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1. Aanleiding 
 
Onze samenleving is altijd in beweging. Actuele ontwikkelingen over thema’s als migratie, integratie, 
diversiteit, inclusie en samenleven houden de media, politiek, wetenschap en maatschappij bezig. Zo 
signaleert de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR, 2020) een groeiende verscheidenheid 
in Nederlandse steden en een afname in goed onderling vertrouwen tussen buurtbewoners in 
zogenoemde superdiverse wijken. Nederlanders hebben het gevoel dat polarisatie in de samenleving 
toeneemt, voornamelijk tussen mensen met en zonder migratieachtergrond (SCP, 2019). Felle discussies 
in de (online) media over hete hangijzers als de vestiging van nieuwkomers of gezichtsbedekkende kleding 
dragen bij aan dit sentiment. De coronacrisis maakte bovendien bestaande problemen zoals 
stagediscriminatie meer zichtbaar. Ook stagneert het percentage nieuwkomers dat aan een baan komt 
mede door corona (SCP, 2021).  
 
Daar staan ook veel positieve signalen tegenover. Zo zijn er óók door de coronacrisis nieuwe vormen van 
veerkracht en sociale netwerken ontstaan. Maatschappelijk onrecht en ongelijke kansen lijken vaker aan 
de kaak te worden gesteld. De aanpak van anti-zwart racisme staat steviger op de kaart dankzij de Black 
Lives Matter-beweging. De nationale verontwaardiging bij racisme tegen professionele voetbalspelers is 
daar een concrete uiting van.  
 
In het licht van deze ontwikkelingen is het hoog tijd voor een aangescherpt en inspirerend 
meerjarenprogramma van KIS voor de periode 2022 tot en met 2025. De ontwikkeling van dit programma 
vormde de aanleiding om hernieuwd na te denken over onze uitgangspunten, doelstellingen en 
positionering. Dit doen we op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en de evaluatie die het 
bureau De Beleidsonderzoekers in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) in 2020-2021 uitvoerde.  Ook de individuele en groepsgesprekken met stakeholders die KIS heeft 
georganiseerd en recente maatschappelijke ontwikkelingen nemen we in deze overweging mee. Een 
fundamentele herbezinning van KIS is, ook op basis van de evaluatie, niet noodzakelijk. KIS is in 2015 
opgericht om als onafhankelijk platform onze doelgroepen te voorzien van een stevige kennisbasis. En 
dat blijven we doen nu het ministerie van SZW heeft besloten om de financiering met vier jaar te 
continueren. Wel werken we in deze nieuwe periode met een meerjarig programma, met meer focus en 
minder thema’s om zo meer impact te kunnen maken. Behalve dat thema’s zijn afgevallen, zijn er ook 
thema’s bijgekomen die we met meer samenhang willen oppakken. Institutioneel racisme en samenleven 
in (super)diversiteit zijn daar voorbeelden van. 
 
Met ingang van dit nieuwe meerjarenprogramma kiest KIS voor een nieuwe naam: ‘Kennisplatform 
Inclusief Samenleven’. We richten ons daarbij op inclusie in onze diverse samenleving en de mogelijke 
gevolgen daarvan in relatie tot migratieachtergrond en etniciteit. ‘Inclusief samenleven’ omdat 
samenleven in deze verscheidenheid iets is wat ons allemaal betreft en ook inzet vraagt van iedereen in 
onze maatschappij. Ons doel is en blijft het bevorderen dat beleid en uitvoering wordt gebaseerd op 
kennis. Zowel wetenschappelijke , praktijk- als ervaringskennis. In dit meerjarenprogramma en de 
bijgevoegde tien inhoudelijke programmalijnen leggen we uit hoe we dat de komende vier jaar gaan doen. 
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Leeswijzer 
 
In dit document beschrijven we de plannen voor KIS voor de komende vier jaar. In hoofdstuk twee werken 
we eerst de uitgangspunten uit die daarvoor de basis vormen. Ook introduceren we de nieuwe naam van 
het programma. Vervolgens presenteren we in hoofdstuk drie de inhoudelijke keuzes en prioriteiten. Ook 
leggen we het proces van de totstandkoming van dit programma uit. In hoofdstuk vier lichten we onze 
strategie toe op de ontwikkeling en benutting van kennis en hoe we daarmee werken aan impact in de 
samenleving. In hoofdstuk vijf beschrijven we de verschillende onderdelen van het programma en op 
welke manier het geheel van afzonderlijke activiteiten en projecten elkaar versterkt. In de bijlage zijn de 
tien inhoudelijke programmalijnen die we in hoofdstuk drie presenteren verder uitgewerkt.  
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2. Uitgangspunten 

Doel 
Het doel van KIS is het bevorderen van beleid en uitvoering dat zoveel mogelijk gebaseerd is op relevante 
en actuele kennis op het gebied van inclusief samenleven in relatie tot migratieachtergrond. We zetten 
onze kennis in om inclusieve diverse samenleving te bevorderen en kansenongelijkheid duurzaam te 
verminderen. KIS draagt bij aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van onderzoek en kennis, en 
faciliteert het bundelen en duiden van deze kennis en, waar mogelijk, de implementatie ervan. Zo willen 
we onze doelgroepen stimuleren en praktische handvatten bieden om met kennis onderbouwde keuzes 
te maken.  
 
Voor de komende vier jaar leggen we de nadruk op: 
 
• Meer samenhang, continuïteit en impact door de keuze van een beperkt aantal grote thema’s waar 

we meerjarenprogramma’s voor hebben ontwikkeld. 
• Ruimte om flexibel in te spelen op actuele vraagstukken.  
• De ontwikkeling van nieuwe kennis en het ondersteunen van onze doelgroepen bij het benutten van 

nieuwe en bestaande kennis. 
• Het uitbreiden van het netwerk van KIS zodat onze kennis beter verbonden kan worden aan 

vraagstukken die leven bij onze doelgroepen. De KIS-community verbinden we meer met activiteiten 
en medewerkers binnen KIS. 

• Het makkelijker vindbaar en toegankelijk maken van onze kennis en die van andere kennisinstellingen 
op een verbeterde website die functioneert als centrale vindplaats op onze thema’s. 

 
 
Hoe definiëren wij migratieachtergrond? 
Volgens de definitie van het CBS (CBS, zonder datum) is iemand met een migratieachtergrond een 
persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt 
tussen de eerste generatie (iemand is zelf in het buitenland geboren) en personen die in Nederland zijn 
geboren (de tweede generatie). Wanneer een van de grootouders in het buitenland is geboren, heeft 
iemand feitelijk een Nederlandse achtergrond. KIS volgt deze definitie van het CBS maar probeert zoveel 
mogelijk specifiek te zijn wanneer het om specifieke groepen gaat.  
 
We zijn ons bewust dat er geen eenduidige en sluitende definitie is van ‘migratieachtergrond’ waar 
iedereen zich in kan vinden. Binnen groepen met een migratieachtergrond is bovendien veel 
heterogeniteit. De ene persoon identificeert zich meer met een bepaalde achtergrond dan een ander; ook 
hoe iemand zichzelf identificeert is fluïde. En personen van de ‘derde generatie’ kunnen zich nog met de 
migratieachtergrond van hun grootouders identificeren – of juist helemaal niet. In al onze activiteiten 
zetten we daarom de perceptie en beleving van wat wij de ‘profijtgroep’ noemen zoveel mogelijk voorop 
en proberen we recht te doen aan deze diversiteit. Daarbij staat de focus op migratieachtergrond – in deze 
brede definitie – centraal. Wanneer we in dit programma spreken over andere diversiteitsfactoren, zoals 
religie en leeftijd, staan deze altijd in relatie tot iemands migratieachtergrond.  
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Doelgroepen 
KIS richt zich in zijn werk op de volgende doelgroepen: overheden, maatschappelijke organisaties, private 
organisaties met een maatschappelijke taak, werkgevers, (zelf)organisaties die mensen met een 
migratieachtergrond vertegenwoordigen (in dit programma noemen we hen ‘zelforganisaties’), 
ervaringsdeskundigen en actieve burgers, media en andere voorlichtende of opiniërende organisaties en 
netwerken en samenwerkingsverbanden van deze verschillende doelgroepen. Hierin vormen gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en zelforganisaties de hoofdmoot. KIS biedt ook input aan de nationale 
overheid en politiek, onder andere via de directie Samenleving en Integratie van het ministerie van SZW 
als eerste aanspreekpunt voor het programma. Het kennisplatform heeft in afgeleide zin een functie voor 
het algemene publiek. 
 
KIS wil een bijdrage leveren aan het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis, ook zoals die door 
andere partijen wordt ontwikkeld. Het gaat hierbij met name om het werk van (landelijke) 
kennisinstellingen, adviesorganen, universiteiten en hogescholen en andere relevante kennispartners. KIS 
onderhoudt een actief netwerk met deze partijen, en waar wenselijk en mogelijk wordt ingezet op 
samenwerking. 

Uitgangspunten 
KIS hanteert bij al zijn activiteiten de volgende uitgangspunten:  
 
• Wij dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht migratieachtergrond 

volwaardig meedoet en meetelt. KIS gaat uit van gelijke behandeling in gelijke gevallen en heeft oog 
voor de consequenties daarvan voor beleid. Inclusie betekent voor KIS ook dat iedereen de vrijheid 
heeft en ervaart om naar behoefte en vermogen vorm te geven aan diens leven binnen een sociaal 
systeem, waar: a) iedereen a priori onderdeel van is, b)  iedereen mede aan kan vormgeven en c) 
waarin eenieder zich (h)erkend en geaccepteerd voelt als individu. 

• Wij dragen bij aan een veerkrachtige samenleving. KIS opereert vanuit de (gedeelde) 
verantwoordelijkheid om de continuïteit van een democratische samenleving te waarborgen en de 
bijdrage die daarbij van eenieder verwacht mag worden. In een volwassen democratische 
samenleving is er volgens KIS ook plaats voor schuring en botsingen, mits deze niet in strijd zijn met 
waarden die verankerd zijn in de Nederlandse grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. 

• Wij werken vanuit een intersectioneel perspectief. Elk mens heeft een combinatie van factoren die van 
invloed kunnen zijn op ieders leven en de positie in de maatschappij. Naast migratieachtergrond gaat 
het bijvoorbeeld om sekse en sociaaleconomische status. In ons werk houden we rekening met de 
verschillende perspectieven en eventuele uitsluitingsvormen. 

• Wij nemen ruimte om in te spelen op nieuwe vraagstukken en kennisbehoefte. KIS wil flexibel inspelen 
op de kennisbehoefte van haar doelgroepen. Bij het opstellen van onze jaarplannen gaan we in eerste 
instantie uit van tien door ons geselecteerde programmalijnen (zie hoofdstuk drie). Als de actualiteit 
erom vraagt voegen we nieuwe thema’s toe en kunnen bestaande thema’s minder aandacht krijgen 
of afvallen. Vanaf 2022 reserveren we bovendien per programmalijn ruimte om flexibel in te spelen 
op kansen en vragen uit ons werkveld om partijen te ondersteunen bij onder meer het toepassen van 
eerder door KIS ontwikkelde kennis. Ook hebben we vanuit onze zogenoemde KIS-portaal en 
vraagbaak ruimte om op basis van actuele kennisvragen nieuwe kennis te ontwikkelen. 

• Wij kiezen voor een pluriforme positie. In maatschappij, politiek en wetenschap leven verschillende 
standpunten over onze thema’s. Uitgangspunt van KIS is dat we in ons toegepaste onderzoek al deze 
verschillende standpunten horen en meenemen en deze voor onze doelgroepen voorzien van een 
stevige, actuele en relevante kennisbasis. In onze publicaties en op onze website maken we deze 
pluriformiteit ook inzichtelijk. 
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• Wij bieden een objectiverend perspectief. Vanuit het inzicht dat ‘objectieve kennis’ niet bestaat, staat 
KIS voor het uitgangspunt dat kennis en inzichten worden ontwikkeld vanuit het streven naar waarheid 
en waarachtigheid. Concreet houdt dit in dat we kennis ontwikkelen op basis van wetenschappelijk 
onderzoek, praktijkkennis en ervaringskennis, die openbaar en controleerbaar zijn. 

• Wij nemen een onafhankelijke positie in. KIS functioneert op basis van een subsidie van het ministerie 
van SZW, maar staat daar verder los van. Het meerjarenprogramma en de jaarprogramma’s komen 
tot stand mede op basis van input van maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen, gemeenten 
en Rijksoverheid. KIS is zelf geheel verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden in de 
ontwikkeling en uitvoering van het programma. 

 
 
Kennisplatform Inclusief Samenleven - onze nieuwe naam uitgelegd 
KIS neemt met ingang van dit nieuwe meerjarenprogramma afscheid van de naam ’Kennisplatform 
Integratie & Samenleving’. Een naam die beter past bij de huidige tijdsgeest en ontwikkelingen. De 
naamswijziging betekent niet dat KIS een andere inhoudelijke koers gaat varen. KIS blijft namelijk een 
kennisplatform dat kennis ontwikkelt, verzamelt, uitdraagt en verbindingen legt tussen partijen in de 
samenleving. Inclusief omdat wij bijdragen aan een samenleving waarin iedereen, ongeacht 
migratieachtergrond of etniciteit, mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat iedereen 
de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de vormgeving van de maatschappij en zich (h)erkend en 
geaccepteerd voelt. Primair richten we ons op inclusie in relatie tot migratieachtergrond en etniciteit. 
Daarbij hebben we ook oog voor andere diversiteitsfactoren die daarop van invloed zijn, zoals onder 
andere gender, levensbeschouwing en sociaaleconomische achtergrond. Samenleven omdat het gaat om 
de gezamenlijke actieve inzet van allen voor een veerkrachtige diverse samenleving.  
 
Met de keuze voor de naam ‘Kennisplatform Inclusief Samenleven’ bouwen wij voort op zowel relevante 
recente adviezen als onderzoek dat constateert dat er sprake is van een toenemende diversiteit in de 
maatschappij. Mensen identificeren zich langs meerdere lijnen en perspectieven; de eigen 
migratieachtergrond of die van de (over/groot)ouders kan daarbij een rol spelen. Er is meer 
verscheidenheid naar herkomst waar het gaat om migratie, naar verblijfsduur, naar migratiemotief en 
sociaaleconomische status. Ook binnen groepen is er veel heterogeniteit. Tegenwoordig zijn er binnen en 
tussen gemeenten grote verschillen in de bevolkingssamenstelling. Uitgaande van die verscheidenheid, is 
het van belang inclusie mogelijk te maken. Dit vraagt een inspanning van alle overheden, maatschappelijke 
organisaties en inwoners in het vormgeven van samenleven. Samenleven is namelijk een gedeelde en 
continue opgave voor iedereen.  
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3. Inhoudelijke prioriteiten voor de komende vier jaar  
 
In de eerste twee perioden van in totaal zeven jaar heeft KIS zich op de volle breedte van vraagstukken op 
het gebied van migratie, diversiteit en inclusief samenleven gericht. Op basis van meerjarenvisies stelden 
we jaarlijks een inhoudelijk programma op. Hoewel dit goede resultaten opleverde, zoals bevestigd in de 
twee evaluaties van KIS in 2017 en 2021, zien we ruimte voor verbetering, met name op de mogelijkheid 
om impact te genereren via onze kennisproducten, waar we in het volgende hoofdstuk verder op ingaan. 

Aanpassingen inhoudelijk programma 
Voor de inhoudelijke programmering voor 2022-2025 hebben we daarom de volgende aanpassingen ten 
opzichte van de afgelopen periode gehanteerd. Ten eerste werken we met een meerjarenprogramma, 
waarin de inhoudelijke hoofdlijn voor vier jaar vastligt. Dit biedt meer mogelijkheden om strategisch te 
denken en om langeretermijnrelaties met stakeholders aan te gaan, wat belangrijk is voor het uiteindelijk 
toepassen van de kennis in de praktijk. Hierbij houden we overigens flexibiliteit om in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen gedurende deze periode. Per jaar stellen we een uitwerking van het meerjarenprogramma 
op in de vorm van een compact jaarplan met concrete projectplannen. Aan het eind van elk jaar leveren 
we per project conform het projectplan een of verschillende kennisproducten af. In het projectplan nemen 
we indien relevant ook onderwerpen op die voortkomen uit actuele ontwikkelingen.  
 
Ten tweede brengen we meer focus aan in het programma door scherpere keuzes te maken op thema’s 
en vraagstukken die we wel en niet oppakken. We zetten de beschikbare tijd en middelen daarbij 
geconcentreerder in, waardoor een grotere impact mogelijk is. Bij het maken van keuzes tussen thema’s 
en vraagstukken hebben we vooral gekeken naar waar we denken dat we de meeste meerwaarde kunnen 
bieden. Aspecten die we daarbij hebben meegewogen zijn onder andere de urgentie van vraagstukken, de 
maatschappelijke behoefte, de kennis en ervaring binnen KIS en of er al grote (landelijke) programma’s 
lopen. Ook hebben we scherp gekeken voor welke thema’s andere kennisinstellingen al een grote 
verantwoordelijkheid hebben of waarvoor directe samenwerking met andere ministeries een belangrijke 
voorwaarde is om daadwerkelijk impact te kunnen genereren. Bij het maken van keuzes hebben we 
daardoor niet alle thema’s opgenomen die in de consultatieronde door externe stakeholders zijn 
genoemd. Het gaat onder meer om: eenzaamheid, gezondheid, wijkenaanpak, wonen en onderdelen van 
onderwijs. Voor al deze thema’s geldt dat we denken dat we als KIS zelfstandig onvoldoende impact 
kunnen realiseren of in ieder geval minder dan in de thema’s die we wel zullen oppakken in de komende 
vier jaar. Voor de niet gekozen thema’s geldt ook dat andere partijen hier al op inzetten of dat het veel 
effectiever zou zijn als zij dat zouden doen. Voor deze thema’s verkennen we de komende periode wel of 
we met de betreffende ministeries en andere kennisinstituten tot een samenwerking kunnen komen om 
hier alsnog op in te zetten als aanvulling op het meerjarenprogramma en de begroting daarvan.  
 

 
Totstandkoming van programmering  
Het inhoudelijke programma voor deze periode hebben we ontwikkeld in een interactief proces met 
uiteenlopende stakeholders vanuit onze doelgroepen, waaronder het ministerie van SZW. Naast onze 
doorlopende contacten met stakeholders in de lopende activiteiten van KIS, voerden we specifiek voor 
het ontwikkelen van dit meerjarenprogramma ruim dertig individuele gesprekken met stakeholders. 
Daarnaast hebben we ten behoeve van de te maken keuzes voor de programmalijnen drie 
consultatiesessies gehouden met in totaal 25 stakeholders en medewerkers van het ministerie van 
SZW. Een eerste concept van het meerjarenprogramma is voorgelegd aan de Raad van Advies van KIS 
en aan de stakeholders die deelnamen aan de drie consultatiesessies. 
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Drie hoofdthema’s  
Ons meerjarenprogramma delen we op in drie hoofdthema’s: 1. Krachtige individuen en 
gemeenschappen, 2. Gelijke kansen en 3. Sociale verbondenheid. Met deze verdeling benaderen we het 
inclusief samenleven in de maatschappij op drie verschillende niveaus: (1) vanuit mensen en 
gemeenschappen met een migratieachtergrond zelf, (2) vanuit de overheid, instanties en instellingen en 
(3) tussen groepen mensen met en zonder migratieachtergrond.  
 
