvereiste.  

 

4. Teneinde nadelen opheffen of verminderen; (achterstandsvereiste) 

De vierde voorwaarde is dat er ondervertegenwoordiging moet zijn van vrouwen: het 

achterstandsvereiste.121 In art. 2:166 en 2:276 BW zagen we eerder het streefcijfer voor het 

aantal vrouwen in de raad van een NV of BV. Het streefcijfer kan naast de huidige 

samenstelling van de raad van bestuur worden gelegd. Aan de hand hiervan kan worden 

bepaald of er sprake is van een achterstand.  

De raad van bestuur van Elektrotechniek N.V. zou volgens het wettelijke streefcijfers voor 

minimaal dertig procent uit vrouwen moeten bestaan. Momenteel wordt de raad van bestuur 

voor honderd procent vertegenwoordigd door mannen. We kunnen daardoor spreken van een 

achterstand.  

 

5. Het onderscheid staat in redelijke verhouding tot het beoogde doel. (evenredigheidsvereiste) 

Deze laatste voorwaarde, proportionaliteit, wordt ook wel het evenredigheidsvereiste 

genoemd. Bij de toetsing van deze voorwaarde, wordt de vorige voorwaarde in acht genomen. 

In dit geval geldt namelijk dat hoe groter de ondervertegenwoordiging is binnen het bedrijf, 

hoe eerder het onderscheid gerechtvaardigd is.122  

Hiervoor zagen we dat er sprake is van een achterstand. Uit de invoering van een wettelijk 

streefcijfer kunnen we herleiden dat het belang van een evenwichtig bestuur groot is. Het feit 

dat vrouwen in het geheel niet worden gerepresenteerd in het bestuur van Elektrotechniek 

N.V. maakt dat er kan worden gesproken van een ernstige achterstand van vrouwen. Naar 

verwachting zal het College dan ook oordelen dat er aan het evenredigheidsvereiste wordt 

voldaan.  

 

Op basis van een toetsing van de rechtsfeiten aan de eisen, welke door de wet en het College zijn 

gesteld, kan worden gesteld dat Elektrotechniek N.V. onderscheid heeft gemaakt tussen mannen 

en vrouwen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:646 lid 1 BW. De 

uitzondering van art. 7:646 lid 4 is hierop niet van toepassing, aangezien niet aan het 

kenbaarheids- en zorgvuldigheidsvereiste is voldaan. Elektrotechniek N.V. had kenbaar moeten 
                                                
121 CvRM 18 december 2012, 2012-195, overweging 3.11.  
122 CvRM 18 december 2012, 2012-195, overweging 3.34.  
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maken dat er voorkeursbeleid was en op grond van welke criteria de sollicitanten werden 

beoordeeld. Het feit dat Martin en Karin hier niet van op de hoogte zijn gesteld, maakt dat er niet 

aan de vereisten wordt voldaan. Daarbij is het vermoeden dat er niet aan ‘gelijke geschiktheid’ 

wordt voldaan.  

 

7.3 Internationaal perspectief 

Noorwegen heeft in 2003 als eerste EU-land gericht ingezet op positieve discriminatie door het 

stellen van een quotaregeling met betrekking tot geslacht. Zowel Nederland als Noorwegen vallen 

onder de Europese wet- en regelgeving, maar door deze quotaregeling zijn er verschillen te zien in 

de beantwoording van de casus. In deze paragraaf zal een rechtsvergelijking worden gemaakt 

tussen Noorwegen en Nederland. 

De Noorse quotaregeling is opgenomen in art. 13 van de Gender Equality Act. Hierin staat 

dat de leden uit de raad van bestuur voor veertig procent door zowel mannen als vrouwen moeten 

worden gerepresenteerd. De quotaregeling is van toepassing op ‘public limited companies’, 

oftewel beursgenoteerde NV’s.123 Uit de relevante feiten kunnen we opmaken dat Elektrotechniek 

N.V. beursgenoteerd is en de naam van het bedrijf laat zien dat het een NV is. Dit maakt dat er 

volgens art. 13 sub e GEA minimaal vier vrouwen in het bestuur moeten zitten van 

Elektrotechniek N.V. Hierin is een verschil te zien met Nederland, waarin slechts 30 procent als 

norm is gesteld in plaats van 40 procent. Van groter belang is echter het verschil in het hanteren 

van deze norm. In tegenstelling tot de vrijblijvende streefcijfers in Nederland, zijn sinds 2006 aan 

de quotaregeling van Noorwegen consequenties verbonden.124 Op het moment dat de quotum niet 

wordt behaald dan heeft dit uiteindelijk als sanctie dat het bedrijf wordt opgeheven, tenzij er zeer 

gewichtige redenen zijn waardoor een evenwichtige samenstelling niet kan worden gerealiseerd.125 

Het gevolg is dat bedrijven niet vrij zijn om voorkeursbeleid te voeren: ze zijn op basis van art. 12 

GEA hiertoe verplicht wanneer zij geen evenwichtige verdeling in het bestuur hebben.126 De casus 

bekijkend vanuit dit perspectief houdt in dat Elektrotechniek N.V. waarschijnlijk helemaal niet 

had bestaan op het moment dat er anno 2017 enkel mannelijke bestuursleden aanwezig waren.  

De criteria voor het voorkeursbeleid zijn opgetekend in art. 7 GEA. Het 

evenredigheidsvereiste komt naar voren in sub a en b van dit artikel: ‘de negatieve impact van een 

voorkeursbehandeling moet in verhouding staan tot het bereiken van het doel’ (proportionaliteit). 

Het achterstandsvereiste is negatief geformuleerd in sub c: het voorkeursbeleid moet worden 

opgeheven als er geen achterstand meer is. Het kenbaarheids- en zorgvuldigheidsvereiste zijn niet 

te herleiden uit dit artikel of uit de jurisprudentie. Verschillende literatuur wijst er echter wel op 

                                                
123 Teigen 2012, p. 3.  
124 Bouwens 2012.  
125 Art. 13 GEA. 
126 Stoker 2008.  
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dat deze vereisten in Noorwegen worden toegepast.127 De vereisten van het voorkeursbeleid zijn 

dus hetzelfde als in Nederland.  

Het feit dat er in Noorwegen echter sprake is van een quotaregeling heeft mogelijk wel effect 

op de toepassing van deze vereisten. Van alle bedrijven die in 2013 aan de quota moesten voldoen 

had ruim tweederde een bestuur dat geheel uit mannen bestond.128 Het aantal vrouwelijke leden in 

het bestuur moest dus enorm toenemen. Het gevolg hiervan was dat er een tekort kwam aan 

geschikte vrouwen om de functies te vervullen.129 Zo gaf een werkgever in de New York Times 

gekscherend aan dat hij escortgirls moest aannemen om zijn target te kunnen behalen. 

Tegelijkertijd wijst verschillende literatuur erop dat de scherpe eis van ‘gelijke geschiktheid’ 

maakt dat het voorkeursbeleid geen effectief middel is om de quota te behalen.130 Er kan dus 

gesproken worden van een wonder dat sinds 2008, ondanks deze combinatie van factoren, alle 

NV’s in Noorwegen aan deze quota voldoen, enkele uitzonderingen daar gelaten. Een grijs gebied 

is hoe deze quota’s uiteindelijk behaald zijn. Niet ondenkbaar is dat er in Noorwegen is 

beoordeeld op basis van ‘voldoende geschiktheid’ in plaats van ‘gelijke geschiktheid’. De 

bedrijven hadden immers een enorme druk om de quota te behalen, aangezien zij opheffing van 

het bedrijf wilde voorkomen. Verschillende onderzoeken geven aanleiding voor deze gedachte. Zo 

bleek uit onderzoek dat de werkervaring van de nieuwe vrouwelijke bestuursleden veel lager lag, 

wat uitwerking zou hebben op de competenties van de nieuwe bestuursleden.131 Een onderzoek 

van de Universiteit van Michigan bevestigde dit door een positieve relatie aan te tonen tussen de 

toenemende vrouwelijke bestuurders en de lagere nettowinsten van bedrijven in Noorwegen.132 

Deze relatie kan echter ook komen door andere factoren, bijvoorbeeld door de enorme 

veranderingen in het bedrijf door de wisseling van het bestuur. Ondanks het feit dat op grond 

hiervan dus geen harde uitspraken gedaan kunnen worden, is er wel een aanleiding om te denken 

dat de zorgvuldigheidseis in Noorwegen minder streng is/wordt gehanteerd dan in Nederland. In 

de casus is er dus een kans dat er geen sprake was geweest van verboden onderscheid op basis van 

art. 5 GEA bij Elektrotechniek N.V., op het moment dat zij de kwalificaties kenbaar had gemaakt 

en daarmee hadden voldaan aan het kenbaarheidsvereiste.  

 

7.4 Supranationaal perspectief 

We hebben de casus nu gezien vanuit internationaal perspectief. In deze paragraaf zal de casus 

worden bekeken vanuit supranationaal perspectief. Het kan worden gezien als een helikopterview, 

aangezien veel uitspraken en richtlijnen een verklaring geven voor de beantwoording van de casus 

                                                
127 Teigen 2012, p. 4;  
128 Costas 2012. 
129 Clark 2010.  
130 Teigen 2012, p. 4; Cremers & Oden 2015, p. 170. 
131 Sweigart 2012, p. 84A.  
132 Idem, p. 84A. 
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vanuit Nederlands en Noors perspectief. De quotaregelingen en streefcijfers liggen namelijk 

volledig in lijn met de activiteiten van de Europese Commissie om EU-landen te stimuleren om 

hun bedrijven een evenwichtig bestuur te laten creëren. Zo is in 2004 het Europees Instituut voor 

Gendergelijkheid [EIGE] opgericht om onderzoek te doen naar het nationale beleid van lidstaten. 

Hiermee is beoogd gericht beleid in lidstaten te stimuleren, zoals quota’s en streefcijfers, om 

gendergelijkheid te bevorderen.133 Momenteel ligt er zelfs een voorstel vanuit de Europese 

Commissie voor een richtlijn met daarin een wettelijke quota van 40 procent van vrouwen in het 

bestuur van alle Europese bedrijven.134 Hiermee worden EU-landen verplicht om deze quota te 

implementeren in hun wetgeving.  

Ten aanzien van het voorkeursbeleid is deze helikopterview eveneens van toepassing. In de 

Richtlijn van de Europese Raad uit 1976 wordt in art. 2 lid 4 bijvoorbeeld al gewezen op de 

mogelijkheid tot voorkeursbeleid ten aanzien van vrouwen.135 Evenals in art. 141 lid 4 van het 

EG-verdrag en het VN-vrouwenverdrag. Hierin wordt door het Comité, welke toeziet of het 

verdrag wordt nageleefd, aangegeven dat het zelfs verplicht is om het voorkeursbeleid in te voeren 

op het moment dat er geen sprake is van gelijkheid in het bestuur.136 In de beantwoording op de 

casus is dus meer overeenstemming te zien met het Noorse beleid, waarin meer verplichtingen 

worden gesteld dan vrijblijvende eigen keuzes.  

In de artikelen uit de Richtlijn en het VN-vrouwenverdrag is het achterstandsvereiste en het 

kenbaarheidsvereiste uit art. 7:646 lid 4 BW en art. 7 GEA eveneens zijn terug te zien. De 

aanvullende criteria van het College op deze artikelen, welke ook in Noorwegen worden 

aangehangen, zijn daarnaast een-op-een naast de uitspraken van het Europees Hof van Justitie te 

leggen. Het zorgvuldigheids- en evenredigheidsvereiste zijn namelijk uit de volgende arresten 

samengesteld. In het arrest van Kalanke uit 1995 komt naar voren dat er geen absolute, 

onvoorwaardelijke voorrang mag worden gegeven.137 In het opvolgende arrest ‘Marshall’ in 1997 

werd er duidelijk dat er dus een objectieve beoordeling moest worden gegeven aan alle 

sollicitanten.138 Tot slot is in het arrest Abrahamsson geoordeeld dat er geen voorkeur meer kan 

worden gegeven bij ‘voldoende geschiktheid’. Het Hof van Justitie gaf aan dat art. 141 lid 4 van 

het EG-verdrag de mogelijkheid biedt om onderscheid te maken, maar geen mogelijkheid biedt 

om een middel in te zetten die ‘onevenredig is ten opzichte van het nagestreefde doel’.139      

Gezien de gelijke vereisten is er vanuit het internationale perspectief dus eenzelfde beantwoording 

van de casus. De gelijke geschiktheid wordt echter zeer streng gehanteerd vanuit het Europees 

                                                
133 EIGE 2017.  
134 COM/2012/614. 
135 Richtlijn 76/207/EEG.  
136 Cremers & Oden 2015, p. 174. 
137 HvJ EG 17 oktober 1995, C-450/93 (Kalanke). 
138 HvJ EG 11 november 1997, C-409/95 (Marshall). 
139 HvJ EG 6 juli 2000, C-407/98 (Abrahamsson). 
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Hof, waardoor de beantwoording van de casus het meeste overeenkomt met het Nederlandse 

perspectief.140  

 

7.5 Rechtsfilosofisch perspectief   

 

‘Min maal min, maakt plus?’ 

