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Art.1	Noord	Oost	Gelderland	(Art.1	NOG)	werkt	aan	het	voorkomen	en	bestrijden	van
discriminatie	en	hanteert	het	grondwetsartikel	Artikel	1	als	uitgangspunt.	Burgers	kunnen	bij	ons	melding	
doen	van	ongelijke	behandeling	en	discriminatie.	Deze	kan	betrekking	hebben	op	vele	terreinen,	zoals	
arbeidsmarkt,	het	functioneren	van	de	overheid,	gebeurtenissen	in	het	uitgaansleven,	bekladdingen	op	
gebouwen,	etc.
Door	voorlichting	te	geven	op	scholen,	bij	maatschappelijke	organisaties	en	bedrijven	probeert
Art.1	NOG	mensen	bewust	te	maken	van	discriminatie,	het	(h)erkennen	ervan	en	negatieve
vooroordelen	om	te	buigen	in	een	positief	gevoel.	Opdat	uitsluiting	en	discriminatie	steeds	minder	vaak	zal	
gebeuren.

Art.1	NOG	is	het	antidiscriminatiebureau	(ADB)	van	de	politieregio	Noord-	en	Oost	Gelderland.	Deze	regio	
beslaat	22	gemeenten	geografisch	verdeeld	van	Harderwijk	tot	Winterswijk.

Korte inhoud van het werk van Art.1 NOG
•	Art.1	bevordert	gelijke	behandeling	in	gelijke	gevallen.
•	Art.1	werkt	mee	aan	een	samenleving	van	gelijkheid	en	respect.
•	Door	regionale	dekking	heeft	Art.1	breder	inzicht	in	soort	en	omvang	van	discriminatie.
•	Door	voorlichting	te	geven	zorgt	Art.1	voor	bewustwording	rond	het	onderwerp	discriminatie	en	verkrijgt		
			signalen	voor	ongelijke	behandeling.
•	Art.1	heeft	een	helpdesk-	en	adviesfunctie	voor	andere	organisaties,	die	in	hun	werk	in	aanraking	komen		
			met	vooroordelen	en	discriminatie.

Ter	bevordering	van	de	kwaliteit	van	de	werkzaamheden	van	antidiscriminatiebureaus	hebben	acht	ADB’s		
zich	verenigd	in	het	kennisplatform	Samenwerkende	Antidiscriminatiebureaus	Nederland	(SAN).	Hierin	is	
het	streven	om	discriminatie	en	uitsluiting	te	voorkomen	en	te	bestrijden	middels	het	dialoogmodel,	waarbij	
de	professionaliteit	van	de	hulpverlener	grote	aandacht	krijgt.	Art.1	Noord	Oost	Gelderland	is	sinds	medio	
2011	aangesloten	bij	de	SAN.	

Inleiding
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Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 



Binnen	de	veiligheidsregio	Noord-	en	Oost-	
Gelderland	werkt	Art.1	NOG	sinds	2009	voor	alle	
22	gemeenten.	In	het	jaar	2009	is	de	Wet	Ge-
meentelijke	Antidiscriminatievoorziening	(WGA)	
van	kracht	geworden.	Mede	hierdoor	is	Art.1	
NOG	voor	alle	22	gemeenten	gaan	werken.	
Bij	het	van	kracht	gaan	van	de	wet	is	gesteld	dat	
deze	na	drie	uitvoeringsjaren	geëvalueerd	diende	
te	worden.	Met	de	aangesloten	gemeenten	
binnen	de	veiligheidsregio	is	destijds	dan	ook	
afgesproken	om	parallel	aan	de	wet	de	dienst-
verlening	en	de	samenwerking	te	evalueren	na	
drie	jaar.	

Relatie	met	de	gemeente
In	de	tussenliggende	jaren	zijn	er	zowel	op	
inhoudelijk	als	op	facilitair	en	financieel	gebied	
gesprekken	geweest	met	gemeenten	en	Art.1	
NOG.	Goede	discussies	rond	de	lezing	van	de	
wettekst	en	de	memorie	van	aanbeveling	maakt	
dat	er	in	2012	ook	contact	is	gezocht	met	het	
ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Konink-
rijksrelaties.	Hierbij	ging	het	vooral	om	de	invul-
ling	van	de	definitie	bijstand	van	Art.1	NOG	aan	
melders.	

Het	ministerie	heeft	gesteld	dat	op	grond	van	de	
wettekst,	de	tekst	van	het	besluit	en	de	toelicht-
ing	daarop,	een	ADV	alle	taken	moet	kunnen	uit-

voeren	die	samenhangen	met	klachtbehandeling.	
Het	is	aan	de	ADV	om	te	beslissen	of	zij	bij	een	
melding	overgaat	tot	bijstand	en	vervolgstap-
pen	voor	onderzoek	en	bemiddeling.	Het	ADV	
moet	voldoende	middelen	en	kennis	hebben	om	
over	te	gaan	tot	deze	vormen	van	bijstand	en	
ondersteuning.	De	gemeenten	hebben	dan	ook	
gesteld	niets	te	willen	veranderen	aan	de	inhoud	
van	de	dienstverlening	van	Art.1	NOG.	

