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Jaarverslag 2014 -  Art.1 Noord Oost 
Gelderland 
 

Dichtbij – respectvol – ondernemend – 
overstijgend - onafhankelijk – met passie 
 

Mensen krijgen zelfvertrouwen als ze ervaren dat ze van 
betekenis zijn en grip hebben op hun eigen leven. Mensen die 
te maken krijgen met uitsluiting of discriminatie raken even de 
grip kwijt. Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) – onderdeel 
van welzijnsorganisatie Stimenz - helpt een melder om de grip 
weer terug te krijgen. Daarmee bouwt Art.1 NOG aan een 
sociale samenleving waarin iedereen mee telt. Dit wordt 
gedaan vanuit vijf kernwaarden die samen staan voor de 
DROOOM: Dichtbij, respectvol, ondernemend, overstijgend, 
onafhankelijk en met passie.  

Stimenz 
Op 1 mei 2014 is MD Veluwe gefuseerd met de 
welzijnsorganisatie Wisselwerk wat heeft geresulteerd in de 
nieuwe brede welzijnsorganisatie Stimenz.  
 
Stimenz heeft als missie het bevorderen van een samenleving 
waarin iedereen meedoet en van betekenis is. Daarbij zijn de 
kernwoorden Dichtbij – Respectvol – Ondernemend – 
overstijgend- Onafhankelijk – Met Passie leidraad voor het 
werken.  
 
Voor Art.1 NOG - voorheen een onderdeel van MD Veluwe - is 
het in Apeldoorn makkelijker geworden om de samenwerking 
op te zoeken met jongerenwerkers, buurtwerkers en social 
workers. Het delen van signalen en daarnaar handelen wordt 
nu sneller opgepakt.  
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Help! Mannen door datingsite ongelijk 
behandeld 
 
Een man wil zich inschrijven op een datingsite speciaal voor 
mensen met een beperking. Hij komt erachter dat de 
organisatie een tijdelijke actie heeft voor vrouwen; gratis 
inschrijven. Mannen moeten € 290,- inschrijfkosten betalen. 
 
De man neemt contact op met de organisatie. Een 
medewerker laat hem weten dat ze voor de actie hebben 
gekozen omdat de vrouwen op de site schaars zijn. 
Na deze reactie besluit de man  contact op te nemen met 
Art.1, omdat het gevoel van discriminatie niet is 
weggenomen,. 
 
Art.1 nodigt de man uit voor een intakegesprek en legt uit dat 
aan de hand van een hoor-wederhoorprocedure de melding 
onderzocht kan worden. Hier stemt hij mee in. 
Naar aanleiding van de hoor wederhoor komt er snel een 
reactie van de wederpartij. Zij legde ons uit dat het niet hun 
intentie was om mannen ongelijk te behandelen. Maar dat ze 
voor deze manier hebben gekozen omdat 80% van de 
ingeschrevenen mannen zijn en maar 20% vrouwen. Om meer 
vrouwen te trekken is er gekozen voor deze actie. 
 
Art.1 adviseert de wederpartij, gezien hun goede intentie, een 
oordeel over eigen handelen te vragen aan het College voor 
de Rechten van de Mens (kortweg het College).  
Het college heeft inderdaad bevestigd dat deze actie 
inderdaad in strijd is met de wet. De organisatie heeft daarop 
de actie vroegtijdig stop gezet.  
 
De melder was erg blij met het resultaat.  
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Overstijgend – Maatschappelijke 
ontwikkelingen 
 
In 2014 kende Art.1 Noord Oost Gelderland een record aantal 
meldingen van 201. Dit is een stijging van 60% ten opzichte 
van 2013 (129 meldingen). Voor een groot deel is dit te 
verklaren door de vele meldingen na de uitspraken van de 
heer Wilders over minder Marokkanen (59). Daarnaast zijn er 
ook meer reguliere meldingen binnengekomen dan in de 
voorgaande jaren.  
Niet alleen is het aantal meldingen gestegen, de melders 
willen ook meer met hun melding doen. De melders blijven blij 
met het luisterend oor dat Art.1 NOG biedt, daarnaast wil een 
melder vaker onderzoek doen naar de oorzaak van de 
discriminatie en of er mogelijk juridische stappen zijn. Niet 
altijd om deze stappen te zetten, maar om de wederpartij 
wakker te schudden dat het getoonde gedrag niet past.  
 
