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SAMENVATTING  

Het “Nederlands Nationaal Strategisch Kader Roma” (NRSF) van de periode na 2020 treedt 

in de voetsporen van de vorige nationale strategie voor de integratie van de Roma onder 

het motto “geen specifieke beleidsmaatregel voor een specifieke groep/minderheid”. Het 
is een algemeen overzicht van het gangbare beleid, gecombineerd met zeer weinig 

specifieke beleidsmaatregelen. Er is geen actieplan, geen specifieke doelstellingen en 
indicatoren, slechts een vage verantwoordelijkheid, en geen duidelijk plan voor toezicht 

en evaluatie. 

De toegevoegde waarde van het onlangs goedgekeurde NRSF bestaat erin dat het 
inspanningen omvat om beleidsmaatregelen volgens de horizontale en sectorale 

doelstellingen van de EU te bundelen en een zekere samenhang tot stand te brengen. Het 

weerspiegelt ook het belang van het coördinatieorgaan, het “Nationaal Roma Contactpunt” 
(NRCP), om een dialoog en overleg met de belanghebbenden op gang te brengen. 

Bovendien worden er voor het eerst verscheidene inspanningen en instrumenten ter 

bestrijding van zigeunerhaat vermeld. 

Participatie 

Bij de ontwikkeling van het NRSF was de deelname van het maatschappelijk middenveld 

van de Roma consequenter. Sommige leiders van de gemeenschap gaven hun mening 

over de ontwerpstrategie, hoewel zij niet al te optimistisch waren over de veranderingen 
die deze strategie teweeg zal brengen. Er is behoefte aan een grotere betrokkenheid van 

de gemeenschap bij alle fasen van de beleidscyclus om de doelgroep beter te bereiken en 

vertrouwen en capaciteit op te bouwen. 

Relevantie 

Hoewel de in het NRSF opgenomen onderwerpen van vitaal belang zijn voor de Roma in 

Nederland, is het document te algemeen. Rekening houdend met het feit dat de Roma-

gemeenschap klein is (20.000-40.000 personen), zijn de problemen die de kleine 
subgroepen ervaren relevant - d.w.z. de situatie van staatloze Roma, de Roma LGBTQI+-

gemeenschap en de Yenish-gemeenschap zijn volledig onzichtbaar. Deze en vele andere 
kwesties zijn niet opgenomen in het NRSF. De leden van de gemeenschap beschouwen dit 

als een gebrek aan erkenning van hun diversiteit. Tot nu toe is er alleen gecommuniceerd 

met dezelfde 3-4 vertegenwoordigers van de gemeenschap. Gezien de kleine Roma-
gemeenschap lijkt het erop dat het voor de autoriteiten te veel moeite zou kosten om het 

NRSF gedetailleerder uit te werken. 

Verwachtte effectiviteit 

Om doeltreffend te zijn moeten de beleidsmaatregelen van het NRSF aansluiten bij de 
behoeften van de doelgroep, deze groep bereiken en de verwachte resultaten opleveren. 

Wil men dit resultaat, dan moet er communicatie en samenwerking tussen autoriteiten en 

de gemeenschappen zijn, en tevens politieke wil en de inzet van de gemeenschappen en 

de overheden. 

Afstemming op het Europees strategisch kader voor Roma 

In het algemeen is het Nederlandse NRSF afgestemd op het “Strategisch kader van de 

EU” en de “Aanbevelingen van de Raad”, maar een grote tekortkoming van het NRSF is 
het gebrek aan informatie over de diversiteit van de Roma en hun uitdagingen, alsook 

het gebrek aan beleidsmaatregelen om deze aan te pakken. 
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INLEIDING 

In Nederland wonen tussen 20-40.000 (ongeveer 0,24% van de Nederlandse bevolking) 

Roma, Sinti en woonwagenbewoners, verspreid over het hele land, in mobiele of 

permanente huizen. Ze zijn in opeenvolgende migratiegolven uit verschillende landen (in 
het geval van de Roma vooral uit Oost-Europa) naar Nederland gekomen, zoals vermeld 

in het NRSF. Elke groep staat voor verschillende uitdagingen: minder toegang tot mobiele 
woningen voor de woonwagenbewoners, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt voor de 

Roma, enz. Ongeacht de verschillen tussen deze groepen worden zij allen geconfronteerd 

met discriminatie en zigeunerhaat. 

Het “Strategisch EU-kader voor de Roma 2020-2030” (EURSF) en de op 12 maart 2021 

aangenomen “Aanbeveling van de Raad voor gelijkheid, inclusie en participatie” zijn de 

nieuwe richtsnoeren voor de 26 EU-lidstaten. Deze helpen de lidstaten hun inspanningen 
die ze tien jaar eerder met het vorige “EU-kader 2011-2020 voor de nationale strategieën 

voor integratie van de Roma” zijn begonnen, voort te zetten en te verbeteren. 

In reactie op dit nieuwe EU-kader heeft Nederland in september 2021 het document 

“Beleidsmaatregelen in Nederland voor de gelijkheid, integratie en participatie van Roma 

en Sinti” opgesteld. Het document vormt het “Nederlands nationaal strategisch kader voor 
de Roma” en is een geïntegreerd geheel van algemene en specifieke beleidsmaatregelen 

gericht op de integratie van de Roma. 

 

 National Roma Strategic Framework  

Het op 30 september 2021 aangenomen NRSF volgt, net als de vorige nationale strategie 
voor integratie van Roma, het uitgangspunt dat Nederland “geen specifiek beleid gericht 

op een specifieke groep” heeft. De huidige NRSF is een nota van acht pagina’s die het 

beleid beschrijft dat relevant is voor de verbetering van de positie van Roma en Sinti in 
Nederland. Het NRSF omvat voornamelijk mainstream beleid met enkele specifieke op 

Roma gerichte maatregelen “waar nodig”, maar geen actieplan of indicatoren. 

Zoals in het NRSF wordt vermeld, is het document opgesteld door een interim-regering, 

met de mogelijkheid van wijzigingen door de nieuwe regering, indien dit nodig wordt 

geacht. 

Het document is opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Directie Samenleving en Integratie, dat ook het “Nationaal Contactpunt Roma” omvat. 
Volgens de directeur van Directie Samenleving en Integratie, die belast was met de 

coördinatie van de opstelling van het NRSF, zijn diverse ministeries en maatschappelijke 

organisaties van de Roma geraadpleegd en hebben zij hun inbreng geleverd. 

De opstelling van het huidige NRSF werd niet voorafgegaan door een evaluatie van het 

vorige NRSF. 

Over dit verslag 

Dit verslag maakt deel uit van een grotere monitoring van het maatschappelijk middenveld 

van de Roma in verband met de uitvoering van het NRSF. Het richt zich op de beoordeling 

van het onlangs aangenomen NRSF en meer specifiek op het volgende: 

- Deelname van de Roma tijdens het gehele beleidsontwikkelingsproces van het 

NRSF 
- Relevantie van het NRSF voor de behoeften van de Roma, rekening houdend met 

hun diversiteit  
- Verwachte doeltreffendheid van het NRSF  

- Afstemming van het NRSF op het strategisch EU-kader voor de Roma. 
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Het doel van het verslag is de nationale autoriteiten en de Europese Commissie te voorzien 
van participatieve en inclusieve input en reflectie over het ontwerp en de inhoud van het 

NRSF door actoren uit het maatschappelijk middenveld. 

De gegevens voor dit verslag werden verzameld bij de leden van de doelgroep, 

vertegenwoordigers van Roma- en niet-Roma -ngo’s, vertegenwoordigers van ministeries, 

gemeenten en andere overheidsinstellingen.  

De gegevensverzameling omvatte: 

- Het interviewen van 40 Roma1 en niet-Roma sleutelinformanten (20 vrouwen, 20 

mannen, leeftijd 18-67, uit verschillende steden in Nederland) via persoonlijke 
ontmoetingen, online of via telefoongesprekken, e-mail uitwisselingen, 

vragenlijsten; met leden van de gemeenschap (de interviews hadden betrekking 
op Roma, Sinti, Yenish, Woonwagenbewoners), vertegenwoordigers van 

ministeries, gemeenten, en verschillende institutionele vertegenwoordigers 

verbonden aan onderzoeksinstellingen, musea, enz. 

- Beoordeling van gegevens uit rapporten van diverse nationale en internationale 

instellingen, media, sociale media, internet. 

- Participerende observatie tijdens bijeenkomsten met de autoriteiten en leden van 

de gemeenschap of evenementen. 

Het verzamelen en analyseren van de gegevens vond plaats tussen maart en juli 2022. 

Het verslag is opgesteld door mevrouw Georgeta Pintilie, een onafhankelijk onderzoeker. 

De coördinator van de ontwikkeling van dit rapport is het Phiren Amenca International 
Network, dat de coalitie “Roma Civil Monitoring” (RCM) in Nederland coördineert. De RCM-

coalitie bestaat uit de volgende Nederlandse Roma-organisaties: Zas Angle, Step Up 4 

Youth, REYN, Woonwagen Belangen Nederland en Radio Patrin. De eerste bijeenkomst van 
de Roma Civil Monitor-coalitie vond plaats in Amsterdam op 26 maart na ontvangst van 

de aanmeldingen van de respectieve organisaties. De bijeenkomst was bedoeld om een 

eerste inventarisatie te maken van de behoeften van deze Roma NGO’s uit heel Nederland. 
En om met deze behoeften tegemoet te komen aan de doelstelling van het project Roma 

Civil Monitor 2021-2025 te. De vertegenwoordigers van al deze NGO’s werden voor dit 

verslag geïnterviewd en om feedback gevraagd. 

 

 
1 Het woord “Roma” wordt gebruikt als overkoepelende term voor een aantal verschillende groepen 

van Roma-afkomst, waaronder Roma, Sinti, Kale, zigeuners, Romanichals en Boyash/Rudari. Groepen zoals de 

Ashkali, “Egyptenaren”, Yenish, oosterse groepen (waaronder de Dom, Lom, Rom, en Abdal), en reizende 

groepen, waaronder etnische reizigers of groepen die onder de administratieve term “Gens du voyage” vallen, 

en mensen die zich ook als zigeuners, Tsiganes of Tziganes identificeren, vallen onder deze term, zonder dat 

een dergelijke benadering een ontkenning van de specifieke kenmerken van deze groepen inhoudt. 
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1. PARTICIPATIE 

1.1. Roma participatie in de voorbereiding van het NRSF 

Het Nederlandse NRSF is in 2021 opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, directie Samenleving en Integratie, onder coördinatie van de directeur. 

Hierbij moet worden vermeld dat Nederland ten tijde van het opstellen van de NRSF een 

interim-regering had.  

In juni 2021 werd op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken, de zogenoemde 

“flexibele dialoog” ingevoerd. Dit werd georganiseerd door Movisie, een nationaal 
kennisinstituut voor een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij hebben 

een lange traditie van samenwerken met Roma in Nederland. Het doel van de flexibele 

dialoog was het creëren van een communicatiekanaal waarbij Roma uit verschillende 
groepen kunnen communiceren met vertegenwoordigers van verschillende ministeries en 

hun feedback kunnen geven over nationale en Europese beleidsmaatregelen/initiatieven. 

De Roma-deelnemers aan de eerste flexibele dialoog - voor het overgrote deel 

vertegenwoordigers van niet-gouvernementele Roma-organisaties - ontvingen na de 

onlinevergadering eind juli 2021 via e-mail het ontwerp van het NRSF voor commentaar 
en input van de NRCP. Zij hadden een maand de tijd om hun reacties op het ontwerp in 

te dienen. In september 2021 liet de NRCP iedereen via een vervolgmail weten dat er 

negen reacties waren binnengekomen (zonder vermelding van de inhoud) en dat sommige 
delen daarvan in het NRSF waren verwerkt. Sommige werden terzijde geschoven omdat 

ze niet over het NRSF gingen, terwijl andere betrekking hadden op aanvullende 
beleidsaanbevelingen die door het komende kabinet zouden kunnen worden 

overgenomen. Andere reacties hadden betrekking op specifieke gerichte beleidsterreinen 

die buiten de reikwijdte van dit NRSF vallen, dat veel algemener en minder doelgericht is. 
Daarom zijn werd geen enkele concrete suggestie overgenomen in het document, dat een 

algemene beschrijving van de belangrijkste doelstellingen bevat, dus geen lijst van 
concrete acties en maatregelen zoals in een actieplan. Verschillende vragen en 

opmerkingen in deze reacties hadden betrekking op de communicatie en informatie van 

de overheid over specifieke onderwerpen zoals de subsidieregeling voor jongeren, of 
feedback van de besluitvormende instanties. In de e-mail werd ook vermeld dat de 

opmerkingen en suggesties die niet in het NRSF waren opgenomen, het onderwerp konden 

zijn van verdere besprekingen tussen de doelgroepen en specifieke ministeries of 

instellingen die voor de desbetreffende onderwerpen verantwoordelijk zijn. 

Ondanks de verklaring van overheidsfunctionarissen dat het maatschappelijk middenveld 
van de Roma werd geraadpleegd en een bijdrage leverde aan de voorbereiding van het 

NRSF, bleef de deelname van de Roma beperkt tot de personen die de flexibele dialoog 

hadden bijgewoond. Het maatschappelijk middenveld van de Roma had meer baat kunnen 
hebben bij een open raadpleging. De vorige nationale strategie voor integratie van de 

Roma, de resultaten daarvan en de lessen die daaruit zijn getrokken, zijn niet geëvalueerd 
volgens het NRCP. Het ontwerp voor de nieuwe NRSF werd uitsluitend opgesteld door het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens voorgelegd aan de Roma 

voor input. De van de Roma ontvangen input werd niet met hen gedeeld en besproken, 
zodat het niet duidelijk is wat de bijdrage van de Roma aan het nieuwe NRSF is. Na de 

reacties op het ontwerp van het NRSF werden de Roma niet geïnformeerd over de verdere 

stappen met betrekking tot het nieuwe NRSF. 

