
jaarbericht

Mensen die een arbeidsconflict hebben waar 
ook discriminatie een rol speelt, maar is het 
daar begonnen of is het een rol gaan spelen 
vanwege het conflict dat er toch al was? 

Mensen die in het nauw komen omdat de 
voorzieningen voor gehandicapten niet goed 
worden geleverd en daardoor niet meer naar 
het werk of andere voorzieningen kunnen 
komen. 

In deze veranderende maatschappij waar 
een groter beroep op de zelfredzaamheid 
van mensen wordt gedaan, kan het gevoel 
van buitensluiten of discriminatie een groot 
gevolg hebben. 

Als antidiscriminatiebureau zien we dat terug 
in de inhoud en aanpak van de meldingen. 
In 2013 hebben we net als in 2012 meer 
samen gewerkt met andere hulpverleners. 

De omvang van het aantal meldingen is  niet 
veranderd, in totaal zijn er 129 meldingen 
geregistreerd. 
Dit zijn meldingen van inwoners uit deze 
regio over discriminatie-ervaringen en/of 
over voorvallen die in deze regio hebben 
afgespeeld. 

De cijfers en opvallende 
tendensen
In 2013 zijn in het begin van het jaar het 
aantal meldingen landelijk gezien laag 
gebleven, dit geldt ook voor Art.1 NOG. In 
het laatste kwartaal echter steeg het aantal 
meldingen mede door landelijke discussies 
rondom Sinterklaas en de uitlatingen van 
Gordon. 

Opvallend is het hoge aantal registraties op 
grond van handicap en chronische ziekte in 
2013. Daar is geen duidelijke verklaring voor.

Het terrein Buurt/wijk is ten opzichte van 
2012 gestegen, een deel van de verklaring 
kan gevonden worden in de nauwere 
samenwerking met andere netwerkpartners 
in de wijk. 

Meldingen bij andere 
organisaties
Naast discriminatiemeldingen die bij Art.1 
NOG zijn binnengekomen kunnen mensen 
zich ook bij andere organisaties melden. 

Bij het College van de Rechten van de Mens 
zijn vier meldingen binnen gekomen, die 
niet via Art.1 NOG zijn doorverwezen en/of 

Altijd een verhaal achter een 
melding
Discriminatie komt zelden alleen. Sinds 
2009 is Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) 
het anti-discriminatiebureau voor alle 22 
gemeenten in de veiligheidsregio. Het 
merendeel van de meldingen kenmerkt zich 
doordat het niet alleen om discriminatie gaat. 
Mensen die discriminatie ervaren komen 
door deze ervaring vaak ook in andere 
hulpverleningstrajecten terecht. 

Mensen die door de discriminerende houding 
van de buurman een minderwaardigheids-
complex hebben overgehouden waardoor ze 
hun baan zijn verloren en in de schulden zijn 
gekomen. 

2013

Art.1 Noord Oost 
Gelderland - 2013

B el G rond 2013
R as 55
N ationa lite it 17
N ie t w ette lijke gronden 16
H and icap/ C hron ische ziek te 14
G odsd ienst 8
Leeftijd 7
G es lacht 6
S eksue le gerich the id 6

M aatschappelijk T erre in 2013
A rbe idsm ark t 38
C ollec tieve voorzien ing 20
B uurt/W ijk 16
P ub lieke en po litieke op in ie 9
C om m erc ië le d ienstverlen ing 8
O penbare ru im te 8
O nderw ijs 6
H uisvesting 6
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Op het Graafschapcollege in Doetinchem 
hebben drie klassen een gastcollege 
gekregen over discriminatie en vooroordelen. 
In totaal hebben ongeveer 60 leerlingen 
over dit onderwerp gesproken en 
oefeningen gedaan. Daarnaast heeft het 
Graafschapcollege een projectweek over 
discriminatie gedraaid, waarbij ook informatie 
van Art.1 NOG is gebruikt. 

Bij ‘s Heerenloo Apeldoorn was behoefte 
aan een bijeenkomst over vooroordelen. 
Samen met een schoolmaatschappelijk 
werkster van MD Veluwe is deze bijeenkomst 
georganiseerd. De deelnemers vonden het 
interessant en er was genoeg stof om over 
na te praten. 

In 2013 is in navolging van Ieder1gelijk, 
Gelderland Zuid en Art.1 Overijssel 
een begin gemaakt met het opstarten 
van een ambassadeursnetwerk onder 
gemeenteraadsleden. 
Het doel van het netwerk is om via de 
ambassadeurs informatie te verkrijgen uit de 
diverse gemeenten. Iets dat Art.1 NOG voor 
alle 22 gemeenten niet zelf kan bijhouden 
door de geringe capaciteit die het bureau 
heeft. 