Wel	zijn	er	wijzigingen	doorgevoerd	in	de	
bereikbaarheid.	Zo	zijn	er	niet	langer	standaard	
openingstijden,	maar	vinden	alleen	op	afspraak	
intakegesprekken	plaats.	Dit	kan	in	de	woon-
plaats	van	melder	of	op	een	nader	te	bepalen	
plek	die	voor	de	melder	gemakkelijk	te	bereizen	
is.	

Tevens	is	geconstateerd	dat	het	aantal	meldin-
gen	zoals	berekend	door	de	werkgroep	Borst	
niet	is	gehaald	en	dat	dit	aantal	ook	niet	wordt	
verwacht.	Deze	gegevens	hebben	geresulteerd	
in	een	hernieuwde	berekening	van	de	kostprijs	
van	Art.1	NOG.	

Op	basis	van	deze	uitkomst	hebben	de	gemeen-
ten	aangegeven	verder	te	willen	gaan	met	Art.1	
NOG.	

Ontwikkelingen
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Evaluatie	Wet	Gemeentelijke	
Antidiscriminatievoorziening
De	evaluatie	van	de	WGA	heeft	door	het	aan-
dienen	van	het	nieuwe	kabinet	in	2012	vertraging	
opgelopen.	Diverse	partijen	waaronder	ADB’s,	
CRM,	gemeenten,	VNG,	ministerie	BZK	zijn	
gehoord	over	dit	onderwerp.	Op	20	december	is	
de	evaluatie	met	begeleidende	voortgangsbrief	
verstuurd	naar	de	Tweede	Kamer.	Op	donderdag	
14	maart	2013	is	dit	onderwerp	besproken.	
De	evaluatie	is	openbaar	en	te	downloaden	via	
www.art1no-gelderland.nl.	Het	ministerie	heeft	
gevraagd	of	de	ADB’s	via	de	koepelorganisaties	
SAN	en	de	LBA	aanbevelingen	wil	doen.	

�

Ongelijke behandeling op grond 
van godsdienst bij werving en 
selectie

Meldster heeft gesolliciteerd bij een 
christelijke stichting voor de functie van 
combinatiefunctionaris, een pilot van een 
gemeente. Meldster is afgewezen omdat zij op 
dit moment niet meelevend betrokken is bij een 
kerkelijke gemeente. 

Art.1 heeft een verzoek om oordeel ingediend bij 
het college van de rechten van de mens met de 
vraag of hier verboden onderscheid is gemaakt op 
grond van godsdienst.
Het college heeft het verzoek in behandeling 
genomen.

Art.1 is gemachtigd door de melder om tijdens 
de zitting de zaak goed neer te zetten zodat het 
college tot een goed oordeel kan komen. 

Het college spreekt begin 2013 het oordeel uit 
dat de Stichting voor Christelijk Onderwijs geen 
verboden onderscheid heeft gemaakt op grond 
van godsdienst bij de werving en selectie. 
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/
oordelen/2013-36



Voor	de	veiligheidsregio	Noord-	en	Oost-Gelder-
land	zijn	er	in	2012	209	discriminatiemeldingen	
binnengekomen	bij	het	College	voor	de	rechten	
van	de	mens	(CRM),	de	politie	of	een	antidis-
criminatievoorziening	(ADV).

Daarvan	zijn	126	meldingen	door	Art.1	Noord	
Oost	Gelderland	(NOG)	in	behandeling	genomen	
en	zijn	er	8	meldingen	door	een	ander	antidis-
criminatievoorziening	afgehandeld.	Hierbij	geldt	
de	afspraak	dat	het	ADB	uit	de	woonplaats	van	
melder	de	melding	oppakt	en	registreert.	Het	
aantal	meldingen	dat	bij	Art.1	NOG	is	binnen	
gekomen	is	gelijk	aan	2011.	Bij	de	politie	zijn	er	
79	meldingen	geregistreerd	en	bij	het	CRM	zijn	
er	8	verzoeken	om	een	oordeel	uit	deze	regio	
binnengekomen.	

Nieuw	registratiesysteem
In	2012	is	een	nieuw	registratiesysteem	in	ge-
bruik	genomen	door	alle	antidiscriminatiebureaus	
in	Nederland.	Voor	het	eerst	betekent	dit	dat	alle	
ADB’s	in	hetzelfde	systeem	registreren.	Hierdoor	
is	het	mogelijk	om	snel	in	te	zien	welke	meldin-
gen,	die	betrekking	hebben	op	onze	regio,	elders	
in	behandeling	is	genomen	en	wat	de	uitkomst	
is.	In	het	verleden	was	er	onregelmatig	contact	
over	deze	regio	overschrijdende	meldingen.	Door	
het	nieuwe	systeem	is	dit	beter	te	volgen	en	

kunnen	de	cijfers	beter	worden	meegenomen	in	
de	rapportages.	Hierdoor	is	te	herleiden	dat	in	
2012	acht	meldingen	door	een	ander	bureau	zijn	
opgevolgd.	