1.2. Roma participatie in de implementatie, monitoring en evaluatie 

van het NRSF  

Het Nederlandse NRSF geeft nergens aan of en hoe de Roma bij de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van het NRSF zullen worden betrokken. Aangezien het 
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Nederlandse NRSF geen actieplan heeft en het in feite slechts een algemene opsomming 
is van projecten en activiteiten die door verschillende ministeries, instellingen en vooral 

gemeenten worden uitgevoerd, bestaat de mogelijkheid dat Roma die werkzaam zijn of  
betrokken zijn bij de uitvoering van die projecten en activiteiten, bijdragen aan de 

uitvoering van het NRSF.  

Volgens de interviews met vertegenwoordigers van instellingen en autoriteiten en leden 
van de gemeenschap zijn er Roma die in de publieke sector werken, bv. in gemeenten en 

scholen, maar die hun identiteit publiekelijk verbergen. Voorbeelden van Roma die in de 

publieke sector werken in een van de in het NRSF genoemde projecten zijn Roma die 
werken voor het “Adviescollege voor Roma en Sinti Participatie en Emancipatie2“ binnen 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De leden van de adviesraad (alleen 
Roma en Sinti) worden geselecteerd op basis van hun sollicitatie en nemen de taak op zich 

om de door de Roma en Sinti ingediende projecten te selecteren voor financiering uit het 

speciale fonds voor participatie en emancipatie van Roma en Sinti binnen het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uiteindelijke beslissing ligt bij het ministerie, 

maar de adviesraad speelt een belangrijke rol. 

De geïnterviewde leden van de gemeenschap verklaarden dat zij graag in de publieke 

sector willen werken, maar dat zij voortdurend worden afgewezen omdat zij niet over 

gecertificeerde kwalificaties beschikken:  

“Wij doen het werk van de maatschappelijk werkers en andere 

werknemers van de gemeente of de scholen, maar we worden niet 

betaald omdat we de diploma’s niet hebben”. (Interview, Roma-vrouw) 

Aan de andere kant lijken de autoriteiten zich niet erg in te zetten voor het in dienst nemen 

van Roma of Sinti:  

“We kunnen geen bepaalde persoon uit de Roma of Sinti gemeenschap 

aannemen omdat dit discussie en spanningen tussen andere leden van 

de gemeenschap oproept. Waarom hebben jullie haar/hem gekozen en 
niet mij? Bovendien hebben ze niet de nodige diploma’s”. (Interview, 

vertegenwoordiger van de overheid) 

Er zijn middenveld organisaties met een aantoonbare doeltreffendheid op vlak van actieve 

participatie en ondersteuning van de gemeenschap in de domeinen van onderwijs, 

arbeidsmarkt, huisvesting, bestuur, enz:  

• - Woonwagen Belangen Nederland, een NGO die woonwagenbewoners in Nederland 

vertegenwoordigt, reageerde op het feit dat het aantal standplaatsen onvoldoende 
is voor de behoeften van de gemeenschap. Ook op het feit dat veel gemeenten in 

Nederland besloten deze woonstijl te elimineren - praktijk die om verschillende 

redenen “uitsterfbeleid” werd genoemd. Deze NGO legde de kwestie voor aan de 
Nationale Ombudsman, wat leidde tot een onderzoek met de titel 

“Woonwagenbewoner zoekt standplaats: Een onderzoek naar de betrouwbaarheid 

van de overheid voor woonwagenbewoners”3 en een aanbeveling aan de 

gemeenten om het “uitsterfbeleid” niet langer uit te voeren.  

• Roma Utrecht, een Roma-NGO uit de stad Utrecht, bracht de kwestie van 
zigeunerhaat en de noodzaak om dit als een vorm van racisme aan te klagen onder 

de aandacht van de Politieke Beweging Denk. Bijgevolg bracht de Partij Denk de 

 
2Adviescommissie voor de participatie en emancipatie Sinti en Roma, 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042173/2019-05-01 

3 National Ombudsman, Traveller is looking for pitch: An investigation into the reliability of the 

government for travellers 2017, https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/kabinet-moet-einde-

maken-aan-discriminerend-standplaatsenbeleid-woonwagenbewoners 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042173/2019-05-01
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/kabinet-moet-einde-maken-aan-discriminerend-standplaatsenbeleid-woonwagenbewoners
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/kabinet-moet-einde-maken-aan-discriminerend-standplaatsenbeleid-woonwagenbewoners
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kwestie van het zigeunerhaat in het Nederlandse parlement via een motie die werd 

aangenomen met 127 stemmen voor en 23 stemmen tegen4. 

Deze voorbeelden bewijzen dat de Roma, Sinti en Woonwagenbewoners moeten worden 
erkend als sociale partners en moeten worden ondersteund bij de ontwikkeling van hun 

organisatievermogen ten behoeve van henzelf en de gehele Nederlandse samenleving. 

Het is onduidelijk hoeveel Roma er zijn onder het personeel en de betaalde deskundigen 
op alle bestuursniveaus die betrokken zijn bij de uitvoering van het NRSF, als die er al 

zijn. Roma, Sinti en Woonwagenbewoners moeten via betaalde banen rechtstreeks worden 

betrokken bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid, projecten en activiteiten 
die op hen gericht zijn. En dit om de effectiviteit en efficiëntie ervan te vergroten. Dit is 

een kwestie van vertrouwen en nodig om de doelgroep te bereiken. 

1.3. Systeem van beleidsoverleg met het maatschappelijk middenveld 
en de belanghebbenden  

In 2021 werd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

directie Samenleving en Integratie, een communicatiekanaal gecreëerd - de zogenaamde 
“flexibele dialoog”. Het doel was om Roma, verschillende ministeries en andere 

belanghebbenden samen te brengen om informatie uit te wisselen en feedback te krijgen 

over overheidsbeleid dat van belang is voor Roma. 

De flexibele dialoog wordt georganiseerd door Movisie, een nationaal kennisinstituut voor 

een coherente aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Movisie heeft een lange 
traditie in het participatief  werken aan onderwerpen die verband houden met de Roma in 

Nederland.  

De eerste flexibele dialoog vond online plaats, in de zomer van 2021. Veel leden van de 
Roma-gemeenschap en vertegenwoordigers van Roma-ngo’s waren uitgenodigd en namen 

dus deel. Voor het eerst woonden vertegenwoordigers van de Woonwagenbewoners dit 
soort bijeenkomsten bij. De eerste flexibele dialoog was vooral een gelegenheid voor de 

deelnemers om elkaar te leren kennen, een gelegenheid voor de Roma om vragen te 

stellen aan diverse vertegenwoordigers van ministeries en hen te informeren over 
onderwerpen die hen zorgen baren. Uit gesprekken met verschillende deelnemers blijkt 

dat hun reacties gemengd waren: sommigen waren tevreden dat zij bij de besprekingen 
waren betrokken; anderen waren pessimistisch over de resultaten van dit soort 

bijeenkomsten, omdat zij vonden dat de tijd te kort was en de onderwerpen en het publiek 

te breed om tot concrete resultaten te leiden. 

De tweede flexibele dialoog vond plaats in maart 2022 onder een hybride vorm, online en 

persoonlijk. Het Roma-publiek was divers qua groepen, leeftijd en geslacht. 

Hoewel de deelname aan deze communicatiebijeenkomsten groter was dan voorheen, 

uitten veel deelnemers hun pessimisme: 

“Elke keer komen we bijeen, praten we en verandert er niets. Ik denk persoonlijk niet dat 
er iets ten goede zal veranderen, maar ik waardeer de kans om andere Roma te 

ontmoeten”. (Interview, Roma). 

De flexibele dialoog is een proefproject dat in 2022 zal worden geëvalueerd om te zien in 

welke vorm het wordt voortgezet.  

Het overlegsysteem moet zorgen voor een zekere regelmaat in de vorm van periodieke 
bijeenkomsten, met agenda’s die onderwerpen bevatten die voor de Roma van belang 

zijn, en moet ervoor zorgen dat de deelnemers beter geïnformeerd zijn over de te 

 
4 Member Öztürk’s motion on combating anti-Gypsyism within the broader approach to racism and 

discrimination, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z19122&did=2020D41255 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z19122&did=2020D41255
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bespreken onderwerpen, zodat Roma-deelnemers worden aangetrokken die belangstelling 
hebben voor en expertise in de onderwerpen. Dit zal resulteren in efficientere 

bijeenkomsten. De Roma moeten ook de gelegenheid krijgen om de andere betrokkenen 

bij de thema’s te ontmoeten, te netwerken en kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Het maatschappelijk middenveld van de Roma moet worden betrokken bij alle overleg- en 

samenwerkingsprocessen die hen aangaan. 

1.4.Empowerment van Roma-gemeenschappen op het lokaal niveau 

De omvang van de bevolking van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners verschilt sterk per 
gemeente in Nederland. De omvang van de gemeenschap is van invloed op het lokale 

beleid ten aanzien van de gemeenschap. Door de decentralisatie heeft elke gemeente een 

andere benadering van de Roma-, Sinti- en Woonwagenbewonersgemeenschap. 

Gemeenten spelen direct of indirect een belangrijke rol bij de uitvoering van het 

armoedebeleid, het huisvestingsbeleid, het onderwijs, de sociale bescherming, de sociale 
voorzieningen en de bestrijding van discriminatie. Het NRSF vermeldt de sleutelrol van de 

gemeenten bij de uitvoering ervan, zowel wegens hun bevoegdheden als wegens hun 

rechtstreekse band met de begunstigden. Hoewel de gemeenten de grootste last dragen 
in termen van uitvoering, is er behoefte aan steun van de federale overheid in termen van 

vooral financiële, administratieve en zelfs politieke middelen. Er is behoefte aan sterke 
samenwerking tussen de nationale overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

bij onderwerpen van nationaal belang, zoals armoedebestrijding en huisvestingsbeleid. 

Uit de interviews blijkt dat er gemeenten zijn die goede, ondersteunende en productieve 
relaties hebben met gemeenschapsleden. Maar in de meeste gevallen zijn de relaties 

gespannen en verloopt de communicatie moeizaam, en kunnen leiders van 
gemeenschappen geen samenwerking aangaan met de lokale overheid of worden ze zelfs 

tegengehouden in hun activiteiten. 

Er bestaat een netwerk van gemeenten waar veel Roma wonen en waar de nationale en 
lokale autoriteiten projecten uitvoeren. Helaas zijn er geen overlegstructuren met de lokale 

Roma-gemeenschappen opgezet om te zorgen voor het samen ontwikkelen van 

maatregelen zodat er een gevoel van ownership ontstaat tav de resultaten.  

De lokale autoriteiten moeten de capaciteitsopbouw en de betrokkenheid van Roma-

vertegenwoordigers op lokaal niveau sterker ondersteunen. 

Er zijn inspanningen geleverd door vertegenwoordigers van de gemeenschap, met name 

van de Woonwagenbewoners, om deel te nemen aan lokale en nationale verkiezingen 

teneinde hun gemeenschap te vertegenwoordigen en een stem te geven. Bij de lokale 
verkiezingen van 2022 stelden negen woonwagenbewoners zich kandidaat voor de functie 

van gemeenteraadslid in hun gemeente. 

1.5. Capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld van de 
Roma 

Het NRSF voorziet niet in capaciteitsopbouw van de Roma en bevordert op geen enkele 

wijze de samenwerking met de Roma. Voorts bevestigden de geïnterviewde 
vertegenwoordigers van de Roma-gemeenschap dat er geen mogelijkheden voor 

capaciteitsopbouw zijn die door de lokale of nationale autoriteiten worden georganiseerd.  

De overgrote meerderheid van de Nederlandse NGO’s voor Roma, Sinti en 
Woonwagenbewoners beschikt niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om projecten 

te schrijven, uit te voeren, te monitoren en te evalueren. Geen van hen heeft een eigen 
kantoor omdat zij de huur niet kunnen betalen. Ze hebben geen stabiele financiële bronnen 
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om gemeenschapsactiviteiten uit te voeren. Velen van hen hebben geen website of social 

media account. 

Voor de meeste Nederlandse NGO’s voor Roma, Sinti en Woonwagenbewoners is de 
financieringsbron voor hun projecten specifieke financiële steun van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor emancipatie en participatie van Roma en Sinti 

voor projecten die verband houden met een van de volgende onderwerpen: 

 - herdenking van de Tweede Wereldoorlog, 

 - bestrijding van discriminatie en vooroordelen, 

 - versterking van belangenbehartiging en vertegenwoordiging, 

 - stimuleren van onderwijs, waaronder beurzen, 

 - het creëren van werkgelegenheid, 

 - respect voor cultuur en identiteit, 

 - bemiddelaars voor advies en begeleiding. 

Gemeenschappen en overheden moeten samenwerken bij de uitvoering, monitoring en/of 
evaluatie van projecten omdat uit de voorbeelden hierboven is gebleken dat dit kan 

bijdragen tot capaciteitsopbouw, een beter bereik van de doelgroep en efficiëntere 

projecten. 