De organisatie brengt vier maal per jaar een 
e-nieuwsbrief uit. Hierin worden casussen 
besproken die bijzonder zijn, of juist heel 
gangbaar om duidelijk te maken wat 
het bureau doet. Daarnaast worden de 
landelijke ontwikkelingen ten aanzien van 
mensenrechten, discriminatie en gelijke 
behandeling aangegeven. 

Natuurlijk kan ook Art.1 NOG niet achter-
blijven met de nieuwe communicatietrends 
en vanaf de zomer van 2013 heeft het 
bureau dan ook een twitteraccount 
@art1nog. Het doel is om meer bekendheid 
te genereren voor Art.1 NOG en het 
onderwerp discriminatie. Op deze wijze 
hoopt Art.1 NOG de expertise en kennis 
breder te kunnen verspreiden. 

ondersteund. Dit betreffen meldingen uit 
Zutphen, Wezep, Doetinchem en ’t Loo. 

Voor de cijfers van de politiemeldingen wordt 
verwezen naar de POLDIS die nog moet 
verschijnen. Uit de cijfers die de politie 
Art.1 NOG ter beschikking heeft gesteld gaat 
het in ieder geval om 50 meldingen uit deze 
regio, hier zitten enkele dubbelingen in met 
de registratie van Art.1 NOG. 

Bereikbaar, Betrokken en 
Dichtbij
De meeste meldingen komen binnen via 
e-mail. Soms is dat rechtstreeks via het 
mailaccount: info@art1no-gelderland.nl maar 
ook via het meldformulier op onze website 
www.art1no-gelderland.nl of via 
discriminatie.nl. Hoewel er in 2012 een dis-
criminatie app is ontwikkeld hebben wij daar 
in 2013 geen melding op binnengekregen. 
Zoals aangegeven krijgt het bureau ook 
meldingen via netwerkpartners, voornamelijk 
de wijkagent, binnen. In 2013 is dat zes maal 
gebeurd. 

Melders doen om diverse redenen een 
melding. Soms om een algemeen maat-
schappelijk signaal af te geven. Bijvoorbeeld 
bij de Zwarte Piet discussie. Sommige 
melders willen als klokkenluider een casus 
laten uitzoeken zodat iemand anders geen 
last krijgt van discriminatie of buitensluiten. 
En weer anderen doen het vanwege het feit 
dat ze de tegenpartij duidelijk willen maken 
dat ze gekwetst zijn en daar excuses voor 
willen. 

In alle gevallen proberen de klacht-
behandelaars met een melder persoonlijk 
contact te hebben. Op deze wijze kan er 
beter worden aangevoeld wat de reden van 
melden is geweest en wat een goede manier 
is om een melding samen met de melder op 
te pakken. 
Voor dit persoonlijke contact maakt de 
klachtbehandelaar een afspraak op een 
locatie dicht bij de woonplaats van de 
melder. In 2013 zijn er 41 intake gesprekken 
op locatie geweest. 

Voorlichting en PR activiteiten
In Doetinchem hebben de buurtbemiddelaars 
van Fidessa begin 2013 een training 
gekregen over het (h)erkennen van 
discriminatie binnen buurtconflicten. Deze 
training was voor zowel de bemiddelaars als 
Art.1 NOG goed voor de verbinding in het 
werk. Kijk voor meer nieuws en uitgebreide 

informatie op www.art1no-gelderland.nl.

Het College voor de Rechten van de 
Mens oordeelt in twee zaken 
Art.1 NOG

In maart 2013 heeft het College voor de 
Rechten van de Mens (voorheen College 
Gelijke Behandeling) in de twee zaken 
die wij in 2012 hebben aangevoerd een 
oordeel geveld. In een zaak werden de 
melders van Art.1 NOG gelijk gesteld. 
Deze zaak ging om het onderscheid op 
leeftijd bij het herplaatsen van personeel. 
In deze zaak heeft Art.1 NOG de melder 
het woord laten voeren, waarbij het bureau 
als adviseur op de achtergrond diende. Dit 
omdat de melder zeer duidelijk had waar 
het over ging en genoeg instrumenten had 
om zelf deze zaak aanhangig te maken. 
Voor het volledige oordeel kunt u naar de 
site van Het College www.mensenrechten.
nl/publicaties/oordelen/2013-31

Een week na dit oordeel werd een zaak van 
Art.1 NOG rond onderscheid op geloof bij 
het toewijzen van een baan beoordeeld 
als geen onderscheid. Het betrof hier 
een baan bij een christelijke school die 
de meldster afwees vanwege het feit dat 
zij niet meelevend betrokken is bij een 
kerkelijke gemeente. Zie voor het gehele 
oordeel http://www.mensenrechten.nl/
publicaties/oordelen/2013-36