Met het thema Krachtige individuen en gemeenschappen dragen we bij aan het vormen van een 
samenleving waarin gemeenschappen en individuen de autonomie en vrijheid hebben om hun identiteit 
en leven vorm te geven en informele structuren op te zetten. Het gaat erom dat personen zich zo goed 
mogelijk kunnen ontplooien en verder ontwikkelen, ongeacht tot welke groep(en) iemand behoort of welke 
migratieachtergrond iemand heeft. Binnen dit thema hebben we aandacht voor hoe gemeenten en 
formele/informele maatschappelijke organisaties hiertoe ondersteuning kunnen bieden aan individuen, 
gezinnen en netwerken.  
 
Met het thema Gelijke kansen willen we bijdragen aan een samenleving waar iedereen ongeacht 
migratieachtergrond gelijke kansen heeft. Het gaat dan om gelijke kansen en toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt, in het onderwijs, op zorg/ondersteuning en bij de overheid. Binnen dit thema richten we ons 
op hoe instituties kansenongelijkheid kunnen verminderen. Het gaat hier in eerste instantie met name om 
wat de landelijke en lokale overheden en instellingen kunnen doen in hun beleid en uitvoering om deze 
gelijke kansen te bieden.  
 
Met het thema Sociale verbondenheid dragen we bij aan een veerkrachtige samenleving waar (groepen) 
inwoners respectvol samenleven, zowel online als offline. Dit betekent enerzijds dat ongewenste 
polarisatie, segregatie en discriminatie worden tegengegaan en verminderd, anderzijds dat er meer 
sociale samenhang ontstaat. De focus ligt hierbij op inzichten en manieren hoe groepen mensen met en 
zonder migratieachtergrond respectvol kunnen samenleven. 

Tien programmalijnen 
Binnen elk thema richten we ons op enkele programmalijnen waarbinnen we een of enkele meerjarige 
projecten uitvoeren. Hieronder benoemen we de programmalijnen. Per programmalijn beschrijven we de 
ambitie waar we de komende vier jaar aan willen bijdragen. Vervolgens beschrijven we kort de prioriteiten 
binnen het programma. In de bijlage is per programmalijn een uitgebreidere beschrijving opgenomen. 
 
Bij de ambities en doelen per programmalijn maken we onderscheid tussen 1. de directe doelen waar we 
aan werken en waar we als KIS ook direct invloed op hebben en 2. hogere maatschappelijke doelen waar 
we een bijdrage aan willen leveren, maar waar we geen directe invloed op hebben. Bij dit laatste kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan het verminderen van discriminatie of het versterken van de kansen van 
werkzoekenden en werkenden met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Deze hogere 
maatschappelijke doelen zijn van veel meer factoren en organisaties afhankelijk. We voorzien voor de 
looptijd van dit programma dan ook niet in het bijhouden of meten van de invloed op deze hogere 
maatschappelijke doelen. Wel beschrijven we per programmalijn wat wij als KIS binnen vier jaar concreet 
willen realiseren, waarbij de rol van KIS er telkens een is van het ontwikkelen, ontsluiten en het helpen met 
toepassen van kennis.  
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Thema 1. Krachtige individuen en gemeenschappen 
 
1. Opvoeding en ontwikkeling jongeren 
KIS wil bijdragen aan een positieve (meervoudige) identiteitsontwikkeling van jongeren met uiteenlopende 
achtergronden. Dit doen we door de ontwikkeling van kennis en het ondersteunen van de toepassing 
daarvan op het gebied van opvoedondersteuning, onderwijs en jongerenwerk. We richten ons daarbij 
zowel op de rol van ouders waaronder ook nadrukkelijk die van vaders als op specifieke aspecten van 
meervoudige identiteiten van jongeren. Naast de ontwikkeling van nieuwe kennis zetten we ook expliciet 
in op de doorvertaling naar de uitvoeringspraktijk, onder andere met tools om jongeren, ouders, 
professionals en vrijwilligers te ondersteunen. 

 
2. Emancipatie en zelfbeschikking  
KIS wil zelfbeschikking en emancipatie bevorderen rondom seksualiteit van (jonge) vrouwen en LHBTIQ+ 
met een migratie- of vluchtachtergrond in een kwetsbare positie door het aanreiken van nieuwe en 
bestaande (ervarings)kennis en tools. Zo dragen we bij aan het bevorderen van zelfbeschikking door 
henzelf en hun directe omgeving van ouders, docenten en sociaal professionals. Binnen deze 
programmalijn zetten we de organisatie van het netwerk Platform Eer en Vrijheid voort, dat is gericht op 
kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling van relevante partijen die actief zijn op of te maken hebben 
met dit thema.  
 
3. Versterken informele netwerken  
KIS wil bijdragen aan het vergroten van de (veer)kracht van groepen mensen (gemeenschappen en/of 
netwerken) met een migratieachtergrond door het bieden van inzicht in hoe informele netwerken van 
groepen werken. We richten ons daarbij op hoe onderlinge steun en hulpverlening binnen groepen 
versterkt kunnen worden en hoe dit vanuit reguliere hulpverlening en instanties kan worden bevorderd.  

Thema 2. Gelijke kansen  
 
4. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt  
KIS wil bijdragen aan het vergroten van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een 
migratieachtergrond door kennis te ontwikkelen en organisaties te ondersteunen bij het toe passen 
daarvan. We richten ons in 2022 op de toegang tot de arbeidsmarkt, doorgroeikansen binnen organisaties 
en op het verminderen van stage- en arbeidsmarktdiscriminatie. Ook verkennen we in 2022 hoe KIS vanaf 
2023 kan bijdragen aan kennisontwikkeling en -toepassing bij het verbeteren van de 
arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een migratieachtergrond.  
 
5. Gelijke kansen voor nieuwkomers  
KIS wil bijdragen aan het bieden van gelijke kansen aan nieuwkomers door de kennispositie van de 
landelijke overheid, gemeenten en hun samenwerkingspartners over (de effectiviteit van) hun 
ondersteuning en begeleiding aan nieuwkomers te versterken. Daarnaast zetten we in op het 
ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van praktische tools om diverse subgroepen 
nieuwkomers (beter) te ondersteunen. Zodoende worden diverse subgroepen nieuwkomers (beter) 
ondersteund bij hun integratie en positieverwerving in Nederland.  
 
6. Institutioneel racisme bij dienstverlening en beleid overheid 
KIS wil door kennis te ontwikkelen over mechanismen van institutioneel racisme in de praktijk bijdragen 
aan een overheid die gelijke kansen en dezelfde kwaliteit van dienstverlening biedt aan alle burgers, 
ongeacht hun migratieachtergrond en aspecten die daarmee kunnen samenhangen, zoals huiskleur en 
religie. We willen meer inzicht en toegepaste kennis bieden over institutioneel racisme in de praktijk bij 
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zowel nationale als lokale overheidsorganisaties en hoe dit voorkomen kan worden. Institutioneel racisme 
betekent dat de processen, het beleid en de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten er direct 
of indirect toe leiden dat er ongelijkheid ontstaat, blijft bestaan of wordt vergroot, tussen mensen op grond 
van herkomst, etniciteit of religie.  
 
7. Zorg-, welzijn- en onderwijsprofessionals in de diverse samenleving 
KIS wil professionals en beleidsmakers in zorg, welzijn en onderwijs met kennis ondersteunen en 
stimuleren, bij het verbeteren of ontwikkelen van diversiteitssensitiviteit. Hiermee kan worden bijgedragen 
aan meer gelijke kansen en dienstverlening in deze sectoren, ongeacht migratieachtergrond. We hebben 
in 2022 specifiek aandacht voor de rol van managers binnen zorg, welzijn en onderwijs gezien dat zij met 
overlappende uitdagingen en vragen te maken hebben.  

Verbondenheid  
 
8. Voorkomen van ongewenste polarisatie, spanningen en segregatie 
KIS wil bijdragen aan het voorkomen en verminderen van ongewenste polarisatie, spanningen en 
segregatie in de Nederlandse samenleving. Dit doen we door het vergroten van kennis over de aanpak 
ervan en het ontwikkelen van handelingsperspectieven voor gemeenten, professionals die werken op het 
snijvlak van sociaal domein en veiligheidsdomein en voor professionals die werken met jongeren en 
maatschappelijke initiatieven. Enerzijds werken we aan het vertalen van bestaande kennis naar de 
werkpraktijk, anderzijds aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis over de rol van identiteiten 
bij het versterken dan wel verminderen van polarisatie. 
 
9. Samenleven in (super)diversiteit  
KIS wil het respectvol samenleven in (super)diverse wijken en buurten tussen mensen met verschillende 
achtergronden stimuleren. Dit doen we door een stevige kennisbasis te ontwikkelen op het stimuleren van 
lichte en spontane vormen van ontmoeting en contact, oftewel publieke familiariteit. We werken daarbij 
toe naar handelingsperspectief voor gemeenten, maatschappelijke organisaties, professionals en 
vrijwilligers die in buurten of wijken (kunnen) bijdragen aan dit doel.  
 
10. Effectief discriminatie verminderen  
Onze ambitie is om bij te dragen aan het verminderen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur 
en religie. Dit doen we door relevante kennis op het terrein van discriminatie te ontwikkelen waarmee 
handelingsperspectief wordt geboden aan relevante partijen. We richten ons met name op gemeenten, 
ontwikkelaars en uitvoerders van interventies en stakeholders zoals de VNG, antidiscriminatiebureaus, 
ministeries en de lokale samenleving. Onze focus ligt binnen deze programmalijn zowel op de aanpak van 
discriminatie offline en online. We ontwikkelen nieuwe kennis, ondersteunen onze doelgroepen bij het 
toepassen van die kennis, bieden inzicht in effectieve interventies en effectief beleid, en ontsluiten kennis 
van andere (kennis)instellingen. 
 
 
  



 
 

Meerjarenprogramma KIS 2022-2025 12 

 

4. Strategie voor impact: ontwikkelen en benutten van kennis  
 
Het bevorderen van ‘inclusief samenleven’ is een majeure maatschappelijke opgave die de inzet vraagt 
van al onze doelgroepen. KIS neemt sinds 2015 als betrekkelijk klein werkverband in dat geheel een 
bijzondere plek in. Ons doel is om te bevorderen dat beleid en uitvoering worden gebaseerd op kennis. 
Kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek, kennis uit de praktijk en ervaringskennis. Kennis is overal, maar 
niet altijd gemakkelijk vindbaar of bruikbaar. KIS wil daarin een sleutelpositie vervullen. 

Kennisfunctie 
De ervaringen van de afgelopen jaren en de evaluatie van De Beleidsonderzoekers in 2021 maken duidelijk 
dat onze stakeholders over het algemeen tevreden zijn met hoe KIS op dit moment de kennisfunctie 
vervult. Een fundamentele herbezinning op de kennisfunctie ligt volgens de evaluatie dan ook niet in de 
rede. De Beleidsonderzoekers constateren wel dat KIS veel doelen tegelijk nastreeft: “actuele 
vraagstukken van stakeholders beantwoorden, impact hebben op beleid en ondersteunend zijn aan 
professionele praktijken, via het online platform kennis van anderen ontsluiten, belangrijke vraagstukken 
agenderen en het maatschappelijk debat voeden met de ontwikkelde kennis”. En dat klopt, dit zijn allemaal 
zaken die wij doen. De stakeholders die voor de evaluatie zijn geraadpleegd, hebben drie verschillende 
visies op de doelen van KIS: het doen van toegepast onderzoek, het aanjagen van het publieke debat en 
het verbinden van kennis en stakeholders en daarbij kennis over ‘wat werkt’ inbrengen.  
Wij vinden het belangrijk om gerichte keuzes te maken over welke doelen wij nastreven, rekening houdend 
met het beschikbare budget, om zo de meest relevante bijdrage te kunnen leveren. Hierbij bouwen we 
voort op een van de aanbevelingen uit de evaluatie: “kies voor doelen rond beleidsontwikkeling, praktijk en 
implementatie enerzijds en anderzijds het ontsluiten en door ontwikkelen van bestaande kennis en het 
verbinden van stakeholders daarmee”. Onze inhoudelijke keuzes hebben we toegelicht in hoofdstuk 3. De 
wijze waarop we ons werk uitvoeren hangt steeds af van de manier waarop we het maatschappelijke doel 
kunnen realiseren. Hoe stimuleren we dat beleid en uitvoering zoveel mogelijk worden gebaseerd op 
kennis, en wel zo dat het inclusief samenleven wordt bevorderd? 
 

Strategie voor impact: ontwikkelen en benutten van kennis 
De belangrijkste vraag is wat KIS kan en moet doen om dat doel te realiseren en impact te hebben. Soms 
zal dat zijn het doen van toepassingsgericht onderzoek, soms het verbinden van partijen en het leren over 
en toepassen van wat-werkt-kennis te stimuleren. Soms halen we ook kennis op om in te brengen in het 
maatschappelijke gesprek. Welke rol wij kiezen hangt steeds af van wat op een bepaald moment nodig 
is.  
 
De kennislemniscaat (zie figuur 1) is voor KIS het referentiekader. Kennis is niet statisch; kennis- en 
praktijkontwikkeling zijn doorlopende, verweven processen. Kennis moet ‘stromen’. Wij doen onderzoek 
en verzamelen lokaal beschikbare kennis, bijvoorbeeld bij beleid, praktijk of (actieve) burgers, analyseren 
deze op de te leren lessen en verrijken die met al beschikbare kennis. Die inzichten vertalen we vervolgens 
in handreikingen en tools voor praktijk en beleid. Om de benutting daarvan te bevorderen, werken we 
zoveel mogelijk samen met de praktijk. Ook het inbrengen van de kennis in beleids- en praktijkontwikkeling 
door anderen kan nodig zijn.  
 
Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de praktijk ontstaan weer nieuwe 
kennisvragen die nader onderzoek vergen. Aanpassing van beleid en praktijk verdienen evaluatie en zo 
kan een nieuwe cyclus door de lemniscaat volgen. Het gaat om doorlopende leerlijnen en het voortdurend 
met kennis bijdragen aan betere praktijken en beleid gericht op inclusief samenleven. Kennisontwikkeling 
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en het doen van onderzoek zijn voor ons nooit een doel op zich. Op welke hoek van de lemniscaat wij ons 
in een bepaalde periode richten, hangt af van de vragen van onze stakeholders en de actuele stand van 
de kennisontwikkeling.  
 
Figuur 1 De kennislemniscaat 

 
 

Strategie impact 
De afgelopen vier jaar hebben we meer ingezet op hoe we onze kennis kunnen verspreiden. Dit sluit aan 
bij een andere aanbeveling uit de evaluatie van De Beleidsonderszoekers die luidt: “ontwikkel een strategie 
voor het vergroten van de impact en implementatie van kennis en pas deze toe op alle projecten”. Met dit 
meerjarenprogramma voeren we daarvoor een nieuwe werkwijze in door meer programmatisch te werken 
met tien thematische programmalijnen (zie ook hoofdstuk 3). De maatschappelijke opgaven waarop KIS 
zich richt, vragen vaak een meerjarige, samenhangende inzet. Een voortdurende carrousel van losse 
projecten levert te weinig impact. De activiteiten beschrijven we in onze jaarlijkse werkplannen, waarbij 
het (volgens de kennislemniscaat) soms kan gaan om projecten die meer zijn gericht op 
kennisontwikkeling en soms meer op kennisbenutting. 
 
Om daadwerkelijk impact te hebben, zal altijd afstemming op het werk van en samenwerking met anderen 
nodig zijn. Per programma besteden we daarom in de jaarplannen aandacht aan impact en implementatie 
en werken we dit met onze stakeholders verder uit. Op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren 
en de evaluatie, zetten we meer in op het realiseren van impact en ondersteuning bij de benutting van 
kennis en ontwikkelde kennisinstrumenten, zoals trainingen en handreikingen. Per programmalijn 
reserveren we daarom ruimte om flexibel in te spelen op kansen en vragen uit het werkveld, met name 
om te ondersteunen bij het toepassen van bestaande kennis door andere organisaties. Denk daarbij aan 
het toelichten van publicaties, meedenken hoe nieuwe inzichten en tools in de praktijk van een specifieke 
organisatie kan worden geïmplementeerd. KIS is daarbij dus het platform dat zich richt op de verspreiding 
van kennis van onszelf en anderen. Implementatie van kennis ondersteunen we. Wij zijn niet de partij die 
de implementatie in de verschillende sectoren verzorgt. Daarvoor sluiten we aan bij de partijen die deze 
specifieke rol hebben.  
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We maken ook impact door onze rol als kennisnetwerkorganisatie verder uit te bouwen. In de afgelopen 
periode heeft KIS hieraan gewerkt, onder meer via de leden van de KIS-community en het verspreiden van 
kennis van andere organisaties. In 2021 voerden we een analyse uit waarbij we onze netwerken per thema 
in kaart hebben gebracht. Dit biedt kansen voor versterking van bestaande en het uitbouwen van onze 
netwerken. Dit heeft erin geresulteerd dat we binnen onze thema’s en projecten scherpere keuzes maken 
op welke doelgroep(en) we ons richten. Vanuit de nieuwe programmalijnen (zie vorige hoofdstuk) bouwen 
we voort op deze netwerkanalyse. 
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5. KIS: een kennisplatform  
 
KIS is bewust vormgegeven als een kennisplatform, waarbij de aspecten kennis en het functioneren als 
platform midden in de samenleving worden gecombineerd. In haar doelen, rollen, taken en activiteiten 
gaat het altijd om kennis. Daarnaast staat ook het platformaspect centraal in de opzet. Alles wat KIS doet 
met kennis is immers altijd van, voor of met stakeholders in de samenleving. KIS fungeert hierbij als 
centraal punt voor het gezamenlijk (door)ontwikkelen, ontsluiten, uitwisselen en toepassen 
/implementeren van kennis.  
 
Om in dit proces effectief te kunnen opereren en impact te genereren, is het essentieel dat KIS als 
kennisplatform continu in contact staat met de relevante actoren. Het signaleren, (door)ontwikkelen, 
ontsluiten en implementeren is immers alleen mogelijk in samenwerking met anderen in de samenleving, 
waaronder individuele personen en groepen, kennisinstellingen, zelforganisaties, overheden, 
maatschappelijke organisaties, werkgevers, et cetera. Het kennen en het hebben van werkrelaties met 
deze partijen is daarvoor essentieel. We zien het ontwikkelen en onderhouden van contacten, ofwel 
netwerken, als een integraal onderdeel van de werkwijze van KIS. Dit is geen eenmalige aangelegenheid, 
maar een continue en dagelijkse inspanning die onderdeel uitmaakt van alle activiteiten.  
 