MOE-landers
In	2012	is	er	veel	ophef	geweest	over	het	meld-
punt	voor	Midden-	en	Oost	Europeanen	(MOE-
landers).	Dit	is	terug	te	zien	in	de	cijfers.	Er	waren	
meer	meldingen	op	grond	van	nationaliteit	(19)	
en	het	terrein	publieke	en	politieke	opinie	(13).	

Economische	crisis	en	discriminatie
In	2012	is	er	geen	eigen	screening	uitgevoerd	op	
vacatureteksten,	de	cijfers	betreffen	dan	ook	al-
leen	de	meldingen	die	door	inwoners	bij	ons	zijn	
gedaan.	Hierdoor	is	een	daling	zichtbaar	op	de	
grond	leeftijd	(van	21	naar	13)	en	geslacht	(van	
1�	naar	7).	Opmerkelijk	is	de	stijging	op	niet	wet-
telijke	gronden	(van	8	naar	24)	dit	had	vooral	be-
trekking	op	sociale	status.	Door	de	economische	
crisis	hebben	meer	mensen	het	moeilijk	om	rond	
te	komen.	Het	vermoeden	is	dat	zij	zich	daardoor	
buitengesloten	voelen	in	de	maatschappij.	

Maatschappelijk	terrein
Op	maatschappelijk	terrein	is	een	verschui-	
ving	zichtbaar.	Zoals	genoemd	de	stijging	op	het	
terrein	publieke	en	politieke	opinie.	Daarnaast	is	
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Klachtbehandeling	in	2012
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er	een	verschuiving	op	het	terrein	arbeidsmarkt	
(van	�1	naar	40)	die	we	kunnen	herleiden	vanuit	
het	feit	dat	we	geen	eigen	screening	hebben	
gedaan.	Ook	op	het	terrein	buurt/wijk	(van	17	
naar	9)	is	een	daling	zichtbaar	die	we	niet	kun-
nen	verklaren.	Een	grote	stijging	is	waar	te	ne-
men	op	grond	van	collectieve	voorzieningen	(van	
13	naar	22).	Deze	laatste	stijging	hangt	samen	
met	de	economische	crisis	en	de	discriminatie-
grond	sociale	status.	

Regionaal	beeld
De	verschuiving	naar	collectieve	voorzieningen	
is	ook	te	zien	bij	de	andere	antidiscriminatie-
bureaus	in	Overijssel	en	Gelderland.	Op	het	
terrein	horeca	komen	bij	de	andere	veiligheidsre-
gio’s	veel	meldingen	binnen.	De	meldingen	op	
het	terrein	arbeidsmarkt	en	de	grond	ras	zijn	al	
jaren	landelijk	het	hoogst.

Verschuivingen	in	gemeenten
De	cijfers	van	2012	laten	ook	een	verschuiving	
zien	van	gemeenten.	Uit	de	gemeente	Apeldoorn	
komen	de	meeste	meldingen.	Als	grootste	kern	
van	de	regio	is	dat	een	te	verwachten	gevolg.	In	
2012	zijn	er	10	meldingen	meer	binnen	gekomen	
dan	in	2011	(�6	resp.	46).	Dit	aantal	meldingen	is	
nog	niet	eerder	binnengekomen	uit	de	gemeen-
te.	Deze	grote	stijging	is	niet	duidelijk	herleidbaar.	

Daarnaast	is	opmerkelijk	dat	uit	de	andere	stads-
kernen	Harderwijk,	Doetinchem	en	Zutphen	een	
daling	van	het	aantal	klachten	is	waar	te	nemen.	
Respectievelijk	10,	7	en	11	tegenover	14,	14	en	
13	in	2011.	Waar	deze	daling	vandaan	komt	is	
niet	bekend.	De	gemeente	Winterswijk	laat	een	
grote	stijging	zien	van	2	meldingen	in	2011	naar	
7	meldingen	in	2012.	Ook	daarvan	is	de	oorzaak	
niet	te	achterhalen.		

Geen ritje met de regiotaxi

Art.1 ontving een melding van een man die gebruik maakt van de regiotaxi om van en naar het werk te komen.
Om gebruik te maken van een regiotaxi heb je een speciale pas nodig.

