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Dit jaarverslag is gedrukt in verschillende tinten
huidskleur om de diversiteit van mensen te benadrukken. Een religieus symbool kan je al dan niet
dragen. Je seksuele gerichtheid kan je verzwijgen.
Je huidskleur is altijd zichtbaar en de daaraan
gekoppelde discriminatie kan je niet ontlopen. Om
gelijkheid te benadrukken en daarmee alle discriminatie uit te sluiten is de tekst van dit jaarverslag
daarom ook gelijk behandeld. We gebruiken maar
één lettertype in het hele jaarverslag, in één gewicht. Dat is erg gewaagd en ongebruikelijk, maar
het ondersteunt de boodschap van dit document.
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het ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties(BZK). Daarnaast kreeg de
politie 142 melders aan de balie met een discriminatieklacht. Deze klachten moeten apart gemeld
worden aan BZK via de politie. Tussen Art. 1 NHN
zat een overlap van drie meldingen. De BZK
tabellen tonen hoe vaak mensen discriminatie
ervaren in een andere dan hun woongemeente.

In dit jaarverslag blikken we terug op de jaren
2008, 2009 en 2010. Over een langere periode
was onvoldoende cijfermateriaal beschikbaar dat
geschikt is voor het maken van vergelijkingen.
1.1
Aantal klachten

Hoofdstuk 1
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Het nu voorliggende jaarverslag van Artikel 1
Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord
(hierna: Art.1 NHN) is een bouwsteen voor de
vormgeving en ontwikkeling van dit beleid. Het is
mede om die reden dat dit jaarverslag en de hierin opgenomen overzichten meer cijfermateriaal
bevatten dan het wettelijke kader vereist. Nauwgezette monitoring van regionale cijfers blijft voor
Art.1 NHN van belang om zicht te houden op de
trends in de regio. De feitelijke gegevens die hieruit voortvloeien, gebruikt Art.1 NHN als uitgangspunt voor de advisering aan gemeenten over de
ontwikkeling van lokaal beleid. De gemeenten
rapporteren hun cijfers aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die
de cijfers verwerken in een landelijke analyse.
De brancheorganisatie van antidiscriminatievoorzieningen zal op basis van de cijfers uit de diverse
regio’s begin april een eerste landelijke analyse
over 2010 publiceren.
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Elke dag wordt in Nederland gediscrimineerd.
Noord-Holland Noord is daarop – helaas – geen
uitzondering. Sterker nog: de tendensen die wij
zien vormen reden tot zorg. Dit vraagt om expertise en beleid.

In de analyse van de regiocijfers (vanaf p. 9) gaan
we uit van het totaal aantal van 353 discriminatiemeldingen in Noord-Holland Noord. Dit aantal
ligt aanzienlijk boven het gemiddelde van de
voorgaande jaren. De stijging ten opzichte van
2009 betreft meer dan 100 meldingen, in vergelijking met 2008 kwamen er 50 meldingen meer.
Wij beschouwen de vergelijking met 2008 als
kwalitatief. In 2009 was er een storing in het registratiesysteem van de politie, waardoor meerdere
aangiften niet waren verwerkt.
Tabel 1
Totaal aantal klachten
Klacht van ingezetene
Over
Over
voorval
voorval
in de
in andere
gemeente gemeente
Aantal
geregistreerde
klachten in 2010

In 2010 kwamen bij Art.1 NHN 214 meldingen van
discriminatie uit Noord-Holland Noord binnen.
Deze worden weergegeven in onderstaande
tabellen, conform de verplichte overzichten voor
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Klacht van ingezetene

Arbeidsmarkt
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1.2
Soort meldingen

Tabel 4
Aard
Klacht van ingezetene

Jaar

2009

2010

304

246

353
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meldingen
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Totaal aantal meldingen bij politie en Art.1 NHN
waarop de verdere analyses zijn gebaseerd:
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Tabel 5
Totaalcijfers
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Omstreden
behandeling
Vijandige
bejegening
Geweld
Bedreiging
Overig
Onbekend

Figuur 1
Meldingen per Aard 2010
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Over
Over voor- voorval
val in de in andere
gemeente gemeente

1.2.1
Aard van de
klachten

Vanaf nu bundelen we de klachten Politie en
meldingen Art. 1 NHN in de analyse.

Een blik op figuur 1 leert ons dat in de categorieën ‘Vijandige bejegening’ en ‘Omstreden
behandeling’ veruit de meeste meldingen zijn
geregistreerd. Bij vijandige bejegening gaat het
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Figuur 2
Meldingen per Grond 2010
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De onderstaande figuren bieden een overzicht van
de meldingen in 2010 per discriminatiegrond en
per maatschappelijk terrein. Aansluitend worden
de grootste en/of de opvallendste categorieën bij
de discriminatiegronden besproken: om wat voor
soort meldingen ging het in 2010? En op welke
maatschappelijke terreinen werden deze
geconstateerd?

Art 1

1.2.2
Discriminatiegrond
en maatschappelijk
terrein
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om meldingen over uitschelden en bekladdingen.
Omstreden behandeling gaat over mensen die anders behandeld worden dan ‘normaal’. Zij worden
daarmee belemmerd of uitgesloten van toegang
tot diensten en voorzieningen. Beide zijn tekenend
voor wat discriminatie voor veel slachtoffers betekent: je niet welkom voelen in je buurt, op je werk,
of in de maatschappij.

Ras en afkomst

Figuur 3
Meldingen per Maatschappelijk Terrein 2010
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Van de 106 meldingen over ras en afkomst hadden er 22 betrekking op incidenten op de arbeidsmarkt. Melders voelden zich gediscrimineerd bij
een sollicitatie, door collega’s en leidinggevenden
op de werkvloer of door afwijkende regels voor
bijvoorbeeld de toekenning van een reiskostenvergoeding. Zo zijn er concrete voorbeelden van
situaties waarin deze regelingen voor allochtonen
minder gunstig uitpakten dan voor hun ‘Hollandse
collega’s’. Uit de cijfers over 2010 valt ook op te
maken dat discriminatie op de werkvloer zich niet
louter concentreert rond allochtonen. Zo zijn er
meldingen gekomen van ‘gewone’ Nederlanders,
afkomstig van buiten de regio (bijvoorbeeld uit
Zeeland of Limburg), die zich niet geaccepteerd
voelden door hun collega’s in Noord-Holland
Noord.
Een andere serie incidenten op het gebied van
ras en afkomst betrof ook in 2010 de burenruzies. Melders voelden zich niet geaccepteerd door
de buurt en/of hun directe buren vanwege hun
afkomst. Soms was sprake van een andersoortig
conflict, waarbij discriminerende uitspraken werden gedaan.
Vanuit het onderwijs zijn vier meldingen gekomen
over discriminatie op grond van ras en afkomst.
Voorbeelden zijn een leerling die werd uitgescholden door medeleerlingen en ouders die het idee
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Verreweg de meeste van de in 2010 ontvangen
meldingen, 106, hebben betrekking op ras en afkomst. Opvallend is wel de grote diversiteit binnen
deze categorie. Kijkend naar het percentage dat
via de politie is binnengekomen gaat het vooral
over incidenten in de openbare ruimte. Daar blijft
het echter niet bij. Mensen worden op straat uitgescholden vanwege hun uiterlijke kenmerken. Maar
ze worden net zo gemakkelijk gediscrimineerd in
forums op het internet.

tend is voor bepaalde groepen mensen. Een van
de meldingen van antisemitisme die Art.1 NHN
ontving had betrekking op een joods gezin. De
kinderen in deze familie werden onderweg naar
en op school gepest vanwege hun geloof.

Antisemitisme
Vormen van antisemitisme leidden in 2010 tot 52
meldingen van discriminatie. De meeste hiervan
kwamen via de politie binnen en betroffen vrijwel allemaal bekladdingen met hakenkruizen
of antisemitische symbolen. Of de daders zich
daadwerkelijk bewust zijn van de betekenis van
dit symbool staat niet vast. Evident is wel dat elk
openbaar getoond hakenkruis pijnlijk en stui-
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Godsdienst
De meldingen op grond van godsdienst betroffen
in 2010 vooral het islamitische geloof. Melders
stuitten op vooroordelen, die op mogelijke belemmeringen konden wijzen bij de toegang tot een
opleiding of baan. Een vraag als ‘Maar mag je
wel werken van je man?’ is aan de orde van de
dag, net als de winkel die geen personeel met een
hoofddoek duldt omdat het mensen zou afschrikken. Daarnaast worden mensen op zichtbare
uitingen van hun geloof nog altijd regelmatig
uitgescholden of scheef aangekeken.
Geslacht
De meldingen over discriminatie op geslacht zijn
vaak afkomstig van mensen die oplopen tegen
de traditionele vooroordelen over mannen en
vrouwen. In 2010 zijn hierover 23 meldingen binnengekomen. Bijna de helft hiervan had betrekking op de gang van zaken op de arbeidsmarkt.
Mensen werden expliciet afgewezen voor een
vacature vanwege hun geslacht. Een drager bij
een uitvaartcentrum ‘is nu eenmaal traditioneel
een man’, en voor de functie van inpakmedewerker in een koekjesfabriek kreeg een man via het
uitzendbureau te horen dat het bedrijf daarvoor
alleen vrouwen wilde. Een vrouw kreeg de letterlijke boodschap mee dat haar contract vanwege
haar zwangerschap niet werd verlengd, terwijl een
andere vrouw al helemaal niet werd aangenomen
omdat ze jonge kinderen heeft: ‘Hoe doet u dat
dan als ze ziek zijn?’.
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Art.1 NHN acht de samenwerking en dialoog met
scholen van zeer groot belang. Scholen vinden
het vaak moeilijk te aanvaarden dat discriminatie
tussen hun muren voorkomt en reageren in eerste
instantie doorgaans afwerend en ontkennend.
Art.1 NHN wil hen bewegen tot meer openheid en
acceptatie. Het gaat niet alleen om discriminatie
op grond van ras, ook homoseksualiteit is een
belangrijk onderwerp. Juist de school is bij uitstek
een plaats waar kinderen bezig zijn met hun identiteit, met alle onzekerheid en pesterijen van dien.
Scholen hoeven zich hiervoor niet te schamen.
Maar ontkennen helpt niet. Zaken bespreekbaar
maken en daarover advies inwinnen straalt (ook)
openheid uit naar leerlingen. Zij voelen zich in
een dergelijke omgeving eerder thuis dan in een
ambiance waar ontkenning overheerst.
In 2010 zijn verder meldingen binnengekomen
vanuit de commerciële dienstverlening. Het betrof
hier zaken rond collectieve voorzieningen, zoals
huisvesting. Ook waren er mensen die zich gediscrimineerd voelden door de politie of de gemeente
en mensen die zich in het uitgaansleven gediscrimineerd voelden.

