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INLEIDING

Een streep door discriminatie met dialoog en verbinding 

Met de meerjarige landelijke campagne ‘zet een streep door discriminatie’ geeft de landelijke overheid het 
signaal af dat discriminatie niet is toegestaan vanuit Artikel 1 van de grondwet. “Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”
De campagne zocht het afgelopen jaar naar een meer positieve boodschap. De deelcampagne ‘Meedoen met 
een handicap’ lijkt daar in te slagen. Wij ervaren met de campagne ‘Alkmaar in dialoog en verbinding’ tevens 
dat positieve boodschappen burgers meer motiveren. 

In ons dagelijks werk ervaren wij dat mensen steeds minder vertrouwen hebben in de discriminatiebestrijding 
van de overheid. Politici worden eerder gezien als onderdeel van het probleem, zeker bij discriminatie op 
afkomst. Minderheden, met uitzondering van de LHBT-gemeenschap, voelen zich minder beschermd en 
hebben de indruk dat meerderheden geen boodschap hebben aan de gevolgen van uitsluiting. Zij beseffen 
dat ze zelf hun problemen moeten blijven agenderen en maatschappelijk draagvlak moeten scheppen.  
Wij zien in het debat rond Zwarte Piet, de vluchtelingenopvang, bij incidenten rond moslimhaat en LHBT’ers, 
dat er naast felle tegenstanders ook veel betrokken burgers zijn. Veel mensen storen zich aan de agressieve 
toon in sociale media. Wij merken die toon vooral op bij het bespreekbaar maken van discriminatie op 
afkomst. Zodra we rond dit knelpunt activiteiten aankondigen ontvangen we zeer felle reacties en is fatsoen 
en respect niet aan de orde. 

De meeste mensen met discriminatie-ervaringen verwachten weinig van melden, maar zijn positief over 
activiteiten die hun weerbaarheid vergroten. Ze stellen vaak positief te blijven tegen beter weten in. “Als je 
toegeeft aan de pijn die discriminatie veroorzaakt, word je of zeer verdrietig of zeer boos en beide gevoelens 
helpen je niet verder,” aldus meerdere bezoekers in ons project ‘weerbaarheid en melden’. De polarisatie in de 
samenleving en in de politiek baart mensen zorgen, ook al dragen ze soms zelf bij aan die polarisatie. Aan de 
ene kant geven mensen aan last te hebben van uitsluiting, terwijl ze aan de andere kant zelf soms heftige taal 
gebruiken tegen anderen. Ook in voorlichtingslessen komen we vaker polarisatie tegen. In sommige klassen 
kunnen we dat ombuigen naar respect voor elkaars verschillen. Een enkele keer meldt een leerkrachten 
achteraf dat de voorlichting een proces op gang heeft gebracht. 

Bureau Regioplan onderzocht de effectiviteit van zeven jaar  Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzien–
ingen. Uiterlijk maart 2017 publiceren zij hun adviezen. Het team van Art.1 NHN blijft intensief samenwerken 
met betrokken burgers en professionals die in hun omgeving het verschil willen maken. In dit jaarbericht leest 
u over de meldingen, onze voorlichtingen, trainingen, conferenties en onderzoeken en andere hoopgevende 
initiatieven.
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In dit jaarbericht leest u over de meldingen, onze voorlichtingen, trainingen, conferenties en onderzoeken en 
andere hoopgevende initiatieven. Het bericht is als volgt opgebouwd:

1. Meldingen
A. Discriminatiecijfers in beeld
B. Enkele meldingen nader uitgewerkt

2. Onderzoek
A. Discriminatiecijfers Politieregio Noord-Holland
B. Scholenonderzoek met GGD (EMOVO)
C. Jongeren en discriminatie op school, stage en arbeidsmarkt

3. Voorlichting en Training
A. Onderwijs
B. Melden en weerbaarheid
C. Solliciteren met vooroordelen
D. Sociale Wijkteams
E. Charter diversiteit
F. Dialoog en verbinding

4. Media en andere initiatieven
A. Intensiever op sociale media
B. LHBT-activiteiten
C. Fakkeltocht voor Mensenrechten
D. Kamp Vught Auschwitz

5. Jaar in beeld

6. Exploitatierekening
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1. MELDINGEN

A. Discriminatiecijfers in beeld

Tabel 1. Aantal meldingen in Noord-Holland Noord

Jaar 2014 2015 2016

Aantal meldingen 356 277 274

In 2016 zijn 274 meldingen binnengekomen over een gebeurtenis in onze regio of van een inwoner van onze 
regio. 127 meldingen kwamen binnen bij Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord. De andere 
147 registraties kwamen binnen bij de politie. Vorig jaar waren dat respectievelijk 119 en 158 meldingen. 
Naast de binnengekomen meldingen bij Art.1 NHN, kreeg ons bureau ook nog 27 informatieverzoeken. 
Deze variëren van scholieren die een interview willen houden over ons werk tot mensen die twijfelen of ze 
zijn geconfronteerd met discriminatie en  advies vragen wat zij in hun situatie kunnen doen. 
De lichte stijging bij Art.1 NHN komt vooral door meldingen uit Alkmaar en de regiogemeenten in de Noordkop. 

Verschuiving verhouding ‘Arbeidsmarkt’ en ‘Buurt/wijk’
Het vaakst wordt discriminatie ervaren in de eigen buurt en op de arbeidsmarkt. Dat is een bekend beeld. Tot 
nu stond ‘Arbeidsmarkt’ daarbij altijd bovenaan. Opmerkelijk is dat het aantal meldingen over ervaringen van 
discriminatie in de ‘Buurt/wijk’, zoals burenruzies en buurtconflicten, dit jaar gelijk is aan het aantal meldingen 
over ervaringen van discriminatie op de ‘Arbeidsmarkt’.

Zoomen wij in op deze observatie, dan zien wij dat de meldingen bij Art.1 NHN als vanouds drie keer zo vaak 
onder ‘Arbeidsmarkt’ vallen. De verschuiving wordt veroorzaakt door een daling van het aantal registraties 
op dit terrein bij de politie. Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk de strengere selectie door de politie, 
waardoor er minder beledigingen van ambtenaren in functie zijn geregistreerd.