Het voorkeursbeleid uit de casus valt onder positieve discriminatie. Positieve discriminatie houdt 

in dat er voordeel wordt gekregen of onderscheid gemaakt tussen sollicitanten, niet op basis van 

iemands kwaliteiten, maar vanwege de groep waar diegene toe behoort. Positieve discriminatie is 

sterk gerelateerd aan de waarden rechtvaardigheid en gelijkheid. In de signaalbeschrijving zagen 

we de link met de eerstgenoemde waarde: discriminatie ondermijnt het gevoel van een 

rechtvaardige samenleving.141 Een rechtvaardige samenleving is namelijk een samenleving waarin 

belangrijke waarden worden uitgedragen en beschermd. In Nederland wordt dit vormgegeven in 

een rechtstaat, denk aan de wet- en regelgeving die waarden uitdraagt en middelen aanbiedt om 

deze te beschermen. In geval van discriminatie wordt de waarde gelijkheid, een van de 

kernwaarden van onze rechtstaat, bedreigd.142 De vraag is op welke wijze deze waarden 

beschermd moet worden. Zijn wij bereid om Karin aan te nemen ten koste van Martin, als hiermee 

het glazen plafond wordt doorbroken? In het antwoord op deze vraag speelt ethiek een grote rol, 

aangezien de waarden gelijkheid en rechtvaardigheid in dit geval met elkaar schuren. In dit 

onderdeel zal dieper worden ingegaan op de visies ten aanzien van dit vraagstuk.  

Positieve discriminatie kan worden gezien als een eufemisme. Discriminatie is immers altijd 

verboden onderscheid waar gelijkheid onder lijdt. Kan dit dan eigenlijk wel positief zijn? Het 

gedachtegoed van Nicollo Machiavelli (1469-1527), een bekend politiek filosoof, geeft de ruimte 

om deze discriminatie positief te benaderen.143 In zijn boek ‘Discorsi’ schrijft hij het volgende: 

‘Een belastende daad dient haar excuus te vinden in haar resultaat. En als dat resultaat goed is, dan 

zal ook het excuus goed zijn.’144 Discriminatie (het excuus) kan dus positief zijn, als het resultaat 

(vermindering van discriminatie) goed is. Jeremy Bentham (1748-1832) vormt dit gedachtegoed 

om in een theorie die wij nu kennen als het utilitarisme.145 Het uitgangspunt van deze theorie is dat 

slechts de gevolgen worden beoordeeld en niet de handeling of daad die hieraan ten grondslag ligt. 

Hierin wordt het algemene welzijn als grootste goed beschouwd, oftewel het grootste geluk voor 

het grootste aantal mensen. Positieve discriminatie is op basis van het utilitarisme ethisch te 

verantwoorden: Martin wordt wel gediscrimineerd, maar hiermee wordt het algemene belang 

                                                
140 Dirks 2016, p. 41. 
141 Lavender 2009. 
142 Maatschappelijke Commissie 2008, p. 27. 
143 Rasch 2012.  
144 Machiavelli & Van Heck 2007, p. 123.  
145 Schotman 2015.  
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gediend; het uiteindelijke (beoogde) gevolg bestaat namelijk uit het creëren van rechtvaardigheid 

ten behoeve van gelijkheid in de samenleving.  

Positieve discriminatie kan ook vanuit een andere theorie worden belicht, namelijk de 

deontologie. Deontologie vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed van Immanuel Kant (1724-

1804).146 De theorie wordt ook wel plichtethiek genoemd, vanwege de morele regels die ten 

grondslag zouden moeten liggen aan het handelen. 147 Het is een tegenhanger van het utilitarisme, 

wat te zien is in de volgende uitspraak van Kant: ‘Handel zodanig dat de mens, zowel jezelf als 

ieder ander, nooit slechts als middel maar tegelijkertijd ook altijd als doel behandelt.’148 Het 

discrimineren van Martin met als doel om discriminatie op grond van geslacht te verminderen lijkt 

dus niet in te passen in deze theorie.  

Er zijn dus twee verschillende visies ten aanzien van de positieve discriminatie, maar welke 

moet worden toegepast? In Nederland blijkt een sterke voorkeur te zijn voor de laatste visie, 

aangezien Nederland vrij terughoudend is ten aanzien van positieve discriminatie. Een verklaring 

hiervoor kan gevonden worden in de christelijke wortels van Nederland, waarin vaak de 

plichtsethiek een grote rol speelt. Daarbij staat Machiavelli ook bekend om zijn wanpraktijken, 

waardoor een samenleving op basis van dit gedachtegoed ook geen voorkeur heeft.149  

Van nature neig ik ook naar de theorie van Kant, maar in mijn optiek ligt het antwoord op de 

casus net iets ingewikkelder. Kant heeft namelijk de categorisch imperatief geïntroduceerd; een 

tool om beslissingen te maken in morele dillema’s.150 Kant geeft aan dat de mens een motivatie 

heeft om een bepaalde handeling uit te voeren: een maxime. De maxime Elektrotechniek N.V. is 

als volgt: Ze willen onderscheid maken (discrimineren), zodat het bedrijf meer gelijkheid uitstraalt 

en minder vrouwen discrimineert. Volgens Kant kan je echter pas een maxime uitvoeren als deze 

als natuurwet zou kunnen worden ingesteld. De maxime van Elektrotechniek N.V. omgevormd in 

een natuurwet zou als volgt zijn: Je mag mannen discrimineren, als vrouwen, die structureel 

worden gediscrimineerd, hierdoor minder worden gediscrimineerd. De volgende stap is om te 

bekijken of er een tegenspraak is in het denken vanuit deze natuurwet, oftewel is het denkbaar dat 

deze natuurwet zou worden gehandhaafd. Op basis van de huidige wetgeving kan dit positief 

worden beantwoord, zo is bijvoorbeeld ook opgenomen dat men zich tot op zeker hoogte mag 

verdedigen met geweld. In principe is geweld verboden, maar als er geweld plaatsvindt mag er 

ook geweld worden gebruikt. Het is dus denkbaar dat discriminatie mag worden ingezet als er al 

sprake is van discriminatie. Tot slot moet worden bekeken of deze natuurwet in strijd is met het 

willen. Willen we dat dit principe overal als natuurwet ingezet zou worden? Deze vraag maakt dat 

                                                
146 Schotman 2015.  
147 Van Dalen 2009. 
148 Kant 1785, p. 429. 
149 Rasch 2012.  
150 De Bruin 2016; Kant 1785, p. 421.  
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er zelfs in de deontologie ruimte is om positieve discriminatie ethisch te verantwoorden. Deze 

vraag maakt dan ook waarom positieve discriminatie zo’n dilemma is.  

Persoonlijk voelt positieve discriminatie voor mij als het oudtestamentische oog om oog, tand 

om tand principe, waarbij de ene groep wordt gediscrimineerd omdat de andere dat ook wordt. 

Daarbij is in mijn optiek de samenleving te individualistisch geworden voor een visie als die van 

Machiavelli, waarin het grootste geluk voor het grootste aantal mensen is. De mens wordt meer 

dan ooit als een identiek persoon gezien en aan wie is het om te bepalen dat deze moet lijden 

onder het lijden van een ander? Mogelijk kan deze zichzelf opofferen, maar het afdwingen hiervan 

komt in de knel met de waarde vrijheid. In de casus zou mijn antwoord luiden dat Karin niet 

positief gediscrimineerd mag worden ten nadele van Martin. Op het moment dat Karin en Martin 

gelijke kwaliteiten zouden hebben, zou er sprake zijn van positieve actie. Dit ligt voor mij anders, 

omdat vanuit de psychologie verklaard kan worden dat er bepaalde patronen zijn die doorbroken 

moeten worden. Soms kunnen deze patronen alleen worden doorbroken door dit op te leggen. 

Maar zoals eerder door mij werd aangegeven is het bijna onmogelijk om de criteria van gelijke 

geschiktheid te hanteren, als er harde quota’s worden opgelegd. Positieve actie zou dus in mijn 

optiek kunnen worden toegepast, mits erop wordt nagezien dat er realistische quota’s worden 

gesteld.  

 

7.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de rechtsvraag: ‘Is het in strijd met de wet- en 

regelgeving om Martin, uit de casus, af te wijzen voor de functie van bestuurslid?’ Zowel vanuit 

Nederlands, Noors en internationaal perspectief wordt beoordeeld dat dit in strijd is met het 

kenbaarheids- en zorgvuldigheidsvereiste. Indien er wel aan het kenbaarheidsvereiste was 

voldaan, was de casus vanuit Noors perspectief mogelijk niet in strijd geweest met de wet. 

Eveneens is er ruimte vanuit het Nederlands perspectief. Het Hof van Justitie biedt deze ruimte 

echter niet. Het zorgvuldigheidsvereiste is dan ook het aspect waar de discussie ligt. In het 

rechtsfilosofische perspectief komt naar voren doordat dat het voorkeursbeleid met name schuurt 

bij voldoende of gelijke geschiktheid. Bij gelijke geschiktheid is er immers amper nog sprake van 

discriminatie, terwijl dit bij voldoende geschiktheid wel het geval is.  
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8 Conclusie en aanbevelingen 

 
In dit onderzoek is beoogd om antwoord te geven op de vraag: ‘In hoeverre 

beschikken aankomend SJD’ers van de Hogeschool Utrecht over voldoende 

kennis van arbeidsmarktdiscriminatie om adequaat te kunnen doorverwijzen 

bij arbeidsmarktdiscriminatie?’ De relevantie van deze onderzoeksvraag is 

gaandeweg in het onderzoek bevestigd met de beantwoording van de vierde 

deelvraag: ‘In hoeverre krijgen SJD’ers te maken met arbeidsmarktdiscriminatie en verwijzen zij hierbij 

door?’ Uit de resultaten bleek dat tweederde van de SJD’ers (meerdere malen) te maken heeft gekregen 

met arbeidsmarktdiscriminatie en 96% heeft nog nooit doorverwezen.  

De eerste onderzoeksresultaten lieten dus zien dat er ergens een kink in de kabel zit. De volgende stap 

was om te onderzoeken waar deze kink zit. Hiermee komen we aan bij de hypothese. De verwachting was 

dat aankomend SJD’ers een tekort aan kennis hebben op zowel het juridische, methodische als funderende 

aspect. Deze hypothese beoogde antwoord te geven op de vraag of een mogelijke verklaring van de lage 

doorverwijzingen is dat SJD’ers niet weten wanneer, waarnaar en waarom ze moeten doorverwijzen. De 

eerste drie deelvragen hebben vastgesteld welke kennis de SJD’ers zouden moeten hebben op juridisch, 

methodische en funderend gebied. In hoofdstuk 6 is deze kennis getoetst bij de SJD’ers. Hierin kwam naar 

voren dat er met name kennis ontbrak op het juridisch en funderende aspect. De discriminatie werd 

onvoldoende herkend en daarnaast werd niet ingezien hoe de taken van een antidiscriminatievoorziening 

discriminatie kunnen bijdragen aan de dienstverlening en de samenleving. Er werd hoog gescoord op de 

methodische kennis. Hierin werd echter een cruciale taak niet erkend, namelijk de 

emotionele ondersteuning. De onderzoeksresultaten bevestigen hiermee grotendeels de 

hypothese. Mijn eigen ervaring was dus geen uitzondering: dit was slechts het topje van de 

ijsberg. Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Aankomend SJD’ers 

van de Hogeschool Utrecht beschikken over het algemeen over onvoldoende kennis van 

arbeidsmarktdiscriminatie om adequaat te kunnen doorverwijzen bij arbeidsmarktdiscriminatie. Voor de 

praktijk betekent dit dat de maladaptieve copingstijl door SJD’ers het meeste wordt aangemoedigd bij de 

cliënt. Uit hoofdstuk 4 is duidelijk geworden dat het uitblijven van actie door de cliënt niet alleen gevolgen 

heeft op microniveau, maar tevens op meso- en macroniveau. De titel van het onderzoek kan hiermee 

worden bevestigd, maar niet zonder meer. SJD’ers zijn namelijk een knelpunt, maar dit staat in relatie tot 

het onderwijs dat zij volgen. Dat SJD’ers dus niet doorverwijzen is een symptoom van een groter 

probleem: de competentie wordt niet volledig aangeleerd door de HU. De 

resultaten gaven dan ook aan dat de SJD’ers vonden dat zij op alle drie de 

aspecten onvoldoende onderwijs hebben gekregen. Naast dat SJD’ers dus een 

knelpunt zijn in de bestrijding van discriminatie kan dit eveneens gesteld 

worden van de Hogeschool Utrecht.  

‘2/3 van de SJD’ers heeft 
te maken gekregen met 
arbeidsmarktdiscriminatie 
& 96% heeft nog nooit 
doorverwezen’ 

‘Mijn eigen ervaring 
was dus geen 
uitzondering: dit was 
slechts het topje van 
de ijsberg.’ 