Jaarverslag 2010
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hadden dat hun kind anders werd behandeld c.q.
te laag werd ingeschat door de docent. Pratend
hierover stuitten zij op een aantal vooroordelen
die hen nog meer verontrustten. Eén leerling
meldde te zijn uitgescholden door een docent,
een andere door een stagiaire.

discrimineren. Homo’s voelen zich ook vaak nog
niet volledig geaccepteerd bij bijvoorbeeld sportverenigingen en in het uitgaansleven. Daarom
zwijgen zij in veel gevallen deels over zichzelf.

Seksuele gerichtheid
Discriminatiemeldingen op grond van seksuele
gerichtheid zijn in de meeste gevallen afkomstig
van homoseksuele mannen. Lesbische vrouwen
worden minder agressief bejegend. Op de aangiften die in 2010 bij de politie zijn gedaan, vaak
naar aanleiding van scheldkanonnades door onbekende personen in de openbare ruimte, komen
we in het volgende hoofdstuk uitgebreider terug.
Bij Art.1 NHN komen in de regel de meer persoonlijke meldingen binnen. Het betreft dezelfde
scheldwoorden, maar vaak afkomstig uit de directe omgeving en van bekendere personen, zoals
de buren of buurtkinderen. Op de arbeidsmarkt
ligt het subtieler, daar hebben melders bijvoorbeeld het gevoel dat sommige collega’s moeite
hebben met homoseksualiteit en daardoor indirect
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Art.1 NHN ontving het afgelopen jaar 31 meldingen over leeftijdsdiscriminatie, vooral op de
regionale arbeidsmarkt. Mensen worden te vaak
ongegrond te oud geacht voor vacatures, een heel
enkele keer te jong. Dit wordt bij voorbaat al aangegeven in de vacature. Een paar mensen meldden tientallen en soms zelfs honderden brieven
te hebben geschreven op, volgens hen passende,
vacatures. Toch zijn zij nog nooit of slechts een
enkele keer uitgenodigd voor een gesprek. Zij
vermoeden dat ze te oud worden gevonden. Een
enkeling krijgt tijdens zijn sollicitatiegesprek te
horen dat hij ‘vanwege zijn leeftijd niet in het team
past’. In de praktijk constateert Art.1 NHN bij de
opvolging van meldingen meestal dat inderdaad
sprake is van vooroordelen en dat slechts weinig
organisaties daarop willen bijsturen.
Ook het onderwijs en de commerciële dienstverlening hebben met discriminatie te maken. In 2010
kwam er een melding van een jongen die werd afgewezen voor een praktijkopleiding omdat hij met
zijn 21 jaar niet meer zou passen tussen ‘al die
17- en 18-jarigen’. In de commerciële dienstverlening ging het over een gratis abonnement of een
andere aanbieding waarop melders vanwege hun
leeftijd geen aanspraak meer konden maken. Ook
is Art.1 NHN gewezen op een bank die 65-plussers in haar beleid heeft aangemerkt als ‘niet
solvabel’. Hierdoor vervallen voor deze leeftijdsgroep regelingen als een doorlopend krediet. Het
probleem bij de aanpak van dergelijke gevallen
is dat commerciële instellingen veel contractvrijheid genieten. Hierdoor kunnen zij onderscheid
maken op verschillende gronden, zonder dat dit
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Vanuit het onderwijs kwam een klacht van een weduwnaar, alleenstaand ouder van een dochter. De
directrice van haar school gaf hem onomstotelijk
te kennen dat zij het maar niets vond dat hij alleen
zijn kind opvoedt. En dan ook nog een dochter!
Een andere man, wiens kinderen door de rechter
aan zijn ex-vrouw zijn toegewezen, diende een
aanklacht in tegen het justitiële systeem: moeders
krijgen meestal de kinderen toegewezen. Dit is
volgens hem louter gebaseerd op het vooroordeel
dat ‘vrouwen beter kunnen zorgen’. Tot slot was
er nog een melding van een transseksuele vrouw,
die in een vrouwenpraatgroep niet serieus werd
genomen door de andere leden.

Leeftijd
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Verboden onderscheid wordt ook vaak gemaakt in
personeelsadvertenties: ‘Gezocht: Receptioniste’,
of ‘Klusjesman’. Door werkgevers die een dergelijke advertentie zetten te informeren over de
wetgeving en het bieden van alternatieven tracht
Art.1 NHN een arbeidsmarkt te creëren met discriminatievrije vacatures, waarin wordt gevraagd
naar een ‘Receptionist(e)’ en een ‘Klusjesman m/v’.

Niet-wettelijke Gronden

Vanuit het onderwijs zijn drie meldingen binnengekomen. Eén melder voelde zich gediscrimineerd door zijn docent vanwege zijn autisme,
een spastische man in een rolstoel omdat hij werd
geweigerd voor een opleiding en een meisje met
een visuele handicap omdat een school in de buurt
haar niet de extra tijd en voorzieningen wilde
bieden die zij nodig heeft. Als gevolg van die opstelling reist zij nu elke dag noodgedwongen vijf
uur heen en weer om in Amsterdam naar school te
gaan. Twee mensen maakten er in 2010 melding
van dat zijn een bepaalde horecagelegenheid niet
binnenkwamen omdat zij in een rolstoel zaten.
En twee inwoners van verschillende gemeenten in
de regio toonden zich boos omdat hun gemeente
voor gehandicapten een lager parkeertarief in het
leven had geroepen.
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Op grond van een handicap of chronische ziekte
zijn 21 meldingen binnengekomen in 2010. Op de
arbeidsmarkt voelden vier melders zich gediscrimineerd. Zij hadden het gevoel niet te worden
aangenomen vanwege een handicap of chronische
ziekte. Van één melder werd het arbeidscontract
niet verlengd omdat niet zijzelf, maar haar man
ernstig ziek was. Dat vond de werkgever ‘teveel
gedoe’.

Jaarverslag 2010

Handicap/Chronische Ziekte

Hieronder vallen alle meldingen van gevallen
waarin mensen zich wel gediscrimineerd voelen,
maar op een grond die niet door de bestaande
antidiscriminatiewetgeving wordt beschermd. In
2010 maakte een hondenbezitter melding van
discriminatie door zijn gemeente. Hij vond het
ontoelaatbaar dat hij belasting moet betalen
voor zijn hond (waar hij in principe niets op tegen
heeft) en dat kattenbezitters niet worden aangeslagen op het bezit van hun huisdier. Een steeds
vaker terugkerende melding is die over de OVstudentenjaarkaart: mbo’ers krijgen die vanaf hun
achttiende verjaardag, terwijl hbo’ers en wo’ers
deze kaart krijgen wanneer ze beginnen met hun
opleiding, ongeacht hun leeftijd. Wat ook opvalt
zijn meldingen over ex-gedetineerden die worden
buitengesloten op verschillende terreinen vanwege hun verleden met justitie.
De genoemde voorbeelden betreffen incidenten
waarover de wetgeving niet rept en waarbij Art.1
NHN minder mogelijkheden heeft op het terrein van de klachtbehandeling. Toch blijft het van
belang dit soort zaken te melden. De antidiscriminatiewetgeving is zeer dynamisch. Zeven jaar geleden werden gehandicapten en chronisch zieken
er nog niet door beschermd. Inmiddels is dit wel
het geval. Als geen enkele gehandicapte ooit had
laten weten zich gediscrimineerd te voelen, was
er niets veranderd. Meldingen kunnen wijzen op
fricties in de samenleving, die al dan niet om wettelijke of andere beleidsmaatregelen vragen.
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bij wet verboden is. Omdat geen sancties mogelijk
zijn, richten de inspanningen van Art.1 NHN zich
vooral op bewustwording. Hierbij wordt getracht
commerciële instellingen ervan bewust te maken
dat zij handelen op basis van vooroordelen en dat
hun opvattingen niet meer aansluiten bij die in de
samenleving.

Figuur 4
Meldingen per Aard
Vergelijking over jaren
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In onderstaande figuren is het aantal meldingen
per aard, grond en maatschappelijk terrein van de
afgelopen drie jaar naast elkaar gezet. In de
vergelijking tussen de verschillende jaren valt een
aantal zaken op. De meest in het oog springende
zaken bespreken we hieronder. Ook bespreken we
de mogelijke gevolgen van deze trends voor acties
en beleid van zowel Art.1 NHN als van de gemeenten in Noord-Holland Noord.
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In figuur 4 is goed te zien dat de categorieën
‘Bedreiging’ en ‘Geweld’ flink zijn gestegen ten
opzichte van de andere jaren. Deze meldingen zijn
vooral geregistreerd door de politie. Desalniettemin blijven: ‘Vijandige Bejegening’ en ‘Omstreden
Behandeling’ de twee grootste categorieën. Zij zijn
dit jaar ongeveer gelijk in omvang. Vorig jaar was:
‘Omstreden Behandeling’ nog veruit de grootste
categorie. De completere registratie van de politie,
waar de grootste categorie ‘Vijandige Bejegening’
is, heeft de categorieën in omvang dichter bij
elkaar gebracht.
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1.3
Over de
jaren bekeken

Vergelijking per Grond

Figuur 5
Meldingen per Grond
Vergelijking over jaren
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In relatie tot seksuele gerichtheid neemt het aantal meldingen van discriminatie eveneens sterk
toe. Ook dit is gedeeltelijk te verklaren doordat de
politie bij aangifte van geweld beter kan screenen
op discriminatoire gronden. Homo’s hebben op
ontmoetingsplaatsen vaak te maken met geweld
waarvan ze anoniem aangifte doen. Zij zien het
inschakelen van Art.1 NHN of een andere organisatie als bedreigend voor hun anonimiteit.

Jaarverslag 2010
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In 2010 is sprake van een grote hoeveelheid
meldingen met een antisemitische achtergrond.
Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat het registratiesysteem bekladdingen beter screent op
discriminerende aspecten. Maar het sluit ook aan
op de berichten in de media dat antisemitisme
weer zou toenemen.
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In figuur 5 is te zien dat ras en afkomst altijd de
voornaamste aanleiding hebben gevormd voor
discriminatie. Er lijkt echter een dalende lijn te zitten in het aantal meldingen op deze grond. Vorig
jaar verklaarden we die nog door de onvolledige
registratie door de politie in 2009. Dit jaar is die
registratie compleet, en nog steeds zijn er aanzienlijk minder meldingen op grond van ras en
afkomst.
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Kijkend naar de cijfers is de toename van het aantal meldingen op het terrein ‘Arbeidsmarkt’ opvallend. Dit in tegenstelling tot het terrein ‘Buurt/
Wijk’. Verder is sprake van een enorme stijging
van het aantal meldingen van discriminatie op het
terrein ‘Openbare ruimte/publiek domein’. Dit is
geheel en al toe te schrijven aan de complete registratie door de politie. Die bestrijkt met haar taken
zo’n 80 procent van dit terrein.
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Vergelijking per maatschappelijk terrein
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Het aantal meldingen in de categorie ‘Nietwettelijke Gronden’ is in de jaren 2009 en 2010
duidelijk omvangrijker dan in 2008. Een mogelijke
oorzaak hiervoor zijn de landelijke campagnes
van het ministerie van BZK. Art.1 NHN heeft tijdens de campagnes een verdrievoudiging van het
aantal meldingen geconstateerd. Mensen werden
zich door de landelijke campagne bewuster van
discriminatie, maar maakten net als de campagneontwerpers geen onderscheid tussen wettelijke
en niet-wettelijke gronden.