Net zoals KIS alleen succesvol kan zijn door met anderen samen te werken, geldt dit ook voor andere 
partijen die inzetten op het omgaan met diversiteit en inclusief samenleven. Andere partijen en groepen 
kunnen ook beter functioneren als ze met elkaar in contact staan, kennis en ervaringen uitwisselen en van 
elkaar leren en samenwerken. KIS faciliteert dit door alle relevante partijen aan elkaar te verbinden.  

Een pakket van elkaar aanvullende activiteiten 
De hiervoor beschreven rol van KIS als kennisplatform kan alleen met een samenspel van diverse 
activiteiten effectief worden opgepakt. De verschillende rollen dienen dan ook niet als losstaande 
onderdelen van KIS te worden gezien. Zo kunnen we tijdens een onderzoek gericht op het ontwikkelen van 
nieuwe kennis tegelijkertijd ook werken aan bijvoorbeeld het versterken van het netwerk, het signaleren 
van trends en ontwikkelingen, het verbinden van partijen, het beantwoorden van vragen, het ontsluiten van 
kennis en het ondersteunen bij de implementatie daarvan. Naast onze taak van kennisontwikkeling en 
verspreiding, dat we oppakken in onze projecten, onderhouden we als platform de volgende taken: 

a. Website inclusief centrale vindplaats publicaties derden. 
b. KIS-portaal voor het beantwoorden van kennisvragen. 
c. KIS-community en netwerken. 
d. Jaarbijeenkomst en kennisateliers. 
e. Verbinding met de wetenschap. 
f. KIS wijkmonitor. 
 
Zoals eerder gesteld, zien we dit als onderdeel van een aanpak met diverse activiteiten. De verschillende 
onderdelen hebben overlap en zetten we in om elkaar te versterken. We zetten meer dan tijdens de 
voorgaande periode in op het koppelen van deze activiteiten aan de functie van kennisontwikkeling. We 
leggen binnen de verschillende activiteiten directe relaties met relevante programmalijnen. Hierbij kunnen 
bijvoorbeeld leden van de KIS-community betrokken worden als samenwerkingspartners in projecten. Ook 
kan worden gedacht aan de koppeling van een kennisatelier (een bijeenkomst bedoeld om een complex 
vraagstuk van diverse kanten te belichten) aan een van de programmalijnen en aan de centrale vindplaats 
van publicaties op de website. Daarbij kunnen bijvoorbeeld in een kennisatelier samen met deelnemers 
(waaronder mogelijk vanuit de KIS-community) nieuwe signalen worden geduid en vertaald naar concrete 
vraagstukken en behoeften. Deze kunnen daarna in een vervolgproject vanuit een programmalijn verder 
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worden opgepakt samen met onder meer betrokkenen uit het kennisatelier. Daarnaast kunnen de voor 
het kennisatelier verzamelde publicaties via de website worden ontsloten. Dit zijn slechts twee 
voorbeelden van manieren waarop KIS in deze periode versterkt inzet op synergie tussen de diverse 
onderdelen van het Kennisplatform. In de jaarlijkse werkplannen en uitvoering zullen we deze synergie 
tussen de verschillende activiteiten verder uitwerken en vormgeven.  

Website inclusief centrale vindplaats publicaties derden  
KIS is een kennisplatform waarbij het ontsluiten van kennis een belangrijke plek inneemt. Centraal in deze 
rol staat onze website www.kis.nl. Het gaat om zowel het ontsluiten van door KIS zelf ontwikkelde kennis 
en kennisproducten als die van andere kennisinstellingen. De basis is dat alle door KIS ontwikkelde kennis 
en van alle KIS-activiteiten verslag wordt gedaan op de website in een vorm die geschikt is voor de 
desbetreffende doelgroep. Veelal is dat in de vorm van publicaties, interactieve handreikingen, artikelen, 
verslagen, interviews, animaties, podcasts, e-learnings of filmpjes. 
 
Nadat we in de vorige periode voorzichtig zijn begonnen met het ontsluiten van actuele en relevante 
publicaties van andere kennisinstellingen, zetten we daar in deze nieuwe periode sterker op in. Het doel is 
om de KIS-website als de eerste en meeste logische vindplaats te positioneren voor kennis over migratie, 
diversiteit en inclusief samenleven, ofwel een centrale vindplaats. Het streven daarbij is niet om volledig te 
zijn, omdat dat een onevenredig grote inspanning zou vragen. De opzet is om binnen de programmatische 
keuzes van KIS zoals opgenomen in het voorliggende meerjarenprogramma de meest actuele en 
relevante (wetenschappelijke) publicaties te ontsluiten. We richten ons in eerste instantie met name op 
de tien programmalijnen. Na het eerste jaar evalueren we deze werkwijze en kijken we of en hoe we dit 
kunnen uitbreiden. Op deze manier geven we invulling aan de behoefte in het veld. 
 
Hiertoe zullen we de website ook technisch doorontwikkelen zodat de vindbaarheid van deze en onze 
eigen publicaties, onder andere via een verbeterde zoekfunctie, voor bezoekers wordt geoptimaliseerd.  

KIS-portaal en -vraagbaak  
Met het KIS-portaal en de -vraagbaak bieden we de mogelijkheid aan zowel (lokale) overheden, bedrijven 
als maatschappelijke en zelforganisaties om kennisvragen te stellen. Dit kan gaan om kleine enkelvoudige 
vragen die we vanuit de KIS-vraagbaak direct kunnen beantwoorden tot grote complexe vragen waar we 
middelgrote onderzoeksprojecten vanuit het KIS-portaal voor opstarten om ze te kunnen beantwoorden. 
Vragen die we op die laatste manier oppakken dienen gericht te zijn op maatschappelijke vraagstukken 
binnen de focus van KIS en een breder maatschappelijk belang te hebben, zonder dat andere partijen die 
oppakken. Met deze functie kan KIS flexibel inspelen op de kennisbehoefte vanuit het veld van 
professionals en beleidsmakers en de bredere samenleving. Het portaal vormt daarmee een belangrijke 
schakel tussen het kennisplatform en de doelgroepen daarvan. Een portaalcommissie met leden van 
binnen en buiten KIS beslist aan welke projecten het beschikbare budget wordt besteed.  
 
Het KIS-portaal en de -vraagbaak dragen ook direct bij aan het signaleren van trends, ontwikkelingen en 
behoeften in de samenleving. Dit levert weer voeding op voor verdere programmering en uitvoering van 
projecten binnen KIS en draagt ook bij aan het ontwikkelen van het netwerk.  
  

http://www.kis.nl/
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KIS-community en -netwerken 
Een belangrijk onderdeel van het kennisplatform is contact met relevante partijen in het brede werkveld 
van KIS en het onderling uitwisselen van kennis.  Uiteindelijk gaat het erom dat we van elkaar leren, kennis 
ophalen, bundelen en leveren, waardoor de samenleving beter is geïnformeerd en zich verder kan 
ontwikkelen als democratische rechtsstaat die iedereen gelijke kansen biedt. In onze visie is dit een 
integraal onderdeel van alle activiteiten die we uitvoeren. Of het nu om onderzoeken, ondersteuning bij 
implementatie, jaarbijeenkomsten, kennisateliers of een andere activiteit gaat. We werken steeds aan het 
onderhouden en uitbouwen van het netwerk en het daadwerkelijk verbinden van de personen en 
organisaties met onze activiteiten. 
 
Los van deze integrale inzet op netwerken en verbinden zetten we onder andere via de KIS-community 
ook expliciet in op het verbinden met onze doelgroepen. Per programmalijn zullen we ook buiten projecten 
om jaarlijks verbinding hebben en houden met de doelgroepen.  
 
Daarnaast ontwikkelen we de KIS-community, waar we in 2020 mee begonnen, verder uit. Met deze 
community geven we gevolg aan de wens van zowel KIS als netwerkpartners om kennis (beter) te 
verbinden aan vragen in de werkpraktijk, van elkaar te leren en om tot meer structurele contacten te 
komen. Er vindt kruisbestuiving plaats tussen de algemene expertise van het sociaal domein en de 
specifieke expertise op het gebied van vraagstukken over migratie, diversiteit en inclusief samenleven. 
Het gaat daarbij om beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen, afdelingshoofden of teamleiders en 
uitvoerende sociaal professionals die zich bezighouden met verschillende aspecten van deze 
vraagstukken. Het uitgangspunt van de KIS-community luidt: De KIS-communityleden zijn ervaren en 
getalenteerde professionals die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, waarbij zij hun 
speciale expertise op het gebied van inclusie, integratie en samenleven inzetten. Zij zijn voorlopers in hun 
vakgebied en door deelname aan de KIS-community ambassadeurs van KIS. In deze periode zullen we de 
community zowel geleidelijk in omvang uitbreiden alsook verder verankeren door te zorgen voor een 
sterkere verbinding met de andere onderdelen van het Kennisplatform. 

Jaarbijeenkomst en kennisateliers 
Jaarlijks organiseren we in samenwerking met partners een landelijke jaarbijeenkomst. Hierin verzorgen 
we presentaties en workshops rondom maatschappelijke vraagstukken op het gebied van inclusief 
samenleven en diversiteit. Doel van de bijeenkomst is het presenteren van KIS en de ontwikkelde kennis 
(door KIS en andere partijen), en het samenbrengen van individuen en organisaties uit onze doelgroepen. 
Hiermee vervult deze bijeenkomst een belangrijke rol bij het verbinden en signaleren, en het onderhouden 
en uitbouwen van het KIS-netwerk en de KIS-community.  
 
In de kennisateliers brengen we op kleinere schaal rond specifieke vraagstukken betrokkenen en/of 
experts samen om te werken aan ideeënuitwisseling, aanpakken en netwerkontwikkeling. Deze 
kennisateliers hebben als belangrijkste functie om nieuwe vraagstukken - waar verschillende stakeholders 
nog zoekend zijn - nader te verkennen. Daarbij proberen we vanuit verschillende perspectieven hierop 
meer grip te krijgen, te kijken wat nodig is, en wie daarbij aan zet is. Als basis voor de bijeenkomst zal KIS 
(en waar mogelijk samen met partners) telkens eerst de reeds beschikbare kennis in een korte bondige 
publicatie samenbrengen. Deze publicatie plaatsen we op de KIS-website waarmee zowel deze als de 
onderliggende publicaties (van derden) worden ontsloten. In het verlengde van deze ateliers produceren 
we interviews en artikelen.  
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Verbinding met de wetenschap  
Als kennisplatform, gericht op de ontwikkeling en implementatie van kennis op het gebied van migratie, 
diversiteit en inclusief samenleven, is een goede verbinding met de wetenschap van belang. Naast de 
samenwerking op individuele projecten en de diverse contacten in het kader van gesprekken en 
bijeenkomsten vanuit de functie van verbinding, signalering en netwerkontwikkeling, zetten we hier ook 
op in met de bijzondere leerstoel ‘Sociale ongelijkheid & veerkracht’ (voorlopige titel eind 2021) aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Met deze bijzondere leerstoel wordt de band met de universiteit en 
de daar bestaande ‘body of knowledge’ versterkt. De leerstoel sluit aan bij het Polarization Lab van het 
Institute for Societal Resilience van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU.  

KIS-wijkmonitor 
Met de KIS-wijkmonitor geven we op wijkniveau op één plek cijfers weer over diversiteit, integratie en 
participatie aan de hand van indicatoren naar migratieachtergrond  
(kis-wijkmonitor.nl). Daarmee bieden wij ten behoeve van beleidsontwikkeling en monitoring gemeenten 
en andere geïnteresseerden inzicht in de leefomstandigheden en de verschillen tussen groepen. Per wijk 
of gemeente zijn er gegevens beschikbaar over de bevolkingssamenstelling en over de thema’s Wonen & 
Leefomgeving, Onderwijs, Arbeid & Inkomen, Veiligheid en Zorg & Welzijn. 
 
Het doel van de KIS-wijkmonitor is bij te dragen aan het signaleren van specifieke problemen en 
probleemgroepen en de ontwikkeling van wijkgericht beleid te ondersteunen met cijfermateriaal, zodat 
het beter op maat gemaakt kan worden. De wijkmonitor draagt daaraan bij door op verschillende 
leefgebieden cijfers toegankelijk te maken en trends inzichtelijk te presenteren. De primaire doelgroep 
bestaat uit gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Met de inzichten uit de 
monitor kunnen zij beter specifieke problemen en probleemgroepen signaleren en wijkgericht beleid beter 
op maat maken. De profijtgroep bestaat uit bewoners met een migratieachtergrond. 

Communicatiestrategie 
Een programma als KIS kan niet zonder een effectieve en gestroomlijnde communicatie en 
communicatiestrategie. Impact genereer je als de beoogde ontvangers onze kennisproducten onder ogen 
krijgen én er mee kunnen werken.  
 
Terugblikkend op de eerste zeven jaar van ons bestaan: van een nieuwe en onbekende organisatie in 2015 
hebben we ons inmiddels ontwikkeld tot een kennisplatform met een stevige positie. We hebben 
bekendheid en een goede naam verworven bij vertegenwoordigers van onze doelgroepen. De twee 
evaluatieonderzoeken (Berenschot, 2017 en De Beleidsonderzoekers, 2021) bevestigen dit beeld. Ook de 
stijgende afname van onze producten (downloads publicaties), toename websitebezoek (in 2020 had 
KIS.nl bijna 362.000 bezoekers, in 2018 nog 206.000) en abonnees op onze nieuwsbrief laten zien: KIS 
wordt steeds beter gevonden én gewaardeerd.  
 
De communicatiestrategie voor de komende jaren is erop gericht om bestaande kennis van onszelf en 
anderen over onze thema’s nog beter voor het voetlicht te brengen en om de goede naam en bekendheid 
van KIS verder uit te bouwen. Belangrijke elementen zijn daarbij proactief deelnemen aan congressen en 
andere bijeenkomsten en het versterken van het ontsluiten van publicaties van andere kennisinstellingen. 
Door het genereren van media-aandacht willen we onze kennis en experts voor het voetlicht brengen. Ook 
willen we met een vernieuwde website onze eigen kennisproducten en die van andere organisaties een 
betere plek geven. Dit moet bijdragen aan de verdere stijging van websitebezoek en aantal downloads van 
de publicaties, waarbij we streven naar een stijging van 10 procent per jaar. 
 

https://www.kis-wijkmonitor.nl/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fKIS.nl&c=E,1,F71LmXJyhh3LmQ1AvXgg66OG8fm5yymhG4eoae0UAxeoJdciia_d7EUHWTzGmUa7sCPLl0KvhfyYprjC0sCGPceDqd758Qmd25vqkuSi-kff0BmZ&typo=1&ancr_add=1
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De doelgroepen van KIS en hun kennisbehoeften zijn uiteenlopend. Uitvoerend professionals hebben over 
het algemeen meer behoefte aan snel inzichtelijke, praktische handreikingen en instrumenten dan 
beleidsmakers. We blijven daarom variëren in kennisproducten –niet alleen rapporten, maar ook 
infographics, animatiefilmpjes, podcasts en andere middelen waarmee we kennis kunnen delen. Deze 
brengen we actief onder de aandacht door deel te nemen aan activiteiten van derden, zoals congressen, 
expertmeetings en mediaoptredens. 
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Bijlage: Programmalijnen 2022 – 2025  

In deze bijlage zijn onze tien programmalijnen te vinden. Deze zijn eind 2021 tot stand gekomen. Bij het 
opstellen van de jaarlijkse werkplannen vormen deze programmalijnen het uitgangspunt. Als de actualiteit 
erom vraagt, zullen we nieuwe thema’s en daarmee programmalijnen toevoegen en kunnen bestaande 
thema’s minder aandacht krijgen of afvallen. Zo blijven we flexibel inspelen op de kennisbehoefte van onze 
doelgroepen. 

Thema 1. Krachtige individuen en gemeenschappen 
1. Opvoeding en ontwikkeling jongeren 
2. Emancipatie en zelfbeschikking  
3. Versterken informele netwerken  

Thema 2. Gelijke kansen  
4. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt  
5. Gelijke kansen voor nieuwkomers  
6. Institutioneel racisme bij dienstverlening en beleid overheid 
7. Zorg-, welzijn- en onderwijsprofessionals in de diverse samenleving 

Thema 3. Sociale verbondenheid  
8. Voorkomen van ongewenste polarisatie, spanningen en segregatie 
9. Samenleven in (super)diversiteit  
10. Effectief discriminatie verminderen  
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Thema 1: Krachtige individuen en gemeenschappen 

Programmalijn 1: Opvoeding en ontwikkeling jongeren 

Doel programmalijn 
KIS wil bijdragen aan een positieve (meervoudige) identiteitsontwikkeling van jongeren met uiteenlopende 
achtergronden. Dit doen we door de ontwikkeling van kennis en het ondersteunen van de toepassing 
daarvan op het gebied van opvoedondersteuning, onderwijs en jongerenwerk. We bezien de ontwikkeling 
en de rol van opvoeders vanuit intersectioneel perspectief, met accent op etnisch-culturele diversiteit en 
gender. Daarmee bedoelen we verschillen in de identiteits- en bredere ontwikkeling van meisjes en 
jongens van uiteenlopende achtergronden; en bij ouders met een focus op de rol van vaders. Naast de 
ontwikkeling van nieuwe kennis zetten we ook expliciet in op de doorvertaling naar de uitvoeringspraktijk, 
onder andere met tools om jongeren, ouders, professionals en vrijwilligers te ondersteunen. 
 
De uiteindelijke profijtgroep waar we op ons richten zijn vaders, moeders en jongeren  met een 
migratieachtergrond. De te ontwikkelen kennis en producten richten we op formele en informele 
ondersteuners bij opvoeding. Dit betreft bijvoorbeeld pedagogische professionals in het onderwijs, 
jongerenwerk en de formele opvoedondersteuning, maar  ook vader- en moedercentra, burgerinitiatieven 
en zelforganisaties.  
 
Hiermee: 

a) Stelt KIS relevante partijen in staat om passende kennis en inzicht te krijgen over opvoeding en 
positieve identiteitsontwikkeling van jongeren met een migratieachtergrond. 

b) Stimuleert KIS de (door)ontwikkeling van aanpakken en werkwijzen voor opvoedondersteuning en een 
positieve identiteitsontwikkeling van jongeren met een migratieachtergrond gebaseerd is op 
wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis. 