‘Afkomst’ nog altijd bovenaan
Behalve de genoemde kleine verandering geven de cijfers een bekend beeld: ‘Afkomst’ is in bijna de helft van 
de gevallen de genoemde aanleiding tot discriminatoir gedrag. Bij Art.1 NHN is op afstand ‘Leeftijd’ nummer 
twee. Bij de politie is er een gedeelde tweede plaats voor de gronden ‘Godsdienst’ en ‘Seksuele gerichtheid’. 
Binnen ‘Godsdienst’ zien we een verdere stijging van het aantal discriminatie-incidenten op grond van het 
islamitische geloof: 18 incidenten van moslimdiscriminatie in 2016 tegenover 13 in zowel 2015 als 2014. 

Bij de meldingen van Art.1 NHN valt op dat het aantal meldingen die gaan over het terrein ‘Commerciële 
dienstverlening’ bijna net zo omvangrijk is als die over ‘Buurt/wijk’. Het gaat om ervaren discriminatie bij 
banken, verzekeraars, zwembaden, winkels en telefoon providers. 
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Tabel 2. Aantal meldingen per gemeente in 2016*

Gemeente Aantal 
inwoners

per 
1-1-2016

Art.1 
NHN

Politie CRM** Totaal Aantal 

meldin-

gen 

Per 1000 

inwoners 

in 2016

Ter ver-

gelijking: 

promil-

lages in 

2015

Ter ver-

gelijking: 

promil-

lages in 

2014***

Alkmaar 107.623 47 34 1 82 0,76 0,70 0,77

Bergen 29.947 6 4 0 10 0,33 0,30 0,43

Castricum 34.613 7 6 0 13 0,38 0,26 0,23

Heerhugowaard 53.946 11 16 0 27 0,50 0,45 0,62

Heiloo 22.678 5 4 0 9 0,40 0,13 0,40

Langedijk 27.449 1 8 0 9 0,33 0,29 0,41

Hoorn 72.200 26 16 1 43 0,60 0,61 0,97

Drechterland 19.404 1 1 0 2 0,10 0,31 0,21

Enkhuizen 18.468 3 7 0 10 0,54 0,55 0,76

Koggenland 43.711 0 3 0 3 0,07 0,28 0,36

Medemblik 22.474 3 5 0 8 0,36 0,13 0,42

Opmeer 11.338 0 1 0 1 0,09 0,27 0,18

Stede Broec 21.487 3 2 0 5 0,23 0,33 0,28

Den Helder 56.305 8 16 0 24 0,43 0,73 0,78

Hollands Kroon 47.523 4 14 0 18 0,38 0,21 0,40

Schagen 46.163 5 6 0 11 0,24 0,39 0,28

Texel 13.582 3 2 0 5 0,37 0,22 0,44

648.911 133 145 2 280

*  De totalen van alle gemeenten bij elkaar zijn hoger dan de eerder genoemde cijfers. Dat wordt veroorzaakt door 
de uitsplitsing naar gemeenten. Doordat het voorval gebeurt in de ene gemeente en de melder woonachtig is in 
een andere gemeente komt het cijfer in uitsplitsing twee keer voor. 

**   Op het moment van schrijven zijn de cijfers van het CRM nog niet vrij gegeven. De twee cases die in de tabel 
staan zijn zaken die onze klachtenconsulent heeft behandeld én de uitspraak van heeft. Hierover leest u meer in 
de voorbeeld cases.

***  In 2014 zijn er bijna 70 meldingen binnengekomen bij Art.1 NHN over Geert Wilders en zijn ‘minder-minder’ 
uitspraken. Hierdoor wijken de promillages uit dit jaar af.
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B. Enkele meldingen nader uitgewerkt

Ras/afkomst

Op een respectvolle manier met elkaars mening omgaan
In een discussie over Zwarte Piet heeft melder het volgende tegen een (Surinaamse) collega gezegd: 
“Ergens is het maar goed dat er slavernij was, anders was jij hier nu niet geweest.” Zijn collega vindt dit een 
discriminerende opmerking. Melder schrikt oprecht van de reactie. Hij heeft zich niet gerealiseerd dat zijn 
opmerking zo veel emotie oproept bij zijn collega. Hij vraagt Art.1 NHN om advies en wij raden hem aan 
vooral in gesprek te gaan met elkaar. Het is niet erg om te verschillen van mening, maar blijf respectvol naar 
elkaar toe. Melder laat weten dat hij met zijn collega heeft gesproken en vertrouwt er op dat zij weer nader 
tot elkaar komen. 

Pas op, ronddwalende asielzoekers!
Melder en al haar buren ontvangen een anonieme brief waarin staat dat de woningbouwvereniging 
asielzoekers in de woonwijk gaat plaatsen. De bewoners van de wijk worden in de brief gewaarschuwd dat 
“deze mensen dagelijks door onze buurt zullen ronddwalen”. Melder maakt zich erg boos over de brief en 
neemt zelf contact op met de betreffende gemeente. Art.1 NHN geeft het signaal van melder over de brief 
door aan de woningbouwvereniging. Die neemt direct actie door de bewoners een informerende brief te 
sturen over de opvang van asielzoekers in de wijk.

Godsdienst

Als jij je niet aanpast, zul je een andere baan moeten zoeken
Melder werkt als schoonmaker in een ziekenhuis. Zij draagt vanwege haar islamitische geloof een trui met 
lange mouwen onder haar werkkleding. Haar werkgever geeft aan dat dit niet meer is toegestaan. Als melder 
zich niet aanpast, zal zij een andere baan moeten zoeken. Melder vertelt dat in de zes jaar die zij al voor het 
schoonmaakbedrijf werkt, het dragen van lange mouwen nooit een probleem was. In een gesprek met haar 
teamleider wordt haar uitgelegd dat het om de hygiëne gaat. Met name Turkse en Marokkaanse collega’s 
hebben ook last van deze maatregel. Melder wil anoniem blijven, wat het lastig maakt voor Art.1 NHN om een 
procedure te starten. Wij stellen voor dat melder samen met collega’s die ook last van de maatregel hebben, 
een klacht indient bij de vertrouwenspersoon van het schoonmaakbedrijf. Melder gaat dat doen. 