De Nederlandse NGO’s voor Roma, Sinti en Woonwagenbewoners moeten manieren vinden 

om capaciteit op te bouwen door gebruik te maken van nationale en internationale 
mogelijkheden. Tevens door samen te werken in nationale en internationale projecten, 

evenementen te co-organiseren en nationale en internationale evenementen over 

onderwerpen van wederzijds belang bij te wonen. 
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2. RELEVANTIE 

2.1. Bestijden van zigeunerhaat en discriminatie 

De NRSF erkent de bevindingen van het rapport “Roma and Travellers in six countries”5 
van het Europees agentschap voor de grondrechten (FRA) uit 2018, waaruit blijkt dat 76% 

van de Roma en Sinti zich in Nederland gediscrimineerd voelt. De gerapporteerde 

prevalentie van door haat ingegeven intimidatie en van fysiek geweld onder de zes 
geëvalueerde landen was het hoogst onder Roma in Nederland (respectievelijk 83% en 

13%) (FRA, 2020). Volgens het FRA-rapport meldde slechts 13% het meest recente geval 
van discriminatie in de afgelopen vijf jaar - het lijkt dus waarschijnlijk dat de Roma door 

haat ingegeven misdrijven of discriminatie tegen hen onderrapporteren. Uit het verslag 

blijkt dat er een verschil is tussen Roma en Sinti wat betreft de kennis over het bestaan 
van antidiscriminatiewetgeving - slechts 5% van de Roma is op de hoogte van de 

Algemene wet gelijke behandeling, tegenover 55% van de Sinti en Woonwagenbewoners. 
Wat betreft een nationale instantie voor gelijke behandeling (het ‘Bureau voor 

discriminatiebestrijding’ of het ‘College voor de rechten van de mens’) weet 59% van de 

Sinti en Woonwagenbewoners van het bestaan ervan, tegenover slechts 12% van de 
Roma. Dit wijst erop dat de maatregelen van de overheid om het bestaan van deze wet 

en de rechtsmiddelen bekendheid te geven niet doeltreffend zijn geweest voor de Roma. 

Bovendien blijkt uit de resultaten van de enquête dat de meerderheid van degenen die 
geen aangifte van discriminatie  heeft gedaan, zei dat zij dit niet deden omdat zij dachten 

dat “er niets zou gebeuren of veranderen”, of omdat zij de overheden niet vertrouwden. 

Veel van de Roma, Sinti en Woonwagenbewoners die voor dit verslag zijn geïnterviewd, 

zeiden dat zij vaak te maken hebben met institutionele discriminatie. Zij verklaarden dat 

het lagere meldingspercentage deels te wijten is aan een gebrek aan kennis van hun 
rechten, wetgeving en institutionele structuur, maar ook aan een gebrek aan vertrouwen 

in instellingen en autoriteiten en angst voor mogelijke repercussies. 

In het Nederlandse NRSF worden enkele inspanningen van de Nederlandse autoriteiten ter 

bestrijding van discriminatie en zigeunerhaat genoemd:  

- “Geen ruimte voor discriminatie” – Door MOVISIE6 opgestelde richtsnoeren voor 

gemeenten ter bestrijding van anti-zwart racisme, antisemitisme, anti-moslim 
racisme, anti-zigeunerisme en LGBTI+-discriminatie.  Voor het gedeelte over 

zigeunerhaat zijn twee personen met een Roma- en Sinti-achtergrond en twee 

academici geraadpleegd. De bezorgdheid die tijdens de interviews met leden van 
de Roma-gemeenschap en andere belanghebbenden werd geuit, betreft de zwakke 

kracht van dit richtsnoer wat betreft het gebruik en de uitvoering ervan door de 

autoriteiten. Het is slechts een richtlijn die niemand kan afdwingen. 

- Op 15 oktober 2021 heeft Nederland een “Nationaal Coördinator tegen 

Discriminatie en Racisme” (NCDR)7 aangesteld, een nieuwe functie binnen het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze zal onder meer de 

taak hebben een meerjarig nationaal programma tegen racisme en discriminatie 

op te stellen met de inbreng en raadpleging van belanghebbenden, waaronder die 
van de Roma-gemeenschap. De NCDR heeft al verschillende bijeenkomsten gehad 

met verschillende minderheidsgroepen, waaronder één met Roma, om een eerste 
contact te leggen en zich op de hoogte te stellen van de problemen van racisme en 

 
5 FRA, Roma, and Travelers in six countries, September 2020, 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-travellers-six-countries_en.pdf 

6 Movisie, 2022, Geen ruimte voor discriminatie, https://www.movisie.nl/publicatie/geen-ruimte-

discriminatie 

7 Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), https://www.bureauncdr.nl/ 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-travellers-six-countries_en.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/geen-ruimte-discriminatie
https://www.movisie.nl/publicatie/geen-ruimte-discriminatie
https://www.bureauncdr.nl/
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discriminatie die Roma in Nederland ondervinden, en om te begrijpen wat mogelijke 

oplossingen zijn.  

- Volgens de NRSF wil Nederland de gemeentelijke antidiscriminatiediensten en het 

Nederlands Instituut voor de Mensenrechten versterken, ook financieel. 

Other initiatives or activities that have taken place nationally that can support the fight 

against antigypsyism and discrimination in the Netherlands include: 

- In October 2020, a motion by Dutch MP Selçuk Öztürk, party DENK, 

on antigypsyism was adopted by the majority of the Dutch national parliament.  

- In the response letter to the International Holocaust Remembrance Alliance’s 
recommendations for the Netherlands regarding the combating of Roma 

stereotypes, the Director of the Social Support Ministry of Health, Welfare and Sport 
mentioned that “the IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) working 

definition of antigypsyism is an important instrument for the recognition of the 

indescribable suffering inflicted on the Sinti and Roma communities and an 
instrument for entering into dialogue with the Sinti and Roma communities in the 

Netherlands”. Therefore, the Netherlands adopted the official use of the IHRA 
definition of antigypsyism as a legally non-binding working definition of 

antigypsyism and discrimination against Roma.8 

Andere initiatieven of activiteiten die op nationaal niveau hebben plaatsgevonden en die 
de strijd tegen zigeunerhaat en discriminatie in Nederland kunnen ondersteunen, zijn 

onder meer: 

- In oktober 2020 werd een motie van het Nederlandse parlementslid Selçuk Öztürk, 

partij DENK, over zigeunerhaat aangenomen door de meerderheid van het 

nationale parlement.  

- In de antwoordbrief op de aanbevelingen van de International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA) aan Nederland betreffende de bestrijding van 

Roma-stereotypen, vermeldde de directeur van het ministerie van Sociale 
Ondersteuning van VWS dat “de werkdefinitie van zigeunerhaat van de IHRA een 

belangrijk instrument is voor de erkenning van het onbeschrijflijke leed dat de 
Sinti- en Romagemeenschappen is aangedaan en een instrument om de dialoog 

met de Sinti- en Romagemeenschappen in Nederland aan te gaan”. Daarom heeft 

Nederland de IHRA-definitie van zigeunerhaat officieel gebruikt als juridisch niet-

bindende werkdefinitie van zigeunerhaat en discriminatie van Roma.  

Ondanks alle bovengenoemde inspanningen is er in Nederland nog steeds sprake van 

discriminatie en zigeunerhaat. 

In juni 2022 onthulde de onderzoekskrant Stentor dat Woonwagenbewoners in veel 

gemeenten op een zwarte lijst staan, omdat zij worden beschouwd als een risicogroep 
voor het plegen van misdrijven9.  Steeds meer gemeenten hebben een eigen meldpunt, 

zoals de gemeente Zwolle, waarop burgers “verdachte” situaties kunnen melden. Naar 

verluidt “worden woonwagenbewoners bij tips over verdachte situaties vaker in verband 
gebracht met ernstige criminaliteit dan andere inwoners”. Dit gebeurt ook in gemeenten 

als Putten, Nederweert, Eijsden-Margraten, Schiedam en Leudal. Deze zwarte lijsten zijn 

 
8 IHRA antigypsyism definition, https://www.holocaustremembrance.com/nl/resources/working-

definitions-charters/working-definition-antigypsyism-anti-roma-discrimination  

9 Boer, A. (2022) “Ophef over zwarte lijst woonwagen¬be¬wo¬ners bij gemeenten: ‘Stigmatiserend 

en zelfs discriminerend’ De Stentor, 07.06.2022, https://www.destentor.nl/opinie/stelling-

woonwagenbewoners-mogen-niet-op-een-zwarte-lijst-bij-gemeenten-staan~a45f6e5e/ 

https://www.holocaustremembrance.com/nl/resources/working-definitions-charters/working-definition-antigypsyism-anti-roma-discrimination
https://www.holocaustremembrance.com/nl/resources/working-definitions-charters/working-definition-antigypsyism-anti-roma-discrimination
https://www.destentor.nl/opinie/stelling-woonwagenbewoners-mogen-niet-op-een-zwarte-lijst-bij-gemeenten-staan~a45f6e5e/
https://www.destentor.nl/opinie/stelling-woonwagenbewoners-mogen-niet-op-een-zwarte-lijst-bij-gemeenten-staan~a45f6e5e/
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gebaseerd op een landelijk model van een “Checklist Signaalanalyse”10 die door het 
ministerie van Justitie en Veiligheid is opgesteld om de waarde van dergelijke signalen te 

beoordelen. 

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NRDC), het ministerie van 

Justitie en Veiligheid, het College voor de Rechten van de Mens en vertegenwoordigers 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben op de door de 
krant Stentor onthulde informatie gereageerd en verklaard dat nader onderzoek zal 

worden verricht. Het NRDC wil onderzoeken of er sprake is van uitsluiting en stigmatisering 

op basis van gronden genoemd in artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling en 

non-discriminatie. 

Advocaat Sjoerd Jaasma, gespecialiseerd in Woonwagenbewonerszaken, verklaarde: “Dit 
is natuurlijk stigmatiserend en zelfs discriminerend, lijkt mij. Gelijkaardige gevallen zijn 

moeten gelijk behandeld worden en dat lijkt hier niet te gebeuren.”11  

In juli 2022 veroordeelden de beide ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) de zwarte lijst, 

omdat ze het onjuist vinden dat Woonwagenbewoners expliciet worden genoemd en de 
focus dus op een specifieke groep wordt gelegd. “Het feit dat Woonwagenbewoners, maar 

ook huurders en eigenaren van woonwagens, als groep worden genoemd op de checklist 

voor signaalanalyse is stigmatiserend”12.  

Het is onbekend of de woonwagenbewoners slachtoffer zijn geworden van de methode en 

hoeveel gemeenten tot nu toe met de omstreden zwarte lijst hebben gewerkt. De checklist 
wordt aangepast en alle gemeenten worden hierover geïnformeerd. Het kabinet zal nader 

onderzoeken of er in Nederland meer lijsten worden gebruikt die discriminerend en/of 

stigmatiserend zijn voor Woonwagenbewoners. 

Een algemene conclusie is dat de nieuwe toevoegingen aan de institutionele en juridische 

structuur die discriminatie en racisme bestrijdt, bijzondere aandacht moeten besteden aan 

de bestrijding van zigeunerhaat. En dit door Roma meer bewust te maken van de 
instrumenten die gebruikt moeten worden om daden van zigeunerhaat te melden. Tevens 

om hun vertrouwen op te wekken in de overheidsinstellingen die belast zijn met de 
bestrijding van zigeunerhaat en andere vormen van racisme en discriminatie. Ook moeten 

de inspanningen worden opgevoerd om alle vormen van institutioneel zigeunerhaat en 

andere vormen van racisme en discriminatie jegens de Roma uit te bannen. 

2.2. Onderwijs 

Volgens “Onderwijs voor Kinderen van Travellers, Roma en Sinti” (ORWS), een door het 
Ministerie van Onderwijs gefinancierd nationaal platform dat het onderwijs aan Roma, Sinti 

en Woonwagenbewoners in Nederland13 bevordert, gaan de meeste kinderen van Roma, 
Sinti en Woonwagenbewoners naar het basisonderwijs. Het probleem waarmee zij worden 

geconfronteerd, vooral in het geval van de Roma, is de taalachterstand, aangezien zij thuis 

een andere taal spreken en niet naar de kleuterschool gaan.  

Volgens de antwoorden van de ondervraagde Roma is het weinig deelnemen van Roma-

kinderen aan de kleuterschool te wijten aan het tekort aan plaatsen in kleuterscholen, de 
kosten van de diensten, de hoge werkloosheid onder Roma-vrouwen, veel 

 
10 

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/modelprotocol__ondermijning/Bijlage_1._Checklist_signa

alanalyse.pdf 

11 Binnenlands bestuur, 07.06.2022, https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/lijst-

gebruikt-om-waarde-van-signalen-te-toetsen 

12 https://www.destentor.nl/zwolle/ministers-door-het-stof-na-zwarte-lijst-met-woonwagenbewoners-

verkeerd-en-stigmatiserend~ac9fbd57/?cb=a0faa9c6d39811898c16a56e5636f098&auth_rd=1  

13 ORWS Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen, https://www.owrs.nl/ 

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/modelprotocol__ondermijning/Bijlage_1._Checklist_signaalanalyse.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/modelprotocol__ondermijning/Bijlage_1._Checklist_signaalanalyse.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/lijst-gebruikt-om-waarde-van-signalen-te-toetsen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/lijst-gebruikt-om-waarde-van-signalen-te-toetsen
https://www.destentor.nl/zwolle/ministers-door-het-stof-na-zwarte-lijst-met-woonwagenbewoners-verkeerd-en-stigmatiserend~ac9fbd57/?cb=a0faa9c6d39811898c16a56e5636f098&auth_rd=1
https://www.destentor.nl/zwolle/ministers-door-het-stof-na-zwarte-lijst-met-woonwagenbewoners-verkeerd-en-stigmatiserend~ac9fbd57/?cb=a0faa9c6d39811898c16a56e5636f098&auth_rd=1
https://www.owrs.nl/
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thuisblijfmoeders en de angst van ouders dat hun kinderen zullen worden gepest en 

mishandeld. 