Figuur 6
Meldingen per Maatschappelijk Terrein
Vergelijking over jaren
15

Op de beleidsterreinen ‘Arbeidsduur’ en ‘Arbeidscontract’ is in 2010 helemaal niets gemeld. Het
zijn twee nieuwe, formele discriminatiegronden
die nog niet erg bekend zijn bij onze doelgroepen.
Ten aanzien van de toekomst is het van belang
mensen bewust te maken van hun rechten op dit
gebied.

groei in de andere regio’s. Maar we weten dat dit
een proces van jaren is.

Uit het overzicht blijkt dat in het onderwijs sprake
is van een lichte toename van het aantal meldingen. Dit blijft voor Art.1 NHN een aandachtspunt.
Bij voorlichting op scholen komt duidelijk naar
voren dat scholieren niet staan te trappelen om
gevallen van discriminatie te melden. Tegelijkertijd blijkt wél dat er naar hun oordeel regelmatig
wordt gediscrimineerd – soms zelfs zeer agressief.
Art.1 NHN wil in 2011 specifiek onderzoek doen
naar de reden waarom scholieren geen meldingen doen. Hierbij moet ook duidelijk worden of de
cijfers uit eerdere onderzoeken kunnen worden
bevestigd. Toen bleek dat op scholen slechts 1
procent van de slachtoffers discriminatie meldt.

Regio NoordKennemerland

Belangrijke kanttekening bij de stijging van het
aantal meldingen is dat niet noodzakelijk sprake
is geweest van een groei van het aantal gevallen van discriminatie, maar mogelijk eerder van
een toegenomen bekendheid van Art.1 NHN, een
groei in de meldingsbereidheid van mensen en/of
door de volledigheid van de politieregistratie.
Van oudsher is het aantal klachten in Noord Kennemerland het hoogste. De bekendheid en vindbaarheid van Art.1 NHN is daar het grootst; het
bureau heeft hier al 25 jaar kunnen groeien.
De opening van de meldpunten zorgt ook voor
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De regio’s naast elkaar
Het aantal meldingen groeit in de hele regio.
In Noord-Kennemerland en West-Friesland was in
2010 ten opzichte van de twee voorgaande jaren
sprake van een forse stijging in het aantal meldingen van discriminatie. Dit geldt in het bijzonder
voor de regiogemeenten in beide gebieden en
voor centrumgemeente Alkmaar. In centrumgemeente Hoorn kwam het aantal meldingen
ongeveer uit op het niveau van 2008. Het aantal
meldingen in de Noordkop is, na een opvallende
toename vorig jaar, slechts licht gestegen.
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West-Friesland

Figuur 7
Klachten verdeeld naar Regio
Vergelijking over jaren

2
Verhaal achter
de cijfers
2.1
Vechten voor
je rechten

de school niet geschikt zijn om verzoeker les te
geven. De klassen zijn te vol en er is te weinig manoeuvreerruimte voor de rolstoel. Ook is er geen
geschikte tafel om de computer te plaatsen en
bovendien moet er tijdens de zelfstudie rust zijn.

Mensen met beperkingen hebben altijd moeten
vechten voor hun rechten. Ook in 2010 deden zich
in de regio gebeurtenissen voor waaruit dit duidelijk bleek. In dit jaarverslag zetten we een aantal
voorbeelden op een rij, te beginnen met dat van
een Turkse man die (tot nu toe vergeefs) probeerde te worden toegelaten tot een vervolgcursus
Nederlands aan een groot onderwijsinstituut in
onze regio.

Melder is het niet met deze afwijzingen eens.
Hij vindt dat er steeds verschillende en bovendien
irrelevante argumenten worden gebruikt. Hij besluit dan ook het er niet bij te laten zitten. Hij dient
een bezwaarschrift in bij de school en meldt zich
bij Art.1 NHN met een klacht.

Daarna geeft melder zich op dezelfde school op
voor een vervolgcursus. Maar het lukt hem niet te
worden toegelaten. De eerste keer wordt hij afgewezen, omdat hij op grond van zijn handicap niet
kan worden getoetst. Als hij een speciale computer
heeft, mag hij zich opnieuw aanmelden. De man
doet dit. Vervolgens wordt hij afgewezen omdat hij
de computer nog niet goed genoeg kan bedienen
om te worden getoetst. Omdat melder zich verder
wil ontwikkelen, volgt hij in de daarop volgende
jaren privécursussen. Ook legt hij zich toe op het
bedienen van zijn computer. Hij leert hierdoor
zelfstandig communiceren in het Nederlands.
Als hij zich voor de derde keer aanmeldt voor een
vervolgcursus Nederlandse taal, wordt hij opnieuw
afgewezen. Nu is het argument dat de ruimtes in
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Op vragen van Art.1 NHN laat het opleidingsinstituut weten dat het niet weet of het over de
juiste deskundigheid en faciliteiten beschikt om
verzoeker les te geven. De redenen die eerder
zijn aangegeven worden als onjuist en ongelukkig geformuleerd benoemd. Het instituut wil de
bijzondere situatie van melder nader en objectief
laten onderzoeken.
In een brief aan melder schrijft het opleidingsinstituut te willen onderzoeken of hij aan de eisen
voor toelating voldoet. Melder vraagt in een mail
waarom de school dit aanvullend onderzoek wil
doen. Naar zijn mening voldoet hij aan de gestelde toelatingseisen. Extra informatie lijkt hem
overbodig.
In aanvulling hierop stuurt Art.1 NHN een brief
aan het opleidingsinstituut met de vraag waarom
en hoe zij dat objectieve onderzoek willen doen.
De reactie van verweerder hierop lijkt een herhaling van eerdere antwoorden, maar is geen
repliek op de vragen die daadwerkelijk zijn
gesteld. Hierop volgt telefonisch contact. Tijdens
dit gesprek komen – zoals vaker gebeurt - zaken
naar voren die niet eerder zijn genoemd. Het is
een veel voorkomend procesverloop. De aange-
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De man zit in een rolstoel. Hij is spastisch en heeft
in het dagelijks leven een persoonlijk begeleider
nodig. Hij communiceert via een speciale computer, die hij met zijn ogen bedient. De melder komt
uit Turkije en woont sinds vier jaar in Nederland.
Hij volgt in 2006-2007 in opdracht van de gemeente een inburgeringcursus aan het betreffende opleidingsinstituut. Deze cursus sluit hij met
goede resultaten af, zonder gebruik te maken van
het speciale computerprogramma.

Jaarverslag 2010

Ongelukkig
2.1.1
Een uitgebreide
voorbeeldcase

De volgende afspraken worden gemaakt:
• De school laat een externe organisatie onderzoeken of de belasting voor de school oneven
redig zwaar is wanneer melder wordt toegelaten
tot de cursus;
• Binnen twee weken laat de school aan melder
weten welke organisaties dat kunnen gaan
doen;
• Er wordt overleg gepleegd met melder welke
vraag er aan de organisaties wordt gesteld.
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Het opleidingsinstituut erkent fout te hebben
gehandeld en biedt alsnog excuses aan. De school
blijft echter twijfelen over de vraag of zij de specifieke faciliteiten en deskundigheid heeft om aan
de leerwens van verzoeker te voldoen. Het instituut geeft aan een bijdrage te willen leveren om
die doelstelling te bereiken, maar vindt dat een
onafhankelijke organisatie moet beoordelen of de
belasting voor de docent en de groep redelijk is.

Jaarverslag 2010

Art 1

Tijdens dit gesprek blijkt dat de docent het zeer
bezwaarlijk vindt om melder opnieuw te moeten
lesgeven. De school erkent dat ‘het proces’ niet
zorgvuldig is verlopen en stelt dat in een eerder
stadium eerlijk met de melder had moeten worden
gesproken over die bezwaren. Melder is zeer
verbaasd over de argumenten die nu naar voren
komen. Hij voelt zich niet serieus genomen.

In het gesprek van 28 september is gesproken
over onderzoek naar de vraag of de school niet
te zwaar wordt belast als de melder wordt toegelaten. Er is niet gesproken over onderzoek naar
de haalbaarheid van de leerwens van de melder
en al evenmin over de vraag of de opleiding wel
zinvol is voor de melder. Bovendien zou de school
eerst overleggen met de melder, alvorens andere
instanties te benaderen. Dit is niet gebeurd. Nu
melder opnieuw een afwijzing van de school
heeft gekregen en de afspraken niet zijn nagekomen, heeft Art.1 NHN een oordeel gevraagd
aan de Commissie Gelijke Behandeling. Hopelijk
komt het antwoord op korte termijn, want anders
verliest melder een tweede studiejaar met de
toelatingsprocedure.
Terugkerende verhulde afwijzing is een veelvoorkomend verhaal bij mensen met een beperking
2.1.2
Discriminerende
stagebegeleider

In dit praktijkvoorbeeld loopt de melder stage op
een kinderdagverblijf. Na twee weken stage krijgt
zij van haar stagebegeleider opmerkingen te
horen als: ‘De opleiding is niet voor jou weggelegd, want jij zult toch nooit een diploma halen en
je zult nooit een baan vinden in deze branche’.
Melder vindt dat haar school onvoldoende voor
haar opkomt. Art.1 NHN wordt ingeschakeld en
doet hoor en wederhoor. Melder vindt de beantwoording niet bevredigend. Zij besluit een oordeel
te vragen aan de Commissie Gelijke Behandeling.
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Op 8 oktober 2010 ontvangt melder een brief
van de school. Daarin staat dat twee instanties is
gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van zijn leerwens. Beide hebben aangegeven
hiervoor niet over de juiste expertise te beschikken. De school stelt geen verdere mogelijkheid te
zien om melder een zinvolle opleiding te geven en
blijft bij het besluit de man niet toe te laten tot de
cursus.

klaagde partij ontkent dat er iets aan de hand
is. Slechts door de vasthoudendheid van melders
komen zaken pas in een later stadium echt op
tafel en in de praktijk van alledag is niet meer dan
een handvol managers, directeuren en besturen
bereid uit die signalen lering te trekken voor
aanvullend beleid. Om de impasse te doorbreken
pleit Art.1 NHN voor een open en eerlijk gesprek
met melder, waarin de school haar werkelijke
bezwaren naar voren brengt. Dat vindt plaats op
28 september 2010.