 
KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop ook andere factoren van invloed zijn. Uitgangspunt is dat: 

c) Onze doelgroepen beschikken over informatie over wat er speelt op dit terrein en hun handelen daarop 
kunnen baseren. 

d) Organisaties die een rol hebben op het gebied van opvoeding en positieve identiteitsontwikkeling 
houden rekening met de diversiteit van de doelgroepen die ze bedienen. 

e) Vaders, moeders en jongeren met een migratieachtergrond ontvangen indien nodig passende en 
adequate ondersteuning bij vraagstukken rondom opvoeding en positieve identiteitsontwikkeling, 
zodat ze zo goed mogelijk een plek hebben en met gelijke kansen mee kunnen doen in de 
maatschappij. 
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Inhoudelijke prioriteiten 
 
Jongens en meisjes met een migratieachtergrond staan voor de uitdaging zich positief, in verbinding met 
de maatschappij maar ook stevig geworteld in wie ze zijn, te ontwikkelen binnen een maatschappelijke 
context met de nodige tegenwind. Hiermee bedoelen we onder meer discriminatie, stereotypering en 
kansenongelijkheid. De ontwikkeling van een positieve meervoudige identiteit en de ondersteuning daarbij 
door de pedagogische actoren rondom jongeren – naast hun ‘peers’ – zijn van cruciaal belang. Ouders en 
andere informele opvoeders spelen een belangrijke rol, samen met pedagogische professionals uit het 
onderwijs en jeugddomein.  
 
Adequate ondersteuning begint met beter begrip van de belevingswereld van jongeren. Kennis op het 
gebied van de ontwikkeling van jongeren blijft daarbij een belangrijke pijler, zo ook wat de invloed is van 
een positieve meervoudige identiteit op welzijn, veerkracht, (onderwijs)prestaties en de maatschappelijke 
positie van jongeren. De verschillende pedagogische domeinen (familie, school, vrije tijd) en actoren 
(ouders, peers, leerkrachten en jeugdprofessionals) hebben een belangrijke vormende rol in de 
identiteitsontwikkeling van jongeren. Zo heeft de school naast het gezin een belangrijke taak als mede-
opvoeder. Verder is in het bijzonder aandacht nodig voor de mogelijke verschillen en overeenkomsten 
naar gender en de rol van vaders, vanwege de kennislacune op dat terrein. Vaders zijn naast moeders 
belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen. We weten echter nog heel weinig over wat vaders met een 
migratieachtergrond kunnen en willen betekenen voor hun kinderen in een evenwichtige 
identiteitsontwikkeling, waar zij worden belemmerd, hoe zij een stevige basis kunnen zijn naast of in 
aanvulling op moeders en hoe zij daarin kunnen worden ondersteund. 
 
Ook wat betreft jongeren willen we de komende jaren meer kennis ontwikkelen en in de uitvoeringspraktijk 
brengen over genderverschillen die relevant zijn. We weten bijvoorbeeld nog weinig over de specifieke 
problemen die jongens vergeleken met meisjes tegenkomen bij de ontwikkeling van hun identiteit. Eerdere 
onderzoeken van KIS geven aanwijzingen dat de opvoeding en (identiteits)ontwikkeling van jongens 
specifieke vragen met zich meebrengen. Zij krijgen bijvoorbeeld eerder te maken met etnische profilering, 
met achterstelling bij het zoeken van een stage, en zij reageren hier soms heftig op. Het roept vragen op 
bij moeders – zo weten we al – over hoe hiermee om te gaan. De leefwereld van met name jongens met 
een migratieachtergrond staat ook ver van veel professionals af. Het doel van meer specifieke 
kennisontwikkeling en -toepassing is jongeren en ouders beter op maat te kunnen ondersteunen. Doel is 
ook om intersectionaliteit in de praktijk van pedagogische ondersteuning beter onderbouwd handen en 
voeten te geven, in elk geval wat betreft de complexe interactie tussen gender- en etnisch-culturele 
factoren. Diversiteit in andere relevante kenmerken zoals opleiding, religie of seksuele voorkeur verliezen 
we daarbij niet uit het oog. 
 
De focus in deze programmalijn ligt op ondersteuning van opvoeders en jongeren, met specifieke 
aandacht voor gender en vaderschap bij (meervoudige) identiteitsontwikkeling. Het gaat om ouderschap 
in verschillende situaties, ook na scheiding bijvoorbeeld. Wat is er nodig om jongeren zich positief te laten 
ontwikkelen met een stevige identiteit? Hoe werkt een positieve meervoudige identiteit uit in verschillende 
levensdomeinen van jongeren? De rol die in het bijzonder vaders daarbij hebben, kan sterk verschillen 
tussen en binnen groepen met een migratieachtergrond. Er is een grote diversiteit in de wijze waarop 
vaders de ouderrol invullen. Dit is afhankelijk van tal van factoren zoals de eigen ambities, vaardigheden, 
de gezinssituatie, de etnische en religieuze achtergrond, de ondersteuning die vaders krijgen, enzovoort. 
Een relevant thema in de programmalijn is daarom, zoals gezegd, intersectionaliteit: hoe vertaalt deze zich  
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in de werkpraktijk van professionals die met ouders en jongeren werken? Antwoord hierop kan helpen om 
maatwerk te leveren. En om ouders (met accent op vaders) en jongeren (met accent op verschillen tussen 
jongens en meisjes), professionals in onderwijs en jeugddomein en informele ondersteuners handvatten 
te geven over hoe op maat te ondersteunen bij de identiteitsontwikkeling. 

Strategie 
 
Het meerjarentraject zal bestaan uit een combinatie van kennisontwikkeling en (ondersteuning bij) 
implementatie. De verschillende onderdelen zullen zo veel mogelijk naast elkaar lopen en in samenhang 
worden uitgevoerd, zodat de opgehaalde kennis snel van waarde kan zijn voor de praktijk; en andersom 
de signalen uit de praktijk inspiratiebron zijn in verdere kennisontwikkeling. Uitgaande van een mixed-
method design zullen we zowel kwalitatief als kwantitatief kennis ophalen en deze via een actiebenadering 
ten dienste stellen van de praktijk.  
 
We starten in 2022 met een verkennende en agenderende fase wat betreft ondersteuning van vaders bij 
de identiteitsontwikkeling. In dit jaar wordt ook de theoretische basis gelegd voor de vertaling naar 
producten voor de praktijk, door te werken aan een kader voor intersectionaliteit. Met partners bespreken 
we waar het accent de komende jaren vooral zou moeten liggen en hoe we kennis gaan ontwikkelen die 
het perspectief van betrokkenen meeneemt (bijvoorbeeld via storytelling), eigenaarschap bij formele en 
informele ondersteuners oplevert en bruikbaar is voor de werkpraktijk. Bij de kennisontwikkeling betrekken 
we, naast de relevante (inter)nationale wetenschappelijke literatuur en goede voorbeelden, zeker ook 
bestaande KIS-producten die goed aansluiten.  Voorbeelden hiervan zijn ondersteuning rond weerbaar 
opvoeden voor semi-professionals en de teambijeenkomst waardenopvoeding in diversiteit voor 
professionals. We bouwen voort op eerder KIS-onderzoek naar identiteitsontwikkeling en 
opvoedbehoeften van moeders. De nieuw opgedane kennis verwerken we in de bestaande producten en 
we zorgen voor verdere verspreiding. Maar als juist een andersoortige aanpak nodig is om bijvoorbeeld 
vaders te bereiken en te ondersteunen, bezien we ook met experts op dit gebied of en hoe eventueel 
gezamenlijk nieuw product is te ontwikkelen. We werken nauw samen met koplopers op het gebied van 
vaderschap zoals Trias Pedagogica, vadercentra en andere partijen die jonge vaders ondersteunen. 
 
Bij de lijn die zich richt op jongeren gaan we direct al werken aan implementatie. Voortbouwend op het 
werk dat in de voorgaande jaren is gedaan rond de identiteitsontwikkeling van jongeren, implementeren 
en onderzoeken we een voor Nederland nieuw internationaal goed onderbouwd programma voor het 
onderwijs, dat de identiteitsontwikkeling van jongeren ondersteunt. Daarbij stimuleren we de 
samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs op dit thema.  
 
Vanaf 2023 zullen we naast verdere kennisontwikkeling ook blijven werken aan (verdere) vertaling van de 
kennis in producten voor de praktijk, mede op basis van het in jaar één ontwikkelde kader voor 
intersectioneel werken. Door samen te werken met probleemeigenaars willen we direct kunnen 
ondersteunen bij het implementeren; eerst via pilots, later breder. Er blijven ook de komende jaren steeds 
twee lijnen van belang: ondersteuning van ouders (vaders en moeders) en andere opvoeders (formeel en 
informeel) en ondersteuning van jongeren (met nadruk op verschillen tussen jongens en meisjes, waar 
relevant), via onder andere jongerenwerk en onderwijs.  
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Programmalijn 2: Emancipatie en zelfbeschikking 

Doel programmalijn 
 
Onze ambitie is om bij te dragen aan het bevorderen van de emancipatie en zelfbeschikking van (jonge) 
vrouwen en LHBTI’s met een migratie- of vluchtachtergrond in een kwetsbare positie. Dit doen we door 
relevante (ervarings)kennis en tools te inventariseren op het terrein van zelfbeschikking rondom 
seksualiteit, plus wensen en behoeften van henzelf en hun directe omgeving van ouders, docenten en 
sociaal professionals. Dit doen we door relevante (ervarings)kennis en tools aan te reiken, en te 
ondersteunen bij het toepassen ervan, op het terrein van zelfbeschikking rondom seksualiteit aan henzelf 
en hun directe omgeving van ouders, docenten en sociaal professionals. Ook stimuleren we de 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers van formele en informele 
(migranten/vrouwen)organisaties, onderzoekers en beleidsambtenaren over het thema zelfbeschikking, 
door het organiseren van een jaarlijkse landelijke bijeenkomst van het Platform Eer & Vrijheid en het 
verspreiden van de Platform-nieuwsbrief. 
 
Hiermee:  

a) Stimuleert KIS dat vrouwen met een migratie- of vluchtachtergrond in een kwetsbare positie en hun 
directe omgeving van ouders, docenten en sociaal professionals gebruikmaken van beschikbare 
kennis en veelbelovende tools en methodieken. 

b) Stelt KIS de genoemde doelgroepen in staat om kennis en ervaringen op het thema zelfbeschikking 
uit te wisselen. 

KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop andere factoren van invloed zijn. KIS streeft ernaar dat: 

c) De genoemde doelgroepen weten wat er speelt op dit terrein, en ze ook weten hoe ze kunnen 
handelen. 

d) Emancipatie en zelfbeschikking van genoemde doelgroepen, die in een kwetsbare positie verkeren, 
worden bevorderd. 

e) Emancipatie en zelfbeschikking van (jonge) vrouwen en LHBTI’s met een migratie- of 
vluchtachtergrond toenemen. 

Inhoudelijke prioriteiten  

Prioriteit 1: Zelfbeschikking en preventie van (online) seksueel geweld 
De omvang en impact van de (seksuele) onveiligheid van meisjes, vrouwen en LHBTI’s wordt, onder 
andere dankzij #MeToo, steeds duidelijker. (Potentiële) slachtoffers met een migratie- of 
vluchtachtergrond verkeren vaak in een extra kwetsbare positie waardoor zij meer risico lopen op 
(seksueel) geweld. (Jonge) vrouwen en LHBTI’s uit deze gemeenschappen lopen meer risico’s op shame 
sexting en online shamen vanwege hun (vermeende) seksueel gedrag (Nhass, KIS 2019). Sommige 
ouders besluiten onder andere vanwege opvoedkundige dilemma’s rondom deze vraagstukken hun 
dochter (of zoon) achter te laten in hun herkomstland, met alle negatieve gevolgen voor het kind van dien. 
Tussen 2018 en 2021 ontwikkelde KIS veel kennis en expertise rondom (online) shame sexting en 
achterlating. Dit mondde uit in twee toolkits voor professionals en informele werkers om met ouders met  
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een migratieachtergrond in gesprek te gaan over opvoeden: de ene gericht op voorkomen van 
achterlating1, de andere op weerbaarheid tegen shame sexting 2. In 2022 zet KIS in op verdere 
implementatie en borging van de toolkits.  
 
Daarnaast wil KIS hernieuwde kennis en kunde opdoen naar de ervaringen van (jonge) vrouwen die te 
maken hadden met (online) seksuele intimidatie en geweld. Uit eerdere onderzoeken3 en recente 
netwerkgesprekken (onder andere met Amnesty International en Voice of All Women) blijkt dat vooral 
recente vluchtelingen en asielzoekers risico lopen op seksueel geweld.4 Voor nieuwkomers is de 
Nederlandse samenleving onbekend, hier zijn andere noties over seksualiteit en seksueel gedrag. Verbaal 
verweren tegen ongewenst gedrag is moeilijk vanwege de taal, maar praten over (ongewenste) 
seksualiteit is ook niet altijd gewoon (Ghebreab, Teklemariam & Kusmullah, 2018).5 We willen deze 
hernieuwde verkenning inzetten op (jonge) vrouwen uit gemeenschappen die recent in Nederland zijn 
gekomen, zoals vrouwen uit Afghanistan.   

Prioriteit 2: Platform Eer en Vrijheid 
Het Platform Eer en Vrijheid biedt professionals, vrijwilligers, onderzoekers en ambtenaren die zich 
dagelijks inzetten voor de aanpak van huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, 
gedwongen leven in isolement en eergerelateerd geweld, de mogelijkheid om hun kennis te delen. Ook 
krijgen ze de kans te netwerken en onderwerpen te agenderen tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Op basis 
van de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van het Platform (Bureau Omloo; 2021) zal KIS 
inzetten op netwerkuitbreiding. We richten ons daarbij met name op (zelf)organisaties van jonge mensen 
die zich met de thematiek bezighouden en op mensen met een Caraïbische en West-Afrikaanse 
achtergrond. Ook zullen we verkennen hoe gemeenten en onderwijs meer te betrekken bij het Platform.  
De behoefte aan uitwisseling, agendering van problematiek en (informeel) netwerken blijkt onverminderd, 
naast een wens naar verdieping van (wetenschappelijke) kennis en evidence-based werken. We zullen alle 
aangesloten (zelf)organisaties uitnodigen en stimuleren om inhoudelijk actief bij te dragen aan de 
voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse landelijke bijeenkomst en aan de nieuwsbrief. 

Strategie 

Prioriteit 1: Zelfbeschikking en preventie van (online) seksueel geweld 
Allereerst wil KIS de ontwikkelde tools en handreikingen op het gebied van (online) shame sexting en van 
achterlating op bestendige wijze implementeren en borgen bij professionals en informele werkers.  
 
Vervolgens willen we een hernieuwde kennis opdoen bij (jonge) vrouwen, LHBTI’s en omstanders met een 
migratie- of vluchtachtergrond. Hoe versterken (jonge) vrouwen (LHBTI’s) hun weerbaarheid en wat doen 
omstanders (waaronder ouders, jongens en mannen) om hen daarbij te ondersteunen? Wat kan bijdragen 
aan de empowering rond zelfbeschikking en seksualiteit van deze specifieke doelgroepen? Aan de hand 
van dit onderzoek bepalen we wat nodig en zinvol is om te ontwikkelen. Uit eerder onderzoek (De Wildt, 
Laan et al, 2021) lijkt begeleiding door een ervaringsdeskundige onontbeerlijk. We zoeken samenwerking 
met organisaties die met en voor ervaringsdeskundigen werken.  
 

 
1  Toolkit tijdig signaleren en voorkomen van achterlating | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl). 
2  Praten met ouders over shame sexting | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl). 
3  Waarom zijn migranten en vluchtelingen extra kwetsbaar voor seksueel geweld? | Act4Respect. 
4  Wat kunnen we doen tegen seksueel geweld in het azc? | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl). 
5  Ghebreab, W. Teklemariam, B. & Kusmallah, N (2018). Wat zou ik moeten weten over de seksualiteit, gezondheid, gender en 

relaties van Eritrese amv’s? Kenniscentrum Eritrese amv’s. 

https://www.kis.nl/publicatie/toolkit-voorkomen-signaleren-achterlating
https://www.kis.nl/artikel/praten-met-ouders-over-shame-sexting
https://act4respect.nl/actueel/waarom-zijn-migranten-en-vluchtelingen-extra-kwetsbaar-voor-seksueel-geweld/
https://www.kis.nl/artikel/wat-kunnen-we-doen-tegen-seksueel-geweld-het-azc
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Planning: 
 
2022: Vervolg op project 2021: uitvoering van tenminste vier leerbijeenkomsten voorprofessionals en 
informele werkers over de toolkits Achterlating en Shame sexting. Hernieuwde verkenning naar ervaringen 
met seksuele (online) intimidatie en geweld onder (jonge) vrouwen en LHBTI’s, die deel uitmaken van 
vluchtelingengemeenschappen, in het bijzonder uit Afghanistan, Eritrea, Ethiopië, Somalië. Op basis van 
de uitkomsten zullen we onze plannen concretiseren en doelen aanscherpen. 
 
2023 (voorlopig plan): Op basis van de uitkomsten van de verkenning organiseren we activiteiten (opdoen 
van ervaringskennis professionals) en breiden we de handvatten voor professionals en/of vrijwilligers uit. 
Doelgroep is (potentiële) slachtoffers en omstanders uit de genoemde gemeenschappen.  
 
2024 (voorlopig plan): Vervolg ontwikkeling handvatten (op basis van toolkit Sex shaming) en gaan we 
bijdragen aan de implementatie. 
 
2025: Vervolg implementatie. Resultaat is nog onduidelijk, voor professionals kan het een handzame 
publicatie zijn. Voor (potentiële) slachtoffers en/of omstanders kan het een handige tool zijn, een creatieve 
vorm zoals animatie of podcast die aanzet tot weerbaar gedrag. 

Prioriteit 2: Platform Eer en Vrijheid 
Het Platform organiseert de komende vier jaren elk jaar een landelijke (bij voorkeur live) bijeenkomst. 
Hierin besteden we aandacht aan landelijke (beleids)ontwikkelingen, organiseren we een key-note over 
een actueel thema,  en deelsessies om aan wensen en behoeften van de verschillende deelnemers 
tegemoet te komen, en gelegenheid om te netwerken. KIS zal extra inzetten op het betrekken van 
(zelf)organisaties bij de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering. KIS biedt in de Platform-Nieuwsbrief een 
podium aan betrokken deelnemers om eigen nieuws, aanbod of vraagstukken te presenteren. Ook zal KIS 
nagaan bij organisaties die niet (vaak) deelnemen, maar wel gewenst en welkom zijn (onderwijs, 
gemeenten, Antiliaanse, Surinaamse en West-Afrikaanse, Syrische organisaties) hoe hun betrokkenheid 
kan worden vergroot.  
 
Planning: 
 
2022: Uitnodigen en verkennen van wensen van (zelf)organisaties die tot nu toe niet of nauwelijks 
participeren in het Platform Eer en Vrijheid. 
 
2022-2025: Organisatie van één live inhoudelijke voorbereidingssessie en één live landelijke bijeenkomst 
per jaar; publicatie van één nieuwsbrief per jaar (ook met input van betrokken deelnemers); tenminste één 
artikel per jaar naar aanleiding van de bijeenkomst.  
 