De deskundige van het Romani Early Years Network, Aljosa Rudas, in Leiden gevestigd, 
zei in het interview dat de overheden samen met schoolbemiddelaars en 

gemeenschapsleiders moeten werken aan de beschikbaarheid, toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van kleuterscholen, aangevuld met een bewustmakingscampagne in de 
Romagemeenschap over het belang en de voordelen van kleuterschool. Die verder gaan 

dan de ontwikkeling van taal- en sociale vaardigheden. Zo kan de kleuterschool bijdragen 

tot de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, de perceptie van de wereld, de morele 

waarden en het gevoel van eigenwaarde. 

Sinds 2020 wordt “TOY for Inclusion”, een speelhub-pilootproject van het Romani Early 
Years Network, in Nederland uitgevoerd door het Leger des Heils en een Roma-NGO in 

Enschede.14 Het proefproject is een reeks niet-formele onderwijsactiviteiten in een 

inclusieve en interculturele omgeving voor Roma-gezinnen en -kinderen van 0 tot 4 jaar 
(peuterleeftijd). In 2022 is een ander speelcentrum geopend in Lelystad, waar ongeveer 

driehonderd Roma wonen. 

Deze vorm van onderwijs is niet bedoeld als vervanging van kleuterscholen, maar is in 

veel Europese landen met bevredigende resultaten voor Roma-kinderen ingevoerd. 

Daarom zouden de plaatselijke autoriteiten kunnen overwegen deze vorm van onderwijs 

te financieren en uit te voeren in steden met een grotere Roma-bevolking. 

Om de toegang tot voorschools onderwijs voor kwetsbare groepen, waaronder Roma, te 
verbeteren, moeten de Nederlandse autoriteiten meer aandacht aan deze groepen 

besteden bij de uitvoering van de actieplannen die via het “Europees kader voor 

kindgarantie”15 zijn opgesteld.  

Sinds een paar jaar bestaat er een ondersteuning voor schoolbesturen in het 

basisonderwijs waarmee jaarlijks een miljoen euro aan subsidies gemoeid is, speciaal voor 

de doelgroep van Roma- en Sinti-kinderen16. Basisscholen kunnen bij het ministerie van 
Onderwijs deze subsidie aanvragen om de Roma-kinderen in hun school te ondersteunen 

als zij via een ondertekende ouderverklaring of etnische registratie kunnen aantonen dat 
zij ten minste vier kinderen van Roma en Sinti op hun school hebben. Vanwege de reactie 

van ouders, die etnische registratie als discriminerend beschouwen, is deze voorwaarde 

sinds 2021 echter geschrapt. 

Naast de gevoeligheid van etnische registratie in Nederland, vooral voor de Nederlandse 

Roma en Sinti na de Tweede Wereldoorlog, zijn veel leden van de gemeenschap benieuwd 
naar het effect van deze subsidies, in beschouwing nemend dat alle rapporten over het 

onderwijs aan Roma en Sinti in Nederland negatief zijn: 

“We willen weten waar het geld naartoe is gegaan; hoe is het gebruikt?” 

(Interview, Roma-vertegenwoordiger). 

Ook waren leden van de gemeenschap kritisch over het bestaan en de resultaten van het 

ORWS: 

“Er is een groep niet-Roma die advies geeft over ons, zonder ons”. 

(Interview, Sinti-vertegenwoordiger) 

 
14 TOY for Inclusion Netherlands, https://www.reyn.eu/toy-for-inclusion-conversations-play-hub-

coordinator-from-the-netherlands/ 

15 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en 

16 Government funds for Roma and Sinti in primary education, 

https://www.owrs.nl/themas/bijzondere-

bekostiging#:~:text=Bijzondere%20bekostiging%202021%2F2022,waarvoor%20de%20bekostiging%20wordt

%20toegekend 

https://www.reyn.eu/toy-for-inclusion-conversations-play-hub-coordinator-from-the-netherlands/
https://www.reyn.eu/toy-for-inclusion-conversations-play-hub-coordinator-from-the-netherlands/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://www.owrs.nl/themas/bijzondere-bekostiging#:~:text=Bijzondere%20bekostiging%202021%2F2022,waarvoor%20de%20bekostiging%20wordt%20toegekend
https://www.owrs.nl/themas/bijzondere-bekostiging#:~:text=Bijzondere%20bekostiging%202021%2F2022,waarvoor%20de%20bekostiging%20wordt%20toegekend
https://www.owrs.nl/themas/bijzondere-bekostiging#:~:text=Bijzondere%20bekostiging%202021%2F2022,waarvoor%20de%20bekostiging%20wordt%20toegekend
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Geïnterviewde Roma, Sinti en Woonwagenbewoners verklaarden dat er behoefte is aan 
Roma-schoolbemiddelaars die toegang hebben tot de gemeenschap en hun vertrouwen 

hebben, om rechtstreeks met gezinnen en kinderen te werken. De enige vraag is wie hen 

zal financieren. 

“Het schoolbemiddelingsproject werd stopgezet omdat het als inefficiënt 

werd beschouwd, maar ORWS krijgt al jaren financiering en de resultaten 

zijn niet veranderd”. (Interview, Sinti-vertegenwoordiger) 

De ORWS-vertegenwoordiger is van mening dat er behoefte is aan betere communicatie 

op het niveau van de besluitvorming en meer stabiliteit op institutioneel niveau, zodat de 
ambtenaren die bij het onderwijsproces betrokken zijn een constructieve dialoog en  plan 

van aanpak kunnen opbouwen. 

“Het is moeilijk om iets op te bouwen als de ambtenaren af en toe van 

functie en ministerie veranderen. We hebben stabiliteit en betere 

communicatie nodig”. (ORWS-vertegenwoordiger) 

De aanwezigheid van Roma in het middelbaar onderwijs is laag, en in het hoger 

onderwijs zelfs nog lager. Veel geïnterviewde Roma wijten het schoolverzuim aan 

pesterijen, vooroordelen en discriminatie die hun kinderen op school ondervinden. 

De autoriteiten zijn van mening dat kinderen thuis niet de steun krijgen die nodig is om 

de schoolprestaties te verbeteren, omdat het de ouders aan kennis of belangstelling 

ontbreekt. 

Voor Roma en Sinti jongeren ondersteunt het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een pilootproject in zeven gemeenten17 (Enschede, Sittard-Geleen, 

Nuenen, Son en Breugel, Nieuwegein en Ede en Lelystad) om via de inzet van 

bemiddelaars de deelname van jonge Sinti en Roma aan onderwijs en jobbegeleiding te 
bevorderen. In dit pilootproject spelen de bemiddelaars een belangrijke rol bij de 

begeleiding van Roma en Sinti jongeren naar onderwijs en werk. Deze bemiddelaars 

komen uit de gemeenschappen zelf of zijn professionals. Sinds 2020 hebben zeven 
gemeenten met Roma en Sinti een subsidie aangevraagd om dit project uit te voeren (de 

Nederlandse overheid heeft een totale subsidie van 735.000 euro beschikbaar gesteld). 
Het project ging in 2020 van start maar kon zich door de COVID-19 beperkingen niet 

ontwikkelen zoals gepland, maar begin 2023 zal een evaluatie beschikbaar zijn waaruit 

lessen kunnen worden getrokken wat betreft de doeltreffendheid van de gebruikte 

methoden. 

Om de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het basisonderwijs te evalueren, heeft 
het ‘Nationaal Cohort Onderzoek’ van het ‘Nederlands Initiatief voor Onderwijsonderzoek’ 

(NRO) op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nieuwe 

gegevens gepubliceerd over de effecten van schoolsluiting als gevolg van COVID-19 
beperkende maatregelen, gebaseerd op de laatste schooltoetsen in mei/juni 202118.  

Volgens het rapport van het ministerie leerden kleuters (veel) minder dan in voorgaande 

jaren, vooral omdat het afstandsonderwijs ingreep in de dynamiek tussen leraar en 
leerling, met negatieve gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en 

de taalontwikkeling van kleuters. Hoewel Roma- en Sinti-kinderen niet in het verslag 
worden genoemd, wijst een van de conclusies van het verslag, die in het geval van Roma-

kinderen van bijzonder belang kan zijn, erop dat kleuters met een risico op 

(taal)achterstand tijdens de coronaviruscrisis minder gebruik konden maken van 

 
17 The Netherlands, Minister of Interior and Kingdom Relations (Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties) (2020), Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2019. Memorie van Toelichting, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35470-B-4.html 

18 Technisch rapport – Gevolgen van 16 maanden corona voor het primair onderwijs (2022), 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/corona-

onderzoeken/documenten/rapporten/2021/10/12/technisch-rapport-primair-onderwijs-16-maanden-corona 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35470-B-4.html
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/corona-onderzoeken/documenten/rapporten/2021/10/12/technisch-rapport-primair-onderwijs-16-maanden-corona
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/corona-onderzoeken/documenten/rapporten/2021/10/12/technisch-rapport-primair-onderwijs-16-maanden-corona
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Kleuteronderwijs. Meer dan een kwart van de scholen in de steekproef zei dat deze 
leerlingen met een grotere achterstand dan voorheen aan de basisschool zouden 

beginnen19.  

Onder andere maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen om de gevolgen 

van COVID-19 aan te pakken, moeten middelen voor scholen voor het voorkomen van 

achterstanden of inhaalklassen vanaf de vroegschoolse educatie tot en met het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) worden genoemd, evenals middelen voor het behoud van 

leerwerkplekken, training on the job en praktijkleren20.   

In mei 2020 heeft het OWRS een beknopte enquête21 uitgevoerd om inzicht te krijgen of 
en hoe Roma- en Sinti-gezinnen en -kinderen van de ondersteunende maatregelen van 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben geprofiteerd. Maar de 

resultaten zijn echter nog niet beschikbaar. 

2.3. Werkgelegenheid 

Het NRSF vermeldt dat de bijstand voor toegang tot de arbeidsmarkt “gelijkelijk wordt 

gebruikt voor alle werkzoekenden, inclusief Roma en Sinti” en dat de gemeenten en het 

UWV beschikken over een breed scala aan instrumenten en faciliteiten om mensen aan 
werk te helpen, waaronder loonkostensubsidies, jobcoaching, werkplekaanpassing, 

opleiding en begeleiding. 

De vertegenwoordiging van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners op de arbeidsmarkt is 

volgens het rapport van de Monitor Sociale Inclusie van 2020 echter zeer zwak.22  Zij leven 

voornamelijk van “sociale uitkeringen, zelfstandig ondernemerschap, betaald werk en 

onbekende activiteiten” (Risbo, 2020). 

Als reden vermelden veel geïnterviewden discriminatie op de arbeidsmarkt en het feit dat 
zij hun afkomst en hun naam (mn. Oost-Europese namen) of hun adressen (bv. van 

woonwagenterreinen) moeten verbergen.  

Sommige jonge geïnterviewden vermeldden dat het moeilijk is om een stage of 
leercontract te krijgen vanwege de vooroordelen van de samenleving. De NRSF noemt het 

proefproject (zie het in de vorige paragraaf beschreven project) dat door zeven gemeenten 

wordt uitgevoerd om jongeren te ondersteunen bij de toegang tot werk door het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Ook de gemeenten en het UWV kunnen een scala aan diensten aanbieden om de kansen 
op een baan te vergroten. Veel Roma zijn niet op de hoogte van deze diensten of 

vertrouwen er niet op dat zij de hulp krijgen die zij nodig hebben. In deze gevallen kunnen 

bemiddelaars uit de Romagemeenschap bijzonder nuttig zijn voor het verspreiden van de 

informatie en het opbouwen van vertrouwen.  

De NRSF geeft aan dat in december 2020 een ‘wetsvoorstel werving en selectie gelijke 
kansen’ bij de tweede kamer is ingediend. Dit is een wetsvoorstel met maatregelen gericht 

op het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie . Verder vermeld men dat door het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een uitgebreid onderzoeksprogramma 

 
19 Idem 

20 Minister of Education, Culture and Science (2020), ‘Compensatie studenten en 

ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19’, Letter to the House of Representatives, 15 May 2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/15/kamerbrief-compensatie-studenten-en-

ondersteuningsmaatregelen-onderwijs-covid-19 

21 OWRS ‘Leerachterstand door Corona’ (2020), https://www.owrs.nl/nieuws/owrs-leerlingen-

kwetsbaar-en-op-achterstand 

22 Risbo, Social Inclusion Monitor – Follow-up research into the living and living conditions of Roma 

and Sinti in the Netherlands, 2020, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/monitor-

sociale-inclusie-meting-4 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/15/kamerbrief-compensatie-studenten-en-ondersteuningsmaatregelen-onderwijs-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/15/kamerbrief-compensatie-studenten-en-ondersteuningsmaatregelen-onderwijs-covid-19
https://www.owrs.nl/nieuws/owrs-leerlingen-kwetsbaar-en-op-achterstand
https://www.owrs.nl/nieuws/owrs-leerlingen-kwetsbaar-en-op-achterstand
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/monitor-sociale-inclusie-meting-4
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/monitor-sociale-inclusie-meting-4
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‘Verdere integratie op [sic] de arbeidsmarkt’23 is opgezet om onderzoek te doen naar, 
(onder meer) de meest effectieve instrumenten om discriminatie bij werving en selectie 

tegen te gaan. Ook naar “wat werkt” om de arbeidsmarktpositie van personen met een 
niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren en om discriminatie van Roma en Sinti 

op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 

De COVID-19 beperkingen treffen zeer hard zelfstandige Roma, Sinti en 
Woonwagenbewoners, alsmede degenen die werkzaam zijn in de amusementsindustrie, 

op mobiele kermisattracties of in de informele sector. Zij hebben tot dusver weinig of geen 

overheidssteun ontvangen. 