Handicap of chronische ziekte

Reuma? Dan kan jij vast de werkdruk niet aan
Melder vermoedt door American Express Services tijdens haar proeftijd te zijn ontslagen vanwege haar 
reuma. Art.1 NHN dient namens melder een verzoek in tot een oordeel bij het College voor de Rechten van de 
Mens. Het College oordeelt dat American Express verboden onderscheidt maakt op grond van haar handicap 
of chronische ziekte. American Express stelt melder naar aanleiding van het oordeel schadeloos voor de 
immateriële schade. Ook besteedt American Express aandacht aan het oordeel in haar teamtrainingen. 
Bovendien kan door gebruik van een checklist worden uitgesloten dat een (proeftijd) ontslag verband houdt 
met een discriminatiegrond. Lees hier de samenvatting van het oordeel. 

https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2016-113
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Geslacht

Van harte welkom, maar liever wel na je zwangerschapsverlof
Melder denkt niet te zijn uitgenodigd voor een tweede sollicitatiegesprek bij thuiszorgorganisatie Altijd Zorg 
Aanwezig, omdat zij zwanger is. Zij dient een verzoek in bij het College voor de Rechten van de Mens en 
Art.1 NHN ondersteunt melder tijdens de zitting. Het College oordeelt dat Altijd Zorg Aanwezig verboden 
onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht, door melder vanwege haar zwangerschap af te wijzen. 
Zwangerschapsdiscriminatie komt veel vaker voor dan het aantal meldingen doet vermoeden. 
Art.1 NHN vermoedt dat vrouwen onvoldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten rondom hun 
zwangerschap, maar ook rond kwesties als kolven. Daarnaast dragen werkgevers meestal andere redenen 
aan voor de beëindiging van de overeenkomst of het afwijzen van een sollicitant die zwanger is. 
Lees hier de samenvatting van het oordeel. 

Seksuele gerichtheid

Je gepest voelen door de buren
Melding door een homostel dat zich gepest voelt door de naaste buren. Nadat beide partijen met elkaar in 
gesprek gaan over de overlast zijn telefoonnummers uitgewisseld. Men heeft elkaar beloofd dat de overlast 
door schelden en hard praten stopt én dat er rekening wordt gehouden met elkaar.

Leeftijd

Geen junior? Helaas, wij nemen geen senioren aan
Als melder bij een sollicitatie aangeeft geen ‘junior’ maar ‘senior te zijn, zegt een manager van het bedrijf: 
“Senior, oh dan houdt de sollicitatieprocedure hierbij op, wij nemen geen senioren aan.” Art.1 NHN schrijft 
een wederhoor brief waarin wij uitleggen dat door de procedure met melder te beëindigen de manager 
vermoedelijk discrimineert op grond van leeftijd.

Opvallend in 2016

Erdogan 
Art.1 NHN ontving in augustus elf meldingen van burgers die zich gediscrimineerd en bedreigd voelden 
door Erdogan aanhangers. In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie werden melders verwezen 
naar de politie voor aangifte van bedreiging. De politie heeft waar nodig maatregelen getroffen op basis van 
deze meldingen en aangiften. Tevens zijn er vanuit diverse burgemeesters initiatieven genomen richting 
Nederlanders met een Turkse afkomst. 

Sylvana Simons
Naar aanleiding van beeldmateriaal op sociale media, waaronder een film, een liedje en persoonlijke 
bedreigingen bij Simons zelf kwamen er landelijk 51 klachten bij antidiscriminatiebureaus binnen. 
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heeft over deze zaak intensief contact met politie, OM en 
gemeente en bundelt de meldingen op dit item landelijk. 

Meldingen Wilders 2015
Het is in 2016 tot een uitspraak gekomen in de zaak tegen politicus Geert Wilders. De rechtbank achtte hem 
schuldig aan het aanzetten tot discriminatie, maar gaf geen straf. Zowel het OM als Wilders gaan in beroep 
tegen de uitspraak. 

Op onze site art1nhn.nl vindt u nog veel meer discriminatieverhalen. 

https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2016-76 
http://art1nhn.nl/category/discriminatieverhalen/


9

2. ONDERZOEK

A. Discriminatiecijfers politieregio Noord-Holland

Ook in 2016 heeft onze onderzoeker meegewerkt aan het vervolg van het pilotproject Regionale Rapportage 
Discriminatiecijfers. Dit door BZK gefinancierde project beoogt om vanaf 2017 een eenduidige rapportage 
over discriminatie te produceren. Daartoe moeten de programmasystemen op elkaar worden afgestemd van 
Anti Discriminatievoorzieningen, Politie, College voor de Rechten van de Mens, CIDI en andere organisaties 
die gegevens verzamelen. 

De jaarcijfers zijn in deze rapportage gecombineerd met die van onze collega’s van Kennemerland en 
Zaanstreek/Waterland. Daarnaast zijn ook andere registratiebronnen toegevoegd, om in één rapport een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en omvang van discriminatie. Het belangrijkste hierbij zijn de 
cijfers van de politie. Ons rapport beslaat de politieregio Noord-Holland. 

De belangrijkste bevindingen uit 2015 komen grotendeels overeen met onze eigen cijfers: Het vaakst werd er 
gemeld op grond van afkomst en huidskleur. De arbeidsmarkt is het belangrijkste maatschappelijke terrein 
waar deze ervaringen plaatsvinden. 

Ook is er bij alle meldpunten sprake van een duidelijke stijging in het aantal meldingen over moslimdiscriminatie. 
Bij de politie is er zelfs een verdubbeling van deze meldingen.

De rapportage maakt helder dat er een stijgend aantal online meldingen is, terwijl het aantal meldingen bij 
onze bureaus en de politie een licht dalende trend laat zien. Dit wordt in verband gebracht met de groei aan 
online discussies naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de vluchtelingenproblematiek.

Een samenvatting en de volledige rapportage staan op de site van Art.1 NHN.

B. Scholenonderzoek met GGD (EMOVO) 

Elke twee jaar doet Art.1 NHN onderzoek naar het discriminatieklimaat op het voortgezet onderwijs (VO) in 
Noord-Holland Noord. Omdat we vaak de feedback kregen van scholen dat het de zoveelste vragenlijst is 
in een rij van vele anderen hebben wij de samenwerking gezocht met GGD Noord-Holland Noord. In goed 
overleg heeft onze onderzoeker een achttal vragen opgesteld die zijn toegevoegd aan de EMOVO, de 
‘Elektronische MOnitor en Voorlichting’. 

Deze vragenlijst wordt jaarlijks grootschalig uitgezet in de tweede en vierde klassen van het VO en is 
onderdeel van het aanbod van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. De vragenlijst gaat over verschillende 
onderwerpen als gezondheid en welbevinden, sociale contacten en relaties, leefgewoonten, veiligheid, 
school en gebruik van internet. 

De EMOVO 2016 is ingevuld door 10.227 leerlingen van 34 verschillende scholen. De belangrijkste 
bevindingen staan hieronder kort beschreven. 

Discriminatie-ervaringen
Ruim 11% geeft aan in de afgelopen 12 maanden discriminatie te hebben ervaren. 55% hiervan geeft aan 
dat dit te maken had met hun afkomst of huidskleur. Daarna volgen geloof (21%),  leeftijd (18%) en seksuele 
voorkeur (14%). Discriminatie ervaart men het meest op school zelf. 