‘Dat SJD’ers niet 
doorverwijzen is 
slechts een symptoom 
van een groter 
probleem.’ 
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Hoe zwaar deze uitkomst weegt, is echter afhankelijk van de kwaliteit van het onderzoek. In dit kader 

is het van belang om te benoemen dat het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Art.1 MN. Dit gaat kan 

ten koste gaan van de betrouwbaarheid van dit onderzoek, aangezien de opdrachtgever belang heeft bij de 

uitkomst van deze resultaten. Om sturing echter sturing te voorkomen is er gebruik gemaakt van een 

enquête wat de betrouwbaarheid van dit onderzoek ten goede komt. Daarbij is door een aselecte steekproef 

voorkomen dat de onderzoeker studenten heeft geselecteerd welke bij voorbaat al interesse hadden in het 

onderwerp. Hiermee is de betrouwbaarheid van het onderzoek zoveel mogelijk beschermd. De 

betrouwbaarheid kon echter eveneens afnemen doordat er een foutmarge is gebruikt van 15%. Dit heeft 

gevolgen voor het generaliseren van de resultaten naar de populatie. In het onderzoek is echter te zien dat 

de meeste resultaten zeer consistent zijn. Qua doorverwijzing zagen we bijvoorbeeld percentages van 96% 

en de score op het juridische aspect was 4,92. Door deze lage variabiliteit, neemt de betrouwbaarheid toe. 

De resultaten blijven met een marge van 15% aan beide kanten namelijk doorslaggevend.  

De beperkingen van het onderzoek zijn dus zoveel mogelijk opgevangen en laten de 
resultaten zwaarder wegen. De vraag is vervolgens welke acties ondernomen kunnen worden naar 

aanleiding van deze resultaten. We hebben net geconcludeerd dat de Hogeschool Utrecht een 

grote rol speelt in de problematiek die in dit onderzoek is geconstateerd. Art.1 MN kan haar 

kennis gebruiken om ondersteuning te bieden aan de Hogeschool Utrecht. Deze ondersteuning kan 
worden geboden in de vorm van een adviesrapport. Hierin kunnen aanbevelingen worden gedaan 

ten aanzien van het curriculum om de kennis van de SJD’ers te vergroten, met name op het 

juridische en funderende vlak. Hiermee wordt zowel het belang van Art.1 MN als van de 

Hogeschool Utrecht gediend. Art.1 MN kan er op deze manier de kans vergroten dat er wordt 
doorverwezen vanuit SJD-organisaties en de Hogeschool Utrecht kan ervoor zorgen dat SJD’ers 

de competentie ‘adequate doorverwijzing’ volledig kunnen beheersen. Geadviseerd wordt om de 

SJD-commissie te betrekken in dit adviesrapport. Hiermee wordt er meer draagvlak gecreëerd en 

wordt de mening van de SJD-studenten betrokken in het advies. Om het advies concreter en 
aansluitend te maken, wordt geadviseerd om het advies te doen op basis van een analyse van het 

bestaande curriculum. Om tot slot meer ondersteuning te bieden aan de Hogeschool Utrecht en 

actie ten aanzien van het adviesrapport te bevorderen, kan het product dat wordt aangedragen in 

het adviesrapport tevens worden opgesteld. Hiermee kan tevens worden de gewaarborgd dat de 
juiste kennis wordt overgedragen.  

Met deze afsluitende aanbevelingen kan worden gesteld dat de doelstelling van dit onderzoek 

is behaald: Het doel van dit onderzoek is om Art.1 MN inzicht te geven in de mate waarin 

(aankomend) SJD’ers van de Hogeschool Utrecht adequaat kunnen doorverwijzen bij 

arbeidsmarktdiscriminatie, zodat er aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de Hogeschool 

Utrecht ten aanzien van het curriculum op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie, waarmee 

een toename wordt beoogd van doorverwijzingen vanuit SJD-organisaties naar 

antidiscriminatievoorzieningen. 
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9 Bijlagen 

 

Bijlage 1: literatuurlijst 

Bijlage 2: uitwerkingen casussen 

Bijlage 3: enquête met toelichting 

Bijlage 4: reflectie 

Bijlage 5: toepassingsproduct en vrije ruimte   
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9.2 Uitwerkingen casussen  

 

Casus uit paragraaf 4.1: ‘Werving en Selectie’ 

Bertie is op sollicitatiegesprek bij Boer&Co voor de tijdelijke functie van administratief 

medewerker. In het gesprek vraagt de werkgever of Bertie zwanger is. Bertie was van plan het 

eigenlijk niet te vertellen, maar vertelt dan toch dat ze zwanger is. De volgende dag krijgt ze 

bericht dat ze is afgewezen voor de functie: 'De functie is opengesteld om vervanging te regelen 

voor een medewerker die met zwangerschapsverlof is. Het is niet haalbaar om ter vervanging 

eveneens een zwangere medewerker in dienst te nemen.'  

Is hier sprake van discriminatie volgens jou?   

Het feit dat een werkgever vraagt of er sprake is van zwangerschap kan directe discriminatie 

betekenen op grond van geslacht, zie art. 1 lid 2 WGB.151 Volgens art 4.2 van de Sollicitatiecode 

van het NVP is het dan ook verboden om vragen in deze richting te stellen. De werkgever geeft 

daarnaast als reden dat Bertie niet wordt aangenomen vanwege de zwangerschap. Hiermee wordt 

er directe discriminatie gemaakt op grond van geslacht bij het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst, wat op grond van art. 3 lid 1 WGB verboden is.152 Het feit dat er 

vervanging wordt gezocht voor een zwangere werknemer heeft hierop geen invloed.  

 

Casus uit paragraaf 4.2: ‘Aanstelling & beëindiging van de arbeidsrelatie’ 

Ron (49) werkt als productiemedewerker. Hij functioneert goed, maar zijn contract wordt niet 

verlengd. Zijn werkgever geeft namelijk aan dat het bedrijf binnen twee jaar grotendeels gaat 

automatiseren. Naar verwachting zal Ron gezien zijn leeftijd niet mee kunnen gaan in deze 

ontwikkeling. Discrimineert de werkgever volgens jou in dit geval? 

Het College geeft in deze zaak het volgende aan: ‘Het koppelen van bepaalde competenties of 

eigenschappen aan een bepaalde leeftijd is al snel generaliserend en gebaseerd op vooroordelen 

ten aanzien van leeftijd en is daarom discriminerend.’153 De werkgever heeft geen aanvullende 

feiten ingebracht waarmee zou kunnen worden bewezen dat er geen sprake was van onderscheid. 

Het College heeft daarom geoordeeld dat er sprake was van directe discriminatie op grond van 

leeftijd bij het aangaan van een arbeidsverhouding volgens art. 3 sub c WGBL. 154 

  

 

 

 
                                                
151 CvRM 11 december 2013, 2013-158, overweging 3.14. 
152 CvRM 11 juni 2005, 2005-229. 
153 CvRM 3 februari 2012, 2012-26. 
154 In lijn met de jurisprudentie (HvJ EG 4 oktober 2001, C-438/99) oordeelt het College dat een verlenging 
van een contract valt onder het aangaan van een arbeidsovereenkomst.  



  

 66 

Casus uit paragraaf 4.3: ‘Arbeidsvoorwaarden’  

Jenevien komt samen met 9 andere medewerkers werken bij Voedzaam B.V. via een leer/werk-

traject. Alle medewerkers krijgen op basis van hun beoordeling na een aantal maanden een 

loonsverhoging aangeboden met een vast contract. De directeur geeft echter aan dat hij aan 

Jenevien geen loonsverhoging en vast contract kan geven, aangezien hij haar niet heeft kunnen 

beoordelen. Jenevien is namelijk op zwangerschapsverlof geweest in de afgelopen periode.  

Discrimineert de werkgever volgens jou in dit geval? 

In dit geval is er geen eenduidig antwoord te geven. In principe is afwezigheid vanwege 

zwangerschap niet hetzelfde als afwezigheid vanwege ziekte en verlof, waardoor dit in veel 

gevallen onderscheid op grond van geslacht zal betekenen. De rechtspraak heeft echter 

uitgewezen dat de werkgever in uitzonderlijke gevallen toch geen loonsverhoging of vast contract 

hoeft te geven.155 In dit geval is het dus goed om door te verwijzen. Een specialist kan dan 

beoordelen of er sprake is van discriminatie.   

 

Casus uit paragraaf 4.4: ‘Arbeidsbemiddeling’  

Een man met een gehoorbeperking is via een uitzendbureau bij KPN komen te werken. Hij vertelt 

zijn werkgever dat hij een schrijftolk nodig heeft bij grote vergaderingen. KPN beëindigd 

vervolgens de arbeidsverhouding per direct, aangezien hij hierdoor niet voldoende kan 

functioneren. De man geeft dit aan bij het uitzendbureau en deze zegt dat de man hier KPN op kan 

aanspreken.   

Discrimineert volgens jou KPN in dit geval of het uitzendbureau? 

Het College heeft in een soortgelijke zaak geoordeeld dat zowel het bedrijf als het uitzendbureau 

onderscheid hebben gemaakt: ‘Uitzend- en detacheringbureaus hebben, naast de inlener, een 

eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een discriminatievrije werkvloer voor hun 

(uitgeleende) werknemers. Dit betekent dat op verweerster onder meer de plicht rust om zich 

ervoor in te spannen dat de inlener zich jegens verzoeker van discriminatie onthoudt en als het 

toch gebeurt zij de inlener daarop aanspreekt.’156 Zie bijlage 3, verantwoording bij vraag 19 voor 

verdere onderbouwing. 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 AWVN z.j. 
156 CvRM 14 februari 2017, 2017-16. 
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Casus uit paragraaf 4.5: ‘Arbeidsomstandigheden’ 

Mark werkt bij het ministerie van Financiën en heeft obesitas. Hij is al meerdere malen vast 

komen te zitten in de draaideur om het kantoor binnen te komen. Mark mag de mindervaliden-

ingang gebruiken met openslaande deuren, maar dit vindt hij stigmatiserend. Een aanpassing aan 

de deuren à 300.000 euro kan ervoor zorgen dat hij weer door deze draaideur kan. Het ministerie 

wilt deze aanpassing echter niet verrichten vanwege de kosten.  

Discrimineert het ministerie hier volgens jou? 

Art. 2 WGBH/CZ verplicht de werkgever om ‘doeltreffende aanpassingen’ te treffen om een 

onderscheid vanwege handicap of chronische ziekte op te heffen, tenzij dit voor ‘onevenredige 

belasting’ zorgt. In dit geval zijn de kosten van de aanpassing dermate hoog waardoor dit niet van 

de werkgever kan worden gevraagd. Daarbij strekt art. 2 WGBH/CZ zover dat de werkgever Mark 

zelfstandig moet laten kunnen functioneren in het beroepsleven.157 Het alternatief van de 

openslaande deuren maakt dat Mark zelfstandig kan functioneren. Op grond van deze argumenten 

heeft het College in deze zaak geoordeeld dat er geen sprake was van discriminatie.158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
157 HvJ EU 18 december 2014, C-354/13 
158 CvRM 3 maart 2016, 2016-18. 
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9.3 Enquête met toelichting 

In deze bijlage zijn de enquêtevragen opgenomen met de resultaten weergegeven in percentages. 

De vragen uit de enquête behoren tot een van de volgende categorieën: achtergrondinformatie, 

juridisch, methodisch of funderend. De vragen met betrekking tot het juridische aspect hebben een 

uitgebreide toelichting. In de toelichting wordt aangegeven welk(e) discriminatiegrond en terrein 

van toepassing is. Daarbij is de bijbehorende bron gegeven en het juiste antwoord met uitgebreide 

onderbouwing.  

 

De onderstaande mail is gestuurd naar de respondenten. Er is bewust voor gekozen om het 

onderzoeksonderwerp niet expliciet te vermelden in de mail. Hierdoor zouden de respondenten 

kunnen worden beïnvloed en daardoor eerder aangeven dat er sprake is van discriminatie.  

 

 

 

 

Hi (naam respondent), 

 

Mijn naam is Anne van Tricht en ik zit in mijn vierde jaar van de opleiding Sociaal 

Juridische Dienstverlening. Momenteel ben ik gestart met een onderzoek 

naar arbeidsmarktdiscriminatie. Hierin onderzoek ik de mate waarin de Hogeschool 

Utrecht aandacht besteed aan discriminatie. Voor dit onderzoek heb ik informatie nodig 

van SJD-studenten. Ik heb daarom willekeurig 25 derdejaars studenten geselecteerd, 

waaronder jij.  

 

Mijn vraag is of jij mijn enquête wilt invullen via deze 

link: https://www.survio.com/survey/d/C9Z7F6M7U7X1V8K5J. Het duurt 10 tot 

maximaal 15 minuten. Je zou mij hier erg bij helpen! Daarbij lever je een bijdrage aan het 

beter in beeld brengen van arbeidsmarktdiscriminatie.  

 

Zou je mij willen mailen als je de enquête hebt ingevuld? Deze is namelijk anoniem 

en dan is mij bekend wie het al hebben ingevuld.  