2.4. Gezondheid  

Het NRSF vermeldt de algemene procedure voor toegang tot gezondheidszorg in 

Nederland. Het NRSF geeft aan dat de Roma in Nederland soms moeilijkheden ondervinden 

bij de toegang tot een ziektekostenverzekering, vooral als zij staatloos zijn, hoewel het de 
zorgverzekeraars niet is toegestaan mensen om financiële redenen of wegens reeds 

bestaande medische risico’s te weigeren. 

Volgens informatie uit interviews met leden van de Roma-gemeenschap zijn er geen 
ernstige problemen met betrekking tot hun toegang tot de gezondheidszorg in Nederland. 

Problemen zijn er wel voor mensen zonder papieren en staatlozen. Wel zijn er in dit geval 
mogelijkheden om via organisaties als Artsen zonder Grenzen of het Rode Kruis tot op 

zekere hoogte toegang te krijgen tot gezondheidszorg. 

2.5. Huisvesting, essentiële voorzieningen en milieurechtvaardigheid 

De Roma in Nederland wonen in permanente woningen; een deel van de Sinti woont ook 

in permanente woningen, maar een aanzienlijk deel van hen woont in stacaravans, op 
woonwagenstandplaatsen. De overgrote meerderheid van de Woonwagenbewoners woont 

op woonwagenstandplaatsen in stacaravans, maar er wonen er ook veel in permanente 
woningen omdat zij geen keuze hadden en zonder stacaravan kwamen te zitten. 

Sommigen omdat hun woonwagenstandplaats werd gesloten, anderen omdat de eigenaar 

van de woonwagen overleed en de rest van het gezin geen deel uitmaakte van het 
huurcontract en dus niet in de woonwagen kon blijven wonen, enz.  Omdat het niet 

mogelijk is statistieken op basis van etniciteit te verkrijgen, is er geen duidelijke informatie 
over hoeveel van de mensen die op de woonwagenstandplaatsen wonen Sinti, Roma en 

Woonwagenbewoners zijn. 

Er zijn geen problemen met de woonwagenstandplaatsen die verband houden met het 
milieu. Huisvesting in alle vormen is tegenwoordig een ernstig probleem in Nederland 

vanwege de zeer grote vraag en het beperkte aanbod. Dit leidt onder meer tot 

overbevolking. In het geval van de woonwagenbewoners voelen veel gezinnen zich door 
de woonomstandigheden (beperkte ruimte en de onmogelijkheid de woonruimte uit te 

breiden) beperkt tot het hebben van slechts één kind. De gemeenschap beschouwt dit als 
een vorm van demografische controle, omdat zij voor het dilemma staan te kiezen tussen 

gezinsuitbreiding of blijven wonen in een woonwagen en het behoud van hun cultuur, 

aangezien de optie om te verhuizen naar een grotere woonwagen op korte of middellange 
termijn onmogelijk is. De geïnterviewde Woonwagenbewoners zeggen dat zij zich 

machteloos voelen. Zij hebben het gevoel dat niet alleen hun recht op fatsoenlijke 

huisvesting hen wordt ontzegd, maar ook hun culturele identiteit. 

De macht om dit te veranderen is volledig in handen van lokale gemeenten, die kunnen 

besluiten om meer woonwagenstandplaatsen te creëren of om hun aantal te verminderen; 

 
23 Further Integration programme on the Labour market (VIA), Programma Verdere Integratie op de 

Arbeidsmarkt | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/17/bijlage-1-infographic-via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/17/bijlage-1-infographic-via
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om de leefomstandigheden en voorzieningen te verbeteren of om het toezicht via 

helikopters uit te breiden. 

De Woonwagenbewoners zijn zeer actief in het contacteren van autoriteiten en het lobbyen 
voor meer ruimte en betere leefomstandigheden. Sommige gemeenten zijn ontvankelijker 

(bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn) dan andere. 

De hindernissen zijn nog groter voor mensen met een handicap die in een woonwagen 
willen wonen. Voor hen is er veel bureaucratie om hulp te krijgen bij de aanpassingen die 

nodig zijn om het wonen in zo’n woonwagen te vergemakkelijken: 

“Ik heb vanaf het begin met de bouwer overlegd toen ze het terrein opnieuw 
aan het inrichten waren. Ik heb al mijn behoeften aangegeven en toch heeft 

het resultaat mijn leven vergemakkelijkt. De deuren waren te smal voor de 
rolstoel, de oprijhelling te steil, enz. Hierdoor moet ik contact opnemen met 

de gemeente om extra hulp te vragen. Alles duurt zo lang, en ik moet elke 

keer uitleggen waarom ik wat nodig heb. Het is gewoonweg vermoeiend”. 

(Interview, Sinti) 

De NRSF vernoemt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman uit 2018 aan de 
gemeenten over de ontwikkeling van het lokale standplaatsenbeleid met betrekking tot de 

mensenrechten van de Woonwagenbewoners. Volgens de evaluatie van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waren er in mei 2021 in Nederland 8.854 
standplaatsen voor stacaravans. Dit aantal is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven, maar 

kan de komende twee jaar met 150 standplaatsen worden uitgebreid. In het NRSF staat 
dat de overheid 50 miljoen euro beschikbaar stelt voor huisvesting, waaronder 

woonwagenstandplaatsen. De Woonwagenbewoners zelf zijn pessimistisch over enige 

betekenisvolle verandering in hun huidige situatie. 

Vanwege het grote aantal oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne hebben veel gemeenten, 

geconfronteerd met woningnood, de afgelopen maanden besloten op verschillende 

plaatsen woonwagens te plaatsen. Dit leidde tot een golf van protest van de 
Woonwagenbewoners, van wie sommigen al meer dan tien jaar op een wachtlijst staan 

voor een woonwagenplek (autoriteiten stellen het geven van plekken uit bij gebrek aan 
geschikte plekken). De media hebben uitgebreid aandacht besteed aan de acties en 

protesten van de Woonwagenbewoners24. Helaas konden de autoriteiten alleen beloven 

dat ze verder zouden werken aan een oplossing. 

2.6. Sociale bescherming 

De legaal in Nederland verblijvende Roma verklaarden toegang te hebben tot sociale 
bescherming. De problemen zijn ernstig als het gaat om Roma zonder papieren en 

staatlozen. 

Het NRSF heeft geen hoofdstuk over sociale bescherming, maar vermeldt de rol van 

gemeenten bij de bestrijding van armoede en nationale inspanningen waarbij de centrale 

overheid, lokale overheden en ngo’s samenwerken om kinderarmoede te bestrijden.  

2.7.  Sociale diensten 

Gemeenten spelen een sleutelrol bij het verlenen van veel sociale diensten. Er zijn veel 
NGO’s die de Roma helpen toegang te krijgen tot sociale diensten, waaronder Roma-

 
24 Vertegaal, C. (2022) “Woonwagenbewoners alweer terug in hun bezette chalets na nekklem-

incident met beveiliger. ‘Het is discriminatie’” Noordsholland Dagblad 22 July2022, 

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220722_69973868?utm_source=lm.facebook.com&utm_medium

=referral&utm_content=%2F&fbclid=IwAR3Sq0pT_skMGNgvo6p8u4nkyPxs_NW8g2_FyDIEzWOfz8oPXWC1HUv

Ipco 

 

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220722_69973868?utm_source=lm.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=%2F&fbclid=IwAR3Sq0pT_skMGNgvo6p8u4nkyPxs_NW8g2_FyDIEzWOfz8oPXWC1HUvIpco
https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220722_69973868?utm_source=lm.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=%2F&fbclid=IwAR3Sq0pT_skMGNgvo6p8u4nkyPxs_NW8g2_FyDIEzWOfz8oPXWC1HUvIpco
https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220722_69973868?utm_source=lm.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=%2F&fbclid=IwAR3Sq0pT_skMGNgvo6p8u4nkyPxs_NW8g2_FyDIEzWOfz8oPXWC1HUvIpco
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NGO’s. Zij doen dit helaas al jaren zonder enige erkenning of steun, voornamelijk omdat 
de NGO-leden niet over de formele kwalificaties beschikken. Zij hebben gemakkelijk 

toegang tot de gemeenschap en het vertrouwen van de gemeenschap, en zij kennen het 

stelsel van sociale diensten.  

Er zijn toegangsproblemen voor Roma zonder papieren en staatlozen, vooral na hun 

achttiende. 

Het NRSF heeft geen hoofdstuk over sociale diensten.  

De gemeenten moeten manieren vinden om de professionalisering van deze mensen te 

ondersteunen, zodat zij in de overheidssector aan de slag kunnen ten behoeve van de 

Roma-gemeenschap en de samenleving in het algemeen. 

2.8. Kinderbeschreming  

De NRSF noemt het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV)25, gefinancierd door het 

ministerie van Justitie en het feit dat...  

“Sinds 2016 heeft het CVV een adviseur aangesteld om het bestaande beleid te 

borgen en aan te wakkeren. Het CVV [heeft] ook een barrièremodel ontwikkeld 

voor multiprobleemgezinnen met een Roma-achtergrond waarin het uitbuiting 
van kinderen, meldingen en interventies om misbruik aan te pakken signaleert. 

En het CCV heeft een integrale aanpak ontwikkeld voor de aanpak van uitbuiting 

binnen familienetwerken”. 

Er zijn mensen in de Romagemeenschap die de activiteiten van het CCV en de diensten 

voor kinderbescherming als misbruik beschouwen en menen dat de nadruk ligt op 
criminaliteit en niet op de bescherming van kinderen. Hierdoor worden de vooroordelen 

en het slechte imago van de Roma bevorderd. Andere leden van de Roma-
gemeenschappen zijn van mening dat kinderuitbuiting een ernstig onderwerp is dat binnen 

de gemeenschap moet worden aangepakt en dat de oplossingen uit de gemeenschap 

moeten komen, in samenwerking met diverse instellingen. 

Er is behoefte aan een geïntegreerde aanpak die de gevolgen van kindermisbruik aanpakt 

en veroordeelt, maar ook de oorzaken analyseert en aanpakt, met in het achterhoofd de 

verhoogde kwetsbaarheid van het leven van kinderen en ouders. 

2.9. Stimuleren van de (de bekendheid van) Roma kunst, Cultuur en 
geschiedenis 

In 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een speciale 
subsidieregeling uitgevoerd om activiteiten van en ten behoeve van de Nederlandse Sinti- 

en Romagemeenschappen mogelijk te maken, met een totaal budget van 4,1 miljoen 

euro.26  Een adviescommissie voor Roma en Sinti maakt deel uit van het selectieproces 

voor te financieren projecten. 

Een jaarlijks bedrag van 500.000 euro is beschikbaar voor projecten die betrekking hebben 
op een of meer van de onderstaande thema’s, maar er is geen begrotingstoewijzing per 

thema:   

- Herdenking van de Porajmos en de Tweede Wereldoorlog 

- Bestrijding van discriminatie en vooroordelen 

 
25 CCV, https://hetccv.nl/onderwerpen/multiprobleemgezinnen-met-een-roma-achtergrond/ 

26 Decree establishing the subsidy ceiling and adopting policy rules on the Policy Framework [...] and 

emancipation of Sinti and Roma in the Netherlands (11 April 2015); Decree establishing the Advisory 

Committee on Participation and Emancipation of Sinti and Roma (12 May 2015). 

https://hetccv.nl/onderwerpen/multiprobleemgezinnen-met-een-roma-achtergrond/
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- Versterking van belangenbehartiging en vertegenwoordiging 

- Stimuleren van de inschrijving in het formele onderwijs en de voltooiing daarvan 

- Creëren van werkgelegenheid 

- Respect en begrip voor de cultuur en de identiteit van Sinti en Roma 

- Coaching en advisering van bemiddelaars 

In 2019 is een tussentijdse evaluatie gedaan, maar er zijn geen grote wijzigingen in de 
subsidieregeling aangebracht. Er zijn veel gemengde reacties geweest binnen de Roma-

gemeenschap omdat de projecten die subsidie kregen niet openbaar werden gemaakt en 

men wilde weten hoe het geld werd besteed. Er is behoefte aan een impactevaluatie, maar 

het ministerie heeft die voor dit fonds niet gepland. 

Eind 2022 zal het fonds uitgeput zijn en het is nog niet duidelijk of en in welke vorm of via 
welk ministerie de steun voor de participatie en emancipatie van de Roma zal worden 

voortgezet. 

Tot dusver heeft de subsidie exposities over de geschiedenis van de Roma en de bestrijding 
van zigeunerhaat gefinancierd of Sinti- en Romasprekers op scholen en andere instellingen 

ondersteund. Radio Patrin, een radioprogramma in Romanes, wordt al jaren door deze 

subsidieregeling gefinancierd. 

Wat de onderwerpen ‘Tweede Wereldoorlog en de Holocaust’ in het onderwijs betreft, 

wordt de genocide op Sinti en Roma volgens de deskundigen van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nationaal Gedelegeerde voor 

Holocaustherdenking, Onderwijs en Onderzoek niet expliciet vermeld, maar 
“gesuggereerd” in de lesprogramma’s van scholen. Wat het lesmateriaal betreft, bestaat 

er in Nederland geen onafhankelijk kwaliteitscontrolemechanisme voor de opleiding van 

gekwalificeerde leraren met betrekking tot de onderwerpen WO II, de Holocaust en de 

genocide op de Sinti en Roma, de Porajmos. 