Melder heeft een ernstige visuele handicap. Zij
heeft drie jaar vwo op een reguliere middelbare
school kunnen volgen, totdat twee leraren discriminerende opmerkingen gingen maken. Zij
wilden haar geen les meer geven en geen ‘extra
moeite’ meer voor haar doen, zoals aantekeningen aan haar doormailen. Dit zou te veel energie
kosten. Als melder vroeg of zij haar proefwerk op
A3-formaat van de lerares kon krijgen, dan kreeg
zij het volgende antwoord: ‘Jij hoort hier niet thuis
op school. Je moet je maar aanpassen aan de
andere leerlingen, want voor hen maak ik ook
geen uitzondering.’
Melder volgt nu op een speciale school met vijf uur
reistijd de havo, omdat zij op haar nieuwe school
geen aangepaste opleiding vwo kan doen. Het
sociale leven van melder is praktisch stil komen te
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2.2.1
Geweld op
het strand

Ras en afkomst bleken ook in 2010 weer vaak
aanleiding te vormen voor discriminatie en
uitsluiting. Hieronder voorbeelden van meldingen
die bij Art.1 NHN werden gedaan.
Een gezin met donkere huidskleur – vader, moeder, twee kinderen - gaat een middagje naar het
strand. Een badgast begint ogenschijnlijk vanuit
het niets discriminerende opmerkingen te maken.
‘Die kankerneger en kankeraapjes horen hier
niet! Rot op negers! Ga naar je kankerland! Ik ben
NSB’er en mag dit zeggen, niemand doet mij wat!
Jullie zijn verloren, als ik dat wil doe ik dat. Jullie
moeten oprotten!’ Een andere strandbezoeker
maant de dader tot stilte. Als dit geen effect heeft,
adviseert hij de vader de man te negeren. Niet
lang daarna eist de vader alsnog dat de man
ophoudt. De zaak escaleert en er wordt geweld
gebruikt. De aanstichter raakt gewond, de vader
wordt dader. De politieagent die het proces-verbaal opmaakt, herkent het voorliggende probleem, dat wordt bevestigd door omstanders. Het
oorspronkelijke slachtoffer wordt aangeklaagd
voor het toebrengen van verwondingen. De dader,
die slachtoffer werd, moet zich verantwoorden
voor zijn discriminerende gedrag. De officier van
Justitie is gevraagd rekening te houden met de
‘dubbelrol’ van beide daders/slachtoffers. Of dit
daadwerkelijk is gebeurd, is niet bekend. De zaak
loopt nog.
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2.2
Discriminatie op
huidskleur, afkomst
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Melder schrikt hier zo van, dat zij niet meer naar
deze supermarkt durft. Zij doet melding bij Art.1
NHN, dat een hoor-wederhoor procedure start.
Het blijkt dat niet alleen melder last heeft van het
hekje, maar ook mensen in een rolstoel, oudere
mensen met een rollator en mensen met een
wandelwagen. Het hoofdkantoor van de supermarktketen neemt contact op met Art.1 NHN. De
betreffende manager is aangesproken op dit incident. Het hekje blijft bij de ingang, maar melder
kan zich voortaan bij een caissière vervoegen en
dan wordt het hekje voor haar geopend. Melder
heeft persoonlijke excuses ontvangen.
2.1.4
‘Wereldreis’
voor opleiding

staan en haar schoolcijfers zijn achteruit gegaan.
Waarom heeft zij net als andere pubers geen recht
op onderwijs in haar regio? Melder aarzelt over
juridische procedures, uit angst voor uitsluiting
van haar zus op dezelfde school. De contactambtenaar van de gemeente stelt tegenover Art.1 NHN
dat discriminatie in zijn gemeente niet voorkomt.
‘Wij zijn een zorgzame gemeenschap en sluiten
niemand uit of spreken de daders daar op aan!’

Melder zit in een scootmobiel en doet haar
boodschappen altijd bij dezelfde supermarkt.
Zij komt op een gegeven moment de winkel niet
meer in, omdat er een hekje is geplaatst. Zij kan
er niet meer door. Als zij daar de winkelmanager
op aanspreekt, reageert deze als volgt: ‘Als u dan
ook alle boodschappen betaalt die worden
gestolen, dan haal ik voor u dat hekje weg.”

Jaarverslag 2010

2.1.3
Hekje belemmert
scootmobiel

2.2.3
Zorgvuldig positief
discrimineren

In een gemeente wordt een wooncomplex gebouwd met huur- en koopwoningen. De huurwoningen worden bij (voorkeur) toegewezen aan
Indische ouderen. De melder heeft de indruk dat
er positief, maar onzorgvuldig wordt gediscrimineerd. Art.1 NHN benadert de woningstichting en
de initiatiefnemers, die in eerste instantie schrikken. Het betreft toch positieve discriminatie! Na de
nodige correspondentie en overleg formuleert de
woonstichting in overleg met de juridische dienst
van haar brancheorganisatie de bijgestelde
toelatingseisen. Art.1 NHN ziet dit als een goede
stap, maar adviseert de woonstichting alsnog te
overleggen met de Commissie Gelijke Behandeling, zodat definitief geen sprake meer kan zijn
van direct onderscheid op grond van afkomst. De
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2.2.4
Baas maakt
onderscheid

2.2.5
Advertentie
Marktplaats

2.2.6
Anders
behandeld

Melders zijn van Turkse afkomst en zij hebben het
gevoel dat de voorvrouw een wij-zij situatie op het
werk creëert. Volgens melders gelden andere
regels voor allochtone dan voor autochtone
werknemers. Melders voelen zich niet gehoord
door de directeur van het schoonmaakbedrijf, als
zij hun werksituatie bespreekbaar willen maken.
Art.1 NHN schrijft samen met melders een klachtbrief naar het hoofdkantoor van het schoonmaakbedrijf. Het hoofdkantoor reageert naar de twee
melders en zondert hen af van de overige ondertekenaars. Art.1 NHN adviseert de melders een
jurist in de hand te nemen, zodat hun melding niet
leidt tot ontslag. De zaak loopt nog. De gemeente
heeft als onderaannemer nog geen weet van de
klachten. De gemeente profileert zich tegen
discriminatie, maar lijkt onvoldoende waakzaam
tegenover leveranciers. De melders weten dat de
gemeente een actief antidiscriminatiebeleid voert,
maar vrezen voor hun baan en die van hun
collega’s als ze de ambtenaren voor wie ze
dagelijks schoonmaken wijzen op de situatie.

In een advertentie op Marktplaats worden stoelen
aangeboden die voor Nederlanders ‘te goed zijn’
en daarom uitstekend geschikt zijn voor asielzoekers. Art.1 NHN adviseert melder zijn klacht naar
het Meldpunt Discriminatie Internet te sturen.
Melder laat daarna weten dat de advertentie door
Marktplaats is verwijderd.

Melder is samen met haar dochter op de Spoed
Eisende Hulp (SEH). Nadat is geconstateerd dat
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woonstichting stemt in. Inmiddels wordt volledig
voldaan aan de zorgvuldigheidseisen bij positieve
discriminatie.

Hoofdstuk 2

Melder wordt samen met neef bij een discotheek
geweigerd, vermoedelijk op grond van zijn
afkomst. Als eerste argument wordt gegeven dat
melder geen vrouwelijke partner bij zich heeft.
Later op de avond ziet melder een groep Nederlandse jongens zonder vrouwelijke partner de
discotheek binnen komen. De eigenaar van de
discotheek weigert nader overleg. Melder besluit
na consultatie van Art.1 NHN om de Commissie
Gelijke behandeling (CGB) een oordeel te vragen.
De zaak moet nog voorkomen. Het CGB is niet
gebonden aan verplichte termijnen. Door een
lange afhandelingtermijn voelen meerdere
melders zich onvoldoende gesteund in hun klacht.
Bij een gerechtelijke procedure zijn de afhandelingtermijnen nog langer. Melders zouden zonder
ondersteuning van Art.1 NHN nog eerder afhaken
dan ze nu vaak doen. Art.1 NHN pleit om die
reden voor het intrekken van vergunningen als
horecaondernemers en evenementenbureaus
herhaaldelijk geen aandacht hebben voor discriminatie. Bij gemeenten is het verzoek neergelegd
na te denken over de mogelijkheid om dit middel
in te zetten.

Jaarverslag 2010
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2.2.2
Geweigerd bij
de disco

want jullie zijn zwart en komen uit het
asielzoekerscentrum.’

haar dochter haar vinger heeft gekneusd, wordt
melder door de behandelende arts verzocht haar
dochter helemaal uit te kleden zodat hij haar
verder kan onderzoeken. Volgens de arts is deze
handeling nodig vanwege een nieuw beleid en
krijgen alle kinderen onder de 12 jaar een
lichamelijk onderzoek. Melder ontdekt later dat
van een normaal lichamelijk onderzoek geen
sprake is geweest en dat de arts haar dochter op
signalen van kindermishandeling heeft onderzocht. Er waren nog meer kinderen op de SEH,
melder heeft aan een aantal ouders gevraagd of
hun kinderen ook een lichamelijk onderzoek
hadden gekregen. Dit was niet het geval. Melder
voelde zich hierdoor gediscrimineerd en kreeg het
vermoeden dat dit met haar afkomst te maken
had.

2.2.7
Discriminerende
caissière?

Twee Afghaanse jongens worden uit het diepe
gedeelte van het zwembad gehaald, omdat zij
volgens de badmeester nog niet voldoende
kunnen zwemmen. Als de jongens aan de caissière
van het zwembad hun entreegeld terug willen
vragen, maakt zij volgens melder de volgende
opmerking: ‘Nee, jullie krijgen geen geld terug,
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Er is daarna gesproken over de reden waarom de
jongens door de badmeester uit het zwembad waren gehaald. In het weekend is het vaak erg druk
in het zwembad. Vanuit veiligheidoverwegingen
en omdat beide jongens nog niet goed kunnen
zwemmen, zijn zij uit het diepe gedeelte van het
zwembad gehaald. Op een rustiger tijdstip had
de badmeester dit graag aan de jongens willen
uitleggen. Hij heeft het wel geprobeerd, maar hij
denkt dat er vanwege de taalbarrière miscommunicatie is ontstaan.
Er is afgesproken dat, als het rustig is in het zwembad, de jongens zich even melden bij een bekende
badjuffrouw en dan in het diepe gedeelte van het
bad mogen zwemmen. Beide partijen gaan respectvol met elkaar om. Melders houden hierdoor
een goed gevoel aan het gesprek over.
Art.1 NHN neemt een aantal maanden later opnieuw contact op met de melders. Die laten weten
dat er geen nieuwe incidenten zijn voorgekomen.
Bovendien hebben zij een vrijkaartje aangeboden
gekregen.
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Zij meldt het incident bij Art.1 NHN. Melder krijgt
het advies om eerst zelf een klacht neer te leggen
bij het ziekenhuis. Met behulp van Art.1 NHN stelt
melder een klachtbrief op. In reactie op haar brief
krijgt melder excuses aangeboden van het ziekenhuis. De betreffende arts heeft laten weten onjuist
te hebben gehandeld en melder eerder de reden
van het lichamelijk onderzoek moeten opgeven.
Het ziekenhuis belooft preventief posters op te
hangen en flyers in de wachtkamer van de SEH
neer te leggen. Hierdoor worden ouders eerder op
de hoogte gesteld van het preventief onderzoek
naar signalen van kindermishandeling. Later
verschijnt er tevens een artikel in de krant over het
nieuwe beleid van het ziekenhuis.