 

Alvast bedankt! 

 

Groetjes, 

Anne van Tricht 
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Vraag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:  Achtergrondinformatie 

Resultaat:  Optie 1 (16%), optie 2 (16%), optie 3 (16%), optie 4 (20%), optie 5 (40%), optie 

6 (8%), optie 7 (0%).  

 

Vraag 2 

 

 

 

 

 

 

Categorie:  Achtergrondinformatie 

Resultaat:  Optie 1 (32%), optie 2 (12%), optie 3 (28%), optie 4 (28%). 

 

Vraag 3 

 

 

 

 

 

 

Categorie:  Achtergrondinformatie 

Resultaat:  Optie 1 (96%), optie 2 (4%), optie 3 (0%), optie 4 (0%).  
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Vraag 4 

 
Categorie:  Funderend  

Resultaat:  Veel respondenten hebben deze vraag verkeerd geïnterpreteerd waardoor deze 

grotendeels onbruikbaar is voor het onderzoek. 64% van de respondenten heeft een onbruikbaar 

antwoord gegeven. Er werd aangegeven wanneer zou worden doorverwezen bijvoorbeeld als deze 

gediscrimineerd werd op grond van ras. Deze antwoorden zijn daarom niet meegenomen in de 

resultaten. Uit de overige antwoorden bleek het volgende: 

• 4% zou doorverwijzen voor gerechtigheid; (micro) 

• 16% zou doorverwijzen voor de cliënt als deze hierom vraagt. (micro) 

• 4% zou doorverwijzen voor een signaal; (macro) 

De overige 14% geeft aan niet door te verwijzen omdat het: onbekend is waarnaar, dit te weinig 

oplevert of onduidelijk is of er sprake is van discriminatie.  

 

Vraag 5 

 
Categorie:  Funderend  

Resultaat:  Optie 1 (76%), optie 2 (40%), optie 3 (26%), optie 4 (60%), optie 5 (0%).  
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Vraag 6  

 
Categorie:  Funderend 

Resultaat:  Optie 1 (16%), optie 2 (44%), optie 3 (44%), optie 4 (56%), optie 5 (20%), optie 

6 (0%). 

 

Vraag 7 

 
Categorie:  Methodisch  

Resultaat:  Art.1 MN (56%), het College voor de Rechten van de Mens (8%), geen 

organisatie (28%), overig: juridisch loket, discriminatie.nl (8%). 

 

Vraag 8 

 
Categorie:  Methodisch  

Resultaat:  Politie      ja (44%) / nee (56%) 

  College voor de Rechten van de Mens ja (72%) / nee (28%) 

  Antidiscriminatievoorziening  ja (72%) / nee (28%)  
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Vraag 9 

 
Categorie:  Methodisch 

Antwoord:  Alle taken, behalve optie 4, behoren tot de taken van Art.1 MN. 

Verantwoording: In hoofdstuk 6 zijn de verschillende taken van Art.1 MN beschreven.  

Resultaat: Melding      ja (96%) / nee (4%) 

  Emotionele ondersteuning    ja (52%) / nee (48%) 

  Ondersteuning solliciteren    ja (100%) / nee (0%) 

  Onderzoek      ja (80%) / nee (20%) 

  Bemiddeling      ja (80%) / nee (20%) 

  Ondersteuning klachtprocedure    ja (88%) / nee (12%) 

  Ondersteuning juridische procedure   ja (88%) / nee (12%) 

 

Vraag 10 

 
Categorie:    Juridisch    

Discriminatiegrond/terrein:  Ras/werving & selectie 

Gebaseerd op:    Casussen van Art.1 MN   

Antwoord:    Optie 3 
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Verantwoording: In deze functieomschrijving worden verschillende eisen gesteld voor de functie. 

Er is sprake van indirecte discriminatie op grond van ras door de taaleis die wordt gesteld, zie 

optie drie. Hiervoor kan een objectieve rechtvaardiging zijn. Voor de uitoefening van de functie 

van aspergesteker is het echter niet benodigd om de Nederlandse taal perfect te beheersen. Er is 

daarom door de taaleis sprake van discriminatie.  

Resultaat:    Optie 1 (0%), optie 2 (4%), optie 3 (24%), optie 4 (72%). 

 

Vraag 11 

 
Categorie:    Juridisch   

Discriminatiegrond/terrein:  Geslacht/beëindiging arbeidsovereenkomst  

Gebaseerd op:    CvRM 15 november 2016, 2016-122  

Antwoord:    Optie 1 

Verantwoording: Op grond van artikel 4:8 lid 1 van de Arbeidstijdenwet heeft Kristina het recht 

om de eerste negen maanden borstvoeding te geven. De werkgever moet hiervoor een ruimte 

beschikbaar stellen. Volgens het tweede lid van dit artikel mag dit maximaal een vierde van de 

arbeidstijd per dienst in beslag nemen. Het College heeft geoordeeld dat er in dit geval sprake was 

discriminatie. Het dienstverband zou immers niet zijn beëindigd als Kristina van haar werkgever 

aanspraak had mogen maken op haar rechten. Om deze reden is er sprake van discriminatie op 

grond van geslacht.  

Resultaat:    Optie 1 (28%), optie 2 (72%). 

 

Vraag 12
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Categorie:    Juridisch 

Discriminatiegrond/terrein:  Leeftijd/ werving & selectie 

Gebaseerd op:    CvRM 10 november 2015, 2015-125     

Antwoord:    Optie 2 

Verantwoording: Het stellen van een leeftijdeis kan discriminatie zijn op grond van leeftijd 

volgens art. 3 sub a WGBL. Er kan echter een objectieve rechtvaardiging voor zijn op grond van 

art. 7 lid 1 sub c WGBL. Het behouden van een jong team is echter geen legitiem doel, waardoor 

er sprake is van discriminatie op grond van leeftijd. Uiterlijk is geen wettelijke 

discriminatiegrond, waardoor er niet wordt gediscrimineerd op grond van uiterlijk.  

Resultaat:    Optie 1 (76%), optie 2 (8%), optie 3 (12%), optie 4 (4%). 

 

Vraag 13 

 
Categorie:    Juridisch    

Discriminatiegrond/terrein:  Nationaliteit/ werving & selectie 

Gebaseerd op:    Casussen van Art.1 MN / CvRM 18 augustus 2016, 2016-88.  

Antwoord:    Optie 1 

Verantwoording: Er is sprake van direct onderscheid op grond van nationaliteit, art. 5 lid 1 sub b 

AWGB. De werkgever mag deze eis niet stellen. Iemand met een andere nationaliteit is ook in 

staat om deze gerechten te bereiden. Een wettelijke uitzondering uit art. 2 lid 5 AWGB is hierop 

niet van toepassing. 

Resultaat:    Optie 1 (44%), optie 2 (56%). 

 

Vraag 14  
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Categorie:    Juridisch   

Discriminatiegrond/terrein:  Arbeidsduur- of contract/arbeidsvoorwaarden 

Gebaseerd op:  Een casus uit ‘Arbeidsrecht begrepen’ van P.M.H.J. van 

Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M. Soemers, p. ... 

Antwoord:    Optie 1 

Verantwoording: In de casus kunnen fulltime medewerkers geen nadeel ondervinden aan de 

bepaling die in het contract van Koos is opgenomen. Er is sprake van discriminatie en de afspraak 

in het contract is daardoor nietig.  

Resultaat:    Optie 1 (24%), optie 2 (76%), optie 3 (0%). 

 

Vraag 15 

 
Categorie:    Juridisch    

Discriminatiegrond/terrein:  Ras/werving & selectie 

Gebaseerd op:    CvRM 24 april 2012, 2012-72  

Antwoord:    Optie 3 

Verantwoording: In deze zaak heeft het College geoordeeld dat er geen sprake is van 

discriminatie. NTR heeft autochtonen niet uitgesloten voor de sollicitatie.  

Resultaat:    Optie 1 (36%), optie 2 (8%), optie 3 (52%), optie 4 (4%). 
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Vraag 16 

 
Categorie:    Juridisch      

Discriminatiegrond/terrein:  Geslacht/werving & selectie 

Gebaseerd op:    N.v.t.      

Antwoord:    Optie 2 

Verantwoording:   Zie bijlage 2, casus 1 voor de verantwoording.  

Resultaat:    Optie 1 (16%), optie 2 (60%), optie 3 (24%). 

 

Vraag 17 

 
Categorie:    Juridisch    

Discriminatiegrond/terrein:  Leeftijd/aanstelling 

Gebaseerd op:    CvRM 3 februari 2012, 2012-26. 

Antwoord:    Optie 1 
Verantwoording:   Zie bijlage 2, casus 2 voor de verantwoording. 

Resultaat:    Optie 1 (36%), optie 2 (64%), optie 3 (0%). 
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Vraag 18  

 
Categorie:    Juridisch   

Discriminatiegrond/terrein:  Godsdienst/werving & selectie 

Gebaseerd op:    CvRM 18 december 2015, 2015-145   

Antwoord:    Optie 1 

Verantwoording: De media heeft er mogelijk voor gezorgd dat men denkt dat het mogelijk is om 

zonder meer een sollicitant af te wijzen vanwege haar hoofddoek. Zelfs indien er neutrale 

bepalingen zijn opgesteld ten aanzien van het gehele personeel. De reden die de manager geeft om 

deze eis te stellen is niet legitiem en kan dan ook niet worden goedgekeurd. Uit andere uitspraken 

van het CvRM is dit te herleiden.   

Resultaat:    Optie 1 (72%), optie 2 (28%). 

 

Vraag 19 

 
Categorie:    Juridisch    

Discriminatiegrond/terrein:  Handicap/beëindiging arbeidsovereenkomst 

Gebaseerd op:    CvRM 14 februari 2017, 2017-16.  

Antwoord:    Optie 2 

Verantwoording: Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van Berent vanwege zijn handicap 

levert verboden onderscheid op volgens art. 1 sub b WGBH/CZ. Art. 2 WGBH/CZ verplicht de 

werkgever om ‘doeltreffende aanpassingen’ te treffen om onderscheid vanwege handicap of 

chronische ziekte op te heffen, tenzij dit voor ‘onevenredige belasting’ zorgt. Het verzorgen van 

een schrijftolk wordt door het College niet beoordeeld als onevenredige belasting. Het is verder 
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aan de werknemer zelf om aan te geven dat deze aanpassingen zijn benodigd. Berent is echter niet 

verplicht om dit al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst te vermelden.159 
Resultaat:    Optie 1 (28%), optie 2 (40%), optie 3 (32%). 

 

Vraag 20 

 
Categorie:   Juridisch, methodisch en funderend.  

Resultaat:    Juridisch aspect       tw (52%) v (48%)  tv (0%) 

    Methodisch aspect tw (72%) v (28%)  tv (0%) 

    Funderend aspect  tw (64%) v (32%)  tv (4%) 

NB: tw = te weinig, tv = te veel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
159 Bocchach & Houtzager 2010.  
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9.4 Reflectie  

Mijn afstudeerperiode heb ik als een fijne periode ervaren, doordat ik mijn kennis kon toepassen 

en veel eigen verantwoordelijkheid had. Ik heb, zoals ik kort in mijn voorwoord benoemde, 

geleerd om te vertrouwen op mijn eigen visie. Art.1 MN heeft op het begin verschillende 

onderwerpen aangedragen. Ik was niet erg enthousiast over deze onderwerpen en ben uiteindelijk 

een brug gaan slaan tussen hun vraag en mijn interesse. Art.1 MN ging uiteindelijk akkoord met 

mijn aangedragen onderwerp, maar was hierover (nog) niet erg enthousiast. Het voelde voor mij 

alsof ik mijn zin aan het doordrukken was, maar deze keuze heeft veel opgeleverd. Ik was 

namelijk extra gemotiveerd om een goed onderzoek af te leveren om te laten zien dat dit een goed 

onderwerp was. Daarbij heb ik plezier gehad in het onderzoek, doordat ik enthousiast was over het 

onderwerp, wat heeft bijgedragen aan het eindresultaat.  

Mogelijk lijkt het nu één groot feest, maar de afgelopen periode was ook stressvol en 

onzeker. Ik weet van mijzelf dat ik mij vaak indek voor teleurstelling door mij zorgen te maken 

over zaken. Zorgen maken geeft een bepaalde controle en loslaten is dan ook een leerdoel wat 

mijn hele opleiding al terugkomt. Een voorbeeld hiervan is dat ik op het begin erg weinig respons 

kreeg op mijn enquête. Mijn omgeving zei dat dit wel goed kwam, maar ik maakte mij enorm veel 

zorgen. Ik zie steeds meer in dat dit met name komt door angst. Mijn omgeving heeft elke keer 

benadrukt om te denken in mogelijkheden in plaats van in doemscenario’s. Het is mij uiteindelijk 

gelukt om de knop om te zetten en de respons op mijn enquête los te laten. Uiteindelijk hebben 

alle respondenten gereageerd op mijn enquête en was het zorgen maken dus ook onnodig.  