Discriminatie is niet los te koppelen van de maatschappelijke 
context. Actualiteiten zorgen voor meer of juist minder 
discriminatiemeldingen. Niet alle maatschappelijke tendensen 
zijn terug te lezen in cijfers. Dit komt omdat mensen niet alle 
discriminatie-ervaringen melden. Eén op de zes mensen met 
een discriminatie-ervaring meldt dit bij een instantie. Dit terwijl 
15% van de inwoners zegt zich weleens gediscrimineerd te 
hebben gevoeld1.  
 
De verhalen van melders geven aan dat ervaringen over een 
beledigende discriminatie op straat niet wordt gemeld. Dit met 
de gedachte dat daar toch niets aan te doen is. Op het 
moment dat de discriminatie-ervaring betrekking heeft op het 
werk of dat er een duidelijke dader is, komen mensen wel in 
actie. Veel mensen weten ook niet dat discriminatie strafbaar 
is en hoe en waar je het bespreekbaar kunt maken. Art.1 
Noord Oost Gelderland is er om bewoners hierbij te adviseren 
                                                      
1 Onderzoek discriminatieklimaat Gelderland en Overijssel, I&O 2012 
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en te ondersteunen. Onze ervaring en kennis zetten we ook in 
om organisaties en professionals in de wijk te helpen bij 
vermeende discriminatiezaken.  
 
SER-advies 
In reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad 
(SER) 'Discriminatie werkt niet!' presenteerde Minister 
Asscher zijn aanpak arbeidsmarktdiscriminatie langs de 
volgende vijf sporen:  

− handhaving, 
− melding en registratie,  
− kennis en bewustwording,  
− diversiteitsbeleid 
− onderzoek. 

 
Asscher maakt hierbij gebruik van bestaande structuren en 
roept bedrijven, werkgeversverenigingen en vakbonden ter 
verantwoording om te zorgen voor een arbeidsmarkt met 
gelijke kansen voor iedereen. Waar mogelijk wordt het 
bedrijfsleven gestimuleerd om zelf acties te ondernemen om 
diversiteit te bevorderen. Tegelijkertijd gaat de Inspectie SZW 
strikter toezien op de naleving van de eisen die aan 
werkgevers gesteld worden rondom gelijke behandeling. De 
plannen zijn deels al in uitvoering. 
 
De Antidiscriminatiebureaus hebben in het najaar van 2014 
een gezamenlijke rapportage gemaakt om het ministerie meer 
inzicht te geven in de omvang van discriminatie op de 
arbeidsmarkt. Bij Art.1 NOG gaat het om 20 tot 30% van het 
aantal meldingen.  
 
Vrijheid van meningsuiting of discriminatie? 
De uitspraken van dhr. Wilders hebben gezorgd voor een 
grote piek in het aantal meldingen. Van deze 200 meldingen 
betreffen 59 de uitspraken van dhr. Wilders. Het merendeel 
daarvan betreft een melding van een inwoner uit de regio die 
zich zelf hierdoor gediscrimineerd voelt, dan wel vindt dat een 
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dergelijke uitspraak discriminerend is. Daarnaast zijn er ook 
meldingen gedaan van sympathisanten van de PVV en die 
zich door de omgeving gediscrimineerd voelen.  
 
Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg PVV-
leider Wilders aan zijn toehoorders of zij "meer of minder 
Marokkanen wilden". Dit veroorzaakte veel ophef op sociale 
media en daarbuiten. Duizenden mensen deden aangifte bij 
de politie of maakten melding van discriminatie bij een ADV, in 
totaal kwamen er 4562 meldingen binnen, het merendeel 
hiervan kwam binnen bij het Meldpunt Discriminatie Regio 
Amsterdam (>1200). In reactie op dit incident registreerde 
Art.1 NOG 59 klachten. Het Meldpunt Discriminatie Internet 
constateerde dat het aantal negatieve opmerkingen over 
Marokkanen op Twitter na het incident explodeerde: van rond 
20 tweets per dag naar bijna 1000. Dit kan als indicatie gezien 
worden van het effect dat dergelijke uitingen van politici 
kunnen hebben op de manier waarop burgers zich over elkaar 
uitlaten en over elkaar denken. 
 
Overeenkomstig met de antidiscriminatiebepalingen in het 
strafrecht zal Wilders zich voor deze uitspraak voor de rechter 
moeten verantwoorden. Deze rechtszaak zal in 2015 
ongetwijfeld tot veel aandacht leiden. 
 