Zelf discrimineren de scholieren ook. 8,4% geeft aan in de afgelopen 12 maanden zélf te hebben 
gediscrimineerd. Daarbij was afkomst of huidskleur de reden geeft 68% aan. Daarna volgen geloof (29%), 
seksuele voorkeur en leeftijd (beide 19%). 

http://art1nhn.nl/publicatie-politieadvs-landelijke-discriminatiecijfers-2015/
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Leefklimaat en tolerantiebeleving
Op verzoek van eerder deelnemende scholen kwamen vragen naar ervaren sfeer, veiligheid, respect en 
enkele stellingen rond tolerantie terug in de EMOVO. De uitkomsten worden in de twee tabellen hieronder 
weergegeven.

Welk rapportcijfer geef 
jij aan jouw school voor: 
(N=10079)

Weet niet / 
geen mening 

Onvoldoende  
(5 of lager)

Voldoende  
(6 of 7)

Goed  
(8 of hoger)

Sfeer op school 3% 9% 40% 48%

Veiligheid op school 6% 10% 32% 52%

Respect tussen  
leerlingen onderling

4% 18% 44% 34%

Respect tussen  
leerlingen en docenten

5% 19% 41% 35%

Geef aan in hoeverre je 
het eens bent met de 
volgende stellingen

Weet niet/
geen mening 

(Helemaal) 
mee eens

Soms wel/
soms niet

(Helemaal) 
mee oneens

Leerlingen worden 
buitengesloten

20% 38% 30% 13%

Moslim-leerlingen hebben 
het moeilijk

37% 4% 8% 51%

Homo- of biseksuele 
leerlingen hebben het 
moeilijk

38% 7% 13% 42%

Leerlingen met een 
handicap of chronische 
ziekte hebben het moeilijk

36% 6% 11% 46%

In het voorjaar van 2017 komt Art.1 NHN met een uitgebreider rapport. In verdere analyses onderzoeken 
wij specifiekere verbanden. Daarbij worden de scholen niet apart bekeken. Wel maken we per school een 
persoonlijk en vertrouwelijk discriminatie- en tolerantiebeeld, zodat wij gerichter kunnen adviseren over 
activiteiten en projecten.

De eerste resultaten van het scholenonderzoek in 2016 staan op onze site.

http://art1nhn.nl/wp-content/uploads/2013/06/Eerste-resultaten-scholenonderzoek-2016.pdf
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C. Jongeren en discriminatie op school, stage en arbeidsmarkt

Landelijke rapportages tonen aan dat discriminatie op de arbeidsmarkt al jaren een structureel probleem is.  
In 2016 koos Art.1 NHN voor een focus op jongeren met discriminatie-ervaringen. Met behulp van een 
enquête onderzochten we welke ervaringen jongeren hebben en welke behoefte aan ondersteuning. Daarbij 
vroegen wij naar ervaringen op school, bij het zoeken naar een stage en/of een bijbaan, het werken bij een 
stage en/of een bijbaan, en ten slotte naar discriminatie-ervaringen bij het zoeken naar een  ‘serieuze baan’. 
Het betreft een enquête onder ervaringsdeskundigen. Het percentage ervaringen met discriminatie is dus 
opmerkelijk hoger dan bij de steekproef onder alle jongeren in Noord-Holland Noord.

Het begint op school
Totaal 75 van de 110 jongeren, die de vragenlijst invulden, gaven aan minimaal één ervaring met discriminatie 
te hebben. Twaalf jongeren hadden die eerste discriminatie-ervaring tijdens het zoeken naar en/of werken bij 
een (bij)baan. De andere 63 geven aan dat die ervaring al startte op het Voortgezet Onderwijs.

Nederlandse naam solliciteert anders
Afkomst/huidskleur wordt het meest genoemd als reden voor ervaren discriminatie. Samen met geloof en 
nationaliteit is dat op scholen in 81% van de ervaringen het geval. Bij het zoeken naar een stage of bijbaan 
komt dat percentage uit op 69%, en bij het werken op een stageplek of bijbaan op 75%. Ook bij het zoeken 
naar een baan worden die redenen door ruim de helft genoemd.

In de praktijk gaat dat om de vooroordelen en negatieve gevoelens rondom een niet-westers uiterlijk, getinte 
huidskleur, het dragen van een hoofddoek, en een duidelijk niet-westerse naam. Vier respondenten vertellen 
over een sollicitatie waarbij ze onder hun eigen naam niet werden uitgenodigd voor een gesprek, maar onder 
een Hollandse naam met hetzelfde profiel wel werden gebeld. 

De reacties van de jongeren op deze ervaringen zijn gevarieerd: van groeiend cynisme, onzeker worden, 
selectief worden in waar je solliciteert en verlies van vertrouwen op gelijke kansen tot extra hard vechten om 
het tegendeel te bewijzen.

Stagebegeleider helpt niet echt
60% van de jongeren vertelden niets over hun ervaringen aan iemand van school of stage. “Zonde van mijn 
tijd,” “dat heeft toch geen zin,” en “bang dat ik de situatie erger maak,” zijn daarbij vaak genoemde redenen. 
Van de andere 40% voelt de helft zich niet gesteund als zij aankloppen bij een mentor of begeleider van 
school of stage. In eerste instantie wordt er meestal goed geluisterd, maar vervolgens wordt er vaak niets 
ondernomen wat bijdraagt aan een verbetering van de situatie.

Aanbevelingen en behoeften 
De jongeren willen serieus worden genomen en willen dat ‘daders’ worden aangesproken op hun gedrag. Zij 
missen een duidelijke norm die wordt gesteld door school of stage: zó gaan wij hier (niet) met elkaar om! Ook 
wordt een onafhankelijke klachtencommissie voorgesteld. 

Bij het zoeken naar een (bij)baan is voornamelijk behoefte aan kennis en oefening. Hoe kun je reageren op 
vooroordelen? Hoe kom je voor jezelf op zonder de verbinding te verliezen? 
Tevens werd geopperd uitzendbureaus te specialiseren in bemiddeling: “Zij weten bij welke bedrijven er niet 
wel of niet wordt gediscrimineerd. Dan hoef ik ook geen nodeloze moeite te doen.”