Naast steun uit mijn omgeving heb ik vooral veel steun ervaren vanuit de peergroup. Op het 

begin wilde ik vooral inhoudelijke steun, met name van mijn coach, maar achteraf gezien heb ik 

het meeste gehad aan emotionele steun. Bijvoorbeeld doordat werd erkend dat het een pittige 

periode is. De wetenschap dat ik vragen kon stellen en het niet alleen hoefde te doen, hielp mij 

eveneens. Hierin heb ik geleerd dat het antwoord er in de meeste gevallen niet toe doet. Het 

concretiseren van mijn problemen of onduidelijkheden hielp mij vaak al. Het formuleren van mijn 

vragen voor de peergroup koste meestal veel tijd, maar hierdoor ontstond er overzicht en volgde 

het antwoord vaak vanzelf. Mijn coach heeft mij daarnaast het belang laten inzien van een goed 

plan. Ik vond dat er in verhouding erg veel tijd ging naar het onderzoeksplan. Achteraf zie ik dat 

deze opzet een enorme houvast is geweest in de opbouw van iets groots (lees: een onderzoek van 

meer dan 100 pagina’s). Door het uitgebreide plan had ik uiteindelijk in het vervolg veel minder 

input nodig vanuit de peergroup.   

Al met al heb ik veel geleerd en heb ik het ook leuk gevonden om te doen, maar inmiddels 

heb ik na vier maanden ook behoefte aan een ander onderwerp dan arbeidsmarktdiscriminatie en 

SJD’ers! 
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9.5 Toepassingsproduct en vrije ruimte 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er bij SJD’ers met name een tekort is aan kennis op 

het juridische en funderende onderdeel. In dit toepassingsproduct zal een concreet advies worden 

gegeven aan de Hogeschool Utrecht ten aanzien van het curriculum van de SJD-opleiding. Het 

rapport wordt overhandigd aan de Hogeschool Utrecht en de onderwijscommissie van de SJD-

opleiding zal tevens concrete stappen ten aanzien van dit onderzoek bevorderen. Het inhoudelijk 

product heeft een uitgebreide beantwoording van de eerste, tweede en derde deelvraag. Hiervoor 

is gekozen omdat het van belang is welke kennis benodigd is zodat dit meegenomen kan worden 

in het adviesrapport en in de training. Deze uitgebreide beantwoording heeft echter voor een 

uitbreiding van het inhoudelijke product gezorgd, wat maakt dat er gecompenseerd wordt met het 

toepassingsproduct. Zie studiebelasting TP.  

De vrije ruimte is vormgegeven in de bijlage van het adviesrapport in de vorm van een 

uitgewerkte training. Deze training is zo vormgegeven dat deze voor Art.1 MN eveneens 

bruikbaar voor trainingen aan andere doelgroepen, zoals maatschappelijke organisaties of 

studenten van andere opleidingen. Onderstaand is de studiebelasting het toepassingsproduct en de 

vrije ruimte te zien.  

 

Studiebelasting TP 

Taken Uren 

Onderzoek	curriculum	Hogeschool	Utrecht		 10	

Focusgroep	met	de	Onderwijscommissie	(benaderen,	voorbereiding,	
uitvoering	en	uitwerken	resultaten)	

20	

Adviesrapport	(inhoudsopgave,	inleiding,	uitwerking	huidige	curriculum	en	
visie	SJD’ers,	conclusie,	literatuurlijst)	

60	

Inhoudelijke	training	verwerkt	in	IP	(uitbreiding	deelvraag	1,	2	en	3)		 50	

Totaal		 140	

 

Studiebelasting VR 

Taken Uren 

Handleiding	voor	de	training	samenstellen	(opbouw,	werkvormen)	 20	

Prezi-presentatie	voor	de	training	 40	

Informatieverschaffing	uitwerking	 10	

Werkvorm	1	t/m	5	uitwerken	 70	

Totaal		 140		
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Art.1 MN heeft het onderzoek, het toepassingsproduct en de vrije ruimte bekeken en heeft de 

volgende feedback geleverd:  

 

 

 

 

 

 

Dag Anne, 
 
Je komt vandaag langs voor feedback, maar hieronder alvast mijn feedback op schrift: 
 
Jouw onderzoek uitgedrukt in één woord: Wauw! 
 
Ik ben ontzettend onder de indruk van de goede kwaliteit en de bruikbaarheid van het onderzoek. 
Tevens over de weg die je hebt bewandeld en de keuzes die je hebt gemaakt om tot deze 
resultaten te komen. De opzet van het onderzoek is erg doordacht, waardoor de resultaten meer 
gewicht hebben gekregen. Je schrijft alles ook nog eens op een prettige manier op. Het stuk leest 
daardoor weg als een roman en je weet de lezer mee te nemen in de keuzes die je hebt gemaakt 
(of welke juist niet). Daardoor overtuig je mij van de resultaten en neem ik de aanbevelingen met 
een gerust hart van je over. 
 
Voor je onderzoek maak je gebruik van de actuele jurisprudentie en geef je concrete voorbeelden. 
Daardoor laat je zien dat je de materie begrijpt. Bij de internationale rechtsvraag zie ik dat je ook 
nog eens in staat bent om het totale plaatje te zien door de arresten van het HVJ te betrekken bij de 
vergelijking tussen Nederland en Noorwegen en de betekenis van de arresten te vertalen voor de 
Nederlandse situatie. Erg knap. 
 
Je toepassingsproduct en vrije ruimte voegen ook daadwerkelijk iets toe aan je onderzoek en zijn 
een meerwaarde voor Art.1 MN. Voor je toepassingsproduct heb je feedback gevraagd aan (maar 
ook draagvlak gecreëerd bij) de Onderwijscommissie. Erg slim. Als wij de opleiding benaderen om 
hen te overtuigen van jouw resultaten betekent dit dat wij hierdoor met 1-0 beginnen, want de stem 
van de Onderwijscommissie weegt natuurlijk zwaar bij de invulling van het curriculum. Volgende 
week heb ik een vergadering van de SJD-werkveldcommissie. Daar zal ik je onderzoek benoemen 
en agenderen voor het volgende overleg (voornamelijk omdat blijkbaar daar de keus is gemaakt om 
minder aan het juridische en funderende aspect te doen als het gaat om discriminatie). Ik ga 
proberen het tij te keren. Hopelijk is de opleiding net zo positief gestemd over het onderzoek als ik 
en worden de resultaten van je onderzoek de realiteit. 
 
De presentatie die je in de vrije ruimte hebt gemaakt zit goed in elkaar! Door het gebruiken van 
verschillende werkvormen wordt de trainingsdag interactief. Ook kunnen wij daardoor een breder 
publiek aantrekken omdat er meerdere leerstijlen worden bediend. Nieuw voor ons is om in de 
presentaties ook het funderende aspect te benadrukken. De presentatie jij hebt gemaakt is bedoeld 
voor SJD-studenten, maar wij kunnen deze breder uitzetten, bijvoorbeeld voor de professionals van 
Buurtteams, Juridisch Loket, etc. Voor hen is het funderende aspect net zo belangrijk om te weten, 
zodat het nut van doorverwijzen meer op de voorgrond komt. Mijn verwachting is dat daardoor het 
aantal doorverwijzingen naar Art.1 MN zal stijgen. 
 
Bedankt dat je bij ons je onderzoek hebt willen doen. Je hebt een pareltje afgeleverd waar je enorm 
trots op mag zijn! 
 
Succes met je carrière en met vriendelijke groet, 
 
Michel Aben 
Consulent discriminatiezaken 
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Arbeidsmarktdiscriminatie in het SJD-curriculum  

Adviesrapport voor de Hogeschool Utrecht volgend op onderzoekrapport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht van Art.1 Midden Nederland 

Van A.M. van Tricht- van Veen 

Utrecht, mei 2017 
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Inleiding 

 

Naar aanleiding van het onderzoek ‘SJD’ers, een knelpunt in de bestrijding van discriminatie?’ 

heeft Art.1 Midden Nederland [Art.1 MN] opdracht gegeven om dit adviesrapport samen te 

stellen. Het rapport is bestemd voor de Hogeschool Utrecht, specifiek voor de opleiding Sociaal 

Juridische Dienstverlening. In deze inleiding zal de aanleiding van het onderzoek en dit 

adviesrapport worden beschreven.   

Art.1 MN zet zich in om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden en beperken. Een groep 

mensen weet zijn weg te vinden naar Art.1 MN, maar de groep die dit niet weet is echter groter.160 

De oorzaken hiervan zijn dat de discriminatie niet wordt herkend, het nut hiervan niet wordt 

ingezien of men niet weet waarnaar zij zich kunnen wenden. Samenwerking met partners is dus 

essentieel om zoveel mogelijk mensen in aanmerking te laten komen met ondersteuning, en 

hiermee ook op meso- en macroniveau van betekenis te kunnen zijn. Uit het onderzoek is naar 

voren gekomen dat 68% van de derdejaars SJD’ers-studenten in aanmerking is gekomen met een 

cliënt die was geconfronteerd met arbeidsmarktdiscriminatie. Deze resultaten geven een indicatie 

over de mate waarin SJD’ers over het algemeen met arbeidsmarktdiscriminatie te maken krijgen. 

Een samenwerking met SJD’ers kan dus veel opleveren voor Art.1 MN. Het aantal 

doorverwijzingen vanuit SJD-organisaties is echter laag.161 Daarbij wekte het signaal van een 

SJD-student het vermoeden dat SJD’ers onvoldoende kennis hebben om adequaat te kunnen 

doorverwijzen bij arbeidsmarktdiscriminatie. Deze signalen waren voor Art.1 MN voldoende om 

een onderzoek in te stellen naar de kennis van SJD-studenten. Hieruit blijkt dat 96% van de 

SJD’ers nog nooit doorverwezen. Zij blijken onvoldoende te weten wanneer er sprake is van 

arbeidsmarktdiscriminatie. Daarbij weten SJD’ers onvoldoende wat het voor de cliënt, de 

dienstverlening en de samenleving kan opleveren als er wordt doorverwezen naar een 

antidiscriminatievoorziening.  

Naar aanleiding van deze resultaten heeft Art.1 MN dit adviesrapport opgesteld. Het advies 

richt zich op het curriculum van de SJD-opleiding van de Hogeschool Utrecht. In het eerste 

hoofdstuk zal worden ingegaan op het huidige curriculum van de SJD-opleiding. Het tweede 

hoofdstuk behandelt de verschillende mogelijkheden om het juridische, methodische en 

funderende aspect van arbeidsmarktdiscriminatie te verwerken in het curriculum. Ten slotte wordt 

er afgesloten met een advies. In hoofdstuk 3 en 4 is de visie van de SJD-commissie meegenomen.  

Om het advies zo concreet mogelijk te maken is een uitwerking hiervan te vinden in de bijlage.  

  

 

                                                
160 Boog, e.a. 2010, p. 11; Vooijs 2015, p. 46. 
161 Art.1 MN 2016. 
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2 Het huidige curriculum  

 

Voor een goed aansluitend advies is een analyse gemaakt van huidige curriculum van de SJD-

opleiding. Deze analyse maakt het mogelijk om te beoordelen aan welke aspecten meer aandacht 

kan worden geschonken en op welke wijze dit kan worden geïmplementeerd. Het curriculum van 

de SJD-opleiding is echter zeer dynamisch. Hierdoor verschilt het huidige curriculum van 2016-

2017 ten aanzien van eerste- en tweedejaars van het curriculum dat de onderzoeksgroep in het 

eerste en tweede jaar heeft gehad. Het onderwijs zal daarom zowel worden behandeld vanuit de 

onderzoeksgroep als vanuit het huidige onderwijs. De analyse is gemaakt vanuit drie aspecten: 

juridisch, methodisch en funderend. Het juridische onderdeel betreft in hoeverre SJD’ers 

informatie krijgen om te herkennen wanneer er sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. Het 

methodische aspect behandelt het kennen van de organisaties waarnaar kan worden toegewend bij 

arbeidsmarktdiscriminatie. En tot slot laat het funderende aspect zien of het curriculum    

De onderzoeksgroep uit dit onderzoek heeft in het tweede jaar juridische kennis gekregen 

over arbeidsdiscriminatie. In de cursus Arbeidsrecht kwam dit naar voren in het boek 

‘Arbeidsrecht begrepen’ van P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M. Soemers in het 

hoofdstuk ‘Gelijke behandeling’.162 Hierin werd onder andere (in)directe discriminatie behandeld. 

Het funderende aspect is behandeld in het eerste jaar tijdens de cursus ‘Basiscursus sociale 

wetenschappen’ met het boek ‘Basiscursus sociale wetenschappen: psychologie’.163 Daarbij wordt 

hier aandacht aan gegeven in de cursus ‘Achtergronden en Werkwijzen’.164 Hierin worden de 

effecten van discriminatie op microniveau beschreven. De effecten van discriminatie op meso- en 

macroniveau komen hierin niet naar voren. Het funderende aspect bevat daarbij niet op welke 

wijze doorverwijzing kan bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van 

arbeidsmarktdiscriminatie. Het methodische aspect komt in het curriculum niet expliciet naar 

voren. Het is mogelijk dat de studenten wel in aanmerking zijn gekomen met relevante 

organisaties met betrekking tot arbeidsmarktdiscriminatie via een sociale kaart die gemaakt moest 

worden in het eerste jaar tijdens de cursus ‘Thema: Oriëntatie op het Beroep’ of door de cursus 

‘Stage’ in het derde jaar.  