Onze melder heeft op zijn pas een dubbele achternaam staan. Die van zichzelf maar ook die van zijn partner. Elke keer 
als hij zijn pas wilde gebruiken wilde de chauffeur hem niet meenemen vanwege het feit dat er twee achternamen op zijn 
pas staan. Elke keer moest onze melder uitleggen dat hij getrouwd is met een man en dat hij daarom twee achternamen 
heeft. Melder voelde zich vaak opgelaten in de taxi omdat er vervolgens vaak op en aanmerkingen werden gemaakt naar 
aanleiding van mijn seksuele gerichtheid.

Door middel van een hoor wederhoor procedure is de zaak serieus genomen door regiotaxi en is er tevens in hun 
nieuwsblad aandacht besteed aan het onderwerp.
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gem eente aan ta l
m eld ingen

A alten 5
A pe ldoorn 56
B erke lland 2
B ronckhors t 8
B rum m en 2
D oetinchem 7
E lburg 2
E pe 6
E rm elo 4
H arderw ijk 10
H attem 0
H eerde 3
Lochem 2
M ontfe rland 1
N unspeet 1
O ldebroek 2
O ost G elre 1
O ude IJsse ls treek 6
P utten 2
V oors t 3
W intersw ijk 7
Zutphen 11

g ro nd 2012
arbeidscontract (fulltim e/ parttim e) -
arbe idsduur -
burgerlijke staat -
geslacht 7
godsdienst 9
handicap/ chronische ziekte 8
leeftijd 13
nationaliteit 19
niet wette lijke gronden 24
politieke gezindheid -
ras 43
seksuele gerichthe id 13
totaa l 136
H et to ta le aa nta l in deze tabe l kan afw ijken van het to ta le aanta l k lachten.
Een k lacht kan nam elijk over d isc rim inatie op m eerder gronde n gaa n,
w aardoor er versch il on ts taat in het to taa l aanta l k lachten

m aatsch ap p elijk terrein 2012
arbeidsm arkt 40
buurt/w ijk 9
collectiev e voorzien ing 22
com m erc iële dienstv erlen ing 12
horeca 4
huisv esting 4
m edia en reclam e 4
onderwijs 6
openbare ru im te 10
ov erig 1
politie 2
prive-sfeer 1
publieke en politieke opinie 13
sport en recreatie 3
v reem delingendienst/O M 3
totaa l 134
H et to ta le aa nta l in deze tabe l kan afw ijken van het to ta le aanta l k lachten.
Een k lacht kan nam elijk over d isc rim inatie op m eerdere m a atschappelijke
terre inen gaan, w aardoor er versch il on ts taat in het to taa l aanta l k lachten.

Cijfers



Plaats van intake:
Apeldoorn	 18
Bronckhorst	 		1
Epe	 	 		2
Harderwijk	 		�
Lochem	 		1
Terborg	 		9
Varsseveld	 		1

College	van	de	Rechten	van	de	Mens
Art.1	NOG	is	geen	oordelende	organisatie.	Wij	
mogen	ons	uitspreken	over	een	vermoeden	van	
discriminatie,	maar	kunnen	daaraan	geen	oor-
deel	geven.	Een	oordeel	kan	alleen	een	rechter	
of	een	commissielid	van	het	College	voor	de	
Rechten	van	de	Mens	(CRM	voorheen	College	
Gelijke	Behandeling	–	CGB)	geven.
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Intensiteit	van	ondersteuning
Mensen	die	melden	doen	dit	vanuit	diverse	in-
valshoeken.	Sommigen	willen	alleen	een	signaal	
afgeven,	anderen	willen	het	liefst	bij	elke	stap	
1	op	1	ondersteuning.	Van	de	126	meldingen	
heeft	Art.1	NOG	intensief	werk	verricht	voor	43	
melders.	Naast	een	uitgebreid	intakegesprek	op	
locatie	of	telefonisch	is	er	bij	deze	casussen	bijna	
altijd	een	hoor-wederhoor	procedure	opgestart.	
Art.1	NOG	werkt	vanuit	het	kantoor	in	Apeldoorn	
en	doet	desgewenst	gesprekken	op	locatie.

Voor	de	acht	gemeenten	in	de	regio	Achterhoek	
is	gekozen	om	dergelijke	gesprekken	te	doen	
in	Kulturhus	de	Rietborgh	in	Terborg.	Daar-
naast	kan	indien	een	melder	dat	wil	worden	
uitgeweken	naar	andere	locaties	die	voor	melder	
gemakkelijker	bereisbaar	zijn.	In	totaal	zijn	er	37	
gesprekken	op	locatie	gevoerd.	