Zwarte Piet als racistisch symbool of gewoon een 
kindervriend?  
De Zwarte Pieten discussie is landelijk breed uitgemeten. 
Zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet hebben de 
mogelijkheid gekregen om hun mening te laten horen en zien. 
Het aantal meldingen dat bij Art.1 NOG hierover binnen zijn 
gekomen is nihil vergeleken met de discussie in de media, 
namelijk vier. Wellicht dat de grote aandacht landelijk er voor 
gezorgd heeft dat inwoners uit de regio het niet meer nodig 
achtten om bij ons via een melding aandacht voor deze 
discussie te vragen.  
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2Hoe is het bevallen? 
 
Na een dienstverband van 2,5 jaar voor 36 uur per week is 
haar mondeling een contract voor onbepaalde tijd toegezegd. 
Nadat ze enkele weken later vertelt dat ze zwanger is wordt 
haar contract van 36 uur omgezet naar een contract van 24 
uur en wordt na het uitdienen van het lopende jaarcontract 
geen contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Dit omdat er 
behoefte is aan een fulltimer. Vrouwen met 
zwangerschapsverlof en daarna ouderschapsverlof zijn lastig, 
volgens de werkgever.  
 
De vrouw doet melding bij Art.1 NOG vooral om haar verhaal 
kwijt te kunnen. Art.1 vraagt schriftelijk om het verhaal van de 
werkgever. Deze geeft aan dat ze zich niet herkent in het 
verhaal van meldster.  
 
De vrouw vindt het jammer dat de werkgever het verhaal 
ontkent. Zij wil echter geen verdere (juridische) stappen 
ondernemen. Ze hoopt dat ze met haar verhaal meer 
bewustzijn over gevoelens en ongelijke behandeling heeft 
gecreëerd binnen het bedrijf.  
 
Hoe is het bevallen? Is de titel van een onderzoek naar 
zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het 
werk uitgevoerd door het College voor de Rechten van de 
Mens. (Zie www.mensenrechten.nl) 
 
 
 
 
                                                      
2 Bronvermelding: Een deel van de inhoud van dit stuk is gebaseerd 
op de tekst van ADB Radar, het antidiscriminatiebureau van 
Rotterdam.  
 

http://www.mensenrechten.nl/


 
 
Art.1 NOG  jaarverslag 2014  

 
pag. 9 van 20 juni 2014 
 

Onafhankelijk – de getallen 
 
Het meest opmerkelijk is het groot aantal meldingen op ras en 
op het terrein publieke en politieke opinie. Deze hangt samen 
met de 59 meldingen die binnen kwamen naar aanleiding van 
de ‘minder, minder’ uiting bij de PVV bijeenkomst naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Als we dit grote aantal buiten beschouwing laten zien we ten 
opzichte van 2013 weinig veranderingen. Weer is een stijging 
waarneembaar op de grond handicap/chronisch ziekte. Deze 
stijging hangt mogelijk samen met de bekendheid van de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling/Chronisch ziekte 
(AWGB/H). Deze is nog relatief jong en wordt gefaseerd 
ingevoerd. De komende jaren zal de AWGB nog verder 
worden uitgebreid als Nederland overgaat op de ratificatie van 
het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking.  
 
Als regionale voorziening hebben wij niet alleen te maken met 
de landelijke actualiteiten, maar ook met de dagelijkse praktijk 
van inwoners van onze regio. Deze gaan vrijwel gelijk op met 
wat er landelijk speelt. Nog altijd komen de meeste meldingen 
binnen op het terrein arbeidsmarkt en op de grond 
ras/afkomst.  
 
Top 6 grond 
 
Grond 2014 2013 
Ras 112 55 
Niet wettelijk 19 16 
Handicap/ chronisch 
ziekte 

18 14 

Seksuele gerichtheid 12 12 
Geslacht 11 6 
Leeftijd  11 7 
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De manier waarop meldingen binnen komen wijzigt langzaam 
aan. In 2014 zijn diverse meldingen die te maken hadden met 
discriminatie in de openbare ruimte of in de buurt binnen 
gekomen via een wijkwerker en vooral door wijkagenten. Deze 
verandering vinden wij zeer positief. Op deze wijze kunnen wij 
de wijkagent ondersteunen met advies en kennis, waardoor 
voor het slachtoffer van discriminatie meer de stelregel van ‘1 
gezin, 1 plan’ wordt toegepast.  
 