In de herdenkingscentra in Nederland staat de Holocaust centraal, zowel in hun 

tentoonstellingen als in hun educatieve programma’s. De Porajmos krijgt op kleinere 
schaal aandacht. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseert jaarlijks een 

transport voor de herdenking van de Sinti en Roma, en om de vijf jaar is er een speciaal 

herdenkingsprogramma.  

Nederland heeft geen museum dat zich uitsluitend richt op de geschiedenis en vervolging 

van de Sinti en de Roma. ‘De vergeten genocide, het lot van de Sinti en Roma’ is een 
online tentoonstelling op https://romasinti.eu/nl/ , een initiatief van het Nationaal Comité 

4 en 5 mei. Het IHRA heeft aan deze tentoonstelling bijgedragen met financiële steun en 

expertise. 

Momenteel wordt het Holocaust Museum in Amsterdam gerenoveerd, maar volgens 

Annemiek Gringold, de directeur van het museum, zal het museum na de opening ook 

elementen over de genocide op Roma en Sinti bevatten. 

Hoewel 2 augustus in Nederland niet wordt erkend als de Europese Roma Genocide 

Herdenkingsdag, worden de Roma en Sinti op 27 januari uitgenodigd om de officiële 

herdenking van de Internationale Holocaust Herdenkingsdag bij te wonen. 

In 2020 heeft premier Rutte voor het eerst in Nederland namens de regering excuses 
aangeboden voor de Jodenvervolging in oorlogstijd, waarbij hij toegaf dat er weinig was 

gedaan om hen te beschermen tegen de wreedheden van nazi-Duitsland. Tot op heden 

zijn er geen officiële excuses aan Roma en Sinti uitgebracht. 

In september 2021 onthulde Nederland officieel zijn eerste Nationale Holocaustmonument 

in Amsterdam, een constructie van muren met 102.000 bakstenen waarop de naam, de 

https://romasinti.eu/nl/
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geboortedatum en de leeftijd bij overlijden staat van alle 102.000 Nederlandse Joden, Sinti 
en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werden gedeporteerd of 

vermoord. Het monument is voornamelijk gefinancierd met donaties. 

Zowel de Roma- en Sintigemeenschappen als het Yenish gaven aan behoefte te hebben 

aan officiële steun voor het behoud van hun taal en cultuur. Deze behoefte werd bij 

verschillende gelegenheden vooral door de jonge Roma geuit. Er is behoefte aan steun 

voor het organiseren van taalcursussen en culturele bijeenkomsten. 
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3. VERWACHTTE DOELTREFFENDHEID 

3.1. Samenhang met verwant binnenlands en Europees beleid 

Het Nederlandse NRSF is een algemeen overzicht van reguliere Nederlandse 

beleidsmaatregelen. Gezien de omvang van de doelgroep zijn de op de Roma gerichte 

beleidsmaatregelen vrij beperkt in termen van financiële draagkracht en nationale impact. 

In het algemeen zijn de in het huidige Nederlandse NRSF opgesomde beleidsmaatregelen 
in overeenstemming met het Europese sociale en economische beleid, met het 

“Strategisch kader van de EU voor de Roma” en met de “Aanbevelingen van de Raad”. 

3.2. Verantwoordelijkheid voor de coördinatie van en het toezicht op 
het NRSF 

De NRCP is administratief ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en ziet toe op de coördinatie van het Nederlandse beleid en fungeert als 

schakel tussen de EU en de Nederlandse overheid. De NRCP is verantwoordelijk voor de 
tweejaarlijkse rapportage aan de EC over de voortgang van het NRSF. De NRCP 

coördineert ook het interdepartementaal overleg Roma en Sinti. Hoewel het systeem van 
interdepartementale en interministeriële samenwerking, coördinatie en monitoring niet 

bijzonder duidelijk is, verzekerde de NRCP ons in een interview dat er voortdurend updates 

zijn tussen departementen, ook tussen andere ministeries die Roma-projecten of 

beleidsmaatregelen uitvoeren. 

Volgens de NRSF is in opdracht van de NRCP een flexibele dialoog met de gemeenschappen 
en vertegenwoordigers van ministeries opgezet, evenals een kennisplatform voor Roma 

en Sinti27.  Dit platform wordt gehost door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Het 

wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en volgt en 
deelt internationale ontwikkelingen, studies en strategieën om de maatschappelijke positie 

van Roma en Sinti te verbeteren. 

Een punt dat in het gesprek met de vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid naar voren kwam, was de noodzaak om de communicatie, 

transparantie en zichtbaarheid te verbeteren van de 
projecten/programma’s/beleidsmaatregelen die direct of indirect op de Roma-

gemeenschap zijn gericht, evenals die van de reguliere maatregelen. 

In 2022 bereidt de NRCP een aanbesteding voor het nieuwe verslag over de monitor sociale 

integratie voor (zie punt 3.5).  

Een belangrijke aanbeveling voor de NRCP is om in de voorwaarden voor de 
aanbestedingen voor het rapport van de Monitor Sociale Integratie op te nemen dat de 

Roma, Sinti en Woonwagenbewoners niet slechts doelgroepen en geïnterviewden zijn, 

maar dat het onderzoek participatief moet zijn en de leden van de gemeenschap moet 
betrekken bij de fasen van gegevensverzameling en analyse, hetzij op basis van hun 

capaciteit, hetzij door hen een training te geven. 

3.3. Kwaliteit van het plan 

Het Nederlandse NRSF is een algemeen overzicht van reeds bestaande initiatieven met 
betrekking tot Roma en Sinti in Nederland. Er is geen actieplan waarin voorwaarden, 

taken, doelstellingen, financiële toewijzing, indicatoren, verantwoordelijke instanties, enz. 

worden gespecificeerd.  

De meeste initiatieven/projecten/programma’s maken deel uit van het reguliere beleid. 

Dit maakt het moeilijk om de onderlinge samenhang te ontdekken bij het bevorderen van 

 
27 Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS), https://www.kis.nl/about-us 

https://www.kis.nl/about-us
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gelijkheid, integratie en participatie van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners in 

Nederland. 

3.4. Financiering  

Het Nederlandse NRSF specificeert in het document niet de bedragen die voor elk initiatief 

worden uitgetrokken. De meeste in het NRSF opgesomde 

initiatieven/projecten/programma’s zijn mainstream en worden reeds uit de nationale 

begroting gefinancierd. 

3.5. Toezicht en evaluatie 

Er is geen specifiek monitoring- en evaluatieplan voor het NRSF opgesteld. Het NRSF 

vermeldt het rapport ‘Monitor Sociale Inclusie’28, dat in Nederland om de twee jaar wordt 
opgesteld. De Monitor Sociale Inclusie heeft tot doel een zo goed mogelijk beeld te geven 

van de situatie en verwachtingen van Roma en Sinti in Nederland. Het laatste rapport29 is 

in 2020 verschenen en bevat veel aanbevelingen die niet in het huidige NRSF terug te 

vinden zijn.  

Als het rapport over de monitor sociale inclusie het monitoringinstrument voor het NRSF 
is, moeten de aanbevelingen van dat rapport ook in het NRSF terug te vinden zijn. In 2022 

komt er een openbare aanbesteding voor het opstellen van de monitor voor sociale 

integratie. Hopelijk wordt de Roma-gemeenschap er in belangrijke mate bij betrokken, en 

niet alleen als respondenten. 

3.6. Beoordeling van de verwachtte doeltreffendheid en 

duurzaamheid  

“Zolang wij niet worden betrokken bij de ontwikkeling van het beleid dat op 
ons is gericht, zullen de problemen niet worden opgelost”. (Interview, Sinti-

vertegenwoordiger) 

“Je kunt de rapporten van 20-25 jaar geleden erbij pakken en duidelijk zien 

dat de essentiële problemen waar we nu mee geconfronteerd worden toen ook 

al genoemd werden. Er is dus niet veel veranderd. Hoe komt dat?” (Interview, 

Sinti-vertegenwoordiger) 

Hoewel de meeste geïnterviewden uit de gemeenschap pessimistisch waren over de 
effectiviteit en duurzaamheid van het NRSF, zijn de autoriteiten van mening dat het 

huidige NRSF een stap voorwaarts is en zal bijdragen aan de gelijkheid, integratie en 

participatie van Roma en Sinti in Nederland. 

Rekening houdend met het feit dat er vóór het opstellen van het huidige NRSF geen 

evaluatie van de vorige strategie heeft plaatsgevonden en dat veel van de 

beleidsmaatregelen uit het vorige strategiedocument in het huidige NRSF zijn opgenomen, 
zou men kunnen concluderen dat de problemen van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners 

endemisch zijn en dus meer tijd en middelen nodig hebben. Een andere conclusie zou zijn 
dat het noodzakelijk is een behoefteanalyse op te stellen voor de Roma, Sinti en 

Woonwagenbewoners en het NRSF hieraan aan te passen.  

 

 
28 Social Inclusion Monitor, https://www.risbo.nl/uk/r_project.php?prj=471 

29 Risbo, Social Inclusion Monitor, 2020, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/monitor-sociale-inclusie-meting-4 

https://www.risbo.nl/uk/r_project.php?prj=471
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/monitor-sociale-inclusie-meting-4
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4. AFSTEMMING OP HET EUROPEES KADER VOOR ROMA 

4.1. Diversiteit van de Roma weerspiegelen 

In Nederland worden Roma en Sinti als één etnische groep beschouwd. De overgrote 
meerderheid van de Roma woont in huizen en appartementen, terwijl de Sinti zowel in 

huizen/appartementen als in woonwagens wonen, net zoals de Woonwagenbewoners. De 

Nederlandse autoriteiten beschouwen de Woonwagenbewoners niet als een etnische 
groep, maar gewoon als Nederlanders die graag nomadisch leven. Zij worden niet expliciet 

vermeld in het NRSF. Onlangs zijn ze opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel 

Cultureel Erfgoed.  

Naast alle bovengenoemde groepen zijn er ook Yenish in Nederland, een groep die uiterst 

low profile is - bijna onzichtbaar voor de autoriteiten, de reguliere samenleving en zelfs 
voor de andere Roma-groepen, volgens verklaringen van een lid van de Yenish-

gemeenschap. De Jenische groep werd helemaal niet genoemd in het NRSF. 

De naam van het NRSF is “Beleidsmaatregelen in Nederland voor de gelijkheid, inclusie en 

participatie van Roma en Sinti”. Hoewel het NRSF een voetnoot bevat waarin het gebruik 

van de term Roma wordt beschreven, en de vertegenwoordiger die de opstelling van het 
NRSF coördineerde vermeldde dat alle groepen in het beleidsdocument waren opgenomen, 

is het duidelijk dat het Nederlandse NRSF de diversiteit onder de Roma niet weerspiegelt. 

Naast de diversiteit van groepen wordt ook de intersectionele diversiteit binnen de 
Nederlandse Roma-gemeenschap totaal niet weerspiegeld in het NRSF. De uitdagingen 

waarmee Roma-vrouwen, ouderen, personen met een handicap, mobiele EU-burgers, niet-
EU-onderdanen, staatlozen, personen zonder papieren en LGBT+ worden geconfronteerd 

en die al vele jaren in nationale en internationale rapporten worden beschreven, komen in 

het huidige NRSF niet aan bod. Volgens het FRA-rapport 202030 hebben Roma, Sinti en 
woonwagenbewoners bijvoorbeeld minder toegang tot bijna alle domeinen, waaronder 

werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg. Staatloze Roma en Roma zonder 
papieren worden als gevolg van hun status geconfronteerd met vele belemmeringen om 

een normaal leven te leiden (zie de aanvullende bevindingen). Ook de andere 

bovengenoemde subgroepen worden geconfronteerd met uitdagingen die moeten worden 
erkend en waarvoor oplossingen moeten worden voorgesteld in een document als het 

NRSF, dat specifiek op de Roma is gericht. Zij krijgen het meest te maken met 

discriminatie, onrecht en ontbering en hebben nog meer behoefte aan een inclusief 

overheidsbeleid 

Door Roma geleide NGO’s moeten projecten en activiteiten voor deze specifieke 
doelgroepen ontwikkelen en in hun programma opnemen. Dit in samenwerking met andere 

door Roma geleide NGO’s of met reguliere NGO’s die zich met soortgelijke onderwerpen 

bezighouden. De autoriteiten moeten initiatieven van en over Roma-vrouwen, Roma-

jongeren, Roma LGBT+, enz. steunen. 

4.2. Het combineren van de generieke en specifieke aanpak 

Sinds 2011 is een van de uitgangspunten van het overheidsbeleid in Nederland de aanpak 

“geen specifiek beleid gericht op een specifieke groep”. Het vorige Nederlandse NRSF 
volgde dit principe. Het huidige is een combinatie van reguliere maatregelen en meer 

specifieke (d.w.z. “daar waar nodig” worden specifieke maatregelen getroffen.) (NRSF p. 

2). Een vraag die blijft, is wie bepaalt welke aanpak wordt gekozen en toegepast 

 
30 FRA, Roma, Sinti en Reizigers in Nederland 2020 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-survey-country-sheet-

netherlands_nl.pdf  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-survey-country-sheet-netherlands_nl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-survey-country-sheet-netherlands_nl.pdf
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4.3. Gebruik van de instrumenten die geïntroduceerd werden door de 
Raad.  