In	2012	heeft	Art.1	NOG	tweemaal	een	verzoek	
om	oordeel	gevraagd	bij	het	CRM.	Daarnaast	
is	er	ondersteuning	verleend	bij	een	melder	die	
daarna	zelf	met	behulp	van	een	jurist	een	ver-
zoek	heeft	ingediend.	Van	een	van	deze	zaken	is	
het	oordeel	in	2012	binnengekomen.	Het	CRM	
heeft	in	deze	zaak	geoordeeld	dat	er	verboden	
onderscheid	op	geslacht	is	gemaakt	door	zowel	
het	uitzendbureau	als	de	opdrachtgever.	Deze	
zaak	krijgt	nu	een	follow-up	door	het	CRM.	
Begin	2013	is	van	de	andere	zaken	een	oordeel	
binnengekomen.	Voor	een	zaak	heeft	het	CRM	
geoordeeld	dat	er	geen	verboden	onderscheid	
is	gemaakt.	(Zie	de	casus	beschrijving	op	pagina	
�).	In	de	andere	zaak	heeft	het	CRM	de	melder	
in	het	gelijk	gesteld.	Het	oordeel	is	te	vinden	op	
de	website	van	het	college	http://www.mensen-
rechten.nl/publicaties/oordelen/2013-31.	

Iedereen	kan	zelf	een	oordeel	aanvragen	bij	het	
CRM.	Uit	het	gebied	Noord	en	Oost	Gelderland	
zijn	buiten	Art.1	NOG	om	nog	zes	zaken	ter	
beoordeling	voorgelegd.		
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grond
ges lacht 2
ras 1
lee ftijd 1
hand icap/ chron ische ziek te 2

w oonp laats partij 1 w oonp laats partij 2
U trecht 2x E efde
A pe ldoorn 3x H arderw ijk
D eventer T w ello

D eventer
nog n ie t besch ikbaar 2x

D e w oonplaats van verzoeker en verw eerder is n ie t a ltijd bekend.
B ijvoorbee ld a ls m ensen dat n ie t hebben opgegeven. S om s is dat
a lleen in de eers te instantie, som s is de zaak a l a fgedaan voordat
daar verdere in form atie over nod ig is .

Politiezaken
In	2012	zijn	er	79	discriminatiezaken	geregi-	
streerd	bij	de	politieregio	Noord	en	Oost	Gelder-
land.	Veel	meldingen	die	bij	de	politie	binnen-	
komen	gaan	over	graffiti	en	vernielingen	met	
hakenkruizen.	In	10	zaken	is	er	samengewerkt	
met	Art.1	NOG.	In	goed	overleg	worden	deze	
zaken	gezamenlijk	opgepakt	en	gezocht	naar	
een	passende	oplossing.	Daarvoor	is	het	contact	
met	de	wijkagent	en	de	regionale	contactper-
soon	bij	de	politie	zeer	belangrijk.	

Daarnaast	is	er	op	strategisch	niveau	het	
Regionaal	Discriminatie	Overleg	(RDO)	waarbij	
OM,	politie	en	de	ADV’s	uit	Gelderland	samen	
komen	om	te	kijken	naar	regionale	verschillen	en	
gelijken,	trends	en	signalen.	In	2013	zal	er	voor	
het	eerst	voor	de	hele	regio	Oost	Nederland	een	
dergelijk	overleg	zijn.	

Doorverwijzing
Discriminatie	komt	zelden	alleen.	In	veel	geval-
len	hebben	melders	ook	op	andere	fronten	
problemen.	Mensen	hebben	last	van	ongelijke	
behandeling	in	hun	dagelijks	leven	omdat	zij	op	
hun	‘zijn’	anders	worden	behandeld.	Dit	kan	
gevolgen	hebben	voor	hun	werkmotivatie	en	hun	
omgeving.	

In	veel	casussen	zoekt	Art.1	NOG	voor	de	be-
handeling	dan	ook	expertise	bij	andere	hulpver-
leners.	Dit	om	te	voorkomen	dat	voor	een	melder	
onnodige	dubbele	handelingen	worden	verricht.	
Maar	ook	om	voor	de	klachtbehandelaar	een	
breder	beeld	van	de	situatie	te	krijgen.	Bij	buurt-
conflicten	is	er	dan	ook	veelvuldig	contact	met	
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de	wijkagent	of	de	woningcorporatie.	In	2012	zijn	
er	daarnaast	diverse	gesprekken	geweest	met	
het	algemeen	maatschappelijk	werk/buurtteam.	
Vermeende	discriminatie	die	wordt	gemeld	vanuit	
scholieren	of	door	de	ouders	van	een	scholier,	
werd	ook	besproken	met	het	schoolmaatschap-
pelijk	werk.	Dit	om	de	een	goed	beeld	te	krijgen	
van	de	zaak	en	om	te	zorgen	dat	de	betreffende	
scholier	goed	wordt	ondersteund	op	school.	Met	
als	doel	een	dergelijke	ongelijke	behandeling	in	
de	toekomst	te	voorkomen	of	om	hem	handvat-
ten	mee	te	geven	iets	dergelijks	bespreek	te	
maken.	

Informatieverzoeken
Naast	meldingen	komen	er	ook	informatiever-
zoeken	binnen.	Onder	deze	noemer	worden	
korte	contacten	geregistreerd.	Dit	kunnen	ook	
meldingen	zijn	waarvan	niet	alle	gegevens	bek-

end	zijn	omdat	melder	niets	meer	van	zich	laat	
horen,	maar	wij	het	signaal	van	de	melding	niet	
verloren	willen	laten	gaan.	