2025: Evaluatie van Platform en in overleg met SZW en KIS beslissing over eventueel vervolg. 
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Programmalijn 3: Versterken informele netwerken  

Doel programmalijn 
 
Met deze programmalijn zetten we in op het vergroten van de (veer)kracht van groepen mensen 
(gemeenschappen en/of netwerken) met een migratieachtergrond. Dit doen we door het bieden van het 
inzicht in hoe informele netwerken van groepen, die gericht zijn op onderlinge steun en hulpverlening, 
versterkt kunnen worden. We richten ons daarbij ten eerste op kennis over factoren die bijdragen aan het 
vergroten van de (veer)kracht van groepen door informele netwerken. Ten tweede onderzoeken we op 
welke manier informele netwerken in de praktijk kunnen worden versterkt zodat deze bijdragen aan de 
versterking van de veerkracht van verschillende groepen. Naast de ontwikkeling van nieuwe kennis werken 
we na 2022 aan het ontwikkelen van een of meerdere praktische producten die informele netwerken en/of 
formele organisaties ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling, professionalisering en onderlinge 
samenwerking. We richten ons in deze programmalijn op zowel informele netwerken en zelforganisaties 
van groepen met een migratieachtergrond als op gemeenten en formele organisaties in het welzijns- en 
sociaal werk. 
 
Hiermee: 

a) Stelt KIS relevante partijen in staat om passende kennis over en inzicht te krijgen in informele 
netwerken en de mogelijkheden om de kracht van individuen en groepen te versterken. 

b) Stimuleert KIS de (door)ontwikkeling van aanpakken en werkwijzen om informele netwerken te 
ondersteunen, gebaseerd op wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis. 

KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop ook andere factoren van invloed zijn. KIS wil dat: 

c) Onze doelgroepen beschikken over informatie over wat er speelt op dit terrein en hun handelen daarop 
kunnen baseren. 

d) Organisaties in met name het welzijns- en sociaal werk, die een rol hebben bij het ondersteunen van 
doelgroepen met een migratieachtergrond, in hun beleid en aanpak ook rekening houden met de 
mogelijkheden die informele netwerken daarbij bieden. 

e) Informele netwerken en initiatieven uit groepen met een migratieachtergrond ondersteund worden en 
dat zij bijdragen aan het versterken van de kracht en kansen van individuen en groepen uit hun 
doelgroep. 
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Wat verstaan we onder netwerken, gemeenschappen en veerkracht? 
We maken onderscheid tussen de begrippen ‘informeel netwerk’ en ‘gemeenschap’. Onder een netwerk 
verstaan we een groep personen die onderling contact heeft of organisaties die samenwerken. 
Personen en organisaties kunnen kiezen om lid te zijn van een netwerk. Een gemeenschap bestaat uit 
mensen die een of meerdere kenmerken gemeen hebben, bijvoorbeeld afkomst, religie of interesse. 
Leden kunnen niet altijd zelf de keuze maken om wel of geen lid te zijn van een gemeenschap. 
Gemeenschappen kunnen zich in de tijd ontwikkelen – bijvoorbeeld in samenstelling – en bestaan vaak 
uit diverse sub-gemeenschappen. 
 
Onder (veer)kracht verstaan we het vermogen van mensen om zich aan te passen en om te gaan als 
netwerk/gemeenschap met invloeden vanuit ontwikkelingen (schokken) van individuen, 
gemeenschappen en de samenleving. Als er voldoende gemeenschapszin en verband in een informeel 
netwerk of gemeenschap is, draagt dit bij aan het sneller en effectiever reageren op veranderende 
situaties, bijvoorbeeld als er zich een calamiteit voordoet. 
 
Gemeenschappen en netwerken hebben eigenschappen die individuen niet hebben. Ze zorgen voor 
samenhang, ze vergroten mogelijkheden van individuen en zorgen voor ‘samenredzaamheid’. Het gaat 
om sociaal verband dat beter en sterker wordt door de eigen kracht te ontdekken en te gebruiken. 
Mensen werken daarbij zowel aan hun eigen mogelijkheden en veerkracht als aan de kracht van hun 
gemeenschap. Sterke groepen en netwerken zijn ook de fundering van sterke wijken en dragen bij aan 
leefbaarheid, veiligheid, sociale cohesie, empowerment, inclusie en sociaaleconomische zekerheid. 
Informele netwerken zijn er in uiteenlopende vormen en omvang. Het kan gaan om groepen individuen 
zonder organisatievorm, maar ook om (mensen die opereren vanuit) verenigingen en stichtingen zoals 
buurtverenigingen of culturele of religieuze organisaties. We gaan uit van een breed begrip van 
informele netwerken, zoals sociale netwerken, burgerinitiatieven, zelforganisaties, buurtmakers, 
zorgzame gemeenschappen en online (deel)gemeenschappen. 
 

Inhoudelijke prioriteiten 
 
We zetten in op het aanreiken van kennis en instrumenten ter versterking van informele netwerken omdat 
deze een belangrijke bijdrage aan individuen, gemeenschappen en de samenleving kunnen leveren, maar 
nog onvoldoende in beeld zijn. Vooral is nog weinig verbinding met de ‘systeemwereld’, waarbij 
professionals deze netwerken niet goed in beeld hebben en ze ook niet makkelijk bereiken of toegang 
krijgen. Gemeenschappen kunnen echter ook een negatieve impact hebben op hun leden. Denk 
bijvoorbeeld aan overmatige sociale controle, druk om te conformeren en uitsluiting. Het gaat in deze 
programmalijn ook om het versterken van de inclusiviteit binnen gemeenschappen door ze verder te 
verbinden en te includeren binnen de samenleving. Door versterking en samenwerking met informele 
netwerken kunnen op uiteenlopende (sociale, maatschappelijke en economische) beleidsvelden doelen 
haalbaarder worden.  
 
We willen daarom inzicht genereren in aanpakken om de (veer)kracht van groepen met een 
migratieachtergrond te vergroten en de impact van negatieve ontwikkelingen, zoals de coronacrisis te 
beperken. Het gaat daarbij om inzicht in hoe informele netwerken en gemeenschappen versterkt kunnen 
worden om bij te kunnen dragen aan sociale empowerment, inclusie en cohesie. Het gaat niet om een 
eenzijdige focus op wat mensen zelf kunnen doen, maar ook op wat overheden en formele organisaties 
kunnen doen om de informele netwerken te versterken en de verbinding met deze netwerken te realiseren.  
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We zien hierin twee lagen:  

1. Welke factoren dragen bij aan het vergroten van aan de (veer)kracht van deze groepen door informele 
netwerken? 

2. Op welke manier kunnen informele netwerken in de praktijk worden versterkt zodat deze bijdragen 
aan de versterking van de veerkracht van verschillende groepen? Daarbij is het van belang goed voor 
ogen te houden welke verschillende groepen we kunnen onderscheiden en wat hun specifieke 
behoeften zijn. Ook van belang is de verbinding met de rest van de samenleving buiten de directe 
eigen gemeenschap en het voorkomen van mogelijke ongewenste effecten van (doelgroepen)beleid 
(bijvoorbeeld (zelf)uitsluiting of segregatie). 

Strategie 
 
Enerzijds is er al het nodige bekend over de werking van informele netwerken, de samenwerking met 
formele organisaties en ook over het begrip veerkracht. Met name over georganiseerde netwerken in de 
vorm van stichtingen of verenigingen of sleutelfiguren als belangrijke personen om toegang te krijgen tot 
gemeenschappen. Anderzijds is het voor een goed afgewogen inzet op de verdere ondersteuning van 
informele netwerken nodig om beter inzicht te hebben waar, hoe en met wie dit het beste kan worden 
aangepakt. Het meerjarenproject bestaat uit een combinatie van kennisontwikkeling en bijdrage aan 
implementatie. Dit zal deels parallel worden uitgevoerd.  
 
Over vier jaar wil KIS een concrete bijdrage hebben geleverd aan de versterking van informele netwerken. 
We voorzien een vierjarig traject waarin we ons in 2022 focussen op een brede verkenning van type 
informele netwerken, domeinen en de manieren waarop deze netwerken de veerkracht binnen 
groepen/gemeenschappen kunnen versterken. In het eerste jaar kijken we breed naar het thema. Ook 
brengen we het begrip informele netwerken verder in beeld. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk in welk 
segment van doelgroepen en domeinen we in 2023-2015 de meeste vooruitgang kunnen boeken en met 
welke partijen en netwerken we goed kunnen samenwerken. 
 
Afhankelijk van de uitkomsten van het traject in 2022 werken we in 2023 aan het ontwikkelen van een of 
meerdere praktische producten die informele netwerken en/of formele organisaties ondersteunen bij hun 
verdere ontwikkeling, professionalisering en onderlinge samenwerking. De type producten bepalen we in 
afstemming met betrokken organisaties. In 2024 ondersteunen we een selectie van 
samenwerkingspartners in de praktijk bij het toepassen van de ontwikkelde producten. Doel hiervan is de 
producten te testen en waar nodig door te ontwikkelen. In het afsluitende jaar 2025 van dit traject zetten 
we in op de bredere bekendheid en toepassing van de (door)ontwikkelde producten. 
 
We betrekken hierbij ook bestaande KIS-producten en -rapporten die goed aansluiten, zoals het 
diversiteitskader voor wijkteams en bruggenbouwers. We werken nauw samen met diverse organisaties 
zoals LSA, Krachtwijken en diverse zelforganisaties en netwerken. 
 
Deze programmalijn sluit ook nauw aan bij het reeds lopende KIS-traject gericht op de versterking van 
informele netwerken van vrijwilligers van moskeeonderwijs. De afgelopen twee jaar hebben we samen 
met enkele islamitische organisaties een pedagogisch kwaliteitskader en aanverwante instrumenten 
ontwikkeld om de inzet van vrijwilligers te versterken. Voor de toepassing en verspreiding in de praktijk is 
verdere ondersteuning van organisaties nodig. De komende jaren zetten we daar op in en toetsen we de 
werking in de praktijk. Ook werken we aan doorontwikkeling van instrumenten. Dit traject zetten we de 
komende twee jaar voort. Afhankelijk van de resultaten en de behoefte in het veld kijken we vervolgens of 
we daarna hiermee verder gaan.  
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Thema 2: Gelijke kansen 

Programmalijn 4: Gelijke kansen op de arbeidsmarkt 

Doel programmalijn 
 
Onze ambitie is om bij te dragen aan het vergroten van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen 
met een migratieachtergrond. Dit doen we door onderzoek te doen en wat-werkt-kennis te implementeren 
op het terrein van arbeidsmarkt- en stagediscriminatie, inclusie en versteviging van de positie van 
werknemers met een migratieachtergrond op de werkvloer en arbeidsmarkttoeleiding van werkzoekenden 
met een migratieachtergrond. We richten ons binnen deze programmalijn met name op het bedrijfsleven 
en specifiek het midden- en kleinbedrijf (mkb) evenals gemeenten, HRM-opleidingen, opleidingen voor 
recruiters en mbo-instellingen en stakeholders als MKB Nederland en ministeries.  
 
Hiermee:  

a) Ondersteunt KIS HRM-opleidingen en opleidingen voor recruiters bij het implementeren van wat-
werkt-kennis over het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie en het bevorderen van inclusie. 

b) Stimuleert KIS het mkb in het creëren van gelijke kansen in werving en selectie. 
c) Geeft KIS meer inzicht in hoe de positie van werknemers met een migratieachtergrond verstevigd kan 

worden na intrede op de arbeidsmarkt. 
d) Ondersteunt KIS mbo’s in het voorkomen van stagediscriminatie door de toepassing van wat-werkt-

kennis. 
e) Stimuleert KIS evidence based werken in de arbeidsmarkttoeleiding. 

KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop andere factoren van invloed zijn. KIS zorgt dat: 

f) Er een stevige kennisbasis is onder de genoemde doelgroepen op dit terrein en dat ze weten hoe ze 
kunnen handelen. 

g) De positie van werkenden met een migratieachtergrond is verbeterd en versterkt. 
h) Er sprake is van een afname van discriminatie in werving en selectie, op de werkvloer en op de mbo-

stagemarkt. 
i) Een toenemend aantal gemeenten en andere relevante partijen beter beleid en 

ondersteuningsstructuur hebben ontwikkeld voor werkzoekenden met een migratieachtergrond. 
j) Dat de kansen en posities op de arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond zijn 

verbeterd.  

Inhoudelijke prioriteiten 
 
Er is een krappe arbeidsmarkt: werkgevers staan te springen om nieuw personeel. Tegelijkertijd hebben 
werknemers met een migratie- en vluchtelingenachtergrond nog steeds te maken met discriminatie. 
Dankzij wetenschappelijk onderzoek is steeds meer bekend over wat werkt (en wat niet) in het voorkomen 
van deze arbeidsmarktdiscriminatie en het bevorderen van inclusie. Maar deze kennis is lang niet bij alle 
werkgevers bekend. KIS wil zorgen dat werkgevers (en in het bijzonder HRM-medewerkers bij grotere  
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bedrijven en directies van kleinere bedrijven) concreet weten hoe zij eerlijke kansen creëren, discriminatie 
voorkomen en inclusie bevorderen. Dit zorgt ook voor een oplossing van hun personeelstekort. Voor deze 
programmalijn sluiten we nauw aan bij: 

(a) Bestaande initiatieven (onder andere Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA), de werkagenda van 
de taskforce werk en integratie en de aanpak arbeidsmarktdiscriminatie van het ministerie van SZW) 
en onderzoeken (zoals ‘de stand van de wetenschap’ van TNO). 

(b) De behoefte van werkgevers, werkgeversorganisaties en overheden en andere stakeholders. 
(c) De actuele ontwikkelingen zoals het wetsvoorstel ‘wettelijke plicht voor gelijke kansen in werving en 

selectie’.  

Prioriteit 1: Implementatie wat-werkt-kennis binnen HRM- en recruiters opleidingen 
Vanaf ongeveer zeventig medewerkers hebben bedrijven vaak een HRM-medewerker in dienst die 
verantwoordelijk is voor werving en selectie. Grotere bedrijven werken daarnaast ook vaak met recruiters. 
Cruciaal is dat deze HRM-medewerkers en recruiters weten hoe effectief discriminatie te voorkomen en 
inclusie te bevorderen is. Op basis van een verkenning van KIS in 2021 komt naar voren dat de meeste 
opleidingen voor HRM-medewerkers en recruiters meer aandacht willen besteden aan deze thema’s, maar 
nog niet goed weten hoe zij dat het beste kunnen doen. Ondersteuning van KIS vinden veel opleidingen 
hierbij wenselijk.  

Prioriteit 2: Mkb ondersteunen in gelijke kansen creëren in werving en selectie 
Een wetsvoorstel van het kabinet stelt dat ieder bedrijf verplicht is om beleid te hebben om gelijke kansen 
te bevorderen in werving en selectie. Veel werkgevers weten echter nog niet hoe ze dat moeten doen. KIS 
wil werkgevers hierin ondersteunen. We richten ons hier op het mkb, verreweg de grootste werkgever in 
Nederland. In 2020 heeft KIS onderzoek gedaan in het mkb en is een folder ontwikkeld met goede 
voorbeelden en tips. We richten ons (zoals afgestemd met onder andere MKB Nederland) op alle sectoren 
en op het mkb in het hele land. Belangrijk voor de komende jaren is allereerst om het mkb toe te rusten en 
te ondersteunen met wat-werkt-kennis en te onderzoeken hoe deze kennis in de praktijk kan worden 
toegepast. Tevens is het belangrijk om te onderzoeken hoe het minder ‘welwillende’ mkb gestimuleerd 
kan worden om er mee aan de gang te gaan. 

Prioriteit 3: Meer inzicht in hoe de positie van werknemers verstevigd kan worden na intrede op de 
arbeidsmarkt 
In de afgelopen jaren is er, in het kader van diversiteit en inclusie binnen organisaties, veel aandacht 
geweest voor objectiever werven en selecteren. Er is echter nog weinig bekend over de verdere 
arbeidsmarktpositie van werkenden met een migratieachtergrond, terwijl er meerdere signalen zijn dat 
werknemers met een migratieachtergrond ook ‘post-entry’ (na indiensttreding) een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie innemen. KIS wil de aard en omvang van sociale ongelijkheid tussen werkenden met 
en zonder migratieachtergrond inzichtelijk maken en de onderliggende mechanismen in kaart te brengen. 
Beter zicht hierop biedt aanknopingspunten voor verbetering en het versterken van de arbeidsmarktpositie 
van werkenden met een migratieachtergrond door zowel overheden als bedrijfsleven. 
  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/03/wettelijke-plicht-voor-gelijke-kansen-bij-werving-en-selectie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/03/wettelijke-plicht-voor-gelijke-kansen-bij-werving-en-selectie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/03/wettelijke-plicht-voor-gelijke-kansen-bij-werving-en-selectie
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Prioriteit 4: Voorkomen stagediscriminatie  
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut heeft aangetoond dat er op de stagemarkt (in ieder geval in 
Utrecht) gediscrimineerd wordt. Door middel van een KIS-onderzoek in 2020, is zicht gekregen op de 
wetenschappelijke kennis die ingezet zou kunnen worden om stagediscriminatie te voorkomen. Dat 
betekent dat er nu oplossingsrichtingen voor handen zijn voor mbo’s om stagediscriminatie te 
voorkomen. In 2021 zijn mbo’s met deze kennis toegerust door een speciaal kennispunt van de MBO Raad 
en KIS ondersteunt dit proces. In 2021 en 2022 wordt onderzocht door andere partijen wat de effecten 
zijn van de aanpakken die mbo’s ontwikkelen. Wanneer deze bekend zijn, kunnen de mbo’s verder met het 
verbeteren van hun aanpak en kan KIS hen daarin verder ondersteunen.  

Prioriteit 5: Arbeidsmarkttoeleiding 
KIS besteedt veel aandacht aan de arbeidsmarktoeleiding van specifiek nieuwkomers (zie programmalijn 
5), maar heeft in de afgelopen jaren ook kennis verzameld en ontwikkeld over de arbeidsmarktoeleiding 
van de bredere doelgroep. Uitgangspunt is vanaf 2023 een driejarig project te voeren over 
arbeidsmarkttoeleiding van de brede groep werkzoekenden met een migratieachtergrond. 

Strategie 

Prioriteit 1: Implementatie wat-werkt-kennis binnen HRM-en en recruiters opleidingen 
2022: We leveren een bijdrage aan de implementatie van de wat-werkt-kennis door ondersteuning van de 
opleidingen bij het ontwikkelen van onderwijsaanbod voor studenten en aanpassingen van het curriculum. 
Een aantal hogescholen heeft al aangegeven dat het in 2022, in een netwerk met andere hogescholen, 
samen met KIS een aanbod voor hun studenten wil gaan ontwikkelen. De bedoeling is dat alle 
hogescholen deze gaan gebruiken. Dit doen we onder meer door samenwerking met het landelijk 
opleidingsoverleg van de hbo’s en de lectoren op dit thema.  
 
2023: Evaluatie van het aanbod op hogescholen; bij zowel studenten als mogelijk ook bij bedrijven (zijn de 
HRM’ers in de praktijk voldoende toegerust? Wat ontbreekt nog?)  
 