 
Top 5 terrein  
 
Terrein 2014 2013 

Publieke en politieke 
opinie 

65 9 

Arbeidsmarkt 38 38 

Collectieve 
voorzieningen 

23 20 

Commerciele 
dienstverlening 

20 8 

Openbare ruimte 11 8 

Buurt/wijk 11 16 
 
Door meer in de netwerken te zitten kan discriminatie en 
uitsluiting in een vroeg stadium besproken en opgepakt 
worden samen met andere netwerkpartners. Hierdoor kan de 
sociale veiligheid en welzijn in buurt, wijk of dorp verbeteren. 
Wij merken in deze ontwikkeling helaas ook een 
terughoudendheid bij de wijkwerkers. Door de transities is er 
op dit moment geen ruimte en rust om nader op de 
samenwerking in te gaan. De signalerende functie die Art.1 in 
kan nemen is op dit moment dan ook nog minimaal. Graag 
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zouden we die vergroten en doen een oproep aan gemeente 
en andere netwerkpartners om de verbinding met elkaar te 
blijven zoeken en vast te houden.  
 
Geen van de meldingen die in 2014 binnen zijn gekomen 
hebben geresulteerd in een gang naar de rechter dan wel om 
een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.  
 
Wel is het College en ook het OM enkele keren gevraagd om 
een advies inzake een melding. Dit advies is ingewonnen om 
melder of een wederpartij voldoende informatie te geven om 
een goede afweging te kunnen maken welke vervolgstap 
genomen kan worden.  
 

Met pensioen of nog even doorwerken?  
 
Een man heeft meerdere keren geprobeerd om via 
personeelszaken zijn leeftijdsontslagdatum aan te laten 
passen naar de datum van AOW- leeftijd. Helaas zonder 
resultaat. 
 
Via een collega hoort hij van Art.1 NOG en neemt daarop 
contact op. Art.1 NOG besluit in samenspraak met melder om 
een hoor-wederhoorbrief op stellen om te vragen naar het 
verhaal van de werkgever. In deze brief komt ook te staan dat 
Art.1 het vermoeden heeft dat de werkgever verboden 
onderscheid op grond van leeftijd maakt.  
 
De werkgever geeft aan er alles aan te doen om de 
ontslagleeftijd aan te passen naar de AOW gerechtigde 
leeftijd. Dit zodat de medewerker niet met een AOW-gat zit. 
De werkgever wordt ook gewezen op eerdere oordelen door 
het College voor de Rechten van de Mens in soortgelijke 
zaken. De werkgever geeft aan dit snel op te lossen en dat 
een juridische procedure niet nodig zal zijn. 
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Nog net voor dat de medewerker 65 jaar werd kreeg hij het 
bericht dat zijn ontslagdatum is aangepast! 
 
Zie ook oordeel van het College Voor de Rechten van de 
Mens: 
 
Minister van Defensie discrimineert op grond van leeftijd, door 
wachtgelduitkering bij de leeftijd van 65 jaar te beëindigen. 
Oordeelnummer 2014-105 
Inmiddels ligt er ook een oordeel van de rechter in een 
dergelijke casus. 
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Dichtbij – samen in de regio / samen in de 
wijk  
 
Samenwerking binnen de nieuwe politieregio Oost NL 
In de afgelopen jaren is er diverse malen gesproken over een 
intensievere samenwerking tussen de antidiscriminatie-
bureaus in de regio’s Gelderland en Overijssel. Deze is in 
2014 gecontinueerd met gezamenlijke intervisie en daar waar 
nodig het vaststellen van nieuwe gezamenlijke beleidslijnen.  
 
Per 1 januari 2014 heeft de gemeente Deventer een 
zelfstandig adb ondergebracht bij het Etty Hillesum Centrum. 
Ook met dit bureau is een goede samenwerking tot stand 
gekomen.  
 
Met de politie-eenheid Oost NL en het OM vindt vier maal per 
jaar het Regionaal Discriminatie Overleg(RDO) plaats. Onder 
meer is er regio breed gesproken over horeca-deurbeleid, 
meldings- en aangifte bereidheid en samen optrekken bij 
actuele zaken. Het OM zit deze overleggen voor.  
 
Afspraken op locatie 
De opdracht van Art.1 NOG die zij vanuit gemeenten krijgt is 
om dichtbij de melder te komen. Dit doen wij letterlijk door met 
melder een afspraak te maken in een plaats die melder wenst, 
in de eigen gemeente.  
 
Niet iedere melder heeft behoefte om dichtbij een afspraak te 
maken of aan persoonlijk contact. Veel meldingen kunnen om 
die reden ook telefonisch of via de e-mail worden afgedaan, 
dit zijn vaak adviesvragen of meldingen over landelijke 
actualiteiten.   
 