De organisatie van het NRSF-document volgt de structuur van de aanbevelingen van de 

Raad, overeenkomstig de nationale situatie en opzet. 
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5. AANVULLENDE BEVINDINGEN 

Staatloze Roma of Roma met “onbekende nationaliteit” worden in het huidige Nederlandse 

NRSF niet genoemd. 

In Nederland staan volgens de Basisregistratie Personen (BRP) momenteel bijna 6.000 
mensen als staatloos geregistreerd.31  Dit is slechts een deel van de 30.000 mensen wiens 

nationaliteit onbekend is voor de BRP, wat betekent dat zij noch hun nationaliteit kunnen 
bewijzen, noch kunnen aantonen dat zij er geen hebben. Onder de geregistreerde 

staatlozen bevinden zich Molukkers, Palestijnen, personen uit Syrië, Libanon, de Verenigde 

Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, maar ook Roma.  

Het exacte aantal Roma dat staatloos is of een “onbekende nationaliteit” heeft is niet 

bekend, maar naar schatting wonen er enkele honderden staatloze Roma in Nederland. 

Zij wonen in Nederland sinds het generaal pardon van 1977 (waarbij een groep staatloze 
Oost-Europese Roma in 1977 een verblijfsvergunning voor Nederland kreeg), inclusief hun 

(klein)kinderen en de groepen die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen, 
waaronder vrouwen en mannen van alle leeftijden. Vanwege hun status wordt hun de 

toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, stemrecht, werk, huisvesting, enz. ontzegd, 

vooral na hun achttiende jaar. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht 

gegeven de nationaliteits- en verblijfsstatus van deze groepen Roma in Nederland te 
onderzoeken; evenals de redenen voor hun ( aanhoudende) status als ‘staatloos’ of 

‘onbekende nationaliteit’ en de mogelijkheden die de huidige wet- en regelgeving biedt 

om deze statussen op te heffen. Het onderzoek wordt naar verwachting in het tweede deel 

van 2022 afgerond. 

In Nederland ontbreken duidelijke procedures om staatloosheid wettelijk vast te stellen, 

wat ertoe leidt dat staatloze mensen de vormen van bescherming die op grond van de 

verdragen beschikbaar zijn, worden ontzegd. 

In 2016 werd een wetsvoorstel voor een procedure om staatloosheid vast te stellen 
gepubliceerd en later door het Nederlandse parlement aangenomen, maar het bevat niet 

de noodzakelijke wettelijke bescherming voor staatlozen, d.w.z. het recht op verblijf. 

Momenteel kan staatloosheid alleen via andere administratieve procedures worden 
vastgesteld en krijgen alleen legaal verblijvende staatlozen reisdocumenten en toegang 

tot vergemakkelijkte naturalisatie.  

In mei 2022 heeft het Parlement een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap 

goedgekeurd waardoor staatloze kinderen zonder legaal verblijf in Nederland kunnen 

kiezen voor de Nederlandse nationaliteit na vijf jaar ‘stabiel en gewoonlijk’ verblijf.  

Een van de bepalingen van de staatloosheidswet zegt dat de persoon met documenten 

moet bewijzen dat hij staatloos is, wat het een zeer moeilijk, bureaucratisch en duur 

proces maakt, en veel Roma zijn niet in staat om deze procedure te volbrengen.  

De Roma die een uitweg uit de staatloosheid proberen te vinden, zeggen dat er geen 

duidelijke informatie en begeleiding is. Elke gemeente heeft haar eigen manier om de 
kwestie aan te pakken, sommige bieden dure juridische ondersteuning, andere helemaal 

geen. De redenen waarom deze mensen staatloos zijn variëren aanzienlijk, zodat ook de 

aanpak om deze status te wijzigen verschilt. Dit maakt het oplossen van deze problematiek 
tot een ingewikkelde uitdaging. En leidde wel al tot merkwaardige situaties zoals wanneer 

één familielid staatloos is terwijl de rest van de familie een vastgestelde nationaliteit heeft. 

De Roma gaven in de interviews aan behoefte te hebben aan bijstand en duidelijke 

begeleiding bij het proces om aan de staatloosheid te ontsnappen. 

 
31 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/staatloosheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/staatloosheid
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het huidige NRSF volgt dezelfde lijn als de vorige aanpak, onder het motto “geen specifieke 

beleidsmaatregel voor een specifieke groep/minderheid”. Het is, net als het vorige 

strategische document, een algemeen overzicht van het algemene beleid, gecombineerd 
met zeer weinig specifieke beleidsmaatregelen. Het NRSF bevat geen actieplan, geen 

specifieke doelstellingen en indicatoren, vage verantwoordelijkheid, geen duidelijk 

toezichts- of evaluatieplan, enz. 

Het huidige NRSF weerspiegelt een poging om de desbetreffende beleidsmaatregelen te 

groeperen volgens de horizontale en verticale doelstellingen van de EU. Het huidige NRSF 
weerspiegelt ook de belangstelling van het coördinatieorgaan, de NRCP, voor het initiëren 

van dialoog en overleg, terwijl verschillende inspanningen/instrumenten voor de 

bestrijding van zigeunerhaat voor het eerst worden vermeld. 

Aanbevelingen aan de nationale overheden  

1. De Roma op zinvolle wijze betrekken bij de ontwikkelingscyclus van 

beleidsmaatregelen van direct of indirect belang. 

2. Negatieve vooroordelen en stereotypen over de Roma op het maatschappelijk 

niveau bestrijden.  

3. Een evaluatie uitvoeren van het vroegere NRSF-beleid. 

4. Regelmatig formele overlegprocessen en -procedures met Roma-
vertegenwoordigers instellen, met inbegrip van expliciete rapportering over 

bepaalde verbintenissen. 

5. Steun verlenen voor de capaciteitsopbouw van de Roma en de plaatselijke Roma-

actiegroepen. 

6. Juridische steun verlenen aan Roma die staatloos zijn of een onbekende 

nationaliteit hebben. 

7. De actieplannen in het kader van de “Europese kindergarantie” voor voorschools 

onderwijs uitvoeren, met bijzondere aandacht voor Romakinderen. 

8. Steun verlenen aan initiatieven van en over Roma-vrouwen, Roma-jongeren, 

Roma LGBT+, enz. 

9. Steun voor het behoud van taal en cultuur. 

10. De NRCP moet in de voorwaarden voor de aanbestedingen voor het rapport 

“Monitor Sociale Inclusie” opnemen dat de Roma, Sinti en Woonwagenbewoners 
niet slechts doelgroepen en geïnterviewden zijn, maar het onderzoek moet 

participatief worden gemaakt. De leden van de gemeenschap moeten betrokken 

worden bij de gegevensverzameling en het analyseproces, hetzij op basis van hun 

capaciteit, hetzij door hen training te geven. 

Aanbevelingen aan de Europese instellingen  

11. Het maatschappelijk middenveld van de Nederlandse Roma ondersteunen door 

druk uit te oefenen op instellingen om efficiënt te strijden tegen zigeunerhaat. 

12. Mogelijkheden creëren voor het maatschappelijk middenveld van de Roma in 
Europa om hun capaciteit op te bouwen en zodat zij de de Roma-gemeenschappen 

efficiënter kunnen ondersteunen. 
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Aanbevelingen aan het maatschappelijk middenveld 

13. Creëer een ondersteuningsnetwerk dat door Roma wordt aangestuurd door 

beter samen te werken en te communiceren. 

14. Actief zoeken naar meer mogelijkheden voor capaciteitsopbouw op nationaal 

en internationaal niveau. De Nederlandse NGO’s voor Roma, Sinti en 

Woonwagenbewoners moeten manieren vinden om capaciteit op te bouwen 
door gebruik te maken van nationale en internationale mogelijkheden, door 

samen te werken in nationale en internationale projecten, evenementen mede 

te organiseren en nationale en internationale evenementen over onderwerpen 

van wederzijds belang bij te wonen. 

15. Actief toezien op de resultaten van het NRSF. 

16. De samenwerking tussen verschillende minderheidsgroepen ter bestrijding van 

racisme en haat in welke vorm dan ook bevorderen. 

17. Samenwerken met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld 

van de Roma in projecten om hun capaciteit op te bouwen. 

18. Discriminatie en zigeunerhaat via officiële kanalen aan de kaak stellen. 

19. Roma-ngo’s moeten activiteiten en projecten bevorderen die gericht zijn op de 

problemen van Roma-vrouwen, oudere Roma, Roma met een handicap, 

mobiele EU-burgers, niet-EU-onderdanen, staatloze Roma, Roma zonder 

papieren, en Roma LGBT+. 
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REFERENTIES 

Lijst met interviews 

Instelling Contact  Nummer 

Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, Directie Samenleving en 

Integratie, NCRP 

persoonlijk, email, online 3 

Adviseur Criminele Uitbuiting & Gezinsstructuren 

en Criminaliteit, Het CCV Het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

email 1 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, Nationaal gedelegeerde inzake 

Holocaustherdenking, onderwijs en onderzoek, 

Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning, 

Slachtoffers en Herinnering WOII  

persoonlijk, telefonisch, email 2 

Jonker Instituut online 1 

Nationaal Holocaust Museum persoonlijk, email 1 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap Directie Primair Onderwijs in 

persoon 

persoonlijk, email 1 

Bureau Nationaal Coördinator Discriminatie- en 

Racismebestrijding Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

online, email 2 

ORWS telefonisch 1 

Movisie persoonlijk, online 3 

Roma, 5 vrouwen, 8 mannen, leeftijd 18-67 persoonlijk, online, telefonisch 13 

 Sinti, 5 vrouwen, 2 mannen, leeftijd 20-68 persoonlijk, online, telefonisch 7 

Woonwagenbewoners  persoonlijk, telefonisch 4 

Yenische  telefonisch 2 

Niet-Roma NGOs persoonlijk, telefonisch 4 

 

Belangrijkste beleidsdocumenten en rapporten 

EU Roma Strategic Framework for Equality, Inclusion and Participation, available at: 
https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-

inclusion-and-participation-full-package_en 

FRA, Roma, Sinti, and Travellers in the Netherlands, 2019, available at: 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-

survey-country-sheet-netherlands_nl.pdf 

Movisie, No room for discrimination Guide for municipalities for combating anti-Black 
racism, anti-Semitism, anti-Muslim racism, anti-Gypsyism and LGBTI+ discrimination, 

2022 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en
https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-survey-country-sheet-netherlands_nl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-survey-country-sheet-netherlands_nl.pdf
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Policy measures in the Netherlands for the equality, inclusion, and participation of Roma 
and Sinti, available at: https://ec.europa.eu/info/files/policy-measures-netherlands-

equality-inclusion-and-participation-roma-and-sinti_en 

Risbo, Social Inclusion Monitor – Follow-up research into the living and living conditions 

of Roma and Sinti in the Netherlands, 2020, available at: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/monitor-sociale-

inclusie-meting-4 

Roma Civil Monitor, Civil society monitoring report on implementation of the national 

Roma integration strategy in the Netherlands, 2020, available at: 
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-

society-monitoring-report-3-netherlands-2019-eprint-fin.pdf 

Smits van Waesberghe E., Asmoredjo J., Out M., Een verkennend onderzoek naar 

centrale belangenbehartiging voor Roma en Sinti, Een inventarisatie naar meningen 

binnen de twee gemeenschappen [An exploratory study of centralised advocacy for 
Roma and Sinti, An inventory of opinions within the two communities], 2020, available 

at: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/10/318020_Verkennend-

onderzoek-naar-centrale-Roma-Sinti_WEB.pdf 

 

https://ec.europa.eu/info/files/policy-measures-netherlands-equality-inclusion-and-participation-roma-and-sinti_en
https://ec.europa.eu/info/files/policy-measures-netherlands-equality-inclusion-and-participation-roma-and-sinti_en
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/monitor-sociale-inclusie-meting-4
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/monitor-sociale-inclusie-meting-4
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-3-netherlands-2019-eprint-fin.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-3-netherlands-2019-eprint-fin.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/10/318020_Verkennend-onderzoek-naar-centrale-Roma-Sinti_WEB.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/10/318020_Verkennend-onderzoek-naar-centrale-Roma-Sinti_WEB.pdf
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BIJLAGE: LIJST VAN PROBLEMEN EN OMSTANDIGHEDEN 

Bestrijding van zigeunerhaat en discriminatie 

Problemen en 

omstandigheden 

Significantie: Geïdentificeerd 

door de 

strategie : 

Maatregelen: Doelen: 

Zigeunerhaat wordt in 

de nationale 
beleidskaders niet als 

een specifiek probleem 

erkend. 