Art.1 NHN doet wederhoor en wordt samen met
melders uitgenodigd voor een gesprek met de
coördinator van het zwembad en de caissière. De
caissière vertelt hoe zij het incident heeft ervaren.
Zij kan zich niet herinneren dat melders om teruggave van hun geld hebben gevraagd. Volgens de
caissière heeft een van de jongens de opmerking
gemaakt: ‘Het komt zeker doordat we een kleurtje
hebben hè?’ De caissière is hier niet op ingegaan
en heeft naar haar idee nooit de door melders
omschreven opmerking gemaakt.

3
Discriminerende
uitspraken

Buurman op recreatiepark: ’Jij rottig moffenwijf en
lelijke NSB’er‘.

Discriminatie is van alle tijden en – helaas – nog
steeds aan de orde van de dag. Hieronder zetten
we een aantal geregistreerde incidenten op een rij
die zich in 2010 voordeden in de regio:

Buurman: ’Vieze spleetoog. Rot op naar je eigen
land!’

Een bestuurder roept ‘kankernikkers’ naar een
groep uitgaande jongeren en rijdt nadien met zijn
auto op de groep in. Eén jongen raakt gewond.

’Kutbuitenlanders, we hebben Hitler nodig
voor Turken en Marokkanen’ - nadien volgt
mishandeling.
Duitse toeristen worden mishandeld nadat een
groepje jongeren roept: ‘De Duitsers komen,
Nazi’s!’
Voorbijganger op straat: ’Kutmoslima, ga terug
naar je eigen land!’ Vrouw doet aangifte, want de
haar bekende opmerkingen zijn extra bedreigend
door de aanwezigheid van haar jonge kinderen.
‘Vuile flikker, kuthomo’s, vieze kutmongolen!’
Buurman tegen buur: ’Vieze Turk, rot op naar je
eigen land!’
Een buurtbewoonster roept naar een 8-jarig getint
jongetje: ‘Kut/rotneger, ga naar je eigen land!’
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Leerkracht doet aangifte van een dialoog tussen
twee studenten: De een: ’Geef mijn deo terug,
vuile kankerallochtoon!’De ander: ‘Jij moet je bek
houden, vuile kankerblanke!’
Hoofdstuk 3

’Kinderverkrachter en vuile homo, die mannen
ontvangt en verleidt’ - buurvrouw tegen buurman
die bij andere buren staat.

Jaarverslag 2010
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’Zielige oude homo… je zult totdat je niet meer
zielig doet altijd om je heen kijken, waar je ook
bent… Want een keer zal iemand je goed van achteren pakken… Niet met een lul… En ga dan maar
naar je politievriendjes.’

’Rot op naar je eigen land, vieze kankerhoer!’
Nadien mishandelen drie meiden de 17-jarige
voorbijgangster.

Ruzie op de sportschool tussen Thaise vrouw en
Marokkaanse man. Hij: ’Bitch! Kankerhoer! Vuile
sloerie!’ Zij: ’Eikel, kutmarokkaan!’ Nadien volgt
fysiek geweld.
Groepje asielzoekers roept tegen homoseksuele
medeasielzoeker: ’Homo, homo, kut van je moeder, kut van je zuster!’ Nadien wordt geslagen en
gespuugd.
’Vuile negers! Vuile moslims! Jullie mogen blij
zijn dat jullie hier mogen werken! Oprotten uit
dit land!’ Als een agent met getinte huid de man
aanhoudt wordt ook hij beledigd: ’Teringmoslim,
je moet van me afblijven! Het ziet zwart voor mijn
ogen!’
Nederlandse vrouw met hoofddoek is aan het
winkelen en wordt aangesproken door blanke
man: ’Je bent een landverraadster en veel meer
…’ Opsomming is niet vermeld, want de aangeefster negeert de man, tot hij haar begint te bedreigen. ’Het is jammer dat je zo’n mooie auto hebt,
want anders had ik je aangereden!’ In een andere
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3.1
Tussen burgers
onderling

Haar sneeuwschuiver veroorzaakt een schaafwond
en schade aan zijn jas. Een getuige grijpt in en
zorgt dat aangifte wordt gedaan.

Een man van Indonesische afkomst hoort buren
tegen andere buren zeggen: ’Ik duw het hek wel
om! Ik zaag het om! We pesten ze weg! Ze moeten
naar hun eigen land!’

Een buurtbewoner gooit een steen door de ruit van
een moslimgezin, nadat hij eerder al een pamflet
onder de buurtgenoten heeft verspreid tegen moslims en de Islam.
Twee mannen spreken regelmatig moslim- en negroïde vrouwen aan en volgen hen op straat: ‘Ga
terug naar je land en neem je hoofddoek mee!’
Een buurvrouw tegen haar zwarte buur: ‘Jij vieze
vuile zwarte, je liep met krulspelden in Curaçao.
Vieze vuile drugsverslaafde! Jij loopt pispotten te
legen in het ziekenhuis!’
Een tractorbestuurder mishandelt een Turkse man,
terwijl hij gilt dat Marokkanen en buitenlanders
het land uit moeten!

Hoofdstuk 3

Een oudere homo wordt door een zwarte twintigjarige man van de fiets getrapt en bespuugd.
Hij doet aangifte, maar kan de vreselijke scheldkanonnade niet herhalen. De man heeft hem al
vaker uitgescholden, maar nu tonen zijn ogen
echte haat.
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Een moeder brengt kind naar school als een man
in haar richting zegt: ’Schiet op, opzouten, zwarte
aap, ga weg, blauwe aap, ga terug naar je eigen
land.’ Mevrouw doet aangifte als de man twee dagen later weer reageert: ’Daar heb je die zwarte!
Blauwe aap, zwarte trut, wegwezen hier, terug
naar Paramaribo!’
3.2
Tegen
ambtenaren

Ook ambtenaren in functie ontkwamen in 2010
niet aan discriminatie. In onderstaand overzicht
hebben we een selectie gemaakt van veelgehoorde beledigingen aan het adres van surveillerende
agenten en andere overheidsdienaren:
‘Joden, joden, homo’s, homo’s, Joden zijn homo’s!’
’Nazi’s’
‘Homo’s, klootzakken, kankerlijers, kankerjoden,
teringleiders.’
‘Moet ik je nemen, vieze stomme kankerhomo! Je
collega is een kankerhoertje!’
’Mongool, viezerik, asbak, smeerlap, kankerjood!’
’Zak in de stront vuile homo’s! Raak me niet aan
vieze homo! Jullie zijn klootzakken en homo’s!’
’Kankerracist! Kankerhond! Ik neuk je moeder in
haar reet! Racist, kankerlijer!’

Art.1 NHN heeft met de politie afgesproken dat
melders van gevallen van discriminatie voort-
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aan een brochure meekrijgen, waarmee zij
beter worden geïnformeerd over de aanvullende
ondersteuning die Art.1 NHN biedt. Art.1 NHN
voert ook overleg met zelfhulpgroepen, Slachtofferhulp en professionele hulpverleners om mensen
te ondersteunen bij deze vaak totaal onverwachte
aanvallen op hun persoonlijkheid. In de planning
zit nader onderzoek naar de effectiviteit van de
verschillende vormen van ondersteuning. Consulenten klachtbehandeling hebben de indruk dat
de schade die daders en passieve toeschouwers
aanrichten meestal niet wordt herkend. Bij juridische procedures maakt de lange doorlooptijd dat
veel mensen afhaken. Door de lange procedures
voelen zij zich niet serieus genomen.

gemeente overkomt een Iranese vrouw hetzelfde
in aanwezigheid van haar jonge kinderen.

Tegen een parkeerwachter met een getinte huid:
’Jij bent een vuile bruine aap en een vieze nazi.’
Tegen een opsporingsambtenaar: ‘Dit zijn nazipraktijken, jij vieze vuile gore smerige NSB‘er.
Jij grote klootzak!’

4.1
Respectestafette,
300 leerlingen

De Respectestafette is in 2010 ingezet om discriminatie op scholen tegen te gaan. We bereikten 300
leerlingen in 1 scholengemeenschap. Het project is
gericht op leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Het is een instrument dat hen kan helpen zich
bewust(er) te worden van beelden en ideeën over
zichzelf en anderen. Het helpt hen tegelijkertijd
iets wat op het eerste gezicht ‘vreemd’ is niet direct
af te wijzen, maar eerst te onderzoeken. Deze
positieve beïnvloeding is een belangrijk middel
tegen discriminatie. Scholen geven bovendien een
belangrijk signaal af door aan het project mee te
doen. Ze benadrukken dat binnen de school
ruimte is voor iedereen. Het project was succesvol.
Maar omdat het een looptijd van meerdere
maanden heeft, zeer arbeidsintensief was voor de
begeleiders, de subsidie van Provincie NH en
Oranjefonds stopte, is het per 2011 geschrapt uit
het voorlichtingsaanbod.

44

Hoofdstuk 4

4
Gedragsalternatieven
op scholen
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Tegen een ambtenaar die optreedt tegen de eigenaar van een aan seizoensarbeiders verhuurde
recreatiewoning: ’Je hebt hier niets te zoeken! Je
bent een NSB‘er! Alleen het snorretje van Hitler
mis je nog! Als je niet binnen tien minuten van het
terrein bent, slaan we je eraf!’

De leerlingen ontvingen informatie over het project en een les van twee gastdocenten. Zij vertelden hoe zij hebben geworsteld met het accepteren
van zichzelf en hoe zij te maken hebben (gehad)
met vooroordelen en discriminatie. Leerlingen
kennen niet altijd mensen die behoren tot zogenoemde minderheidsgroeperingen. Door deze
gastlessen merkten zij dat mensen uit deze groepen vaak veel ‘gewoner’ en toegankelijker zijn
dan gedacht. De leerlingen toonden veel interesse
en stelden veel vragen. Vervolgens ontvingen zij
een profiel van potentiële penvrienden uit minderheidsgroepen, die werden gediscrimineerd op hun
seksuele gerichtheid, handicap, afkomst of religie.
De leerlingen startten daarop een anonieme
correspondentie met hun penvriend en konden zo
op een veilige manier open vragen stellen, die ze
anders misschien niet zouden durven stellen. Wat
opviel is dat leerlingen zelf veel vertelden over
hun eigen achtergrond en de dingen waar zij mee
zaten. Hierdoor kregen zij vaak tips, bijvoorbeeld
hoe zij konden omgaan met pesten en buitengesloten worden.
De gevoerde correspondentie werd besproken in
de klas. Dit gaf een duidelijk beeld over diversiteit
in de wereld. Jongeren willen meestal niet teveel
afwijken van de norm, om zo meer geaccepteerd
te worden. Ze hebben in dit project geleerd dat
seksuele geaardheid, een handicap of een religieuze overtuiging niet altijd is te verstoppen en dat
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Het achtereenvolgens trainen en inzetten van
vrijwillige voorlichters is arbeidsintensief. Ook is
het in de praktijk lastig gebleken om mensen vrij
te laten nemen op momenten die passen in de
schoolroosters. Daarnaast is voorlichting geven
op scholen geen sinecure. De documentaire ‘Help,
een homo in de klas’ (december 2010) brengt
klip en klaar in beeld hoe voorlichters op scholen dezelfde beledigingen moeten verwerken als
genoemd in het vorige hoofdstuk. Veel mensen uit
minderheidsgroepen bedanken hiervoor.