Er zijn echter wijzigingen in het curriculum geweest welke deze aspecten op het gebied van 

arbeidsdiscriminatie beïnvloeden. Het methodische aspect heeft een prominentere plaats gekregen. 

Sinds het schooljaar 2016-2017 is het immers voor eerstejaars mogelijk om een dagdeel mee te 

lopen bij Art.1 MN. Hierin wordt met name aandacht besteed aan de organisatie, haar taken en 

doelstellingen. Er dient echter een keuze gemaakt te worden uit verschillende organisaties, 

waardoor niet alle studenten kennis maken met Art.1 MN. Daarbij komen de politie en het 

                                                
162 Studiewijzer Arbeidsrecht 2016-2017.  
163 Studiewijzer Basiscursus Sociale Wetenschappen 2013-2014.  
164 Studiewijzer Achtergronden en Werkwijzen 2016-2017.  
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College hierin niet aan bod. Het funderende deel uit het eerste jaar is verwerkt in de cursus 

‘Arbeid’ onderdeel sociaal.165 Het juridische onderdeel uit het tweede jaar is komen te vervallen 

en voor een klein deel eveneens in de cursus ‘Arbeid’ verwerkt. De keus om dit juridische aspect 

te laten vervallen is gemaakt vanuit de werkveldcommissie. Zo werd er aangegeven dat er minder 

sprake zou zijn van discriminatie en onderwijs hierover aan de studenten minder relevant zou zijn.  

Het curriculum wordt dus aangepast op een manier dat tegengesteld is aan de resultaten van 

dit onderzoek. Aan het methodische deel wordt meer aandacht gegeven terwijl de SJD’ers relatief 

goed scoren op dit aspect. Het juridische en funderende deel wordt sterk verminderd, terwijl uit 

het onderzoek blijkt dat hier in het oude curriculum al een flink tekort aan was, zowel volgens de 

studenten als volgens de scores. Daarbij kan het verminderen van onderwijs over discriminatie, 

deze trend alleen maar gaan versterken. Het lijkt erop dat hoe minder er discriminatie wordt 

herkend, hoe minder onderwijs er wordt gegeven, hoe minder het wordt herkend, etc. Als we 

echter kijken naar de feiten dan blijkt deze keus niet verantwoord. Dit onderzoek toont aan 

SJD’ers juist in sterke mate worden geconfronteerd met cliënten die te maken hebben gehad met 

arbeidsmarktdiscriminatie. Dit ligt volledig in lijn met andere onderzoeken waaruit blijkt dat 

arbeidsmarktdiscriminatie veel voorkomt.  

Concluderend kan worden gesteld dat het huidige curriculum onvoldoende aandacht besteed 

aan zowel het juridische, methodische als funderende aspect. Het volgende hoofdstuk zal 

verschillende mogelijkheden aandragen om dit gebrek tegemoet te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
165 Docentenhandleiding arbeid 2016-2017. 
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3 Alternatieven  

 

Het onderzoek toonde aan dat SJD’ers op zowel juridisch als methodisch en funderend vlak te 

weinig kennis hebben. In de vorige analyse van het curriculum van de SJD-opleiding mist dan ook 

voldoende aandacht voor alle aspecten. Een implementatie van alle drie de aspecten is daarom 

wenselijk. Welke kennis het precies betreft is in het onderzoek ‘SJD’ers een knelpunt in de 

bestrijding van discriminatie’ terug te vinden in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Mogelijk lijkt het veel 

kennis wat de SJD’ers zouden moeten bezitten. Een SJD’er kan echter worden gezien als een 

maatschappelijke huisarts. Daar waar een huisarts in aanmerking komt met veel kwalen van een 

cliënt, komt een SJD’er in aanmerking met veel leefgebieden van een cliënt. Ondanks het feit dat 

de huisarts en deze kwalen in de meeste gevallen niet behandeld, heeft deze toch een langdurige 

studie gevolgd om deze kwalen te herkennen. Zo geldt dit ook voor een SJD’er, deze moet weten 

wanneer, waarnaar en waarom moet worden doorverwezen waarvoor de kennis van alle aspecten 

nodig is.  

Deze aspecten kunnen op verschillende wijzen worden geïmplementeerd in het curriculum. 

Om het advies zo concreet mogelijk te maken, is de onderwijscommissie van de SJD-opleiding 

betrokken in dit overwegingen. Hieruit zijn twee mogelijkheden naar voren gekomen, welke in dit 

hoofdstuk zullen worden besproken.  

De eerste mogelijkheid is om de aspecten in de bestaande vakken te implementeren. In het 

vorige hoofdstuk werd duidelijk welke vakken hiermee te maken hebben. Momenteel wordt zowel 

het juridische als het funderende deel in de cursus ‘Arbeid’ behandeld onderdeel sociaal in periode 

D. Het is mogelijk om deze onderdelen aan te vullen met de kennis die volgens dit onderzoek 

benodigd is en daarbij het methodische aspect in te voegen. Het voordeel van deze vorm is dat de 

aanpassingen die gedaan worden aan het curriculum kunnen worden beperkt. Dit scheelt tijd en 

maakt dat er een goede overgang is, dan wanneer de informatie in een aparte cursus wordt 

gegeven. Daarbij worden de kosten hierdoor eveneens beperkt doordat er geen nieuwe leraren 

ingezet hoeven worden. Deze vorm heeft echter ook verschillende nadelen. Allereerst zorgt 

implementatie van deze aspecten in een bestaande cursus ervoor dat er iets uit de cursus moet 

worden geschrapt. Ten tweede sluit het doorverwijzen mogelijk niet aan bij de fase waarin de 

studenten zitten. Doorverwijzing is een aspect wat mogelijk pas tijdens de stage interessant en 

relevant wordt. Ten slotte is de informatie die moet worden overgedragen veel en maakt dat het 

lastig wordt om dit eraan toe te voegen.  

Het vormgeven van deze optie kan door deze stof te verwerken in een hoorcollege of een 

werkcollege. Het voordeel van een hoorcollege is dat het tijd en middelen bespaard, doordat alle 

studenten tegelijk geïnformeerd kunnen worden. Hierbij is het ook mogelijk om een gastspreker 

uit te nodigen, bijvoorbeeld een medewerker van Art.1 MN, waardoor het aansprekender wordt. 
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Het nadeel van een hoorcollege is echter beperkte tijd en geen ruimte voor toepassing. Een 

werkcollege is eveneens een mogelijkheid waarbij de voor- en nadelen tegengesteld zijn aan het 

hoorcollege. Een combinatie echter van beide aspecten levert met name voor- en nadelen op. De 

kennis kan worden overgebracht in het hoorcollege en werkvormen om dit toe te passen is 

mogelijk in het werkcollege.  

De eerste optie is daarom een implementatie van de stof in een bestaand vak waarin een hoor- 

en werkcollege hieraan wordt gewijd. Een tweede mogelijkheid is om de aspecten in een aparte 

training te verwerken. Deze training kan worden verzorgd binnen de cursus ‘Terugkomonderwijs 

Methodiek’ in het derde jaar. Het voordeel is dat de kennis van deze training meteen kan worden 

toegepast, aangezien de studenten op dat moment stagelopen. Daarbij hoeft er niets uit het 

curriculum te worden geschrapt. Het kost echter wel meer middelen en organisatie om deze 

training te organiseren.  

In deze training zijn eveneens veel mogelijkheden. Zo kan de training worden aangeboden 

naast de andere trainingen. De student kan dan zelf kiezen of hij/zij deze of een andere training 

wilt kiezen. In het onderzoek kwam naar voren dat met name SJD-studenten met stage- en 

werkervaring op het gebied ‘leven’ en ‘arbeid’ ervaring hadden met arbeidsmarktdiscriminatie. 

Het voordeel is dat op deze manier alleen studenten de training volgen waarvoor dit relevant is en 

geen overbodige informatie/kennis wordt verstrekt. Het nadeel van deze keus is dat op dat 

moment nog steeds niet alle studenten de juiste kennis hebben ontvangen, wat een adequate 

doorverwijzing bij arbeidsmarktdiscriminatie kan bevorderen. De vraag is of niet alle studenten 

deze kennis benodigd hebben.  

Deze training kan door een medewerker van Art.1 MN worden gegeven. Het voordeel is dat 

dit voor veel studenten aansprekender is doordat er veel praktijksituaties kunnen worden 

aangehaald. Daarbij heeft deze medewerker veel kennis over dit onderwerp. Het nadeel is dat de 

trainingen op dat moment op verschillende dagen moeten worden gegeven. Uitgaande van de 

huidige tweedejaars studenten, welke ongeveer uit 100 leerlingen bestaan, zouden er dan vijf 

verschillende dagen moeten worden ingeroosterd als er in groepen van 20 leerlingen trainingen 

worden gegeven. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker van Art.1 MN de docenten van 

de HU traint, zodat zij vervolgens zelf deze training kunnen geven. Het nadeel is dat een connectie 

met het onderwerp ontbreekt, maar de kennis is dan wel degelijk aanwezig. Daarbij is het 

voordeel dat de training dan door verschillende docenten op dezelfde dag kan worden gegeven. In 

het volgende hoofdstuk zal een advies worden gegeven ten aanzien van deze opties.  
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4 Conclusie  

 

In de onderstaande figuur zijn de opties uit het vorige hoofdstuk schematisch weergegeven. Beide 

opties zijn afgewogen samen met de onderwijscommissie. Hierin kwam naar voren dat het 

belangrijk is dat er voldoende aandacht is voor dit onderwerp en op de meest aansluitende, 

effectieve manier moet worden vormgegeven. Hieruit is geconcludeerd dat de training de meeste 

voorkeur heeft. De commissie was van mening dat het belangrijk is dat het één product blijft en de 

aspecten niet als losse onderdelen worden behandeld. Daarbij is de relevantie van deze training 

voor derdejaars studenten het grootst. De kennis kan dan onmiddellijk worden toegepast en is met 

name relevant in deze periode van de opleiding. Om de Hogeschool Utrecht concrete handvaten te 

geven is in de bijlage van dit adviesrapport een training opgenomen. De elementen uit de training 

zijn zo samengesteld dat deze ook als losse onderdelen kunnen worden gebruikt. Indien de 

Hogeschool ervoor kiest om voor de eerste optie te gaan of dit op een andere wijze te 

implementeren, dan kan deze training alsnog worden gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optie 1 Optie 2 
Wat  
 
Waar 
 
Wanneer 
 
Wie  
 
 
 
Hoe lang 

Hoor- en werkcollege 
 
Cursus ‘Arbeid’ 
 
Eerste jaar, periode C 
 
Docent Hogeschool Utrecht 
& medewerker Art.1 MN als 
gastspreker 
 
4 uur 

Wat 
 
Waar 
 
Wanneer 
 
Wie  
 
 
 
Hoe lang 

Training  
 
Cursus ‘Terugkomonderwijs Methodiek’ 
 
Derde jaar, periode A/B 
 
Medewerker Art.1 MN  
 
 
 
8 uur 
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6 Bijlage: Handleiding training  

 

Deze bijlage omvat een handleiding voor de training ‘Doorverwijzing bij 

arbeidsmarktdiscriminatie. Bijlage 6.1 bevat de opzet en het tijdschema van de training. In bijlage 

6.2 is een Prezi-presentatie te vinden ter ondersteuning van de training. Bijlage 6.3 omvat een 

uitwerking van het onderdeel ‘informatieverschaffing’ uit de training. Ten slotte is in bijlage 6.4 

een uitwerking te vinden van de werkvormen van de training.  
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6.1 Tijdschema  

Deze training heeft een duur van 8 uur en loopt van 9:00 tot 17:00 uur.  

 

9:00 – 10:00  Aankomst en kennismaking  

Voorstelronde waarin de volgen vragen centraal staan:  

§ Wie ben je? 

§ Heb je ervaring met arbeidsmarktdiscriminatie? 

§ Op welk aspect (juridisch, methodisch of funderend) wil/kan je nog leren 

over arbeidsmarktdiscriminatie? 

 

Programma wordt doorgenomen.  

 

10:00 – 12:30 Juridische onderdeel: Wanneer doorverwijzen? 

 

Werkvorm 1: Quiz (30 min) 

 Thema: Herkennen van arbeidsmarktdiscriminatie 

  

 Informatieverschaffing deel 1 (75 min) 

Aan de hand van de quiz wordt behandeld wanneer er sprake is van 

arbeidsmarktdiscriminatie. Hierin wordt het volgende behandeld: 

§ aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om te spreken van verboden 

onderscheid; 

§ de discriminatiegronden;  

§ de gebieden van de arbeidsmarkt. 

Aan de hand van de verkregen informatie worden opnieuw de casussen uit de 

quiz behandeld.  