Een tussenrapportage van de enquete ‘Jong en op zoek naar werk’ staat op onze site.

http://art1nhn.nl/wp-content/uploads/2013/06/Tussenrapportage-Enquete-Jong-en-op-zoek-naar-Werk-2016.pdf
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3. VOORLICHTING EN TRAINING

Met onze voorlichting en trainingen bereikten we dit jaar 1695 deelnemers, dit zijn 167 meer deelnemers dan 
in het jaar hiervoor. We scoren gemiddeld een 8+ op de beoordeling.
 
A. Onderwijs

Omgaan met verschillen
Afwijken van de groep is de voornaamste reden tot pesten en uitsluiten bij alle leeftijden. Scholen die 
structureel aandacht geven aan een respectvolle omgang en conflictoplossing in dialoog worden als veilig 
ervaren. Voorlichting zorgt voor meer diepgang waarbij men knelpunten open durft te benoemen. 

Art.1 NHN is een waardevolle aanvulling voor scholen. Onze voorlichting bekrachtigt de dagelijkse 
inspanningen van de onderwijsteams. Bij scholen waar management en docenten geen duidelijke teamaanpak 
hebben, is de input van leerlingen beperkt. Bij evaluaties lezen we terug dat leerlingen weinig durfden te 
zeggen, maar blij waren met onze voorlichting en hopen dat de school er meer aandacht aan gaat geven. 

Wij staan bij voorlichtingen structureel stil bij de rol van de dader, het slachtoffer, de meeloper, de 
bekrachtiger/assistent, de buitenstaander en de verdediger tijdens pesten en discriminatie. Door jongeren te 
laten oefenen met rollen die ze minder goed kennen, ontstaat dialoog en erkenning van het feit dat iedereen 
weleens heeft gepest of uitgesloten. In die sfeer durven slachtoffers weleens te oefenen als dader en daders 
leren van de rol van slachtoffer. Vanuit pesten is gemakkelijk een brug te maken naar discriminatie. Daar 
maakt men dezelfde beslissingen: Kies je voor de rol van dader of van slachtoffer en heb je het lef om geen 
meeloper te zijn? 

Cyberpesten
Cyberpesten is in beeld zodra kinderen sociale media gebruiken. Zeker vanaf groep zeven van de basisschool. 
Er zijn scholen waar structureel aandacht is voor cyberpesten en waar kinderen erg goed zijn geïnformeerd 
over preventieve maatregelen. Maar er zijn ook scholen waar dit geheel ontbreekt. Verschillende onderzoeken 
tonen aan dat kinderen moeten worden uitgenodigd door ouders en docenten om deze problemen 
bespreekbaar te maken. Gebeurt dit niet dan gaat het pesten vaak onnodig lang door en geeft het verdere 
schade. Gepeste kinderen delen dit niet automatisch met ouders, leerkrachten of klasgenoten. 

LHBT
Tijdens voorlichtingen tonen de meeste jongeren respect voor seksuele en genderdiversiteit. Maar 
tegelijkertijd wordt uitdagende taal gebezigd. Voor Art.1 NHN een moment om in te steken op de 
directe bijdrage die iedereen kan leveren aan de ondersteuning in de coming out van 6 tot 10% van de 
schoolpopulatie. Slechts een beperkt aantal scholen kan een beroep doen op ouderejaars en oud-leerlingen 
bij voorlichtingen. Zij hebben echter het grootste effect op de veiligheidsbeleving van zittende scholieren. 
Met hun optreden wordt geïllustreerd dat de ondersteuning van ouders, directe vrienden, klasgenoten en 
docenten cruciaal is voor de zelfacceptatie. Meisjes zijn eerder bereid tot support dan jongens. Scholen die 
structureel investeren in een veilig schoolklimaat krijgen gemakkelijker de support van oud-leerlingen bij 
voorlichtingen op Paarse Vrijdag of andere momenten.

Discriminatie op afkomst en geloof
Discriminatie op afkomst en geloof vinden leerkrachten en leidinggevenden een lastiger thema. Daarmee 
komt vaak de polariserende samenleving binnen en ontdekt men dat ook bij scholieren en docenten de 
tegenstellingen soms heftig zijn. Wij adviseren om discriminatie niet per doelgroep te behandelen, maar te 
plaatsen in het kader van vooroordelen, pesten, uitsluiting, respect én de plicht om problemen bespreekbaar 
te maken en tot een oplossing te komen. In deze context en bij een veilig schoolklimaat komen alle 
discriminatiegronden aan de orde. Daarbij beseffen slachtoffers en daders dat ook zij vaak verschillende 
rollen hebben in verschillende situaties, dat frustraties over eigen uitsluiting vaak leiden tot een bepaalde 
mate van agressie richting zichzelf of anderen. 
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B. Melden en weerbaarheid
Ons ingezette beleid om mensen die discriminatie ervaren meer instrumenten te bieden om zich weerbaar 
op te stellen, hun recht te halen en zich waar te maken als actief burger werd beloond met een incidentele 
subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Door het geringe vertrouwen van onze doelgroepen in het melden van discriminatie leggen wij het accent op 
weerbaarheid. Daarbij focussen we op jongeren die regelmatig discriminatie ervaren. Veel jongeren met een 
beperkte opleiding zien weinig kansen in deze samenleving en maken zich zorgen over hun studieschulden 
en betaalbare woonruimte. Hangjongeren voelen zich gecriminaliseerd en soms zelfs uitgelokt. Er is 
wel degelijk begrip voor de houding van de politie, maar er is ook veel frustratie. Dankzij de aanvullende 
subsidie konden wij met jongeren in onze regio in gesprek gaan. Tevens werkten we workshops uit die hen 
weerbaarder maakt en zo frustratie en escalatie kan voorkomen.

De trainingen: 
•  Controle Alt Delete geeft jongeren inzicht in het straatrecht. Door in gesprek te gaan met jongeren over 

hun rechten kom je ook in gesprek over hun plichten en adequate communicatie. Jongeren spreken 
elkaar aan op inadequaat gedrag. We doen deze training alleen na een goede voorbereiding met de 
jongerenwerkers. 

•  In de training ‘Solliciteren met vooroordelen’ leren we jongeren te zoeken naar werkgevers die hen wel 
waarderen. Daarnaast oefenen we met adequaat reageren op discriminatoire uitspraken. 

•  Social Media als instrument om gelijkgestemden te ontmoeten en je boodschap verder te brengen. 
Jongeren leren van succesverhalen, maar ontdekken ook dat je recht halen vaak een lange weg is. In de 
training is ook aandacht voor het feit dat media ook tegen je kunnen werken als je verkeerd in beeld komt.