Passagier tegen een conducteur in de trein: ‘Nazi,
je had veertig jaar geleden kunnen meedoen aan
de Jodenvervolging!’
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Dit project maakte de jongeren van een scholengemeenschap op een speelse manier bewust van
(de gevolgen van) discriminatie en de mogelijkheden om het gedrag van anderen te beïnvloeden
met een campagne. Binnen dit project ontvingen
in 2010 zo’n 600 leerlingen voorlichting over
vooroordelen en discriminatie. Daarna schilderden
zij in de handvaardigheidlessen een poster voor
respect of tegen discriminatie. Leerlingen moesten
zich verdiepen in het onderwerp om zo te kunnen
komen tot een goed ontwerp. De twee beste
posters werden gedrukt en verspreid onder alle
middelbare scholen in Noord-Holland. Het doel
hiervan was het bewustzijn over discriminatie te
vergroten en jongeren actief te informeren over de
mogelijkheden om gevallen van discriminatie zelf
te melden. Bij de prijsuitreiking sprak wethouder
Turnhout uit Den Helder over het belang van
discriminatiebestrijding. De regionale krant deed
verslag van de bijeenkomst.
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4.2
The ART of
standing up!
600 leerlingen

Dit project was gericht op docenten van 3 scholen,
totaal 509 leerlingen. Onderdeel hiervan was een
bezoek aan de theatervoorstelling ‘En nog een
prettig weekend’, van Theater-AanZ bij.
(www.theater-aanz.nl).
Centraal in dit stuk staat een nieuwe, lesbische,
docente, die aan de veiligheidscoördinator vraagt
hoe er op school omgegaan wordt met homoseksualiteit. Daar is nog nooit over na gedacht en de
reactie van de coördinator en andere docenten
laat dan ook te wensen over. Het stuk wordt opnieuw gespeeld, waarna het publiek mag ingrijpen en bepalen hoe de reactie van de acteurs wél
moet zijn.
Spelenderwijs konden docenten zich een beeld
vormen van de manier waarop zij veiligheid voor
homoseksuele collega’s en leerlingen kunnen
vergroten. Uit onze regio woonden in 2010 circa
zestig docenten het stuk bij. Art.1 NHN kon het
theaterstuk financieren met een projectsubsidie
van de provincie Noord Holland. Deze subsidieregeling vervalt in 2011.
Ook vijftien mentoren volgden een training.
Hierbij werden stellingen bediscussieerd en werd
informatie over seksuele diversiteit overgedragen.
Hieruit kwam naar voren dat homoseksualiteit
op school weinig zichtbaar is en weinig aandacht
krijgt. Er werd verschillend gedacht over de rol die
de docent zelf kan spelen om veiligheid van homoseksuelen te vergroten. Wel waren de deelnemers
unaniem van mening dat het van belang is ‘iets’ te
doen voor deze groep.
Tot slot woonden zes klassen 4 vwo het stuk
‘Lokaal G1.25’ van dezelfde theatergroep bij. Dit
gaat over een jongen die uit de kast komt. Zijn exvriendin en beste vriend reageren niet voorbeeldig. Het publiek mag bij de tweede ronde weer
ingrijpen. De acteurs speelden in op de diverse
meningen uit het publiek door de meningen over
te nemen en uit te spelen.
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4.3
Veilig naar school…
ook als je roze bent!
509 leerlingen

sommige mensen dat terecht ook niet willen.
Ze hebben geleerd dat dit ook niet hoeft, zolang
er geen vooroordelen zijn en iedereen in zijn of
haar waarde wordt gelaten. Aan het einde van het
project maakten de leerlingen onder leiding van
een professionele filmmaker korte filmpjes over
het thema ‘respect’. Hierbij werden de leerlingen
uitgedaagd om hun recente ervaringen samen
actief in te zetten om te komen tot een product
dat het bewustzijn van anderen weer vergroot.
Meerdere scholen in Noord-Holland namen hieraan deel en streden voor ‘Beste brief’ en ‘Beste
filmpje’. (Zie www.respectestafette.nl). Het maken
van een filmpje kost weliswaar veel tijd en geld,
maar het is wel vaak de eerste motivatie om mee
te doen aan een project over discriminatie.

wordt gevraagd naar feiten, hun mening en hun
ideeën. De voorlichter en de leerkracht observeren
de leerlingen tijdens de les en springen waar nodig in door verhelderende of prikkelende vragen
te stellen, om onderlinge discussie op gang te
brengen en het goed doordenken te bevorderen.

4.4
De Vooroordelenkoffer
2468 leerlingen

Het project bereikte 2468 leerlingen in 36 scholen
op de bovenbouw van het basisonderwijs, 99
klassen.
Met dit project richtte Art.1 NHN in 2010 de pijlen
op de regio. De Vooroordelenkoffer is een spel
waarbij leerlingen in tweetallen ‘reizen’ langs
een display van kaarten in de klas. De kaarten
geven informatie en bevatten vragen die betrekking hebben op begrippen zoals beeldvorming,
vooroordelen, discriminatie, de diverse discriminatiegronden, racisme, verdraagzaamheid, het
zondebokmechanisme en hoe pesten werkt.
De leerlingen zijn binnen het project zelfstandig
bezig met de thema’s en overleggen onderling. Er
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Aan de orde komen ook zaken zoals de vraag of
het begrip ‘neger’ een scheldwoord of een feit
is. Ben je aan het schelden als je iemand ‘homo’
noemt? Vaak komt tijdens dergelijke gesprekken
de achtergrond van verschillende kinderen naar
voren en komen voor de klas en de leerkracht
nieuwe dingen aan het licht. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om kinderen die vertellen dat ze een
oom hebben met het Syndroom van Down of een
lesbische tante.
De vooroordelenkoffer is een zeer complete en
veelvuldig ingezette methode voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De displays zijn
heel herkenbaar voor kinderen. Zij hebben vaak
plezier in het uitvoeren van de opdracht, wat de
betrokkenheid vergroot. De actieve houding die
leerlingen moeten aannemen tijdens het spel en
het feit dat ze moeten overleggen om een antwoord op te schijven, maakt dat ze de opdracht
heel doordacht moeten maken. De vooroordelenkoffer is een goede voorbereiding op de grotere
diversiteit die leerlingen tegenkomen wanneer ze
naar het middelbaar onderwijs gaan. Daarnaast
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Voorafgaand aan de les worden de begrippen toegelicht en wordt het spel ingeleid. Aan het einde
van de les worden een aantal bordjes besproken
en gaat de voorlichter dieper in op de gesprekken
die zij heeft opgevangen tijdens de les. De besproken thema’s verschillen per klas en per regio.
In de ene gemeente spreken leerlingen eerder
vooroordelen uit over bijvoorbeeld Polen, in een
andere over bijvoorbeeld Antillianen. De ene klas
telt bovendien meer kinderen uit zogenoemde
minderheidsgroeperingen dan een andere.
Hoofdstuk 4
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Het stuk werd voorbereid én nabesproken aan
de hand van diverse werkvormen in de LEVO-les
(Levensbeschouwing), begeleid door de LEVOdocenten. Zij spraken vooraf met de trainer en
ontvingen daarbij lesmateriaal. Naar aanleiding
van het project heeft een docente het initiatief
genomen om ‘Paarse vrijdag ‘ te organiseren binnen een school. Zo’n 450 leerlingen en docenten
deden mee en het was een daverend succes! Drie
leerlingen besloten te starten met de Gay-Straight
Alliance op school (www.gaystraightalliance.nl) en
twee scholen voor voortgezet onderwijs in WestFriesland sloten zich te elfder ure nog aan bij het
initiatief, dat ruime aandacht kreeg in de regionale pers.
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Beide stukken confronteerden het publiek met
de spanningen en problemen die homoseksuele
leerlingen en docenten of ander personeel kunnen
ervaren op school wanneer ze uit de kast zijn gekomen of juist met een geheim rondlopen. ‘Homo’
is het meest gebruikte scheldwoord op scholen,
maar wordt meestal afgedaan als een ‘grapje’.
Juist doordat deze groep vrij onzichtbaar is, is de
schade van deze pesterijen niet zichtbaar.

over ‘Gender’, een over ‘Handicap en chronische
ziekte’, twee over ‘Homoseksualiteit’, vier over
‘Ras en afkomst’, een over leeftijd en een keer
werd met ex-gedetineerden gepraat over hun ervaringen met maatschappelijke uitsluiting en discriminatie. Insteek: hoe voorkom je verbittering en
agressie, hoe blijf je op zoek naar mogelijkheden?

is de methode voor de leerkracht informatief en
opfrissend. Dit laatste is van belang, aangezien de
leerkracht het thema vaker terug kan laten komen
in groepsdiscussies.

In sommige gemeenten kan zij door het voorbereidende werk van de contactambtenaren onmiddellijk aan de slag met vrijwilligers en bestuurders
van allerlei organisaties waar aandacht voor
discriminatie wenselijk is. Als de Wet antidiscriminatievoorzieningen binnen een gemeente
nog onbekend is en als de gemeenschap ervan
overtuigd is dat in hun gemeente discriminatie niet
voorkomt, dan is de voorlichter veel tijd kwijt aan
het opsporen van de relevante contactpersonen
en andere voorbereidende werkzaamheden. De
verschillen liggen niet zozeer in de omvang van de
gemeente, maar in de mate dat politici en ambtenaren de aandacht voor discriminatie uitdragen in
hun contacten.
In 2010 waren er 21 algemene voorlichtingsbijeenkomsten over de mogelijkheden van Art.1
NHN, discriminatie, wetgeving en vooroordelen. Er
waren drie specifieke sessies over ‘Diversiteit’, vijf
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Bedrijven en organisaties voor arbeidsbemiddeling houden Art.1 NHN op afstand vanuit de
overtuiging dat het agenderen van het onderwerp
geen rendement oplevert of hun bedrijf associeert
met een niet gewenste maatschappelijke waarde.
‘Hoezo heeft ons bedrijf aandacht voor discriminatie nodig? Dat doen we liever zelf, anders gaan
klanten en medewerkers denken dat we op dit
terrein problemen hebben.’
5.1
Algemene
voorlichting

Voorlichting is een belangrijk middel om mensen
te informeren over de mogelijkheden en het effect
van het melden van discriminatie én over de
huidige wettelijke mogelijkheden om discriminatie
te bestrijden. Veel mensen hebben de indruk dat
de overheid weinig doet tegen discriminatie.
Mensen zien politici en Politie zelfs vaak eerder als
veroorzakers van discriminatie dan als bestrijders.
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst constateren
slachtoffers regelmatig dat discriminatie voorkomt
op verschillende gronden en dat de gediscrimi-
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De voorlichter Diverse Doelgroepen van Art.1 NHN
ontmoette 535 personen in 2010 in 71 voorlichtingsbijeenkomsten, naast de netwerkbijeenkomsten van de directie.