 

Break (15 min) 

  

 Werkvorm 2: Factchecker (30 min) 

Thema: De omvang van arbeidsmarktdiscriminatie  

 

12:30 – 13:30  Lunch 

 

13:30 – 14:45  Methodische onderdeel: Waarnaar doorverwijzen?  
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 Werkvorm 3: Organisaties & Taken (30 min) 

 Thema: Kennis van organisaties en hun taken  

 

 Informatieverschaffing deel 2 (30 min) 

 De organisaties waarnaar kan worden toegewend bij arbeidsmarktdiscriminatie 

worden behandeld samen met de werkwijzen.  

 

 Break (15 min) 

 

14:45 – 16:30 Funderende onderdeel: Waarom doorverwijzen?  

   

  Werkvorm 4: In gesprek (30 min) 

Thema: De gevolgen van discriminatie  

 

Informatieverschaffing deel 3 (40 min) 

Aan de hand van de werkvorm de gevolgen van arbeidsmarktdiscriminatie op 

micro-, meso- en macroniveau bespreken. Aansluitend bespreken op welke wijze 

de taken van een antidiscriminatievoorziening de gevolgen op microniveau 

kunnen worden beperkt en de copingstijlen behandelen.  

 

Werkvorm 5: Matrix (15 min) 

Thema: Beperken van de gevolgen van discriminatie   

 

Informatieverschaffing deel 4 (20 min) 

In dit onderdeel wordt de link gelegd tussen de taken van de organisaties en het 

beperken van (de gevolgen van) arbeidsmarktdiscriminatie op meso- en 

macroniveau.  

 

16:30 – 17:00  Afsluiting 

De training wordt afgesloten met een bespreking van de training. Op post-it’s kan 

een tip en een top worden gegeven, wat bijdraagt aan een optimalisering van de 

training. 
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6.2 Prezi-presentatie  

Ter ondersteuning van de training is er een Prezi-presentatie. Deze is te bekijken via de volgende 

link: https://prezi.com/view/gfjJmvSjkClXbFnNepzC/. Onderstaand zijn eveneens de sheets te 

zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers hebben al veel competenties verworven tijdens de opleiding. Om discriminatie te 

bestrijden door middel van adequate doorverwijzing, worden de laatste puzzelstukjes aangevuld. 

Deze zijn: Wanneer, waarnaar en waarom moet ik doorverwijzen? Oftewel het juridische, 

methodische en funderende aspect van doorverwijzing bij arbeidsmarktdiscriminatie.  
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6.3 Informatieverschaffing  

De inhoud van de training komt uit het onderzoek ‘SJD’ers, een knelpunt in de bestrijding van 

discriminatie?’. Verwijzingen in dit onderdeel verwijzingen dus naar dit onderzoek en 

onderstaande tekst en bijbehorende bronnen zijn eveneens in dit onderzoek terug te vinden.   

 

Informatieverschaffing deel 1: 

In dit deel wordt paragraaf 3.1, 3.2 en 4.1 t/m 4.6 behandeld.  

 

Informatieverschaffing deel 2:  

In dit deel wordt paragraaf 5.1, 5.2 en 5.3 alleen de introductie en werkwijzen behandeld.  

 

Informatieverschaffing deel 3: 

In dit deel worden de gevolgen van arbeidsmarktdiscriminatie behandeld op micro-, meso- en 

macroniveau. Vervolgens worden de taken van de organisaties gekoppeld aan het verminderen 

van (de gevolgen van) discriminatie op microniveau.  

 

Micro 

In 2000 heeft de onderzoeker Contrada eerdere onderzoeken bevestigd door aan te tonen dat 

discriminatie kan lijden tot aanzienlijke stress. De stress naar aanleiding van 

arbeidsmarktdiscriminatie wordt met name geuit in verminderde motivatie en plezier ten aanzien 

van het werk. Daarbij is er een toenemende kans op depressiviteit. 

 

Meso 

De stress die een werknemer ervaart, leidt in veel gevallen onder andere tot ontslag, ziekmelding 

en onderprestatie. Indirect heeft arbeidsmarktdiscriminatie dus ook effect op de werkgever.  

Op het moment dat een cliënt deze stress ervaart, dan kan dit eveneens consequenties 

hebben voor de dienstverlening. SJD-organisaties zijn vaak gericht op het zoeken van werk voor 

en met de cliënt, denk bijvoorbeeld aan de schuldhulpverlening en het UWV WERKbedrijf. Op 

het moment dat er discriminatie plaatsvindt op de arbeidsmarkt en dit niet actief wordt opgepakt 

door de professional, dan kan dit tot gevolg hebben dat de motivatie tot solliciteren sterk afneemt. 

Het gevolg is dat de doorstroom naar werk wordt belemmerd, waardoor de dienstverlening 

stagneert. 

 

Macro 

Naast de gevolgen die discriminatie kan hebben voor het individu of de organisatie, kan dit op 

grote schaal ook gevolgen hebben voor de samenleving. De memorie van toelichting van de WGA 
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spreekt in dit kader over een bedreiging van de democratische rechtsstaat en de sociale cohesie. 

Een pijler van de democratische rechtsstaat is immers gelijkheid. Op het moment dat er 

onderscheid wordt gemaakt (zonder gegronde reden) kan deze gelijkheid, en daarmee ook de 

rechtsstaat, worden bedreigd. Discriminatie kan impact hebben op de sociale cohesie, doordat 

discriminatie angst, haat en uitsluiting kan creëren. Discriminatie ondermijnt daarbij ‘de 

fundamentele behoefte van de mens om de wereld als eerlijk en rechtvaardig te zien’. Voor de 

samenleving kan dit er onder andere toe leiden dat er segregatie ontstaat: groepen die structureel 

slachtoffer zijn van discriminatie kunnen zich gaan onttrekken van de samenleving.  

 

De taken van de organisaties zijn om de gevolgen van arbeidsmarktdiscriminatie te beperken. 

Deze zullen per niveau worden behandeld.  

 

Micro 

We zagen eerder dat discriminatie bij een individu kan leiden tot stress. De wijze waarop een 

individu echter met deze stress omgaat is van groot belang voor de gevolgen van discriminatie. 

Deze manier van omgang met stress wordt ook wel coping genoemd. De literatuur kent veel 

verschillende copingstijlen. Om de verschillende wijzen van omgang met discriminatie zo goed 

mogelijk in kaart te brengen, zijn er vier copingstijlen van belang: de emotiegerichte en de 

probleemgerichte copingstijl en de maladaptieve en adaptieve copingstijl. De emotiegerichte 

copingstijl is ter verwerking van emoties die zijn ervaren bij discriminatie. De probleemgerichte 

copingstijl richt zich op een oplossing voor de voorgevallen situatie. Alhoewel de aanname vaak 

is dat de probleemgerichte copingstijl het meest effectief is, kan dit niet worden gezegd. Beide 

copingstijlen kunnen namelijk op verschillende gebieden de gevolgen van discriminatie in grote 

mate beperken. Hierin is het wel van belang in relatie tot welke andere copingstijl deze worden 

toegepast. Hiermee komen we op de maladaptieve en de adaptieve copingstijl. De maladaptieve 

copingstijl is gericht op het ontwijken of ontkennen van de (voorgevallen) situatie. Bij een 

adaptieve copingstijl wordt juist de confrontatie aangegaan met de situatie. In dit geval kan wel 

worden gezegd dat deze laatste copingstijl het meest effectief is. Om de gevolgen van een 

discriminatie-ervaring voor een individu te verkleinen is het dus effectief om emotie- of 

probleemgericht met de situatie om te gaan binnen de adaptieve copingstijl. Verschillende 

organisaties kunnen de juiste copingstijl aanmoedigen. (vervolgens werkvorm ‘Matrix’) 

 

Informatieverschaffing deel 4: 

In dit deel wordt nog een deel van de taken op microniveau behandeld en vervolgens worden de 

overige twee niveaus besproken.  
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Micro 

Naast een beperking van stress, kunnen de taken van de organisaties ook op een andere manier 

bijdragen. Volgens de vergeldingstheorie kan vergelding er namelijk voor zorgen dat er herstel 

plaatsvindt. Het feit dat de dader leed aan wordt gedaan zou bijdrage aan de verwerking. Door 

aangifte te doen of door een uitspraak van het College kan er vergelding plaatsvinden. We zagen 

eerder dat aangifte ertoe kan leiden dat een werkgever een rechtszaak of een strafbeschikking 

krijgt. Op het moment dat de werkgever bijvoorbeeld een boete moet betalen, omdat hij 

onderscheid heeft gemaakt, dan kan dit bijdragen aan de verwerking van het slachtoffer. Hierin 

kan het slachtoffer erkenning en bevestiging krijgen van de norm die is overschreden en het 

onrecht dat is aangedaan, wat kan bijdragen aan een eventueel herstel.  

Ondanks dat er bij een oordeel van het College geen sprake is van een bindend oordeel en er 

geen sanctie kan worden opgelegd, is ook hier vergelding mogelijk. Een oordeel wordt namelijk 

gepubliceerd, wat schade kan toebrengen aan het bedrijf. Een recente analyse van het College laat 

dan ook zien dat bedrijven steeds vaker schikken, omdat zij in geen geval geassocieerd willen 

worden met discriminatie. Tot slot blijkt dat bedrijven in 2 van de 5 gevallen zelfs zelfstandig 

individuele maatregelen nemen. Hierbij kan gedacht worden aan een schadevergoeding of het 

aanbieden van excuses. Deze laatste maatregel blijkt eveneens een positief effect te hebben, 

aangezien een spijtbetuiging de vergevingsgezindheid van het slachtoffer bevordert. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat vergeving van de dader depressie en angst kan verminderen 

en het levensgenot doet toenemen. Kortom, naast de vergelding zoals in het strafrecht kan een 

zaak bij het College ook herstel bieden in de vorm van vergeving.  

 

Meso 

De taken van de organisaties hebben ook een uitwerking op mesoniveau. Zo geeft Art.1 MN 

beleidsadvies aan organisaties en instellingen op basis van een signaal waaruit blijkt dat het aan 

een goed beleid ontbreekt. Een signaal kan bijvoorbeeld een individuele melding zijn van 

arbeidsmarktdiscriminatie binnen een organisatie. De impact van het opnemen van duidelijke 

standpunten tegen discriminatie en het implementeren van een protocol in beleid wordt vaak 

onderschat. De verwachting is dat het invoeren van een regel geen invloed heeft op het gedrag van 

mensen. Verschillende onderzoeken blijken echter het tegendeel te bewijzen: wet- en regelgeving 

is namelijk in staat om opvattingen van individuen te veranderen. Op het moment dat de 

organisatie in zijn beleid zich dus distantieert van discriminatie, kan dit bijdragen aan minder 

bevooroordeelde opvattingen van medewerkers in de organisatie. Aan discriminatie liggen 

bevoordeelde opvattingen ten grondslag, waarmee dit dus indirect een effect kan hebben op 

discriminatie. Hiermee is niet alleen de werknemer gebaad, ook voor de werkgever heeft dit 
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positieve gevolgen. Eerder zagen we namelijk dat arbeidsmarktdiscriminatie, zoals discriminatie 

op de werkvloer, kan leiden tot ziekteverzuim en opzegging van het arbeidscontract.  

Art.1 MN richt zich ook op organisaties door middel van voorlichting en trainingen. Het doel 

is dat organisaties bekend worden met Art.1 MN en meer kennis krijgen over vooroordelen en 

discriminatie. Hiermee wordt een toename van doorverwijzingen beoogd. Ook in dit geval is dit in 

het belang van de cliënt, maar ook voor de organisatie. We zagen eerder namelijk dat 

arbeidsmarktdiscriminatie de dienstverlening kan stagneren.  

Het doen van aangifte of een uitspraak van het College kan daarnaast zorgen voor speciale 

preventie. Het feit dat bedrijven absoluut niet geassocieerd willen worden met discriminatie, 

maakt dat er in 7 van de 10 gevallen structurele maatregelen worden genomen. Hiermee wordt 

door bedrijven beoogd om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Een voorbeeld van een 

structurele maatregel is dat twee bedrijven, na het oordeel van het College, hadden besloten om in 

sollicitaties niet meer te vragen naar geloof of geloofsovertuiging.  

 

Macro 

Een discriminatie-ervaring hoeft voor het individu niet direct lijden tot stress en emotionele en/of 

professionele ondersteuning is niet altijd nodig. Desondanks blijft het melden van de discriminatie 

echter van groot belang. Het registreren van deze individuele meldingen maakt dat de 

discriminatie zichtbaar wordt. Het gevolg is dat er door verzameling van meerdere signalen 

bepaalde knelpunten kunnen worden aangepakt die een bedreiging voor de samenleving kunnen 

betekenen. Uit de meldingen van afgelopen jaren bleek bijvoorbeeld dat er veel sprake was van 

rassendiscriminatie bij de werving en selectie op de arbeidsmarkt. Het gevolg van dit inzicht is dat 

er in verschillende gemeenten anoniem gesolliciteerd kan worden. Hierbij staan enkel de 

competenties centraal en wordt onderscheid, bijvoorbeeld vanwege iemands achternaam, 

uitgesloten. Een ander voorbeeld is de wet WGBH/CZ die is ingevoerd in 2004. Naar aanleiding 

van inzicht over discriminatie op grond van handicap is dit als een discriminatiegrond in de wet 

opgenomen.  