2024-2025: Opleidingen ondersteunen in het aanpassen van het onderwijsaanbod op basis van de 
uitkomsten van de evaluatie. En wanneer het wetsvoorstel is aangenomen: uitbreiding van de 
implementatie van wat-werkt-kennis naar de bij- en nascholing (waaronder ook congressen et cetera). 

Prioriteit 2: Mkb ondersteunen in gelijke kansen creëren in werving en selectie  
2022: In samenwerking met onder meer MKB Nederland, pilots voeren bij verschillende type mkb (onder 
andere zowel met als zonder HRM-afdeling). Het mkb gaat aan de slag met het praktisch toepassen van 
de wat-werkt-kennis. Zo komt er inzicht in wat de verschillende mogelijkheden zijn voor de toepassing van 
wat-werkt-kennis in de praktijk. Ook wordt nagegaan wat het mkb nog meer nodig heeft om te kunnen 
voldoen aan de eisen van het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’.  
 
2023: Op basis van jaar 1 een aanbod ontwikkelen voor het mkb. 
 
2024: Implementatie van het instrument met daarbij bijzondere aandacht (en eventueel onderzoek) voor 
mkb dat bewust discrimineert en geen heil ziet in het creëren van gelijke kansen. Hoe kunnen we deze 
bedrijven motiveren om hiermee aan de slag te gaan?  
 
2025: Aanpassing van het instrument zoals ontwikkeld in jaar 2 op basis van de kennis uit jaar 3.  
  

https://www.verwey-jonker.nl/artikel/mbo-studenten-utrecht-hebben-te-maken-met-stagediscriminatie/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/03/wettelijke-plicht-voor-gelijke-kansen-bij-werving-en-selectie
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Prioriteit 3: Meer inzicht in hoe de positie van werknemers verstevigd kan worden na intrede op de 
arbeidsmarkt 
2022: Overzichtsstudie naar de verschillen in de arbeidsmarktpositie van werkenden met en zonder 
migratieachtergrond (bijvoorbeeld kijken naar inkomensverschillen, ‘sense of belonging’ en binding met 
de werkgever en doorstroom binnen een organisatie). Start casestudie met werkenden met een 
migratieachtergrond.  
 
2023: Vervolg casestudie. 
 
2024: Vervolg casestudie. Werksessies met diversiteitsmanagers, hoogleraren, en bestuursleden van 
universiteiten in het kader van het verder destilleren van beperkingen en barrières voor werkenden met 
een migratieachtergrond en oplossingsrichtingen. 
 
2025: Vervolg en afronding casestudie. Opstellen actieplan tegengaan ongelijkheid op de arbeidsmarkt 
voor werkgevers en overheden. 

Prioriteit 4: Voorkomen stagediscriminatie 
2023: Samen met partijen als het kennispunt Gelijke Kansen, op basis van het onderzoek in 2022 (dat 
wordt uitgevoerd door het kennispunt) nagaan hoe mbo’s verder ondersteund kunnen worden en 
instrumenten hiervoor ontwikkelen. 
 
2024-2025: Het implementeren van deze instrumenten en evalueren.  

Prioriteit 5: Arbeidsmarkttoeleiding 
In 2022 wordt er nader verkend hoe er vorm gegeven kan worden aan projecten gericht op het verbeteren 
van de arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een migratieachtergrond. KIS besteedt veel aandacht aan 
de arbeidsmarktoeleiding van specifiek nieuwkomers, maar heeft in de afgelopen jaren ook kennis 
verzameld en ontwikkeld over de arbeidsmarktoeleiding van de bredere doelgroep. Het is bekend dat 
mensen met een migratieachtergrond structureel vaker werkloos zijn dan mensen zonder 
migratieachtergrond. In de KIS-projecten van 2022 wordt er gekeken naar hoe de arbeidsmarktpositie 
versterkt kan worden vanuit de kant van de werkgevers (bijvoorbeeld het tegengaan van discriminatie, 
objectief werven en selecteren). Voor 2023 en mogelijk ook de volgende jaren 2024 en 2025 is de intentie 
om een project op te nemen waarin gekeken wordt naar de ondersteuningskant van werkzoekenden met 
een migratieachtergrond. Vragen die hierbij centraal staan zijn: worden zij voldoende ondersteund richting 
werk door arbeidstoeleiders, zoals uitvoerend professionals bij gemeenten? Wordt er voldoende gebruik 
gemaakt van de beschikbare kennis over ondersteuning door het werkveld? En zijn de huidige aanpakken 
in arbeidsmarktoeleiding effectief? In 2022 wordt er, in samenspraak met SZW en verschillende 
stakeholders, een projectvoorstel uitgewerkt. 
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Programmalijn 5: Gelijke kansen voor nieuwkomers 

Doel programmalijn 
 
KIS wil bijdragen aan het bieden van gelijke kansen aan nieuwkomers door de landelijke overheid, 
gemeenten en hun samenwerkingspartners. Dit doen we door de kennispositie van deze partijen over (de 
effectiviteit van) hun ondersteuning en begeleiding aan nieuwkomers te versterken. Daarnaast zetten we 
in op het ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van praktische tools om diverse subgroepen 
nieuwkomers (beter) te begeleiden en ondersteunen bij hun integratie en positieverwerving in Nederland.  
 
Hiermee: 

a) Biedt KIS een kennisfundament aan de landelijke overheid, gemeenten en hun 
samenwerkingspartners met betrekking tot de vraag wat deze partijen doen om gelijke kansen van 
nieuwkomers te realiseren, met een focus op de bijdrage aan maatschappelijke en arbeidsparticipatie. 

b) Biedt KIS gemeenten en hun samenwerkingspartners praktisch toepasbare kennis en tools die hen 
(beter) in staat stellen om (sub)doelgroepen van nieuwkomers te ondersteunen bij hun integratie en 
positieverwerving in Nederland. 

c) Stimuleert KIS de (door)ontwikkeling van aanpakken en werkwijzen om informele netwerken te 
ondersteunen gebaseerd op wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis. 

KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop ook andere factoren van invloed zijn. KIS streeft ernaar dat: 

d) Onze doelgroepen (gemeenten en andere relevante organisaties) beschikken over informatie over wat 
er speelt op dit terrein zodat ze hun handelen daarop kunnen baseren. 

e) Gemeenten en andere relevante organisaties beleid voor de opvang en/of inburgering en begeleiding 
van nieuwkomers hebben gebaseerd op wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis. 

f) Nieuwkomers passende en effectieve ondersteuning ontvangen bij hun inburgering en daardoor hun 
positie in de samenleving kunnen verbeteren.  

Inhoudelijke prioriteiten 

Prioriteit 1: Kennisfundament beleid en uitvoering gelijke kansen voor nieuwkomers 
De landelijke overheid en gemeenten en hun samenwerkingspartners hebben behoefte aan inzicht in wat 
zij doen om gelijke kansen van nieuwkomers te realiseren, met een focus op de bijdrage aan 
positieverwerving in de maatschappelijke en arbeidsparticipatie. KIS voert sinds zes jaar succesvol de 
’Monitor Arbeidstoeleiding statushouders in gemeenten’ uit. Er is in Nederland geen ander instrument dat 
op kwantitatieve, landelijke representatieve wijze in kaart brengt wat gemeenten doen rond de 
arbeidstoeleiding en inburgering van nieuwkomers. Gaandeweg heeft de monitor in het kader van de 
ontwikkeling van een nieuw inburgeringsstelsel een breder karakter gekregen. Er wordt niet alleen 
gevraagd naar arbeidstoeleiding, maar ook naar taal en andere participatiecomponenten en de regierol 
van de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de monitor breed zicht biedt op de ontwikkeling en uitvoering van 
gemeentelijke integratiebeleid. De kennis die de monitor genereert wordt benut bij het opstellen van beleid 
(gemeentelijk, soms landelijk) en spin-offs van de monitor worden gebruikt om Kamervragen te stellen of 
vragen in de gemeenteraad. Zelforganisaties, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders  
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zoals professionals in het sociale domein, aanbieders van inburgeringsaanbod en werkgevers, gebruiken 
de monitor om de (eigen) ondersteuning aan nieuwkomers bij integratie te optimaliseren. De monitor 
fungeert daarnaast vaak als startpunt voor aanvullend onderzoek door KIS of anderen, omdat het op tal 
van onderwerpen rond arbeidstoeleiding en inburgering van nieuwkomers kwesties aan het licht brengt. 
 
Binnen deze programmalijn vormt de monitor – een enquête waarin jaarlijks met alle betrokken 
stakeholders een set van vragen aan alle gemeenten wordt opgesteld – het kennisfundament voor zowel 
de KIS-programmering op dit thema, als voor gemeenten en hun samenwerkingspartners. 

Prioriteit 2: Praktische kennis/tools bevorderen arbeidsparticipatie nieuwkomers 
Bovengenoemde monitor, signalen uit ons netwerk en onderzoek van andere partijen laten zien dat 
nieuwkomers een diverse groep vormen en dat uitkomsten van ondersteuning en begeleiding in 
gemeenten ook heel diverse uitkomsten kunnen hebben. Zo vinden laaggeletterden minder snel werk. Ook 
vrouwelijke nieuwkomers, die vaak primair verantwoordelijk zijn voor het huishouden en het gezin, blijken 
minder vaak te (kunnen) participeren, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Dit is een hardnekkige kwestie, die 
niet alleen gevolgen heeft voor de arbeidsmarktpositie van de betreffende vrouwen, maar ook 
sociaaleconomische gevolgen heeft voor het hele gezin. Bovendien is participatie ook een emancipatie- 
en integratievraagstuk. In deze meerjarige programmalijn bieden we gemeenten en hun 
samenwerkingspartners praktisch toepasbare kennis en tools om toegesneden op de nieuwkomers te 
werken aan het vergroten van hun participatiekansen.  

Prioriteit 3: Bevorderen gelijke kansen EU-migranten 
EU-migranten vormen een aparte groep nieuwkomers. Zij hebben goeddeels te maken met dezelfde type 
uitdagingen als inburgeringspichtige nieuwkomers, zoals het leren van de Nederlandse taal, het opbouwen 
van een sociaal netwerk, het verkrijgen van toegang tot (algemene) voorzieningen op het terrein van de 
(gezondheids)zorg, de woningmarkt, culturele voorzieningen, et cetera. Maar omdat EU-migranten niet 
inburgeringsplichtig zijn – en veelal in het kader van betaald werk naar Nederland komen – is er voor hen 
meestal geen specifieke ondersteuning of begeleiding bij deze uitdagingen. Uit onderzoek en projecten 
van KIS en anderen blijkt dat deze ondersteuning of begeleiding soms wel nodig is. In gemeenten waarin 
relatief veel EU-migranten wonen, is wel enige vorm van ondersteuning en begeleiding op gang gekomen. 
Dit neemt niet weg, dat er op dit terrein nog veel vragen zijn, zowel vanuit EU-migranten zelf, als van de 
gemeenten en hun samenwerkingspartners (waarop deze programmalijn zich richt). We willen de 
komende jaren blijven bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen van EU-migranten. We zijn op dit 
thema niet de enige speler, daarom werken we samen met anderen. Wat uniek is aan KIS is dat wij – in 
tegenstelling tot andere partijen die zich vaak manifesteren op een deelterrein (bijvoorbeeld huisvesting, 
of arbeidsuitbuiting) domein-overstijgend en integraal werken.  
 
Strategie 
 
Binnen deze programmalijn is het kennisfundament (via de monitor) de basis van waaruit we verder 
werken aan het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis en tools. Deze stellen gemeenten en hun 
samenwerkingspartners (zoals maatschappelijke organisaties, taalscholen, aanbieders van 
beroepsonderwijs en werkgevers) in staat om (beter) gelijke kansen voor nieuwkomers te bevorderen. In 
de monitor wordt intensief samengewerkt met gemeenten (via Divosa en VNG), het ministerie van SZW, 
betrokken maatschappelijke organisaties en de SER. Deze partijen zijn niet alleen betrokken bij het 
jaarlijkse proces van identificeren van op dat moment belangrijke vraagstukken (die worden vertaald naar 
vragen in de monitor). Ook zijn zij afnemers van de uitkomsten van de monitor en gaan zij in hun eigen 
geledingen met de uitkomsten van de monitor aan de slag. Zoals gezegd brengen de uitkomsten van de 
jaarlijkse monitor actuele kwesties aan het licht. De komst van nieuwe groepen migranten (zoals 
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Afghaanse vluchtelingen) kan aanleiding geven tot nader onderzoek, de ontwikkeling van tools of 
praktische ondersteuning. De komende jaren zullen gemeenten en hun samenwerkingspartners veel 
nieuwe kennis- en ondersteuningsbehoeften hebben naar aanleiding van de uitvoering van de nieuwe Wet 
inburgering. Gemeenten worden met hun praktische vragen bediend via het ondersteuningsprogramma 
Implementatie Wet inburgering, een samenwerking van VNG, Divosa en het ministerie van SZW. We 
verwachten de komende jaren via het kennisfundament van de monitor in te kunnen springen op 
kennisbehoeften en ondersteuningsvragen van bovengenoemde partijen. 
 
KIS heeft door de projecten over EU-migranten in de afgelopen jaren een goed netwerk opgebouwd met 
zowel gespecialiseerde kennispartners en kennisinstituten als met gemeenten en (in)formele organisaties 
die zich met de ondersteuning/begeleiding van EU-migranten bezighouden.  
 
In 2022 willen we vooral onderzoeken wat sociaal professionals nodig hebben om voldoende toegerust 
te zijn om EU-arbeidsmigranten beter te laten integreren in de Nederlandse samenleving. In 2023 
ontwikkelen we tools die sociaal professionals hierin ondersteunen. Ook werken we toe aan een ‘wat-
werkt-dossier’ om in de volgende twee jaar sociaal professionals en hun organisaties mee te nemen in de 
opgedane kennis, te ondersteunen en de kennis te laten borgen. We evalueren en ontwikkelen een 
vraaggericht kennisproduct dat professionals helpt om knelpunten in hun werk met arbeidsmigranten 
effectief aan te kunnen pakken. 
 

Programmalijn 6: Institutioneel racisme bij dienstverlening en beleid overheid 
 

 
Wat is institutioneel racisme? 
Institutioneel racisme betekent dat de processen, het beleid en de geschreven en ongeschreven regels 
van instituten ertoe leiden dat er ongelijkheid is tussen mensen van verschillende afkomst, huidskleur 
of religie. 
 

Doel programmalijn 
KIS wil bijdragen aan een overheid die gelijke kansen en dezelfde kwaliteit van dienstverlening biedt aan 
alle burgers, ongeacht hun migratieachtergrond en aspecten die daarmee kunnen samenhangen, zoals 
huidskleur en religie. Dit doen we door kennis te ontwikkelen over verschillende vormen van institutioneel 
racisme binnen lokale en nationale overheidsorganisaties. Daarbij willen we ook meer zicht krijgen op het 
denken en handelen van overheidsprofessionals, zowel bestuurders als ambtenaren bij gemeenten en 
rijksoverheid, met betrekking tot institutioneel racisme. Door bestaande tools en de handreiking door te 
ontwikkelen, willen we bijdragen aan de effectiviteit van antiracisme-interventies. 
 
Hiermee:  

a) Stelt KIS lokale en nationale overheidsorganisaties en hun medewerkers in staat om meer kennis van 
en zicht te krijgen op de mechanismen die institutioneel racisme veroorzaken, in stand houden en/of 
vergroten en aan de andere kant institutioneel racisme tegengaan en/of verminderen. 

b) Stimuleert KIS de (door)ontwikkeling van antiracisme-interventies in de context van een breder 
diversiteitsbeleid in overheidsorganisaties op basis van wetenschappelijke, praktijk- en 
ervaringskennis. 

c) Draagt KIS bij aan de ontwikkeling van (door wetenschappelijke bevindingen onderbouwde) 
antiracisme-interventies. 
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KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
ook een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van 
KIS liggen en waarop andere factoren van invloed zijn, namelijk: 

d) Dat er binnen lokale en nationale overheidsorganisaties en hun management, bestuur en 
medewerkers (meer) bewustwording, motivatie en draagvlak is voor het onderzoeken, bespreken en 
aanpakken van institutioneel racisme. 

e) Dat een toenemend aantal overheden het antiracisme- en diversiteitsbeleid heeft (door)ontwikkeld. 
f) Dat de overheid gelijke kansen en dezelfde kwaliteit van dienstverlening aan iedereen biedt, ongeacht 

migratieachtergrond. 

Inhoudelijke prioriteiten 

Binnen deze programmalijn liggen de inhoudelijke focus en prioriteiten bij: 

1. Kennisontwikkeling en inzichten verkrijgen. 
2. Bijdragen aan de ontwikkeling van antiracisme-interventies. 
3. Inzicht krijgen in de effectiviteit van antiracisme-interventies in de context van een breder 

diversiteitsbeleid in overheidsorganisaties. 
 
De focus binnen deze programmalijn ligt op ambtenaren en bestuurders van de lokale en nationale 
overheid. We starten bij gemeenten omdat in 2021 al is begonnen met een project in de G4 die nieuwe 
kennis en inzichten oplevert die toegepast kunnen worden in andere gemeenten. Zodoende sluit de kennis 
die we in 2021 hebben ontwikkeld naadloos aan op deze meerjarige programmalijn. In tweede instantie 
focussen we ons op de Rijksoverheid. De strategie om de doelen en prioriteiten binnen vier jaar te bereiken 
bestaat uit: 
 
2022-2023: Met overheidsprofessionals kennis ontwikkelen over hoe binnen overheidsorganisaties wordt 
gedacht, gesproken en gehandeld rondom institutioneel racisme, aan de hand van bronnenonderzoek en 
gesprekken (zowel individueel als in groepsverband). 
 
2024: Kennis delen, verspreiden en bespreken met betrokken overheidsorganisaties en anderen, deze 
toepassen en hiermee ook bijdragen aan de ontwikkeling van interventies door interventie-ontwikkelaars 
en evaluatie. 
 
2025: Onderzoek naar effectiviteit van de interventies en evaluatie. We werken samen met professionals 
bij lokale en nationale (semi-)overheidsorganisaties, ervaringsdeskundigen (gedupeerden institutioneel 
racisme), maatschappelijke organisaties, experts, wetenschappers, anti-discriminatievoorzieningen en de 
VNG. Vanuit het ministerie van SZW en de Eerste Kamer lopen er meerdere onderzoeken op dit terrein en 
is men bezig met de programmering van een Nationaal Bureau Discriminatie Coördinator. Daar is bij het 
schrijven van deze programmalijn nog geen duidelijkheid over. Met dit onderzoeksproject willen we 
aansluiten op de landelijke ontwikkelingen en waar mogelijk een of twee rijksoverheidsdiensten betrekken.  
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Programmalijn 7: Zorg-, welzijn- en onderwijsprofessionals in de diverse samenleving 

Doel programmalijn 
 
Deze programmalijn is gericht op het met kennis ondersteunen van het stimuleren, verbeteren en 
ontwikkelen van diversiteitssensitiviteit in zorg, welzijn en onderwijs. We hebben specifiek aandacht voor 
professionals en managers binnen deze sectoren, omdat zij met overlappende uitdagingen en vragen te 
maken hebben. 
 