Daarnaast	vallen	onder	informatieverzoeken	
gesprekken	met	netwerkpartners	en	een	ad-
viesgesprek	met	bijvoorbeeld	een	werkgever,	die	
vragen	heeft	over	het	opstellen	van	een	goede	
vacaturetekst.	

In	2012	zijn	er	in	totaal	20	informatieverzoeken	
bij	ons	binnengekomen.	Het	merendeel	hiervan	
heeft	betrekking	op	de	arbeidsmark	en	onder-
wijs.	

Ongelijke behandeling binnen de arbeid vanwege zwangerschap

Een vrouw is via een uitzendbureau tewerkgesteld bij een werkgever. Nadat zij drie weken heeft gewerkt en is gestart met 
een interne opleiding, stelt zij het uitzendbureau en werkgever ervan op de hoogte dat zij zwanger is. In dezelfde week 
meldt zij zich twee keer ziek. Kort daarop beëindigt werkgever de samenwerking. Volgens de vrouw is de reden van de 
beëindiging gelegen in haar zwangerschap. De vrouw benadert Art.1 en wil graag nader onderzoek.

Art.1 heeft via een hoor-wederhoorprocedure een onderzoek gestart. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek 
heeft Art.1 het vermoeden dat er verboden onderscheid is gemaakt op grond van geslacht. Mevrouw wil verder met de 
procedure en wil graag dat er een verzoek om oordeel wordt neergelegd bij het college van de rechten van de mens.
Het college van de rechten van de mens neemt het verzoek in behandeling en er vindt een zitting plaats tussen enerzijds de 
verzoekende partij Art.1 en mevrouw en anderzijds de verwerende partij het uitzendbureau en werkgever. Na zes weken 
heeft het college zijn oordeel uitgebracht en oordeelt dat zowel het uitzendbureau als werkgever verboden onderscheid 
heeft gemaakt op grond van geslacht. Zie oordeel 2012-190, 2012-191.
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Cliënttevredenheidsonderzoek

In	2012	is	er	gestart	met	een	continu	proces	
van	cliënttevredenheidsonderzoek	(CTO).	Na	het	
afronden	van	een	melding	wordt	een	vragenlijst	
verstuurd.	Over	de	zaken	in	2012	is	een	respons	
van	2�%	gehaald.	

De	respondenten	geven	aan	tevreden	te	zijn	
over	de	toegankelijkheid	van	Art.1	NOG	en	de	
informatievoorziening	over	de	werkwijze	van	
het	antidiscriminatiebureau.	Weliswaar	geeft	het	
merendeel	aan	zich	tot	Art.1	te	wenden	voor	
een	advies	en/of	een	oordeel,	toch	is	men	bij	
afsluiting	van	een	melding	al	tevreden	met	het	
bieden	van	een	luisterend	oor.	Hieruit	kunnen	
we	concluderen	dat	de	klachtbehandelaar	bij	
het	eerste	intakegesprek	de	verwachtingen	en	
mogelijkheden	van	het	antidiscriminatiebureau	
goed	weet	uit	te	leggen.	

De	respondenten	zijn	dan	ook	tevreden	over	
de	bejegening	en	de	deskundigheid	wordt	
aangemerkt	als	goed.	De	respondenten	geven	
Art.1	NOG	een	gemiddelde	van	7,�	voor	het	
onderdeel	klachtbehandeling.	

Vragenlijst
Naar	aanleiding	van	het	bestuderen	van	de	
beantwoording	zijn	enkele	vragen	en	antwoorden	
aangepast	en	verbeterd.	

De	verder	gaande	samenwerking	met	de	andere	
ADB’s	uit	de	regio	maakt	dat	zo	snel	mogelijk	
wordt	overgegaan	naar	een	zelfde	vragenlijst	
voor	alle	ADB’s	zodat	vergelijking	mogelijk	is.	
Naast	een	klanttevredenheidsonderzoek	wordt	er	
in	2013	ook	een	partnertevredenheidsonderzoek	
ontwikkeld.	



De	antidiscriminatiebureaus	Art.1	Overijssel,	
Art.1	Gelderland	Midden,	Ieder1Gelijk	en	
Art.1	Noord	Oost	Gelderland	werken	intensief	
samen.	Deze	samenwerking	komt	voort	uit	het	
onderstaande:	

•	meldingen	zijn	soms	regiogrensoverschrijdend;

•	met	de	kleine	formaties	bij	bureaus	is	het	goed	
om	van	elkaar	te	leren;	

•	bij	ziekte	en	vakanties	is	er	al	langer	een	
afspraak	om	elkaar	waar	te	nemen;	

•	diverse	werkzaamheden	zijn	bij	alle	ADB’s	
gelijk,	bundeling	van	krachten	maakt	sterker;

•	de	verwachte	daling	in	inkomsten,	vanuit	het	
feit	dat	gemeenten	vanwege	de	economische	
crisis	minder	zullen	bijdragen	aan	subsidies.	