Er is elfmaal voorlichting gegeven op het terrein
‘Arbeid’, zesmaal over discriminatie in woonbuurten, zesmaal aan raadsleden en/of gemeenteambtenaren, vijfmaal bij de politie (die vaak
wordt beschuldigd van discriminatie, maar ook
vaak getuige is van zeer agressieve uitsluiting en
discriminatie), tweemaal specifiek over uitsluiting
en discriminatie in de sport, eenmaal op het terrein van welzijnsvoorzieningen en driemaal over
uitsluiting in de zorg.
Hoofdstuk 5

5
Na bewustwording,
adequaat beleid
535 personen
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De vooroordelenkoffer wordt zowel door leerlingen als leerkrachten breed gewaardeerd. Art.1
NHN wordt vaak teruggevraagd met de methode.
‘Stichting Vredeseducatie’ heeft het spel opnieuw
uitgegeven in een modern jasje. Art.1 NHN
heeft de scholen in de cofinancieringgemeenten
(die bekend waren met de methode) een koffer
geschonken, zodat ze die kunnen inzetten in de
bovenbouwklassen en discriminatie meer structurele aandacht krijgt.
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Voorlichting helpt slachtoffers stappen te ondernemen om voor zichzelf op te komen. Ze krijgen
daardoor meer kennis en informatie over de
wetgeving en de rechten die zij hebben. Art.1 NHN
benadrukt tijdens voorlichtingsbijeenkomsten
steevast dat het belangrijk is om uit de slachtofferrol te komen en gepleegde gevallen van
discriminatie daadwerkelijk te melden. Gastsprekers worden met klem gevraagd over hun
eigen ervaringen te vertellen. In enquêtes gaat
Art.1 NHN steeds op zoek naar het antwoord op
de vraag waarom mensen in zo’n beperkte mate
melding maken van incidenten. Het staat vast
dat discriminatie van alle tijden is en nog steeds
dagelijks voorkomt. Wetgeving is voor een aantal
situaties een adequate oplossing. Maar het gaat er
ook om dat mensen binnen groepen (werk, buurt,
school) leren op een goede manier te reageren.
Het is van groot belang dat in die groepen mensen
durven op te staan die een slachtoffer ondersteu-
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Daders verdedigen zich snel met ‘Grapjes moeten
kunnen en de betreffende groepen zijn overgevoelig’ of met opmerkingen zoals ‘Ik heb niets
tegen homo’s of joden, maar ze moeten niet zo
overgevoelig zijn bij een grap!’. Bestuurders en
beleidsmakers benoemen vaak alleen wat ze
goed doen of benadrukken dat er naast negatieve
voldoende positieve verhalen zijn. Zij gaan eraan
voorbij dat slachtoffers niet uit zijn op doemscenario’s of uitgebreide aandacht in de media. Slachtoffers zoeken hoop en positief perspectief. Ze
zwijgen vaak, uit vrees voor ontkenning van hun
problemen of omdat ze bang zijn het maatschappelijke Utopia van hun toehoorders te verstoren.

Deelnemers noemen algemene voorlichting zinvol,
maar betwijfelen of iedereen dezelfde definitie
hanteert voor discriminatie. Tijdens bijeenkomsten
blijkt bijvoorbeeld dat veel mensen niet precies
weten wat discriminatie nu eigenlijk is en hoe
vaak het voorkomt. Ook beseffen ze vaak niet
welk effect discriminatie kan hebben. Deelnemers reageren vaak verbaasd op wat ze horen
en voegen daaraan toe veel te hebben geleerd
en zeggen anders over zaken te zijn gaan denken. Voorlichtingsbijeenkomsten worden altijd
intens beleefd. Er is sprake van heftige emoties
en sentimenten. Onderwerpen die vaak aan de
orde komen zijn de vrijheid van meningsuiting en
positieve discriminatie. Mensen hebben daar vaak
heftige meningen over.
Art.1 NHN begeleidt deze bijeenkomsten, maar
ondersteunt ook op andere plaatsen mensen die
in dialoog willen gaan met elkaar. Onbekendheid met de ander veroorzaakt vooroordelen en
discriminatie. In een dialoogvorm wordt gewerkt
aan betere onderlinge communicatie. Hierbij
wordt onderstreept dat het niet noodzakelijk is om
het altijd met elkaar eens te zijn, maar dat het wel
nodig is naar elkaar te luisteren en begrip voor
elkaar proberen op te brengen. Art.1 NHN heeft
deze dialoogmethode in 2010 eenmaal ingezet.
In 2011 staan twee dialogen gepland.
Art.1 NHN zet ook de Lagerhuisdebatmethode in.
Hierbij worden mensen in een groep geplaatst
die voor of tegen een bepaalde stelling is (bijvoorbeeld: een grapje over een bepaalde groep
- homo’s, Marokkanen, vrouwen, et cetera - moet
kunnen). Mensen moeten zich in een ander verplaatsen en moeten argumenten bedenken voor
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nen of een veel voorkomende vorm van uitsluiting
durven te benoemen en aan de kaak te stellen.
Art.1 NHN probeert daarom mensen, bestuurders
en professionals te (laten) oefenen met positievere
gedragsalternatieven.

neerde groepen vaak niet solidair zijn met elkaar.
Integendeel, binnen elke groep zijn anderen weer
het onderwerp van discriminatie en uitsluiting. Uitsluiting op basis van vooroordelen en oneigenlijke
gronden gebeurt zeer regelmatig, maar organisaties ontkennen het meestal of benoemen liever
voorbeelden elders.

De homoambassadeur Alkmaar als casus voor
samenwerking tussen regionale politici, Art.1 NHN
en andere actoren in de regio.
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de voorlichter doelgroepen in
samenwerking met COC Noord Holland Noord en
Primo Noord Holland een debat met de lijsttrekkers van Alkmaar over hun beoogde beleid ten
aanzien van de emancipatie van homo’s, vrouwen
en mensen met het islamitische geloof.
Uit de verslaglegging van het debat bleek dat
politici uitgesproken meningen hadden over het
ondersteunen van de homo-emancipatie. Primo
Noord Holland Noord ontwikkelde een enquête
voor de fractieleiders en vroeg hen hoe ze hun
toezeggingen van het debat wilden waarmaken.
De partijen waren in meerderheid voor het ondersteunen van scholieren in hun coming out, voor
de aandacht voor homodiscriminatie op de sportvelden en het negeren van homoseksuelen
in de ouderenzorg.
De fractievoorzitter van D66 bepleitte het aanstel-
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len van homoambassadeurs naar het voorbeeld
van Rotterdam. De wethouder heeft dit verder
uitgewerkt met COC NHN, Primo NH en Art.1
NHN. Eind 2010 was er een vacature voor een
homoambassadeur om de bestuurlijke knelpunten ten aanzien van homo-emancipatie nader
uit te werken op scholen, sportverenigingen en
ouderenvoorzieningen. Het Roze Netwerk Noord
Holland Noord heeft de ontwikkelingen gevolgd
en bepleit een uitbouw van het initiatief voor de
hele regio. De scholen in West-Friesland hebben in
navolging van de scholen in Noord Kennemerland
geen protocol ‘Veilig naar school’ ondertekend,
maar wel een intentieverklaring: ‘Gay is OK’. Het
Roze Netwerk West-Friesland heeft de sticker ‘Gay
is OK’ aangeboden aan alle sportverenigingen in
West-Friesland en in het najaar van 2011 wordt
een ‘debatfeest’ gehouden in Stede Broec. Jongeren die homoseksuele gevoelens hebben of nog
twijfelen aan hun seksuele gerichtheid worden
uitgenodigd om deze gevoelens niet weg te stoppen, maar te delen met hun familie en vrienden.
Isolement leidt tot een blokkade in het proces, tot
eenzaamheid en depressies. Delen maakt dat zij
weten van wie zijn in de gemeenschap steun kunnen verwachten en hoe zij zichzelf kunnen wapenen tegen soms zeer agressieve uitsluiting.
Binnen het netwerk met de vrouwenorganisaties
en de islamitische verenigingen kon in 2010 minder voortgang worden geboekt. Art.1 NHN werkt
achter de schermen wel samen met deze organisaties om ook vorderingen te maken ten aanzien van
discriminatie op grond van geslacht en godsdienst.
Meerdere geloofsgemeenschappen met elkaar
verbinden om in gezamenlijkheid acties te vragen
van politici is zowel regionaal als landelijk een
lastiger proces. Ook de noodzaak tot maatregelen
tegen de discriminatie van vrouwen is meer onderwerp van debat. Er waren geen landelijke actoren
zoals het COC die wezen op de hoge zelfmoordcijfers onder homoseksuele jongeren, of meewerkten aan een documentaire die toonden hoe lastig
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Belangenorganisaties hebben behoefte aan meer
voorlichting over de wettelijke mogelijkheden om
discriminatie effectief te bestrijden. Ook pleiten zij
voor meer professionele ondersteuning om de
discriminatie van hun leden effectiever te bestrijden en om hun vrijwilligers meer instrumenten te
geven om adequater op te treden tegen discriminatie. Tevens is er sterke behoefte aan ondersteuning in onderzoek naar de feitelijke situatie
waarin hun achterban in dit opzicht verkeert in
deze regio.
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5.2
Belangenorganisaties
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een ander standpunt. Dit beïnvloedt vaak hun
uiteindelijke mening. Regelmatig geven mensen
aan dat ze er hierdoor anders over zijn gaan denken, en dat ze zien hoe een op het oog onschuldig
grapje soms een dubbele bodem kan hebben.

geoefend met een acteur, zodat deelnemers leren
beter te reageren.

Met Stichting MEE Noordwest-Holland is in 2010
afgesproken te onderzoeken hoe mensen met een
beperking en hun belangenorganisaties meer
ondersteuning kunnen krijgen in de uitsluiting en
de discriminatie van mensen met een beperking.
Verder is afgesproken met alle vrouwenorganisaties in de regio contact te leggen om de behoeften
aan specifieke voorlichting en onderzoek nader in
beeld te brengen. Het deeltijdcafé van de Taskforce Deeltijd Plus is in 2010 naar Alkmaar gehaald.