In dit programma richten wij ons op het stimuleren van het verbeteren van de diversiteitssensitiviteit van 
professionals door het delen van kennis en tools en het stimuleren van leernetwerken. Wij willen 
brancheorganisaties voor Jeugdhulp en het Pabo-onderwijs ondersteunen bij hun rol in het bevorderen 
van diversiteitsensitief werken in de organisaties en het bevorderen van gelijke kansen. Daarbij is het doel 
om zo op organisatorisch niveau de juiste randvoorwaarden te creëren voor diversiteitsensitief werken. 
 
Hiermee: 

a) Stelt KIS de genoemde doelgroepen in staat om passende kennis van en inzicht te krijgen in 
diversiteitssensitief werken 

b) Stimuleert KIS dat de (door)ontwikkeling van aanpakken en werkwijzen voor diversiteitssensitief 
werken in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs gebaseerd zijn op wetenschappelijke, praktijk- en 
ervaringskennis. 

 
KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop ook andere factoren van invloed zijn. We willen dat: 

c) Onze doelgroepen beschikken over relevante informatie over diversiteitssensitief werken en hun 
handelen daarop kunnen baseren. 

d) Organisaties in deze sectoren in hun beleid expliciet rekening houden met etnisch- culturele diversiteit. 
e) Er op een diversiteitssensitieve manier gewerkt wordt in de zorg, welzijnswerk en onderwijs, zodat 

iedereen in deze sectoren gelijke kansen en dienstverlening krijgt, ongeacht migratieachtergrond. 

 
Wat is diversiteitssensitief werken? 
Diversiteitssensitief werken betekent enerzijds dat een professional de meervoudige identiteiten en 
kenmerken die mensen kunnen hebben (h)erkend en tot hun recht laat komen door middel van 
professioneel handelen. Het betreft vier elementen:  

1. het kunnen herkennen, erkennen en tot hun recht laten komen van de grote diversiteit tussen mensen; 
2. het kunnen herkennen en kunnen omgaan met verschillen in capaciteiten (onder meer in Nederlandse 

taal en kennis van de Nederlandse samenleving);  
3. het kunnen herkennen van minderheids- en dominante posities en uitsluitingsmechanismen; 
4. 4) het onbevooroordeeld en gelijkwaardig kunnen behandelen van mensen.  

Anderzijds vraagt diversiteitssensitief werken om een organisatie waarin op verschillende niveaus en 
binnen verschillende processen waaronder management aandacht is voor diversiteitssensitief zijn en 
inclusiviteit.  
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Inhoudelijke prioriteiten 
 
Tot nu toe is de aandacht voor diversiteitssentiviteit op managementniveau te fragmentarisch geweest. 
KIS heeft inhoudelijke en procestools ontwikkeld, maar organisaties hebben nog onvoldoende 
geïnvesteerd in integrale en duurzame verbeteringen. We kiezen daarbij voor een focus op de Jeugdhulp 
en het Pabo-onderwijs, omdat op de werkvloer de noodzaak gevoeld wordt om hier duurzaam in te 
investeren. Ook hebben we in het verleden hier al producten voor ontwikkeld. En de jeugd heeft de 
toekomst! We verdelen de aandacht over stedelijke en niet-stedelijke gebieden. We werken daarbij samen 
met Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, 1Sociaaldomein, Landelijk Overleg Lerarenopleiding 
Basisonderwijs (LOBO) en de PO-Raad. 

Prioriteit 1: Toegankelijk maken van tools en aanbod voor deskundigheidsbevordering ten behoeve van 
competentieontwikkeling van professionals 
Er is vraag naar ontwikkeling van diversiteitssensitiviteit en meer professionele competenties voor werken 
in de jeugdhulp en het primair onderwijs. Professionals in deze sectoren hebben moeite om met cliënten 
of leerlingen te werken als er sprake is van (grote) verschillen in referentiekader tussen cliënten/leerlingen 
onderling en tussen henzelf en de cliënten/leerlingen. Professionals herkennen diversiteits- en 
inclusievraagstukken vaak niet als zodanig6 en/of zien in de dagelijkse drukte van de professie de 
noodzaak of urgentie ervan niet7. Zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen hebben niet voldoende zicht op 
het bestaande aanbod aan kennis, tools en (na)scholingsmogelijkheden. 

Prioriteit 2: Overdragen actuele en wetenschappelijke kennis en stimuleren van leernetwerken 
Sociaal-, zorg-, en onderwijsprofessionals zijn in hun scholing niet voldoende voorbereid op werken in 
(super)diverse contexten en krijgen weinig gelegenheid om te investeren in de ontwikkeling van 
diversiteitssensitief werken. Bestaande kennis wordt te weinig ingezet in praktijk en opleiding. Er is 
behoefte aan actuele praktijk- en wetenschappelijke kennis (onder meer over wat werkt en wat niet) over 
diversiteitssensitief werken, over de ontwikkeling van diversiteitscompetenties en over hoe deze kennis 
geïntegreerd kan worden in praktijk en opleiding. Ook is er behoefte aan kennis over de wijze waarop via 
leernetwerken kennis kan worden uitgewisseld en bottom-up verbeterprocessen kunnen worden gestart 
in de deelnemende organisaties. 

Prioriteit 3: Urgentiebesef op managementniveau en ‘organisatie-breed’ vergroten 
De noodzaak om diversiteitssensitief te werken, wordt in de Jeugdhulp en bij de Pabo’s vaak wel gezien 
op de werkvloer. Maar de urgentie om de praktijk substantieel te verbeteren wordt vaak nog niet 
uitgedragen door het management waardoor verandering niet in gang gezet wordt. Het heeft geen 
prioriteit omdat de organisaties kampen met krappe budgetten, wachtlijsten en personeelstekort. Wij 
willen het besef vergroten dat diversiteitssensitief werken juist kan bijdragen aan efficiënter en effectiever 
werken en ook personeelstekorten kan inlopen door gerichte werving en het vergoten van het bereik op 
de arbeidsmarkt. In het algemeen is de inzet vooral projectmatig (en daarmee tijdelijk) en niet structureel 
en duurzaam. De vraag van professionals (in opleiding) wordt te weinig gehoord en opgepakt door het 
management. Zij willen dat het management binnen de organisatie actief het inzicht vergroot dat de 
kwaliteit van het werk in deze samenleving vraagt om diversiteitssensitief werken. Ook hebben ze 
behoefte aan concrete tools en stappenplannen om het verbeterproces op organisatieniveau vorm te 
geven in de verschillende specifieke contexten. 

 
6  Voorbeelden uit het onderwijs Abacioglu et al., 2019; Weiner, 2015; Van den Bergh et al., 2010. 
7  https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/diversiteitskader-wijkteams.pdf. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X1832290X?casa_token=gv3jkYqBz7MAAAAA:REoTEcUGdAtoX_H6wehMwqEPfuHXIuSkJyM8F45Nb6XV3glJeRDRkRH_YeLpe0uTBrkQFd590A
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01419870.2014.894200?casa_token=bzffSBvQ7SYAAAAA:gca44d9cE7G8jYjTWwO98e0ak1ffJT-gmwjyy6qgOHaU34CL-ZXLBFUMDqMz7OsDccSkRzwN4HLm
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0002831209353594?casa_token=8WoebJRZSUEAAAAA%3AMfzkReLwk9396QnBZs7NTQnTtee7hunE7JuykbWI8TtBh8HhsRLefhX8reXOT0x1itiXBoDhzt2O&
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Strategie 
 
2022: We onderzoeken samen met beroeps-, kennis- en brancheorganisaties gerelateerd aan Pabo’s en 
Jeugdhulp hoe wij organisaties in beweging kunnen krijgen en met welke organisaties we aan de slag 
kunnen gaan met leernetwerken en uitwisseling.  
 
2023: We continueren de ondersteuning van branche- en andere landelijke organisaties bij het opzetten 
en uitrollen van regionale leernetwerken. We ondersteunen brancheorganisaties bij de ontwikkeling van 
landelijke verbeterprogramma’s. Wij ontwikkelen tools om de randvoorwaarden in organisaties goed te 
laten aansluiten op de behoeften van professionals. We ondersteunen de Pabo’s in het experimenteren 
met een interventie (een nieuwe lesmodule of andere aanpassing op het niveau van het curriculum of een 
aanpak op managementniveau). Daarbij brengen we in kaart hoe het proces verloopt en wat bevorderende 
factoren en knelpunten zijn. 
 
2024: We inventariseren ‘good practices’ en brengen die in beeld door middel van artikelen en audiovisueel 
materiaal. Tevens bevragen we diverse cliënten in de jeugdhulp en leerlingen /studentengroepen naar hun 
mening over het diversiteitssensitief werken. Wij stimuleren dat de brancheorganisaties het 
diversiteitssensitief werken blijvend aandacht geven en ondersteunen bij het formuleren van 
diversiteitsaspecten in beroepsprofielen, kwaliteitsrichtlijnen, kwaliteitstoetsing en audits, 
competentieprofielen en accreditatie-eisen. In lijn hiermee gaan we onderzoeken hoe de kennis over 
diversiteitssensitief werken beter kan worden geïntegreerd in de curricula van de opleidingen voor 
docenten.  
 
2025: In het laatste jaar evalueren we samen met beroeps-, kennis- en brancheorganisaties in de 
jeugdhulp de vorderingen in de landelijke verbeterprogramma’s en ondersteunen wij de 
brancheorganisaties bij de bijstellingen. We onderzoeken de mogelijkheid voor het opzetten van een 
sectoraal platform voor ondersteuning van diversiteitssensitief werken en regionale uitwisseling. Waar 
mogelijk dragen wij onze producten en ondersteuningsmogelijkheden over aan sectorale platforms 
diversiteitssensitief werken of andere partners. Wij richten ons tevens op schoolbesturen in het primair 
onderwijs en sectororganisaties die zich richten op lerarenopleidingen en bekwaamheidsprofielen 
ontwerpen opdat nog meer lerarenopleidingen aangezet worden tot ontwikkeling. 
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Thema 3: Sociale verbondenheid 

Programmalijn 8: Voorkomen ongewenste polarisatie, spanningen en segregatie 

Doel programmalijn 
 
KIS wil bijdragen aan het voorkomen en verminderen van ongewenste polarisatie, spanningen en 
segregatie in de Nederlandse samenleving. Dit doen we door de kennisbasis hierover te vergroten en deze 
kennis te vertalen naar handelingsperspectieven voor 1) gemeenten, 2) professionals die werken op het 
snijvlak van sociaal domein en veiligheidsdomein en 3) professionals die werken met jongeren en 
maatschappelijke initiatieven. We focussen de komende vier jaar hierbij op welke wijze identiteiten 
bijdragen aan polarisatie dan wel groepen juist kunnen verbinden en wat de gevolgen zijn van de praktijk 
om de grote variëteit aan opvattingen, nuances of verschillen te negeren en te reduceren tot een indeling 
in ‘hokjes’. Hoe werken zulke labeling-mechanismes, hoe en waar manifesteren deze zich, wat is de impact 
op identiteiten en polarisatie, en welke inzichten levert dit op voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid? 
Anderzijds willen we bestaande kennis en methodieken voor de aanpak en vroesignalering van 
ongewenste polarisatie op een toegankelijke manier ontsluiten voor onze doelgroepen en faciliteren dat 
zij deze kunnen toepassen in vraagstukken die ze in hun (werk)praktijk tegenkomen.  
 
Hiermee:  

a) Stelt KIS relevante partijen in staat om meer kennis te hebben en te benutten over hoe identiteiten en 
‘labeling’ bijdragen aan ongewenste polarisatie dan wel groepen mensen kunnen verbinden. 

b) Stimuleert KIS het vroegtijdig signaleren en aanpakken van ongewenste polarisatie, spanningen en 
segregatie door bestaande kennis te vertalen met en naar de praktijk en eventuele nieuwe 
kennisvragen op te halen.  

KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop andere factoren van invloed zijn. KIS streeft ernaar dat: 

c) De doelgroepen weten wat er speelt op dit terrein en ze ook weten hoe zij kunnen handelen. 
d) Organisaties en professionals die een rol (kunnen) spelen bij de aanpak van ongewenste polarisatie, 

segregatie en spanningen dit doen op basis van de kennis die voorhanden is. 
e) Ongewenste polarisatie, spanningen en segregatie vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt 

door de doelgroepen en daarmee worden verminderd.  
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Wat verstaan wij onder ongewenste polarisatie? 
Onder ongewenste polarisatie8 verstaan wij ‘de verscherping van bestaande verschillen tussen groepen 
tot hardnekkige tegenstellingen waarbij groepen niet meer constructief met elkaar kunnen 
communiceren’. Dit kan leiden tot segregatie, spanningen en zelfs grensoverschrijdend of gewelddadig 
gedrag tussen groepen.  
 
Binnen deze programmalijn richten wij ons op de volgende vormen van polarisatie:  
• Polarisatie, spanningen en segregatie die zich voltrekt langs etnische, culturele en religieuze 

scheidlijnen. Hierbij houden we oog voor (de invloed van) andere scheidslijnen die polarisatie, 
spanningen en segregatie kunnen versterken of tot maatschappelijke onrust kunnen leiden.9  

• ‘Horizontale polarisatie’ tussen groepen burgers en ‘verticale polarisatie’ van burgers naar de overheid 
en instituties. Een gebrek aan vertrouwen van burgers naar de overheid en instituties kan wantrouwen 
en polarisatie tussen bevolkingsgroepen versterken.10  

• Ongewenste polarisatie kan zich zowel ‘offline’ als online manifesteren. Beide domeinen zijn relevant 
voor deze programmalijn. 

• Bij segregatie ligt onze focus op ongewenste gevolgen van parallelle werelden of ‘bubbels’ waarin 
groepen offline en online zich in de eigen groep terugtrekken met gelijkgestemden en uitwisseling van 
ideeën en perspectieven niet of minder plaatsvindt. 
 

Inhoudelijke prioriteiten 

Prioriteit 1: Bestaande kennis vertalen met en naar de praktijk en nieuwe kennisvragen verkennen 
Gemeenten, maatschappelijke organisaties en sociaal werkers zoeken naar houvast om het hoofd te 
bieden aan ongewenste polarisatie. Juist omdat er zoveel contexten zijn waarin polarisatie zich kan 
manifesteren is het belangrijk om te kunnen beoordelen welke aanpak het beste bij een specifieke situatie 
past. Vanuit het veld is er een duidelijke vraag: welke aanpakken kunnen het beste ingezet worden om 
ongewenste polarisatie vroegtijdig te signaleren en te verminderen? En ook: hoe kan de veerkracht en 
weerbaarheid van groepen en de samenleving worden versterkt om polarisatie het hoofd te bieden? Er 
zijn hiervoor al handreikingen en denkkaders beschikbaar, maar professionals11 en gemeenten hebben 
behoefte aan vertaling naar specifieke contexten en dilemma’s waar zij in de praktijk mee te maken 
hebben. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: 

• Hoe zorg je ervoor dat polarisatie bij relevante stakeholders voldoende op het netvlies komt, ook in 
periodes van rust (handelen in ‘vredestijd’)?  

• Hoe zorg je voor meer verbinding tussen het sociaal- en veiligheidsdomein in de aanpak van 
polarisatie en hoe kom je tot meer integraal beleid? 

• Welke aanpakken zijn bij specifieke casussen van polarisatie (offline of online) het meest geschikt? 
 

  

 
8  Polarisatie is niet altijd onwenselijk. Het kan ook productief zijn en emancipatie van (achtergestelde) groepen bevorderen. 
9  Polarisatie kan ook ontstaan langs scheidslijnen zoals arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, stad en platteland, politieke voorkeur 

of actuele maatschappelijke thema’s (Coronamaatregelen, Black Lives Matter, energietransitie). 
10  Dit speelt nog sterker indien groepen het gevoel hebben dat de overheid ‘er niet voor hun is’ of dat zij menen achtergesteld te 

worden ten opzichte van anderen. Dit sentiment speelt breed in de samenleving zowel bij groepen met een niet-westerse 
achtergrond als groepen zonder migratieachtergrond. 

11  Zowel uitvoerend professionals als leidinggevenden in het sociaal domein (bijvoorbeeld jongerenwerk, sociaal werk) en het 
veiligheidsdomein. 
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KIS zal in afstemming met gemeenten en professionals zulke kennis toepasbaar maken door onder meer 
workshops, masterclasses en leer- en verbetertrajecten. We richten ons op verschillende doelgroepen: 
gemeenten, professionals die werken op het snijvlak van het sociaal domein en veiligheidsdomein, 
professionals die werken met jongeren en maatschappelijke initiatieven. 

Prioriteit 2: Kennis ontwikkelen over sociale categorieën en identiteit als bindmiddel of scheidslijn 
Er bestaat behoefte aan kennis over de rol van identiteit bij het ontstaan van polarisatie en bij de 
mogelijkheden om via geconstrueerde (gemeenschappelijke) identiteiten polarisatie te kunnen 
verminderen. Zo is in de context van polarized identities12 in Nederland nog vrij weinig bekend over de 
verschillende groepsidentiteiten en hoe individuen zich binnen een context van polarisatie verhouden naar 
de in- en outgroup.13 Dit geldt voor mensen die vanuit ideologische invalshoek bepaalde identiteiten niet 
met elkaar verenigbaar beschouwen, maar ook als individuen te maken hebben met een meervoudige 
identiteit die vanuit (een deel van) de samenleving als conflicterend wordt beschouwd (bijvoorbeeld 
moslims versus niet-moslims of Westers versus niet-Westers). In de komende vier jaar wil KIS 
onderzoeken op welke wijze identiteiten bijdragen aan polarisatie dan wel groepen juist kunnen verbinden. 
Welke narratieven zijn hierin dominant en welke inzichten zijn nodig om mee te nemen in ontwikkeling en 
vervolgens ook uitvoering van beleid en praktijk? Hieraan gerelateerd is de vraag wat de gevolgen zijn van 
de praktijk in het huidige maatschappelijk debat om de grote variëteit aan 
opvattingen/nuances/verschillen te negeren en in plaats daarvan te reduceren tot indeling in ‘hokjes’ 
(bijvoorbeeld door mensen ‘racistisch’, ‘antiwesters’ of ‘woke’ te noemen). Wat is het effect van deze 
labels, hoe en waar manifesteren deze zich, wat is de impact op identiteiten en polarisatie, en welke 
inzichten levert dit op voor ontwikkeling en uitvoering van beleid en praktijk?  

Strategie 

Prioriteit 1: De kennisbasis voor de aanpak van ongewenste polarisatie up-to-date houden en delen met 
het veld. Kennis benutten in het maatschappelijk debat en rond actuele ontwikkelingen.  