In	het	najaar	van	2012	is	er	een	kennismakings-
dag	geweest	met	alle	medewerkers	van	de	ant
idiscriminatiebureaus.	Deze	stond	vooral	in	het	
teken	van	ontmoeting	en	om	de	ander	te	leren	
kennen.	In	2013	zal	daaraan	een	vervolg	worden	
gegeven	waarin	de	inhoud	van	de	samenwerking	
meer	belicht	zal	worden.	

Regionaal	Discriminatie	Overleg	(RDO)
Per	januari	2013	is	de	indeling	van	de	politieregio	
veranderd.	In	de	nieuwe	politieregio	Oost	
zitten	vier	antidiscriminatievoorzieningen:	
Art.1	Overijssel,	Art.1	Gelderland	Midden	en	
Ieder1Gelijk.	

Mede	door	het	feit	dat	dit	één	regio	is	geworden	
zijn	de	bureaus	al	in	2011	nauwer	gaan	
samenwerken.	In	het	Regionaal	Discriminatie	
Overleg	(RDO)	nemen	het	OM,	de	politie	en	het	
desbetreffende	ADB	hun	plaats	in.	

Door	de	herindeling	van	de	politieregio	wordt	
verwacht	dat	op	korte	termijn	veranderingen	
zullen	plaatsvinden	rond	de	reikwijdte	van	het	
RDO	en	de	deelnemers.	Hierop	vooruitlopend	is	
er	in	2012	gestart	met	een	uniform	zaaksoverleg	
over	de	inbreng	bij	het	RDO.
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Regionale	samenwerking



Een	ander	gevolg	van	de	nauwere	samenwerking	
is	het	onderzoek	naar	het	discriminatieklimaat	
in	de	politieregio	Oost	in	januari	2012.	Het	
bureau	I&O	Research	heeft	in	opdracht	van	de	
vier	ADB’s	een	onderzoek	onder	de	bevolking	
gedaan	naar	de	discriminatiebeleving.	

Uitkomsten voor onze regio

•	1	op	de	6	voelt	zich	gediscrimineerd.

•	In	alle	gemeenten	en	iets	meer	in	Apeldoorn.

•	Jongeren	en	allochtonen	krijgen	het	meest	te	
maken	met	discriminatie.

•	Allochtone	inwoners	krijgen	het	meest	te	
maken	met	ongelijke	behandeling	op	grond	van	
huidskleur/levensovertuiging	en	afkomst.

•	Discriminatie	op	geloof	komt	onder	autochtone	
en	allochtonen	ongeveer	even	vaak	voor.

•	Discriminatie	op	geslacht	wordt	meer	ervaren	
onder	vrouwen.

•	Vooral	��-plussers	voelen	zich	ongelijk	
behandeld	op	leeftijd.

•	Discriminatie	op	basis	van	uiterlijk	komt	het	
meest	voor	in	de	leeftijd	van	18	tot	30.

•	1	op	4	heeft	te	maken	met	arbeidgerelateerde	
discriminatie.

•	1	op	de	3	heeft	incidenten	meegemaakt	in	de	

buurt/op	straat.

•	29%	ervaart	discriminatie	bij	het	winkelen.

•	8%	voelt	zich	gediscrimineerd	bij	een	
overheidsdienst	(politie,	UWV,	gemeente).

•	2%	heeft	een	discriminatie-ervaring	in	het	
onderwijs	of	tijdens	het	sporten.

Redenen om niet te melden
•	Ik	vind	het	niet	belangrijk	genoeg.
•	Melden	helpt	niet.
•	Ik	wil	er	geen	aandacht	aan	schenken.
•	Ik	los	het	zelf	wel	op.
•	Kost	teveel	tijd/moeite.

Politiebureaus	zijn	het	meest	bekend	als	
mogelijkheid	om	discriminatie	te	melden.	
Daarnaast	geeft	23%	aan	te	weten	dat	er	
via	discriminatie.nl	gemeld	kan	worden.	De	
bekendheid	van	Art.1	NOG	als	antidiscriminatie
voorziening	is	gering.	8%	van	de	inwoners	kent	
het	bureau.	De	andere	ADB’s	uit	de	regio	kennen	
een	bekendheidspercentage	rond	de	10%.	

Dit	onderzoek	is	in	beide	provincies	in	de	
veiligheidsoverleggen	aan	de	orde	geweest	
om	aandacht	te	vragen	voor	de	bestaande	
onder	registratie.	Helaas	heeft	dit	tot	op	heden	
niet	geleid	tot	een	grotere	aandacht	voor	het	
onderwerp.	