Bij meldingen waarbij sprake is van een grote emotionele 
impact, willen we graag met de melders beter kennismaken. 
Dit door een persoonlijk gesprek aan te gaan. Denk hierbij 
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vooral aan discriminatie op de arbeidsmarkt, in de 
woonsituaties of op grond van handicap.  
 
In totaal is er 43 keer (20%) een gesprek geweest op locatie. 
 
Apeldoorn  32 
Harderwijk   2 
Lochem   2 
Achterhoek   73 
  

                                                      
3 met de Achterhoekse gemeenten daarbij de afspraak gemaakt dat 
Art.1 gesprekken op locatie houdt in Terborg 
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Respectvol - Respectkwis 
 
Sportrespectkwis 
In samenwerking met het Verenigingsburo en de Sportraad in 
Apeldoorn is in 2014 driemaal de Sportrespectkwis gehouden. 
De winnaar van de kwis krijgt de respecttrofee mee naar huis 
en de opdracht om binnen de eigen vereniging meer aandacht 
te geven voor ongewenst gedrag. 
 

1. Sportevent 25 januari 2014, winnaars team Nathan 
Stukker (CDA) & Jip Vastenburg(AV34) 

2. Dag van de sport met een Beperking 6 april, winnaar 
3. Zaalvoetbaltoernooi 30 december, winnaar team VSW 

 
De kwis heeft het doel om via vijf vragen bewustwording te 
genereren over ongewenst gedrag bij het sporten. Dit is een 
mooi initiatief om het onderwerp uitsluiting op een 
laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. In de 
toekomst willen we meer van dit soort acties gaan vormgeven.  
 

Solliciteren met buitenlandse naam, geen 
succes! 
 
Een man – met een Poolse achtergrond en dito naam - is al 
enige tijd werkloos en solliciteert veelvuldig. Een 
beveiligingsbedrijf heeft een vacature die hem op het lijf is 
geschreven. Via internet kan hij digitaal solliciteren via een 
formulier waar hij CV en foto kan toevoegen. Al vrij snel krijgt 
een afwijzing.  
 
Dit verbaast hem omdat hij volgens hem helemaal voldoet aan 
de gestelde eisen. Daarop neemt hij contact op met het 
bedrijf. Deze geeft aan dat er meerdere mensen hadden 
gesolliciteerd die binnen het profiel pasten en dat daarom de 
keuze niet op hem was gevallen.  
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Een aantal weken later wordt hij door het UWV gewezen op 
een vacature. Het blijkt dezelfde vacature te zijn waarop hij 
was afgewezen. Hij gaat het weer proberen, dit keer op 
achternaam van zijn Nederlandse vrouw, vult het formulier 
precies hetzelfde in en stuurt dezelfde brief. 
Het bedrijf neemt direct contact op en nodigt hem uit voor een 
sollicitatiegesprek. 
 
De melder heeft het idee dat hij in eerste instantie is 
afgewezen op zijn Poolse naam. Hij neemt contact op met 
Art.1 NOG en wil advies inwinnen. Er wordt een hoor-
wederhoor gestart. Het bedrijf reageert hierop met een keurige 
brief. Echter de uitleg van de werkgever rondom de 
sollicitatieprocedure in deze brief kan het gevoel van 
discriminatie niet wegnemen. Art.1 stuurt daarop opnieuw een 
brief met de vraag om inhoudelijk meer informatie te verlenen. 
Daarnaast geeft zij in de brief aan dat melder mogelijk naar 
het College voor de Rechten van de Mens stapt voor een 
oordeel.  
 
Deze casus kon in 2014 niet worden afgesloten en loopt nog.  
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Met Passie - cliënttevredenheid 
 
Clienttevredenheid 
Sinds 2012 houden we een doorlopend cliënttevredenheids-
onderzoek. Alle melders waarvan we de melding hebben 
afgesloten krijgen een korte vragenlijst. In 2014 hebben 
melders daar bijna geen gehoor aangegeven. Ook bij andere 
adb’s en onderdelen van Stimenz blijkt dat cliënten geen 
CTO’s meer invullen. Een alternatief om de cliëntwaardering 
te kunnen peilen is er nog niet. Deze tendens is terug te zien 
zowel bij andere onderdelen van Stimenz als bij andere 
antidiscriminatiebureaus(adb’s). In 2015 wordt binnen de 
branche van adb’s gekeken naar een mogelijk alternatief.  
 