Prioriteit 2: We gaan in het 1e jaar in de praktijk en literatuur op zoek naar voorbeelden hoe mensen zich 
verbinden op hun identiteit(en), in hoeverre dit polariserend of verbindend werkt, en welke rol labeling 
speelt. In het 2e jaar zorgen we, op basis van wat er is opgehaald in jaar 1, voor een wetenschappelijke 
inkadering. We bundelen de kennis in een ‘wat werkt-dossier’. In het 3e jaar vertalen we het ‘wat werkt-
dossier’ naar concreet handelingsperspectief. Het 4e jaar focust op kennisbenutting.  
 
Ten aanzien van beide prioriteiten werken we zoveel mogelijk samen met andere kennispartners (ESS, 
Platform JEP en anderen), sleutelpersonen/gemeenschappen, gemeenten en leden van de KIS-
community. 
  

 
12  Boutellier (2021) stelt: Identiteitspolitiek is de context voor de actuele polarisatie. Zie ook Hammack (2006). 
13  Ook programmalijn 1 “Opvoeding en ontwikkeling jongeren” geeft aandacht aan identiteit, echter met een andere insteek 

(opvoeden/opgroeien versus polarisatie/maatschappelijk debat) en doelgroepen (jongeren versus brede bevolking). De 
onderzoekers zullen met elkaar in contact staan over de vorderingen van beide projecten en inhoudelijk uitwisselen. 
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Programmalijn 9: Samenleven in (super)diversiteit 

Doel programmalijn 
 
KIS wil bijdragen aan respectvol samenleven in (super)diverse wijken en buurten tussen mensen met 
verschillende achtergronden. Dit doen we door een stevige kennisbasis te ontwikkelen op het stimuleren 
van lichte en spontane vormen van ontmoeting en contact, oftewel publieke familiariteit. We werken 
daarbij toe naar handelingsperspectief voor gemeenten, maatschappelijke organisaties, professionals en 
vrijwilligers die in buurten of wijken (kunnen) bijdragen aan dit doel.  
 
Hiermee:  

a) Stelt KIS de relevante partijen in staat om kennis en inzicht te krijgen in het bevorderen van respectvol 
samenleven in (super)diverse wijken en buurten door middel van het stimuleren van lichte en 
spontane vormen van ontmoeting en contact. 

b) Stimuleert KIS dat deze partijen gebruik kunnen maken van werkzame interventies en methoden om 
burgers bij het samenleven te ondersteunen. 

KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop andere factoren van invloed zijn. KIS wil dat: 

c) Meer gemeenten, sociaal professionals en vrijwilligers kennis over het bevorderen van respectvol 
samenleven benutten in hun (werk)praktijk. 

d) Er in meer buurten en wijken een situatie ontstaat waarin bewoners elkaar herkennen, vertrouwd met 
elkaar raken en elkaar zo nodig durven aan te spreken. 

e) Het bevorderen van respectvol samenleven in superdiverse wijken en buurten. 

Inhoudelijke prioriteiten 
 
Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving met een grote verscheidenheid naar 
herkomst en een kortere verblijfsduur van de hedendaagse migranten. De groeiende verscheidenheid in 
Nederlandse steden (superdiversiteit) slaat lokaal neer in wijken waar bewoners met een ‘Nederlandse 
achtergrond’ numeriek in de minderheid zijn en waar niet meer één bevolkingsgroep de meerderheid 
uitmaakt, constateert de WRR in haar rapport De nieuwe verscheidenheid (2018). In deze wijken zijn 
tweede en derde generatie Nederlanders met een migratieachtergrond (Turks, Antilliaans, Surinaams en 
Marokkaans) inmiddels ‘zittende’ groepen. Op basis van bevolkingsprognoses wordt verwacht dat veel 
wijken in de nabije toekomst nog veel diverser zullen zijn samengesteld. Dit heeft mogelijk gevolgen voor 
de sociale veerkracht en de leefbaarheid en daarmee ook voor het samenleven tussen groepen. Daarom 
vraagt de huidige werkelijkheid om een nieuw perspectief op samenleven.  
 
Volgens het WRR-rapport Samenleven in verscheidenheid (2020), scoren buurten waarin de 
verscheidenheid groot is, minder goed op onderling vertrouwen tussen de inwoners in de buurt. Bewoners 
hebben er minder contact met elkaar en beoordelen hun leefomgeving als negatiever. Toenemende 
diversiteit zet de sociale cohesie onder druk en maakt ontmoeting en begrip tussen verschillende mensen 
moeilijker. Botsende leefstijlen, normen en waarden kunnen in deze wijken leiden tot fricties en 
spanningen. Dit is volgens de WRR voor een belangrijk deel te wijten aan een tekort aan publieke 
familiariteit: bewoners zijn onvoldoende in staat elkaars gedrag te (her)kennen en te voorspellen, 
waardoor ze niet goed weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om 
andere buurtbewoners aan te spreken op ongewenst of overlast gevend gedrag (Broekhuizen, Van 
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Wonderen & Van Marissing, 2013). Volgens de WRR kan een tekort aan publieke familiariteit in buurten 
ook zorgen voor een verminderd gevoel van sociale veiligheid en een grotere kans op delinquentie. Naast 
toegenomen diversiteit lijken overigens ook andere ontwikkelingen een rol te spelen in de afname van 
publieke familiariteit, zoals digitalisering van sociale netwerken en de opkomst van online winkelen.  
 
De WRR (2020) pleit ervoor om het samenleven tussen burgers te ondersteunen door publieke familiariteit 
te bevorderen, onder andere door het faciliteren van positieve contacten en goede fysieke en sociale 
voorzieningen op buurtniveau. Publieke familiariteit betekent dat inwoners elkaar beter leren (her)kennen 
– via vanzelfsprekende ontmoetingen in de publieke ruimte, bij het schoolplein of het buurtcentrum – 
zodat men elkaars gedrag beter begrijpt en respect voor elkaar opbouwt. Dat is niet alleen in de 
superdiverse samenleving een uitdaging, maar ook in wijken waar gentrificatie speelt en in van oudsher 
‘witte’ wijken die te maken krijgen met een instroom van nieuwkomers. Het KIS-onderzoek uit 2021 naar 
segregatie in wijken wijst uit dat de culturele diversiteit in de onderzochte wijken dermate groot is, dat 
inzet op overbruggend contact (tussen groepen) weinig oplevert en dat er behoefte is aan het stimuleren 
van wederzijds begrip via lichte contacten. De veronderstelling is dat wanneer bewoners meer publiek 
familiair met elkaar zijn, ze meer bereid zijn om rekening te houden met elkaar, waardoor gemakkelijker 
ongeschreven regels en omgangsvormen in de woonomgeving kunnen ontstaan. KIS wil hier de komende 
jaren een stevige kennisbasis voor ontwikkelen.  

Strategie 
 
In deze programmalijn ontwikkelt KIS concrete, toepasbare kennis over hoe respectvol samenleven in 
buurten en wijken kan worden bevorderd. We bouwen voort op kennis uit wetenschap en praktijk en 
werken toe naar handelingsperspectief: hoe kun je als gemeente, maatschappelijke organisatie, 
woningcorporatie, professional of vrijwilliger in de wijk bijdragen aan een klimaat waarin bewoners elkaar 
herkennen, vertrouwd met elkaar raken en elkaar zo nodig durven aan te spreken? De werkzaamheden 
worden afgestemd met de programmalijn ‘Voorkomen ongewenste polarisatie, spanningen en 
segregatie’.  
 
• Jaar 1: Analyse van wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis over het bevorderen van publieke 

familiariteit in superdiverse wijken. Het gaat om vragen als: wat is publieke familiariteit (en welke 
theoretische concepten zijn relevant)? Hoe manifesteert dit zich (wat weten bewoners van elkaar, 
welke beelden heersen over en weer?) in superdiverse wijken, in gentrificerende wijken en in ‘witte’ 
wijken/dorpen die te maken krijgen met een instroom van nieuwkomers? En welke interventies 
worden in de praktijk ingezet om publieke familiariteit te bevorderen?  

• Jaar 2: Op basis van de resultaten uit het eerste jaar, bepalen we welke onderdelen we gaan verdiepen. 
Mogelijk onderzoeken we hoe inclusieve communicatie door een gemeente kan worden benut om 
samenleven in (super)diversiteit en ‘inclusief Nederlanderschap’ te bevorderen. Dit is een vraag die in 
de (super)diverse context steeds vaker opkomt bij bestuurders en beleidsmakers.  

• Jaar 3: De ontwikkelde kennis vertalen we naar concreet handelingsperspectief, zowel gericht op 
werkzame interventies en methoden als op de mogelijke rol en bijdrage van verschillende actoren 
(bestuurders, burgemeester of sociale professionals) aan respectvol samenleven. 

• Jaar 4: Hier zetten we in op kennisbenutting en dragen we bij aan de implementatie van de 
ontwikkelde kennis door onder meer gemeenten (beleidsmakers en bestuurders), sociaal 
professionals, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en leden van de KIS-community. 
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Programmalijn 10: Effectief discriminatie verminderen 

Doel programmalijn 
 
Onze ambitie is om bij te dragen aan het verminderen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur 
en religie. Dit doen we door relevante kennis op het terrein van discriminatie te ontwikkelen waarmee 
handelingsperspectief wordt geboden aan relevante partijen. We richten ons met name op gemeenten, 
ontwikkelaars en uitvoerders van interventies en stakeholders zoals de VNG, antidiscriminatiebureaus, 
ministeries en de lokale civiele samenleving. We leggen de focus binnen deze programmalijn op de aanpak 
van discriminatie in wijken, buurten en op sociale media. We ontwikkelen nieuwe kennis, ondersteunen 
onze doelgroepen bij het toepassen van die kennis, bieden inzicht in effectieve interventies en effectief 
beleid, en ontsluiten kennis van andere (kennis)instellingen.  
 
Hiermee: 

a) Stelt KIS relevante partijen in staat om voldoende kennis en inzicht te krijgen over wat er speelt op het 
terrein van discriminatie en hoe dit (effectief) aan te pakken. 

b) Stimuleert KIS dat de discriminatieaanpak en (door)ontwikkeling van antidiscriminatie-interventies 
worden gebaseerd op wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis. 

KIS werkt concreet aan bovenstaande doelen die in onze directe invloedssfeer liggen. Hiermee willen we 
een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen die buiten de directe invloedssfeer van KIS 
liggen en waarop andere factoren van invloed zijn. KIS wil bevorderen dat: 

c) Onze doelgroepen weten wat er speelt op dit terrein, en ze ook weten hoe zij kunnen handelen. 
d) Een toenemend aantal gemeenten en andere relevante partijen onderbouwd beleid hebben ontwikkeld 

om discriminatie te voorkomen en/of te bestrijden. 
e) Er sprake is van een afname van discriminatie. 

Inhoudelijke prioriteiten 

Prioriteit 1: Verbeteren interventies 
Er zijn uiteenlopende interventies beschikbaar tegen discriminatie, zowel op landelijk als lokaal niveau. 
Maar uit KIS-onderzoeken is naar voren gekomen dat lang niet alle interventies tegen discriminatie 
gestoeld zijn op de werkzame mechanismen zoals bekend uit de wetenschap. Het is daarom cruciaal dat 
de ontwikkelaars en uitvoerders van antidiscriminatie-interventies weten wat de werkzame mechanismen 
zijn, zodat zij op basis van die kennis hun interventies kunnen verbeteren of nieuwe kunnen ontwikkelen 
op onontgonnen terreinen zoals openlijk racisme. Vaak wordt begeleiding gevraagd bij deze aanpassing 
of ontwikkeling, zo is de ervaring van KIS. Wanneer je bijvoorbeeld jarenlang op een bepaalde manier 
gewerkt hebt is niet gemakkelijk om in een keer een omzwaai te maken wanneer deze aanpak niet effectief 
blijkt te zijn. Tevens is belangrijk dat er meer inzicht komt in de praktische randvoorwaarden waaronder 
de werkzame mechanismen uit de wetenschap tot bloei kunnen komen in de praktijk, zodat de interventie-
ontwikkelaars deze kunnen waarborgen. Op deze manier kan de effectiviteit van interventies worden 
verbeterd. Dit is in het bijzonder belangrijk voor gemeenten. Om de lokale aanpak vorm te geven is het 
nodig dat er een breed scala aan goed onderbouwde antidiscriminatie-interventies beschikbaar is waaruit 
gemeenten kunnen kiezen.  
  

https://www.kis.nl/publicatie/openlijk-en-onomwonden-racisme
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Prioriteit 2: Overzicht van interventies voor gemeenten 
Gemeenten vragen zich af welke interventies en aanpakken er in de eigen gemeente het beste ingezet 
kunnen worden om discriminatie te verminderen. Specifieke vragen hierbij zijn onder andere: welke 
antidiscriminatie-interventies en aanpakken zijn geschikt zijn om discriminatie op wijk- en buurtniveau 
terug te dringen? En hoe werk je intersectioneel, in de zin dat je antidiscriminatie-interventies inzet die 
verschillende vormen van discriminatie (dus racisme, seksisme, heteroseksisme et cetera) verminderen? 
Deze behoeften gaan we daarom verder verkennen. We willen hierop inspelen door gemeenten van een 
overzicht van kansrijke interventies te voorzien. De verwachting is dat dit het lokale antidiscriminatiebeleid 
van gemeenten een ‘boost’ zal geven. 

Prioriteit 3: Stevigere aanpak online discriminatie 
Discriminatie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Een veelvoorkomend probleem is online discriminatie 
op onder meer sociale media. De afgelopen jaren zijn hier verschillende aanpakken voor ontwikkeld (zoals 
#DatMeenJeNiet) die uitgeprobeerd zijn in de praktijk. Ook is er veel nieuw (internationaal) onderzoek op 
dit thema bijgekomen. Duidelijk moet worden welke partijen (overheid, ngo’s, sociale mediabedrijven) wat 
precies kunnen doen aan online discriminatie en hoe zij gestimuleerd kunnen worden in het pakken van 
hun rol. Het opsporen en vervolgen van online haat en discriminatie gebeurt bijvoorbeeld nog weinig. 
Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen. Zo lijken er steeds vaker buitensporige reacties te komen op 
mensen die discriminatie bespreekbaar maken. Denk bijvoorbeeld aan de reacties op Clarice Gargard 
waarvoor 24 verdachten zijn veroordeeld. ‘Openlijk en omwonende racisme’ zoals KIS eerder heeft 
onderzocht is dus nu vaak online. De bedoeling is om het komende jaar door middel van onderzoek 
recente wetenschappelijk kennis in kaart te brengen en nieuwe ontwikkelingen te beschrijven en te duiden 
zodat duidelijker wordt in de jaren erna hoe we een stevigere aanpak van online discriminatie kunnen 
ontwikkelen en welke vervolgactiviteiten nodig zijn.  

Strategie 

Prioriteit 1: Verbeteren interventies 
2022: ontwikkelaars en uitvoerders van antidiscriminatie-interventies ondersteunen in het vergroten van 
de effectiviteit van hun interventie. Dit doen we op basis van de kennis die KIS de afgelopen jaren 
verzameld heeft (zie onder andere het Wat werkt dossier discriminatie verminderen). Ontwikkelaars 
kunnen zelf vragen stellen aan KIS en dit gebeurde de afgelopen jaren ook al regelmatig. Door deze 
ondersteuning kunnen zij zich voorbereiden om opgenomen te worden in het overzicht van interventies 
voor gemeenten (zie prioriteit 2).  
 
2023: kwalitatief evaluatieonderzoek naar intersectionele antidiscriminatie-interventies op buurt- en 
wijkniveau. Het gaat om het verzamelen van nieuwe kennis waarbij voortgebouwd wordt op eerder KIS-
onderzoek naar de intersectionele aanpak van discriminatie. Nieuw is dat we nu niet alleen gaan kijken 
naar wat de werkzame mechanismen zijn volgens de theorie, maar gaan onderzoeken hoe en wanneer 
deze werkzame mechanismen voor een intersectionele aanpak zoals bekend uit de theorie, tot bloei 
komen in de praktijk. Dit doen we door kwalitatief evaluatieonderzoek uit te voeren bij een aantal kansrijke 
interventies. De ervaring van KIS is dat dit type onderzoek praktisch toepasbare kennis oplevert voor 
verschillende interventie-ontwikkelaars om hun interventie te verbeteren14.  
 
2024-2025: kennis uit bovenstaand evaluatieonderzoek implementeren bij antidiscriminatie-interventies 
binnen de gemeentelijk context. 

 
14  KIS deed eerder dit type onderzoek naar antidiscriminatie-interventies in het onderwijs. Dit leverde op-maat-advies op voor de 

onderzochte interventies maar ook een publicatie met inzichten voor alle antidiscriminatie-interventies in het onderwijs.  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Boetes-en-taakstraffen--voor-Facebook-reacties-richting-NRC-columniste.aspx
https://www.kis.nl/publicatie/openlijk-en-onomwonden-racisme
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie
https://www.kis.nl/publicatie/meerdere-vliegen-een-klap
https://www.kis.nl/publicatie/7-gouden-tips-voor-antidisdiscriminatiemethodes-het-onderwijs
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Prioriteit 2: Overzicht van interventies voor gemeenten 
2022: In het eerste jaar onderzoeken we open wat de wensen en behoeften zijn van gemeenten als het 
om antidiscriminatie-interventies gaat. Samen met stakeholders (zoals de VNG, antidiscriminatiebureaus, 
ministeries en de lokale civiele samenleving) ontwikkelen we op basis hiervan een opzet over hoe we hier 
op gaan inspelen en maken indien mogelijk al een start. Indien nodig stemmen we af met de databaken 
van NJI, RIVM en Movisie.  
 
2023: Het overzicht opzetten en uitrollen, en verder bekend maken onder gemeenten in Nederland (G4, 
G20, plattelandsgemeenten). 
 
2024-2025: Het bijhouden van dit overzicht en het gebruik hiervan door gemeenten stimuleren. 

Prioriteit 3: Aanpak online discriminatie 
2022: Onderzoek naar de actuele stand van zaken op het terrein van een effectieve aanpak van online 
discriminatie en beschrijven en duiden van actuele ontwikkelingen. Het gaat zowel om de laatste inzichten 
uit wetenschappelijke onderzoek als om praktijkkennis. De bedoeling is om deze kennis te bundelen in 
een handzaam rapport.  
 
2023-2025: Deze kennis verspreiden en bijdragen aan implementatie bij onder andere overheden, 
jongerenwerk en onderwijs.  
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KENNISPLATFORM INCLUSIEF SAMENLEVEN 

Kennisplatform Inclusief Samenleven doet onderzoek, advi-

seert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstuk-

ken rond inclusie en diversiteit. Daarnaast staat het platform 

open voor vragen, signalen en meningen en formuleert daar 

naar beste vermogen een antwoord op. 

Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele 

bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving.

Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden 

en andere kennisuitwisseling via www.kis.nl, de nieuwsbrief, 

Twitter en LinkedIn.
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