•  Een biculturele achtergrond als meerwaarde. In een mondiale wereld kan het leven in meerdere culturen 
een meerwaarde zijn. Het succesvol participeren in twee samenlevingen biedt kansen. Maar dan moet je 
wel je netwerk ontwikkelen in die twee culturen en je talenten inzetten. Hoe doe je dat?

Naast jongeren waren er gesprekken met oudere langdurig werklozen. Ook zijn er afspraken gemaakt met 
moeder- en vadergroepen. Wij helpen ze jongeren te ondersteunen bij hun weerbaarheid en geven ze de 
gelegenheid hun eigen zorgen en frustraties te uiten.

C. Solliciteren met vooroordelen
Vanuit onze trainingen en dialoogbijeenkomsten stellen we dat gelijke kansen geen gegeven zijn in Noord-
Holland Noord. Jongeren beseffen vaak op latere leeftijd dat ze al langer werden gediscrimineerd op afkomst, 
geloof, seksuele of genderdiversiteit, geslacht en/of beperking. Iets wat lang is ontkend vanuit de wil om bij 
een groep te horen.  

Je terugtrekken in jezelf of binnen een beperkt netwerk is een bescherming tegen discriminatie en pesten, 
maar het ontneemt je ook kansen. Jongeren krijgen de opdracht hun netwerk te vergelijken met het netwerk 
dat nodig zou zijn om hun dromen te realiseren. Dit motiveert hen om gericht te werken aan de uitbouw van 
hun netwerk. Hoe groter de ervaringen van discriminatie, hoe hoger de drempel naar het vertrouwen om een 
netwerk uit te bouwen.

Twintig jongeren in Hoorn en Alkmaar volgden de training en vonden op korte termijn een baan of gewenste 
opleiding.

D. Sociale Wijkteams
We bezochten dit jaar de sociale wijkteams van vijf gemeenten, bij een aantal gemeenten staan we in de 
agenda voor 2017 en andere gemeenten stelden dat discriminatie geen prioriteit heeft. We kregen opties tot 
kennismaking van 15 minuten tot anderhalf uur. We vinden het belangrijk om de wijkteams te wijzen op de 
effecten van langdurige discriminatie en uitsluiting. Het vraagt actief investeren in vertrouwensopbouw. 
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E. Charter diversiteit
Het charter diversiteit is een intentieverklaring. De ondertekenaar belooft te werken aan diversiteit op de 
werkvloer met gelijke kansen voor iedereen. Ondertekenaars maken een werkplan en worden op basis van 
dat plan uitgenodigd op netwerkbijeenkomsten die hun doelen kunnen ondersteunen. Ze maken er kennis 
met good practices die aansluiten bij hun doelen. 

Art.1 NHN nodigde alle gemeenten uit om het belang van diversiteit uit te dragen door voorbeeldgedrag 
en vervolgens bedrijven waarmee ze contracten afsluiten aan te moedigen hetzelfde te doen. Slechts vier 
van de 17 contractgemeenten namen deel aan de kick off bijeenkomst. Slechts één gemeente werkte aan 
vervolgstappen. 

F. Dialoog en verbinding 
Op 16 november 2016 vond de eerste dialoogavond plaats binnen het programma ‘Alkmaar in Dialoog en 
Verbinding’. Een pilot die in 2017 verder wordt geïmplementeerd om het gesprek over lastige thema’s op 
gang te krijgen. Robert Vuijsje presenteerde tijdens deze eerste dialoogavond zijn boek Kaaskoppen, waarin 
hij ervaringen optekende van Nederlanders met een migratieachtergrond. Vuijsje kende een aantal processen 
van uitsluiting vanuit zijn Joodse achtergrond, maar ontdekte door zijn partner en kind met een getinte 
huidskleur nieuwe vormen. Vervolgens ging hij ervaringen inventariseren van anderen. 
De andere spreker, Cemil Yilmaz, heeft Turkse roots en vroeg zich af of hij ooit gezien zal worden als een 
volwaardig Nederlander. “Waarom problematiseren we de meervoudige roots van mensen en zien we dat niet 
als een meerwaarde? Waarom problematiseren we Nederlanders met Turkse, Marokkaanse, Oost-Europese 
achtergronden en bijvoorbeeld niet Nederlanders met een Amerikaanse achtergrond? Waarom spreken we 
iemand aan op zijn tweede nationaliteit en brengen we geen nuanceringen aan in deze groepen? We moeten 
mensen meer beoordelen op hun gedrag en niet op hun afkomst.” Een van de aanwezigen vroeg zich af of de 
nieuwe Nederlanders weleens stilstaan bij de gevoelens van mensen die hun wijk intens zagen veranderen. 
Vanuit deze vraag kwamen een buurtwerker en een jongerenwerker met het idee om rond dit thema een 
dialoogbijeenkomst te organiseren in twee verschillende buurthuizen. 

Scholierendebat in de Raadszaal van Alkmaar
Art.1 NHN sloot zich vanaf mei aan bij de gemeente Alkmaar bij de organisatie van het eerste Scholierendebat 
dat plaatsvond op 16 november. De gemeente had de beste debaters van het CSG Jan Arentsz, PCC Het 
Lyceum, het Dalton College en het Murmellius Gymnasium uitgenodigd om mee te doen.
Wij hebben, samen met de bibliotheek Kennemerwaard, één van de drie rondes voorbereid, we hebben 
de stellingen aangeleverd en de leerlingen van zoveel mogelijk verschillende bronnen voorzien ter 
voorbereiding. Met onze twee stellingen spoorden we de leerlingen enerzijds aan na te denken over hoe je 
met verschillende mensen toch een gedeeld Alkmaar-gevoel kunt creëren. Anderzijds werden de leerlingen 
gestimuleerd zich te verdiepen in het hoe en waarom (niet) van etnische profilering door de politie. 
De stellingen werden ingeleid op een voorbereidende avond met de leerlingen. De debatdag zelf was een 
succes. Wij waren ondersteunend aanwezig en getuige van indrukwekkende debaters. 
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4. MEDIA EN ANDERE INITIATIEVEN

A. Intensiever op sociale media
Met onze beperkte middelen is Facebook een betaalbaar medium. Het aantal volgers op Facebook groeide 
naar 695. De door ons geplaatste artikelen hebben een bereik tussen de 40-2734, bij evenementen die we 
ondersteunen met commerciële promotie bereiken we tot 12420.

Art.1 NHN streeft ernaar om dagelijks een relevant bericht te plaatsen voor een van onze doelgroepen. 
Daarop ontvangen wij meestal positieve reacties, maar zodra uitsluiting op afkomst, huidskleur of islamitisch 
geloof wordt besproken, is moderatie op respectloos taalgebruik een vast gegeven. 