Tot slot kan strafvervolging of een oordeel van het CvRM zorgen voor generale preventie. 

Generale preventie dit houdt in dat anderen worden afgeschrikt om in de toekomst hetzelfde te 

doen. Door een uitspraak te doen over een specifiek bedrijf of dit bedrijf te bestraffen, wordt er 

namelijk een signaal afgegeven aan andere bedrijven op het gebied van mensenrechten.  

 

 

 

 

 



  

 21 

6.4 Werkvormen 

 

Werkvorm 1: Quiz 

De quiz is vormgegeven in ‘Kahoot’ en bestaat uit zeven vragen. Het format is speciaal gericht op 

studenten. Er is voor korte teksten gekozen en gebruik gemaakt van afbeeldingen en filmpjes om 

de quiz aansprekend te maken. De quiz is vanwege de summiere vragen en antwoorden niet los 

van deze training te gebruiken. Een nuancering van de trainer is nodig, aangezien in de praktijk 

meerdere factoren meespelen. De quiz is te raadplegen via de volgende link: 

https://play.kahoot.it/#/k/7ed45fff-4028-4c27-9d56-769caaf2ccc3. De volgende pagina’s bevatten 

eveneens de quiz met daarbij de bijbehorende antwoorden op pagina 19.  

De quiz heeft enerzijds als doel om de deelnemers van de training te motiveren om de 

juridische kennis over arbeidsmarktdiscriminatie verder te ontwikkelen. Anderzijds is het voor de 

trainer een handvat om te zien wat de basiskennis van de deelnemers is.  

De trainer kan wijzigingen aanbrengen in de quiz via de volgende link: create.kahoot.it  

Vervolgens kan er ingelogd worden op het account. Onder ‘My Kahoots’ is de quiz 

‘arbeidsmarktdiscriminatie’ te vinden. Via de knop ‘edit’ kunnen verschillende aspecten van de 

quiz worden aangepast zoals de vragen, antwoorden en het time limit. 

 

Benodigd: 

- Laptop/telefoon/tablet bij deelnemers 

- Kahoot-account 

- Presentje  

- Digibord of beamer 

 

Uitvoering: 

De deelnemers mogen via een laptop/telefoon/tablet naar de site ‘kahoot.it’. Er kan in teams 

worden gespeeld op moment dat er te weinig laptops, tablets of telefoons beschikbaar zijn. Log 

zelf in op create.kahoot.it, log in en ga naar ‘My Kahoots’. Klik vervolgens de quiz 

‘arbeidsmarktdiscriminatie’ aan en klik op ‘play’ en daarna op ‘classic’. Als er in teams wordt 

gespeeld, klik dan op ‘team mode’ in plaats van ‘classic’. Het scherm moet op een digibord of 

beamer komen te staan, aangezien de hoofdvragen op dit scherm worden geprojecteerd. De 

deelnemers vullen de code in die op het grote scherm is geprojecteerd en vullen hun naam of een 

andere naam in. Klik op ‘start’ en de quiz begint. De deelnemers kunnen op hun eigen scherm een 

antwoordoptie kiezen. Per vraag zijn punten te scoren. De persoon of het team met de meeste 

punten heeft gewonnen. Er kan vervolgens een presentje worden uitgedeeld aan de winnaar(s).  
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Vraag 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3 
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Vraag 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6 
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Vraag 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De video uit deze vraag gaat over een afwijzing van een sollicitant vanwege 

het dragen van een hoofddoek. Ga naar: 

https://www.youtube.com/watch?v=c3trC93iZ2U om de video te bekijken 

(vanaf 9 sec tot 26 sec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen Antwoorden 
1 1 
2 2 
3 3 
4 2 
5 1 
6 3 
7 1 
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Werkvorm 2: Factchecker 

Discriminatie kan om verschillende redenen niet worden herkend. Eerder is in deze training 

aandacht gegeven aan de juridische kennis. Een ander voorbeeld van een belemmering om 

discriminatie te herkennen, is het feit dat men over het algemeen wilt geloven in een rechtvaardige 

wereld. Het gevolg hiervan is dat negatieve ervaringen, bij henzelf of een ander, eerder worden 

verklaard door innerlijke factoren, dan door externe factoren. Op het moment dat een vrouw 

bijvoorbeeld minder verdient dan haar mannelijke collega, dan zal zij dit in dit geval eerder 

toeschrijven aan het feit dat zij minder goed functioneert dan dat zij herkent dat er sprake is van 

discriminatie.166 Op het moment dat men op basis van harde feiten echter weet dat er sprake is van 

arbeidsmarktdiscriminatie, dan kan de verklaring vanuit innerlijke factoren afnemen.  

In deze werkvorm wordt daarom aandacht besteed aan de omvang van 

arbeidsmarktdiscriminatie. Op de volgende pagina zijn de vragen en de behorende 

antwoordmogelijkheden te vinden.  

 

Benodigd: 

- 4 vellen waarop A, B, C of D staat 

- Prezi-presentatie ‘Arbeidsmarktdiscriminatie’ 

- Digibord of beamer 

 

Uitvoering: 

Bespreek op welke gebieden discriminatie het meeste voorkomt, zie paragraaf 3.3. en 4.1. Laat 

vervolgens het filmpje ‘Solliciteren met een andere kleur’ uit de Prezi-presentatie zien. Geef 

daarna ruimte aan reacties uit het publiek: vinden ze het overdreven of zien ze dit als realiteit? Na 

deze reacties worden er aandacht gegeven aan de feiten: Deel het lokaal op in 4 vakken: A, B, C 

en D. Laat vervolgens de vragen uit de Prezi-presentatie een voor een op het scherm zien. De 

deelnemers mogen per vraag in het vak gaan staan wat volgens hen het juiste antwoord is. 

Uiteindelijk kan er geëvalueerd worden of ze arbeidsdiscriminatie onder- of overschatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 Andriessen 2017, p. 15. 
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Vraag 1: Een autochtone, een Marokkaans-Nederlandse en een Hindoestaans-Nederlandse man 

solliciteren met een gelijkwaardige cv en brief op een functie. Heeft een autochtone man meer 

kans dat er wordt gereageerd op zijn brief? 

a) Nee, ze hebben allemaal dezelfde kans 

b) Ja, 1,5 keer meer kans 

c) Ja, meer dan 1,5 keer kans 

 

Antwoord: B, zie onderzoek van Andriessen e.a., ‘Op afkomst afgewezen’ 2015.  

 

Vraag 2: Hoeveel zwangere vrouwen hebben volgens jou te maken met 

zwangerschapsdiscriminatie op het werk, bv. geen contractverlenging of afwijzing bij een 

sollicitatie?  

a) 10% of minder 

b) 20% 

c) 30% 

d) 40% of meer 

 

Antwoord: D, zie onderzoek van het CVRM, ‘Is het nu beter bevallen?’, 2016. 

 

Vraag 3: Op een online cv-databank staan cv’s van sollicitanten met verschillende leeftijden. Is er 

verschil in hoe vaak de cv’s van 35-jarige sollicitanten worden bekeken in vergelijking tot die van 

45 tot 50 jaar? 

a) Nee, ze hebben allemaal dezelfde kans.  

b) Ja, 35-jarigen worden 1,5 keer zoveel bekeken  

c) Ja, 35-jarigen worden 2 keer zoveel bekeken  

 

Antwoord: C, zie onderzoek Panteia, ‘Discriminatie in de wervings- en selectiefase’, 2015.  

 

Vraag 4: Hoeveel mensen met een beperking voelen zich gediscrimineerd bij het zoeken naar 

werk? 

a) 5% of minder 

b) B.10% 

c) 20% 

d) 30% of meer 

 

Antwoord: C, zie onderzoek Andriessen e.a., ‘Ervaren discriminatie’, 2014.  
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Werkvorm 3: Organisaties & taken 

In deze werkvorm krijgen de deelnemers inzicht in de (hoofd)taken van 

antidiscriminatievoorzieningen, de politie en het College voor de Rechten van de Mens.   

 

Benodigd:  

- A2 papier 

- Lamineerhoes/plastificeerapparaat 

- Schaar 

- Puzzelstukken van de volgende pagina’s  

- Printer 

 

Uitvoering: 

Print voor de training de onderstaande puzzel en opdracht twee of vier keer uit op A2 papier. 

Plastificeer de puzzel indien mogelijk, knip alle stukken van elkaar en mix deze. Splits vervolgens 

de groep, afhankelijk van de grootte, in tweeën of in vieren. Geef elke groep een pakketje 

puzzelstukken van de drie puzzels. Overhandig vervolgens de onderstaande opdracht. De groep 

die als eerste de drie puzzels juist heeft gemaakt, die wint.  

 

Opdracht 

Er zijn verschillende organisaties waarnaar kan worden toegewend bij arbeidsmarktdiscriminatie. 

Elke organisatie heeft zijn eigen taken. In deze opdracht is het de bedoeling om de organisaties 

met de juiste taken te verbinden. Met de puzzelstukken zijn drie puzzels te maken. Elke puzzel 

vertegenwoordigd een instantie: een antidiscriminatievoorziening, de politie of het College voor 

de Rechten van de Mens. De puzzelstukken vertegenwoordigen een taak van een organisatie. Wie 

het snelst de juiste taken bij de juiste organisaties heeft samengevoegd, en daarmee drie complete 

puzzels heeft samengesteld, heeft gewonnen.   
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Werkvorm 4: In gesprek 

In deze werkvorm wordt stilgestaan bij de gevolgen van arbeidsmarktdiscriminatie. Daarbij wordt 

er een link gelegd met de stappen die ondernomen kunnen worden bij arbeidsmarktdiscriminatie.  

 

Benodigd:  

- Digibord/beamer 

- Printer 

 
Uitvoering: 

Print voor de training de onderstaande opdracht uit voor de deelnemers. Laat vervolgens het stuk 

uit de documentaire ‘Uitgesloten’ zien  

(https://www.ntr.nl/Uitgesloten/108/detail/Uitgesloten/VPWON_1245467#content, vanaf 8:30 tot 

15:49). Laat vervolgens de deelnemers in groepjes van 3 à 4 personen de opdracht uitvoeren. 

Bespreek vervolgens de antwoorden plenair. Hierin kan ook worden ingegaan op eigen 

ervaringen van de deelnemers met arbeidsmarktdiscriminatie.   

 

Opdracht 

1. Welke gevolgen van arbeidsmarktdiscriminatie werden door Michael genoemd?  

2. Noem nog meer gevolgen van arbeidsmarktdiscriminatie, werk deze uit op micro-, meso-, 

en macroniveau.  

3. Waarom koos Michael ervoor om aangifte te doen en naar het College voor de Rechten 

van de Mens te gaan? 

4. Noem nog meer redenen om bij arbeidsmarktdiscriminatie naar Art.1 MN, de politie of 

het CvRM te gaan.  

 

Uitwerking 

1. Depressiviteit  

2. Zie sheet ‘de gevolgen van discriminatie’ en bijpassende lesstof.  

3. Om te voorkomen dat dit in de toekomst ook bij anderen gebeurt. (generale preventie) 

4. Zie sheet ‘Beperking van de gevolgen op micro-, meso- en macroniveau’ en bijpassende 

lesstof.  
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Werkvorm 5: Matrix  
In deze werkvorm leren de deelnemers om de copingstijlen toe te passen. Op deze manier kunnen 

ze het doel achter de taken van de organisaties leren inzien: het beperken van de gevolgen van 

arbeidsmarktdiscriminatie.  

 

Benodigd: 

- Printer 

- Prezi-presentatie 

 

Uitvoering: 

Print voor de training de opdracht (zie volgende pagina) voor de deelnemers uit. Laat de 

opdracht vervolgens in groepjes van twee maken. Loop de groepen langs om te kijken of het juist 

wordt ingevuld. Houdt er rekening mee dat de copingstijlen anders kunnen worden ingevuld, dan 

in het antwoordmodel uit de Prezi. Roteer dan de matrix om te bekijken of de antwoorden juist 

zijn ingevuld. Vervolgens plenair bespreken.  
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aangifte doen

Opdracht 

A. Zet de juiste copingstijlen tegenover elkaar in de matrix. Bij elke pijl moet uiteindelijk een 

copingstijl staan.  

B. We zagen eerder dat een cliënt verschillende acties kan ondernemen ten aanzien van 

arbeidsmarktdiscriminatie. Bedenk welke acties passen binnen een kruising van twee 

copingstijlen. Vul deze in de blauwe vakken. Betrek hierbij de taken van Art.1 MN, de politie 

of het CvRM.  

Bijvoorbeeld: Een cliënt wordt gediscrimineerd. Deze past vervolgens een combinatie van een 

adaptieve en probleemgerichte copingstijl toe: zij doet aangifte bij de politie.  
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