Ook is een workshop/cursus: ‘Omgaan met diversiteit’ ontwikkeld en als pilot uitgevoerd. Het gaat
om het bespreekbaar maken van en de omgang
met diversiteit. In het proefproject bleek dat óók
bij organisaties die positief ten opzichte van diversiteit staan en veel mensen met verschillende
achtergronden in dienst hebben, nog steeds een
heleboel onbesproken blijft. Sommige deelnemers
hadden het gevoel dat ze er nog steeds niet bij
hoorden, dat veel niet bespreekbaar is.
De voorlichter van Art.1 NHN kan als buitenstaander zaken bespreekbaar maken en deelnemers
ertoe aanzetten ze aan de orde te stellen in hun
organisatie. Art.1 NHN vindt dat gemeenten en
andere organisaties met een voorbeeldfunctie of
een imago van diversiteit meer aandacht moeten
hebben voor de zaken die in hun organisatie nog
onbespreekbaar zijn. Verder is het wenselijk dat
bestuurders, managers, slachtoffers en toeschouwers met elkaar concrete afspraken maken over
de voortgang van discriminatiebestrijding en het
insluiten van diversiteit.

5.4
Professionalisering

Tijdens de voorlichtingsactiviteiten wordt veel
gepraat over de ervaringen die mensen hebben
met discriminatie, of over de heersende vooroordelen. Art.1 NHN wil deze ervaringen beter
vastleggen en verwerken, zodat een betrouwbaarder beeld van de discriminatie in Noord Holland
Noord ontstaat. Leerlingen met een maatschappelijke stage en stagiaires met een onderzoeksopdracht worden hiervoor meer en structureel
ingezet. Vanuit een samenwerkingsovereenkomst
met andere antidiscriminatiebureaus wordt
gewerkt aan kwalitatief regionaal
onderzoeksformaat.

Voorlichting helpt ook professionals om met
discriminatie om te gaan, of om hun cliënten bij te
staan bij hun discriminatie-ervaringen. Ze krijgen
handvatten en het bespreken van discriminatieincidenten kan helpen om zich een beter beeld te
vormen van wat discriminatie is en waar het kan
voorkomen. In 2010 hebben we een training
‘Reageren op discriminatie’ gegeven. Hierbij wordt
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5.3
Meer onderzoek
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Ook de Multiculturele raad Alkmaar zoekt naar
regionale verbreding van kwalitatieve initiatieven.

6
Bovenregionaal
bundelen, regionaal
inbedden

Binnen het landelijke overleg van antidiscriminatiebureaus was 2010 een bewogen jaar. De
rijksoverheid kondigde aan terug te treden in de
ondersteuning van de antidiscriminatievoorzieningen en gaf aan verdere professionalisering te zien
als een opdracht die moet worden gerealiseerd
met regionale middelen. Dat meerdere gemeenten in het land nog niet voldoen aan het financieren van de wettelijke voorzieningen en dat nog
geen 50 procent van de gemeenten aan cofinanciering doet was geen reden om de branche
(tijdelijk) te (blijven) ondersteunen.

57

Art 1

voorlichters en homojongeren het hebben in het
voortgezet onderwijs.

Gezien de ruim aangekondigde gemeentelijke
bezuinigingen voor 2012 is het zaak in 2011 een
aantal samenwerkingsovereenkomsten af te
sluiten die de uitbouw van de specifieke expertise
garanderen met een stevige verankering in de regionale maatschappelijke organisaties. ‘Meer met
minder’: Art.1 NHN wil samenwerking met andere
organisaties zodanig uitwerken dat ondanks
de inzet van minder middelen betere resultaten
worden gerealiseerd. In dit verband acht Art.1
NHN het wenselijk dat gemeenten meer regionaal
samenwerken in de bestrijding van discriminatie.
Art.1 NHN heeft zelf ook bovenregionale samenwerking met andere antidiscriminatievoorzienigen
in gang gezet om de eigen expertise nadrukkelijker te bundelen en uit te bouwen. Wij streven
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Regionaal is vooral sprake van incidentele samenwerking. Meerdere organisaties verwachten in het
huidige politieke klimaat geen maatschappelijke
steun voor een langetermijnplanning in de discriminatiebestrijding. De incidentele samenwerking
maakt dat onze medewerkers de doelstelling van
4 procent acquisitietijd niet halen, die is bij sommige opdrachten eerder 30 procent.

7
Publiekscampagne
2010

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft zich in 2010 bij de
bestrijding van discriminatie beperkt tot een
herhaling van haar mediacampagne 2009 op
radio, TV en in de geschreven landelijke media.
De landelijke campagne in het openbaar vervoer
en de abri’s was geschrapt. Art.1 NHN heeft vanuit
eigen middelen in september en oktober een
regionale campagne gevoerd in de bussen van het
openbaar vervoer en met buitenreclame. Daarbij
is geen onderscheid gemaakt tussen gemeenten
met of zonder cofinanciering. In enkele gemeenten
was buitenreclame niet mogelijk. Er is ook campagne gevoerd op een aantal evenementen in die
periode voor zover Art.1 NHN daartoe de instemming kreeg van de organisatoren. Alle gemeenten, scholen en bedrijven met meer dan twintig
medewerkers hebben een posterpakket gekregen
en banners voor hun website. De regionale media
zijn in ruime mate geïnformeerd. HDC Media
(Holland Dagblad Combinatie) heeft naast redactionele aandacht meegewerkt aan een campagne
bij bedrijven. Het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties hebben zeer bescheiden
gereageerd op de uitnodiging om actief uit te
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naar minder overhead en meer netto-uren voor de
opvolging van meldingen. Wij willen werken aan
gemeenschappen die discriminatie kunnen voorkomen en diversiteit benadrukken als onderdeel
van een gezonde samenleving. Geen angst voor
verschillen, maar juist kansen en overeenkomsten
in verscheidenheid benoemen. Wij wensen ook
meer aandacht voor de passieve toeschouwers
bij discriminatie en voor adequate gedragsalternatieven, zodat daders kunnen werken aan hun
maatschappelijke insluiting. Wij hopen vanuit
onze voorstellen in de Kadernota Gemeentelijk
Antidiscriminatiebeleid en het Werkplan 20112014 met gemeenten tot een goed geformuleerd
antidiscriminatiebeleid te komen.

Art.1 NHN werkt landelijk actief mee aan een
brancheorganisatie die probeert te komen tot
externe kwaliteitstoetsing van de ADB’s en tot
intensievere samenwerking met betrekking tot
de juridische helpdesk en de profilering van de
ADB’s in de media. Intensievere samenwerking
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) is nog niet gerealiseerd. Het is wel een van
de ambities. Binnen de branche liggen er nog veel
kansen om gezamenlijk een 24-uurs bereikbaarheid te realiseren voor slachtoffers van discriminatie. Er moet meer worden gewerkt aan korte
afhandelingtermijnen in de juridische procedures.
En er moet meer nagedacht worden worden over
effectieve sociaal-psychologische ondersteuning en over het voorkomen van uitsluiting in
groepsprocessen.

De landelijke campagne heeft in 2009 en 2010
vooral opgeroepen om discriminatie te melden.
Er was nog weinig aandacht voor de mogelijkheden van slachtoffers om hun schade te verhalen
op de daders of de beleidsmakers die nalatig
blijven in het realiseren van sociale veiligheid. De
voorbije 10 jaar heeft getoond hoe de overheid
met publiekscampagnes de schade van roken bij
gebruikers en passieve meerokers kan beperken.
De slachtoffers van discriminatie zouden graag
een soortgelijk engagement van de overheid zien
bij de bestrijding van discriminatie.
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Allen die zich in Nederland bevinden, dienen in
gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan.
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Art.1 NHN heeft tevens materiaal en middelen
aangeschaft die een professionelere uitstraling mogelijk maken bij manifestaties en andere
bijeenkomsten. Wij hebben op basis van onze
ervaringen met publiekscampagnes voor de
wethoudersconferentie van 2011 campagnemateriaal ontwikkeld, waarmee gemeenten kunnen
uitstralen dat zij werken aan het voorkomen van
discriminatie op de plaatsen waar dat het meest
lijkt voor te komen. Ons materiaal is niet alleen geschikt voor de gemeenten, maar voor elk
bedrijf, elke organisatie en vereniging die recht
wenst te doen aan Art.1 van de grondwet.

De implementatie van de Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen (Wga) gebeurt in
een tijd dat gemeenten nadenken over enorme
bezuinigingen. Sommige gemeenten hebben
daarom uitsluitend ingestemd met de uitvoering
van de wettelijke taken, anderen hebben de
cofinanciering beperkt of gesteld dat deze in 2011
heroverwogen wordt en niet uitgesloten is van een
totale sanering of een budgetkorting.
Art.1 NHN heeft dit jaar gesaneerd in haar formatie om middelen vrij te maken voor de regionale
publiekscampagne. Medewerkers worden begeleid om met minimale middelen maximale resultaten te boeken. Wij streven in 2011 naar
• Kortere doorlooptijden in de juridische procedures van onze melders;
• Meer aandacht voor slachtoffers die lijden onder
de gevolgen van permanente uitsluiting en discriminatie, of getraumatiseerd zijn door ernstige
bedreigingen;
• Meer aandacht voor het ondersteunen van daders in het ontwikkelen van
gedragsalternatieven;
• Een publiekscampagne waarbij gemeenten en
bestuurders van maatschappelijke organisaties
en bedrijven de passieve getuigen oproepen om
nee te zeggen tegen discriminatie op de bekende locaties ;
• Een regionaal antidiscriminatiebeleid waarbij de
24 gemeenten van Noord Holland Noord maatschappelijke organisaties, sportverenigingen,
onderaannemers, horecaondernemers en organisatoren van evenementen sanctioneren bij het
niet regelmatig sanctioneren van discriminatie
en het onvoldoende opvolgen van signalen met
adequaat beleid;
• Wij zullen onze formatie verder herschikken
ten behoeve van aanvullend onderzoek naar
de structurele uitsluiting van mensen met een
beperking, naar de uitsluiting van 50 plussers
bij vacatures, naar de drempels tot het melden
van discriminatie;
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8
De toekomst

stralen dat er in hun organisatie niet werd gediscrimineerd en een divers werknemers- en cliëntenbestand welkom was. De publiekscampagne
leidde tot een verdrievoudiging van het aantal
meldingen, wat ook zichtbaar werd in de andere
regio’s waar ADB’s de landelijke campagne met
regionale middelen hebben ondersteund.

• Een samenwerkingprotocol met de Politie zodat
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melders die onvoldoende bewijs hebben voor
een aangifte, of aanvullende ondersteuning
behoeven structureel worden geïnformeerd
over de mogelijkheden van Art.1 NHN en ook
kunnen instemmen met de overdracht van
gegevens;
• Een verdere uitbouw van de ondersteuning
aan groepen die regelmatig gediscrimineerd
worden;
• Een meer gebundelde voorlichting aan jongeren
die discriminatie en andere maatschappelijk
relevante thema’s structureel agendeert in het
onderwijs en het jongerenwerk;
• Meer inzicht in effectieve maatregelen voor
organisaties, bedrijven, buurten die willen meedoen aan de campagne “Discriminatie Nee !”
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Art.1 van de grondwet
Allen die zich in Nederland bevinden, dienen in
gelijke gevallen gelijk behandeld te worden.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan.