B LHBT-activiteiten
Met de voorstelling Bagage op 22 mei in Alkmaar gaven we transgenders de gelegenheid om geïnteresseerden 
meer inzage te geven in hun knelpunten. Naar aanleiding van de Internationale Coming Outdag werd in 
Wijkcentrum Nieuw Overdie en De Rekere 2.0 in Alkmaar de film ‘De Beslissing’ van Wahid Sanouji vertoond. 
Deze film brengt de dillema’s van een vader en een homoseksuele zoon in beeld. De toeschouwers waren 
lovend over de film die in het buitenland meerdere filmprijzen won. Een bezoeker stelde dat het een universele 
film was, die aantoont dat elke ouder en kind in hun relatie verschillen in opvattingen moeten overbruggen. 
Ook tijdens de vertoning in een voorlichtingles herkenden jongeren de dilemma’s tussen ouders en kinderen.

In Alkmaar, Stede Broec en Hoorn werd de training Bekend maakt Bemind gegeven. In een dagdeel 
werd de kennis van hulpverleners en vrijwilligers over LHBT-ouderen vergroot op basis van een quiz.  
De tentoonstelling ‘Wat Vrouw? Wat Man? Mens!’ maakte onderdeel uit van de training. Fotograaf Frans 
Eppink bracht meer dan 400 personen in beeld, die zich niet direct laten plaatsen in de splitsing man-vrouw. 
Er waren geportretteerden aanwezig die vrij open de vragen van de cursisten beantwoorden. 

De Roze Week West-Friesland werd in Medemblik geopend door Dolly Bellefleur met Sander Groenewout 
en Rita Zwaan. Daarna opende Dolly het scholierendebat in Hoorn en presenteerde zij de Paarse Vrijdag op 
OSG Enkhuizen. Sander Groenewout, 13 jaar, haalde diverse malen de media met zijn pleidooi om ook op 
basisscholen Paarse Vrijdag te vieren. Zijn pleidooi is gebaseerd op een pijnlijke pestperiode nadat hij op de 
basisschool verliefd werd op een jongen. Ria Zwaan bepleitte meer aandacht voor lesbische ouderen die naar 
haar oordeel steeds onzichtbaarder worden in de regio. 

Dit jaar droegen voor het eerst alle West-Friese gemeenten financieel bij aan de West-Friese Roze Week. 
Daarnaast werd dit jaar verder gewerkt aan het Rainbow Netwerk West-Friesland dat beoogt docenten en 
anderen bij jongeren betrokken te ondersteunen in het faciliteren van de coming out van jongeren. Hoe 
sneller jongeren zichzelf kunnen zijn, hoe minder hun verdere ontwikkeling wordt verstoord. West-Friesland 
kent enthousiaste LHBT-vrijwilligers die we graag ondersteunen.   

De gemeente Alkmaar plaatste, met ondersteuning van de regenboogambassadeurs en Art.1 NHN, een zeer 
kwalitatieve sociale kaart voor LHBT’ers op haar website. 

C. Fakkeltocht voor Mensenrechten 
De organisatoren van de Fakkeltocht voor Verdraagzaamheid in 2015, bundelden hun krachten met 
Amnesty International en Alkmaar voor de Fakkeltocht voor Mensenrechten in Alkmaar en de Wereld die op 
10 december in Alkmaar plaatsvond. Wij vonden het belangrijk dit burgerinitiatief te ondersteunen. Zoals 
Eleanor Roosevelt ooit zei: “Mensenrechten beginnen op kleine plaatsen, dichtbij huis.” Art.1 NHN ziet een 
belangrijke link tussen mensenrechten en discriminatie. Wij onderschrijven de opvatting van Carina van Eck, 
Collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens: “Mensenrechten bieden ons een normatief kader, een 
houvast, geeft een grens aan waaraan in ieder geval voldaan moet zijn. Mensenrechten maken een dialoog 
mogelijk over wat die rechten betekenen in de praktijk. Je gaat anders leren kijken. Je bent je bewust van 
vooroordelen en stereotyperingen.” 

https://www.alkmaar.nl/4/Kennisnetwerk-LHBT-organisaties.html?highlight=LHBT   
https://www.alkmaar.nl/4/Kennisnetwerk-LHBT-organisaties.html?highlight=LHBT   
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D. Kamp Vught en Auschwitz
De bekladding met hakenkruizen bij het jongerencentrum The Mall te Alkmaar was in 2015 aanleiding voor 
een bezoek aan kamp Westerbork. Dit maakte zo’n indruk op de jongeren dat dit jaar een uitgebreid anti-
discriminatieprogramma volgde, met als afronding een gesponsord bezoek aan kamp Auschwitz. Het effect 
op de jongeren was wederom zo positief dat het programma wordt gecontinueerd.

Jongerenwerk Stede Broec ging dit jaar naar kamp Vught en koppelde dat aan een dialoogbijeenkomst 
met vluchtelingen en deelname aan de dodenherdenking. Ook hier gingen jongeren genuanceerder over 
vluchtelingen praten en gingen enkelen zelfs vrijwilligerswerk doen met vluchtelingen. 
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5. JAAR IN BEELD
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6. EXPLOITATIEREKENING 2016

Art.1 NHN is dit jaar geëindigd met een positief saldo van 119 euro. Een aantal voor het najaar van 2016 
geplande activiteiten zijn verzet naar het voorjaar van 2017. Deze bedragen zijn opgenomen als nog te 
besteden budget 2016-2017. Het betreft een aantal trainingen in het project weerbaarheid en melden, een 
project jongeren en arbeid in Langedijk en een project van de Regenboogambassadrice Alkmaar. Deze data 
zijn verzet op verzoek van of in overleg met de opdrachtgevers. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

31 december 2016 31 december 2015

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Kantoorinventaris/automatisering €  4.363,00 €  4.074,00 

Totaal € 4.363,00 €  4.074,00 

Vlottende Activa

Voorraden

Voorraad lichtfakkels (fakkeltocht) €  308,00 €  - 

Vorderingen

Debiteuren € 11.800,00 €  - 

Vooruitbetaalde bedragen € 523,00 € 9.706,00 

Nog te ontvangen bedragen/subsidies € 500,00 € -   

Borgsommen € 240,00 € 240,00 

Totaal € 13.063,00 € 9.946,00 

Liquide Middelen

ING vermogensspaarrekening € 77.823,00 € 70.287,00 

ING NL70INGB0004971174 € 4.062,00 €  372,00 

Voorraad VVV bonnen € 5,00 € 140,00 

Totaal € 81.890,00 € 70.799,00 

TOTAAL € 99.624,00 € 84.819,00 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