Significant Beperkt begrepen  Voldoende maar 

ruimte voor 

verbetering 

afwezig 

Vooroordelen tegen 

Roma  

significant irrelevant afwezig afwezig 

Haatmisdrijven tegen 

Roma 

significant irrelevant afwezig afwezig 

Haat zaaien tegen 

Roma (online and 

offline) 

significant irrelevant afwezig  afwezig 

Weinig effectieve 

bescherming tegen 

discrimininatie  

significant irrelevant afwezig afwezig 

Segregatie in 

onderwijs, huisvesting 

of openbare 

dienstverlening 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Gedwongen 
uitzettingen en sloop 

die leiden tot 

dakloosheid, 

ontoereikende 

huisvesting en sociale 

uitsluiting 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Staatloosheid, 

ontbrekende ID 

documents  

Significante 

problemen 

Irrelevant afwezig afwezig 

Wangedrag en 
discriminerend gedrag 

van de politie (te 

weinig politie/te weinig 

politie) 

significant irrelevant absent afwezig 

Belemmeringen voor 

de feitelijke uitoefening 

van het EU-recht op 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 
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vrij verkeer 

Education 

Problemen en 

omstandigheden 

Significantie: Geïdentificeerd 

door de 

strategie: 

Maatregelen: Doelen: 

Gebrek aan 

beschikbaar en 

toegankelijk 
voorschools onderwijs 

en kinderopvang voor 

Roma 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Lagere Kwaliteit va 

voorschools onderwijs 

en kinderopvang voor 

Roma 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Hoog percentage 

vroegtijdige 
schoolverlaters in het 

basisonderwijs 

Klein probleem Genoemd, maar 

niet voldoende 

geanalyseerd  

aanwezig maar 

onvoldoende,  

afwezig 

Vroegtijdige 

schoolverlaters in het 

middelbaar onderwijs 

Significante 

problemen 

Genoemd maar 

niet voldoende 

geanalyseerd 

aanwezig maar 

onvoldoende,  

afwezig 

Middelbaar 

onderwijs/beroepsoplei

ding niet afgestemd op 

de behoeften van de 

arbeidsmarkt 

Significante 

problemen 

Genoemd maar 

niet voldoende 

geanalyseerd,  

 

aanwezig maar 

onvoldoende,  

 

afwezig 

Onjuiste plaatsing van 

Roma in het bijzonder 

onderwijs 

Significante 

problemen 
irrelevant afwezig afwezig 

Education segregation 

of Roma pupils  

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Toegenomen 

selectiviteit van het 

onderwijsstelsel die 

leidt tot concentratie 

van Roma- of andere 
kansarme leerlingen in 

onderwijsfaciliteiten 

van lagere kwaliteit 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Beperkte toegang tot 

tweedekansonderwijs, 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 
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volwassenenonderwijs 

en levenslang leren 

Beperkte toegang tot 

en steun voor online- 
en afstandsonderwijs 

indien onderwijs- en 

opleidingsinstellingen 

sluiten, zoals gebeurde 

tijdens de pandemie 

van het coronavirus. 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Laag niveau van 

digitale vaardigheden 

en beperkte 
mogelijkheden voor de 

ontwikkeling daarvan 

bij leerlingen 

klein probleem irrelevant afwezig afwezig 

Laag niveau van 

digitale vaardigheden 

en beperkte 

mogelijkheden voor de 

ontwikkeling daarvan 

bij volwassenen 

Significant 

probleem 

irrelevant afwezig afwezig 

Werkgelegenheid 

Problemen en 

omstandigheden 

Significantie: Geïdentificeerd 

door de 

strategie: 

Maatregelen: Doelen: 

Slechte toegang tot of 

geringe doeltreffendheid 

van openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening 

irrelevant irrelevant absent afwezig 

Jongeren zonder werk, 

onderwijs of opleiding 

(NEET) 

Significant 

problem 

Genoemd maar 

niet voldoende 

geanalyseerd 

Present but 

insufficient 

afwezig 

Slechte toegang tot 

(her)scholing, 

levenslang leren en 
ontwikkeling van 

vaardigheden 

irrelevant irrelevant absent afwezig 

Driscriminatie op de 

arbeidsmarkt door 

werkgevers 

Significant 

problem 

Genoemd maar 

niet voldoende 

geanalyseerd 

Present but 

insufficient 

afwezig 

Risico voor Roma-

vrouwen en -meisjes uit 

kansarme gebieden om 

het slachtoffer te worden 
van mensenhandel en 

klein probleem irrelevant Afwezig afwezig 



 

 37 

gedwongen prostitutie 

Primaire 

arbeidsmarktkansen 

vervangen door 

overheidswerk 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Belemmeringen en 

negatieve prikkels voor 

werk (zoals schulden, 

laag inkomen uit werk in 

vergelijking met sociaal 

inkomen) 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Gebrek aan 

activeringsmaatregelen, 

werkgelegenheidssteun 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Gezondheidszorg 

Problemen en 

omstandigheden 

Significantie: Geïdentificeerd 

door de 

strategie: 

Maatregelen: Doelen: 

Uitsluiting van openbare 

ziektekostenverzekering 

(met inbegrip van 

staatlozen, onderdanen 

van derde landen of EU-

mobilisten) 

Klein probleem Genoemd maar 

niet voldoende 

geanalyseerd 

afwezig afwezig 

slecht 

aanbod/beschikbaarheid 
van 

gezondheidsdiensten 

(inclusief gebrek aan 

middelen om de kosten 

van gezondheidszorg uit 

eigen zak te betalen) 

Irrelevant  Irrelevant afwezig afwezig 

Beperkte toegang tot 

noodhulp 

Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Beperkte toegang tot 

eerste hulp 

Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Beperkte toegang tot 

pre-en postnatale hulp  
Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Beperkte toegang tot 

gezondheidsgerlateerde 

informatie  

significant Irrelevant afwezig afwezig 
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Slechte toegang tot 

preventieve zorg 

(vaccinatie, check-ups, 

screenings, voorlichting 
over een gezonde 

levensstijl). 

Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Slechte toegang tot 

seksuele/reproductieve 

gezondheidszorg en 

diensten voor 

gezinsplanning 

Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Specifieke 

belemmeringen voor een 
betere gezondheidszorg 

voor kwetsbare groepen 

zoals oudere Roma, 

Roma met een handicap, 

LGBTI en anderen. 

Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Discriminatie/zigeunerha

at in de gezondheidszorg 

(bv. gescheiden 

diensten, gedwongen 

sterilisatie) 

Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Niet-erkende historische 

onrechtvaardigheden, 

zoals gedwongen 

sterilisatie 

Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Ongelijkheden bij 

maatregelen ter 

bestrijding en preventie 

van potentiële uitbraken 

van ziekten in 
gemarginaliseerde of 

afgelegen gebieden 

Irrelevant Irrelevant afwezig afwezig 

Huisvesting, essentiële diensten en milieurechtvaardigheid 

Problemen en 

omstandigheden 

Significantie: Geïdentificeerd 
door de 

strategie: 

Maatregelen: Doelen: 

Slechte fysieke 

veiligheid van 

huisvesting (vervallen 

of krotwoningen) 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Geen toegang tot 

drinkbaar water 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 
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Geen toegang tot 

sanitaire voorzieningen  

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Geen toegang tot 

elektriciteit 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Beperkte of afwezige 

publieke 

vuilnisophaling  

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Beperkte 

verwarmingscapaciteit 

(gezinnen kunnen niet 

alle kamers/alle tijden 

verwarmen wanneer 

dat nodig is) of als vast 
afval gebruikt wordt 

voor verwarming 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Gebrek aan 

huurbescherming 

(wettelijke titels zijn 

niet duidelijk en zeker) 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Geen of beperkte 

toegang tot sociale 

huisvesting 

Significante 

problemen 

irrelevant afwezig afwezig 

Overbevolking 

(beschikbare 

ruimte/kamer voor 

gezinnen) 

Klein probleem irrelevant afwezig afwezig 

Huisvestingsschulden 

op een niveau dat tot 

uitzetting kan leiden 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Huisvesting in 

gesegregeerde 

nederzettingen/wijken 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Huisvesting in 

informele of illegale 

nederzettingen/wijken 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

blootstelling aan 

gevaarlijke factoren 

(wonen in gebieden die 

vatbaar zijn voor 

natuurrampen of 

milieugevaarlijke 

gebieden) 

irrelevant irrelevant afwezig absent 

Beperkt of geen 

toegang tot openbaar 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 
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vervoer  

Beperkte of 

ontbrekende 

internettoegang (bv. 
openbare 

internettoegangspunte

n in 

achterstandsgebieden, 

gebieden met geen 

breedbandinternet). 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Gelimiteerde of geen 

toegonag tot groene 

zones 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Roma uitgesloten van 

milieudemocratie 
irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Social protection 

Problems and 

conditions 

Significance: Identified by 

strategy: 

Measures to 

address: 

Targets defined: 

Hoog armoederisico en 

materiële en sociale 

achterstand 

Klein probleem irrelevant Afwezig Afwezig 

Inkomenssteunprogra

mma’s garanderen niet 

voor elk huishouden 

een aanvaardbaar 

minimuminkomen. 

irrelevant irrelevant Afwezig Afwezig 

Beperkte toegang tot 

inkomenssteunregeling

en (weinig bekendheid, 

belemmering van 

administratieve lasten, 

stigma) 

Klein probleem irrelevant afwezig afwezig 

Ondoeltreffende 

toekenningsregels (een 

goed opgezette 

inkomenscontrole zorgt 
ervoor dat degenen die 

steun nodig hebben 

deze ook kunnen 

krijgen; voorwaarden 

voor het zoeken naar 

werk zorgen ervoor dat 

men gemotiveerd is om 

weer aan het werk te 

gaan) 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 
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Geringe flexibiliteit van 

inkomenssteunprogram

ma’s om in te spelen 

op veranderende 
omstandigheden van 

het huishouden 

irrelevant irrelevant afwezig abs afwezig ent 

Discriminatie door 

instanties die 

inkomenssteunprogram

ma’s beheren 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Risk of municipalities 

misusing income 

support to buy votes 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Social services  

Problemen en 

omstandigheden 

Significantie: Geïdentificeerd 

door de 

strategie: 

Maatregelen: Doelen: 

Beperkte kwaliteit, 

capaciteit en 

volledigheid van de 

door de sociale 

diensten geboden hulp 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Beperkte toegang tot 

sociale diensten: 

weinig bekendheid, 

geringe 
toegankelijkheid (bv. 

door reiskosten) of 

beperkte 

beschikbaarheid. 

Klein probleem Irrelevant afwezig afwezig 

Dienstverleners reiken 

niet actief uit naar 

hulpbehoevenden 

irrelevant afwezig afwezig afwezig 

Beperkt vermogen van 

sociale diensten om 

effectief samen te 
werken met andere 

instanties (bv. 

openbare dienst voor 

arbeidsvoorziening) om 

cliënten te helpen Niet 

relevant 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Discriminatie door 

sociale diensten 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 
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Ontoereikende 

programma’s voor de 

aanpak van schulden 

(begeleiding en 

financiële steun) 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Kinderbescherming 

Problemen en 

omstandigheden 

Significantie: Geïdentificeerd 

door de 

strategie: 

Maatregelen: Doelen: 

Kinderbescherming niet 

opgenomen in het 

NRSF 

Kritiek probleem Beperkt begrepen Aanwezig maar 

onvoldoende  

afwezig 

Specifieke 

kwetsbaarheid van 

Roma-kinderen als 

slachtoffers van geweld 

niet in aanmerking 

genomen 

Significant 

probleem 

Beperkt begrepen Aanwezig maar 

onvoldoende 

afwezig 

Gesegregeerde of 

discriminerende 

kinderbeschermingsdie

nsten voor Roma 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Activiteiten gericht op 

versterking van de 

ouderlijke 

verantwoordelijkheid 
en vaardigheden niet 

beschikbaar of niet 

gericht op Roma-

ouders 

Significante 

problemen 

irrelevant afwezig afwezig 

Illegale praktijken van 

kinderarbeid 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Grootschalige en 

discriminerende 

plaatsing van Roma-

kinderen in instellingen 

voor jonge kinderen 

irrelevant  afwezig afwezig 

Het voortbestaan van 

grootschalige 

instellingen in plaats 

van familieverbanden 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Vroegtijdige huwelijken Klein probleem irrelevant afwezig afwezig 
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Belemmeringen voor 

de registratie van 

kinderen; staatloosheid 

Significante 

problemen 

irrelevant afwezig afwezig 

Vooringenomen 
behandeling van Roma-

jongeren door 

veiligheid en 

rechtshandhaving 

irrelevant irrelevant afwezig afwezig 

Ontoereikende 

participatie van 

kinderen/jongeren 

Significant 

probleem 

irrelevant afwezig afwezig 

Stimuleren van (bekendheid van) kunst, cultuur en geschiedenis 
van de Roma 

Problemen en 

omstandigheden 

Significantie: Geïdentificeerd 

door de 

strategie: 

Maatregelen: Doelen: 

De bevolking is zich 

niet of nauwelijks 

bewust van de bijdrage 

van de Romakunst en -

cultuur aan het 
nationale en Europese 

erfgoed. 

Significant 

probleem 

Genoemd maar 

niet voldoende 

geanalyseerd 

Aanwezig maar 

onvoldoende 

afwezig 

Uitsluiting van Roma-

gemeenschappen uit 

nationale culturele 

verhalen 

Significant 

probleem 

irrelevant Irrelevant  afwezig 

Geschiedenis en 

cultuur van de Roma 

niet opgenomen in 

leerplannen en 
schoolboeken voor 

zowel Roma- als niet-

Roma-leerlingen 

Significant 

probleem  

Irrelevant  Irrelevant  afwezig 

Gebrek aan aandacht 

voor Romanes op 

scholen en 

ontwikkeling van het 

nodige 

onderwijsmateriaal en -
middelen voor het 

behoud en het 

onderwijs van 

Romanes. 

Significant 

probleem 

Irrelevant  Irrelevant  afwezig 

Gebrek aan herdenking 

van de Roma-

geschiedenis door de 

oprichting van 

Klein probleem Irrelevant  Irrelevant  afwezig 
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monumenten, 

herdenkingsactiviteiten 

en de 

institutionalisering van 
data die relevant zijn 

voor de Roma-

geschiedenis. 

 



 

 

 

 

 

Nederlandse Maatschappelijke Coalitie Romamonitoring 2021-2025 

 

 

 

Phiren Amenca International Network 

https://phirenamenca.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/radiopatrin/ 
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