Vooralsnog hebben we aan de hand van de uitlatingen die 
melders hebben gegeven kort na afsluiting van een casus 
bekeken of de klantwaardering goed is. Hieruit blijkt inderdaad 
dat cliënten tevreden zijn met de ondersteuning die Art.1 NOG 
biedt -  zie het overzicht hierna. 
  
Daarnaast horen wij van melders dat zij getipt zijn door oud-
cliënten over de dienstverlening van Art.1 NOG en ook zien wij 
enkele oud-cliënten weer terugkomen met nieuwe 
discriminatie-ervaringen.  
 
 
“Hartelijk dank voor het gesprek van vanmorgen. Ik 
heb je betrokkenheid en medeleven heel erg 
gewaardeerd. Ga zo verder zou ik zeggen.” 

 

“Ik wil je hartelijk bedanken voor alle moeite tijd en 
geduld met de tegenpartij en mij.” 
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“Hartelijk dank voor de genomen moeite. U kunt het 
dossier sluiten en we danken u nogmaals voor uw 
inzet.” 

 

“Ik vind het zeer plezierig te vernemen dat mijn 
melding uiterst serieus wordt genomen.”  

 

“Ik wil je hartelijk bedanken voor de tijd die je erin 
gestoken hebt! Het is niet voor niets geweest, we 
hebben in ieder geval duidelijk gemaakt hoe zij 
overkomen, misschien een aandachtspunt voor de 
toekomst voor hen om anders met hun medewerkers 
om te gaan.” 

 

 “Ben erg blij dat mijn grieven door uw organisatie 
op een eerlijke en waardige manier zijn behandeld. 
Nogmaals dank daarvoor. Zal niet schromen om de 
reactie van uw organisatie mee te delen aan 
eenieder die ik hierover spreek. Hoop dat u doorgaat 
met dit zeer nuttige werk.” 

 

 
“Ik wil je heel erg bedanken voor de mooie uitkomst, 
het voelt als een overwinning, nu kan ik weer 
verder.” 
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Ondernemend – een blik in de toekomst, 2015 
 
Voortuitblik 2015 
Het ministerie van BZK heeft aangegeven een campagne te 
willen starten om de meldingsbereidheid onder inwoners van 
Nederland te vergroten.  
 
Voor de aanpak van discriminatie staan in 2015 enkele 
concrete plannen geagendeerd. De Rijksoverheid komt met 
een landelijke campagne om bewustwording van discriminatie 
te bevorderen en de meldingsbereidheid bij discriminatie-
incidenten te verhogen.  
 
Onder andere door promotie van de landelijke meldingsapp 
'Meld Discriminatie Nu' die begin 2014 door RADAR is 
gelanceerd. Daarnaast zal Minister Asscher de eerste 
resultaten presenteren van zijn aanpak voor arbeidsmarkt-
discriminatie. Er komt een diversiteitscharter voor het 
bedrijfsleven, bij openbare aanbestedingen worden 
discriminerende aanbieders uitgesloten, en de Inspectie SZW 
legt de focus op discriminatie op het werk. 
 
 

• De samenwerking met de diverse teams binnen 
Stimenz wordt in 2015 verder uitgebouwd, evenals 
samenwerking met andere partners in wijkteams in de 
gemeenten.  
 

• Meldingen van discriminatie op grond islam en joods 
worden apart geregistreerd.  
 

• Gekeken wordt welke rol Art.1 NOG heeft rondom de 
toenemende intolerantie van moslims en ook de 
radicalisering van moslims. Dit vanuit de invalshoek 
dat discriminatie- uitsluiting en radicalisering verband 
hebben met elkaar.  
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• Gekeken wordt naar de naamgeving van Art.1 Noord 
Oost Gelderland binnen de context van Stimenz als 
brede welzijnsorganisatie.  
  

• Medio 2015 komt er een gezamenlijke jaarrapportage 
van de Adb’s uit de politieregio Oost NL waarin ook de 
cijfers van politie en het College voor de Rechten van 
de Mens zijn opgenomen.  
 

• Landelijk werken de antidiscriminatievoorzieningen 
aan een nauwere samenwerkingsstructuur. 
 
 

 
 

  

Wilt u op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen?  

Dan kunt u Art.1 Noord Oost 
Gelderland blijven volgen via twitter 
#art1nog of via de e-nieuwsbrief 
(aanmelden kan via info@art1no-
gelderland.nl). 

mailto:info@art1no-gelderland.nl
mailto:info@art1no-gelderland.nl
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