PASSIVA

31 december 2016 31 december 2015

Eigen vermogen

Algemene Reserve € 31,663,00 € 31.544,00

Totaal € 31,663,00 € 31.544,00

Voorzieningen

Huurvoorziening €  5.565,00 € 5.565,00

Voorziening transitievergoeding personeel € 31.000,00 € 31.000,00

Totaal € 36.565,00 € 36.565,00

Kortlopende schulden en  
Overlopende passiva

Crediteuren € 4.796,00 € 3.113,00

Nog te betalen loon/nabetaling € 88,00 € -

Loonheffingen € 9.682,00 € 9.145,00

(Pensioenfonds PGGM) € (253,00) € (64)

Nog te betalen kosten € 1.154,00 € 1.022,00

Nog te besteden Budget € 15.929,00 € 3.494,00

Totaal €  31.396,00 € 16.710,00

TOTAAL € 99.624,00 € 84.819,00
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Specificatie nog te ontvangen debiteuren december 2016

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland €  11.725,00 

Praktijkschool Westfriesland € 75,00 

Totaal € 11.800,00

Specificatie overlopende passiva

Vooruitbetaalde bedragen; Rechtsbijstand verzekering 2017 €  523,00 

Nog te ontvangen Co-Financiering 
gemeente Enkhuizen Roze Weken WF 2016 € 500,00 

Totaal € 1.023,00

Aanschaf-
waarde

Cummulatieve
afschrijving

Boekwaarde
01-01-2016

Investering
2016

Afschrijving
2016

Boekwaarde
2016

€ 8.032,00 € 3.958,00 € 4.074,00 € 1.500,00 € 1.211,00 € 4.363,00

Toelichting op de debetzijde van de balans per 31 december 2016
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Toelichting op de creditzijde van de balans per 31 december 2016

Specificatie Eigen Vermogen

Stand  Algemene Reserve per 1 januari 2016 € 31.544,00 

Resultaat boekjaar 2016 €  119,00 

Stand per 31 december 2016 €  31.663,00 

Specificatie nog te betalen crediteuren 31 december 2016

Cafe Con Libros €   4,90 

Bibliotheek Kennemerwaard €   193,60 

De Hooge Waeder €  692,30 

Van Iersel €  20,00 

Edith Mors Office-management & Administratie €  370,41 

Raet €  -90,88 

Resto van Harte €  300,00 

Rode Kruis €  31,00 

Schrijvers School Samenleving €  1.074,00 

Straatgeluid €  1.677,90 

De Vest €  522,45 

Totaal €  4.795,68 

Specificatie nog te besteden budget 2016 – 2017

Co-Financiering gemeente Alkmaar/Alkmaar Kleurt Roze €  1.614,00 

Co-Financiering gemeente Langedijk € 5.764,00 

Project ‘Melden en Weerbaarheid’ subsidie BZK €  8.551,00 

Totaal € 15.929,00 

Specificatie nog te betalen kosten 2016

Bankkosten 4e kwartaal €   46,00 

Nog te betalen administratiekosten december incl. jaarwerk €  1.108,00 

Totaal € 1.154,00 
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KOSTEN / INKOPEN 2016 OPBRENGSTEN 2016

Personeelskosten € 188.055,00 Subsidies Regiogemeenten €  240.426,00 

Huisvestgingskosten €  13.654,00 gemeente Alkmaar €  36.254,00 

Kantoorkosten €   14.414,00 gemeente Bergen €  11.162,00 

Afschrijvingen €  1.211,00 gemeente Castricum €  12.782,00 

Vervoerskosten €  948,00 gemeente Graft-de Rijp €  2.383,00 

Verkoopkosten €  1.217,00 gemeente Den Helder €  21.208,00 

Assurantiën €  1.002,00 gemeente Drechterland €  6.271,00 

Kosten jaarverslag €  1.839,00 gemeente Enkhuizen €  6.796,00 

Vergoeding/onkosten Bestuur €  5.128,00 gemeente Heerhugowaard € 19.921,00 

Financiële lasten €  270,00 gemeente Heiloo €  8.391,00 

gemeente Hollands Kroon €  17.677,00 

Inkopen €   20.983,00 gemeente Hoorn €  26.741,00 

inkoop voorlichting scholen €  3.106,00 gemeente Koggenland €  8.352,00 

inkoop sport/buurt-jongerenwerk/moskeën €  5.133,00 gemeente Langedijk €  10.021,00 

inkoop projecten Vooroordelen €  4.500,00 gemeente Medemblik €  16.221,00 

inkoop werkbudget pr €  5.070,00 gemeente Opmeer €  4.204,00 

inkoop Project 'Melden en Weerbaarheid' €  3.174,00 gemeente Schagen € 17.090,00 

gemeente Schermer € 1.939,00 

gemeente Stede Broec € 7.960,00 

gemeente Texel € 5.053,00 

Overige baten €   16.803,00  

ontvangen rente €  536,00 

bijzondere baten  
& betalingsverschillen 

€  32,00 

overige bijdragen €  4.510,00 

project 'Melden en Weerbaarheid' €  11.725,00 

Inkoop activiteiten Co-Financiering €  46.198,00 Subsidies Co-Financiering €    53.738,00 

inkoop activiteiten Co-Financiering Alkmaar €  36.138,00 gemeente Alkmaar €  37.909,00 

inkoop activiteiten Co-Financiering Hoorn €  2.304,00 gemeente Hoorn €  2.304,00 

inkoop activiteiten Co-Financiering  
Roze Weken WF

€ 3.495,00 gemeenten West Friesland (Roze Weken) €  3.500,00 

inkoop activiteiten Co-Financiering Langedijk €  3.071,00 gemeente Langedijk €  8.835,00 

inkoop activiteiten Co-Financiering Schagen €  1.190,00  gemeente Schagen €  1.190,00 

Mutatie Nog te Besteden Budget € (15.929,00)

gemeente Alkmaar/  
CF Alkmaar kleurt Roze

€ (1.614,00)

gemeente Langedijk Co-Financiering € (5.764,00)

project 'Melden en Weerbaarheid' € (8.551,00)

Totaal van de kosten/inkopen €  294.919,00 Totaal van de inkomsten € 295.038,00 

Naar Algemene Reserve € 119,00

TOTAAL €   295.038,00 totaal € 295.038,00 
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