Discriminatiebeleving
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B ekendhe id  W G A (p lich t gem eente om  inw oners  toegang te  
geven  to t m eldpunt d iscrim inatie ) 
 

ja , v ia  P ostbus 51  cam pagnes in  2009  en  2010  9 %  

ja , v ia  TV  6 %  

ja , v ia  de  gem eentepag ina/w ebsite  van  de gem eente  5 %  

ja , v ia  een ande re  w eg  1 %  

nee 82 %  

 
B ekendhe id  m ogelijke  m eld locaties  

po litie  55 %  

landelijke  w ebsite  D iscrim inatie .n l  23 %  

gem eente loket 15 %  

loka le m eldpunten /an tid iscrim inatievoorzien ingen   15 %  

landelijk  te le foonnum m er 0900 -2354354 10 %  

geen  van  bovenstaande 29 %  

 

Gevoel van discriminatie binnen het onderwijs

Art.1 krijgt een melding binnen van een jongen die het gevoel heeft dat hij anders op school wordt behandeld dan andere 
leerlingen bij hem in de klas. Hij is de enige allochtoon in de klas. In de klas wordt hij vaak gepest, doordat er vervelende 
opmerkingen worden gemaakt over zijn huidskleur.

De ouders van de jongen vinden dat de mentor, leiding en vertrouwenspersoon hen niet serieus neemt en niets doet met de 
melding. Zij vragen ons om de klacht verder te onderzoeken.
Naar aanleiding van het intakegesprek hebben wij besloten om een hoor-wederhoor procedure te starten. Na dit onderzoek 
krijgen wij een brief terug van de school en kunnen zij aantonen welke inspanningen er allemaal zijn gedaan na de melding. 
Art. 1 heeft geen vermoeden dat de school bewust onderscheid maakt naar de jongen ofwel de melding niet zorgvuldig zou 
hebben behandeld. 

In een gesprek met de melders geven we dit terug. De ouders zijn blij en opgelucht en geven aan dat het nu heel goed gaat met 
de jongen op school.



In	negen	gemeenten	hebben	scholen,	zowel	in	
het	basis-	als	voortgezet	onderwijs,	voorlicht-
ingslessen	gehad.	Vrijwel	alle	basisscholen	die	
hebben	deelgenomen	aan	voorlichtingen	hebben	
lessen	laten	plaatsvinden	in	groep	6	t/m	8.	In	
het	voortgezet	onderwijs	hebben	voorlichtingen	
zowel	plaatsgevonden	in	de	onderbouw	als	in	de	
bovenbouw.			
Aantal voorlichtingen:

basisonderwijs		 �3
voortgezet	onderwijs	 62
docententraining	 		4

Het	project	Vooroordelenteam	en	
Respectcafé	in	Apeldoorn
Onder	de	vlag	van	Art.1	Overijssel	is	sinds	enkele	
jaren	het	Respectcafé	een	belangrijke	activiteit	
om	vooroordelen	in	de	sport	bespreekbaar	te	
maken.	Het	format	van	het	Respectcafé	is	een	
laagdrempelige	manier	om	bij	een	groter	publiek	
bekendheid	te	verwerven	en	een	bewustwor-
dingsproces	te	creëren	rond	vooroordelen	en	
discriminatie/ongelijke	behandeling.	Laagdrem-
pelig	omdat	het	vanuit	het	gegeven	van	een	
gezellig	samenzijn	mensen	trekt	en	niet	vanuit	
het	onderdeel	vooroordeel	of	respect.	
En	laagdrempelig,	omdat	de	sportkantine	door	
een	grotere	groep	mensen	wordt	gebruikt	of	
wordt	gezien	als	plek	van	ontmoeting.	De	sport-

kantine	kan	als	ontmoetingsplek	in	de	wijk	een	
grote	doelgroep	bereiken	die	niet	per	definitie	
samenhangt	met	het	sporten	zelf.	

In	Apeldoorn	hebben	diverse	sportverenigingen	
het	convenant	Sportiviteit	en	Respect	getekend.	
Deze	verenigingen	hebben	in	dat	kader	ook	een	
VertrouwensContactPersoon	(VCP)	aangesteld.	
Deze	VCP’s	hebben	in	het	najaar	van	2012	een	
workshop/informatieavond	gehad	van	Art.1	NOG	
over	vooroordelen	en	discriminatie	en	hoe	die	te	
(h)erkennen	op-	in	en	naast	het	wedstrijdveld.

Art.1	NOG	heeft	er	dan	ook	voor	gekozen	om	
samen	met	de	Sportraad	en	het	Verenigings-
bureau	te	kijken	naar	de	mogelijkheden	om	
het	Respectcafé	naar	Apeldoorn	te	halen.	De	
gesprekken	om	het	Respectcafé	echt	van	de	
grond	te	krijgen	in	Apeldoorn	zijn	ook	in	2013	
nog	in	volle	gang.	

De	Maten	in	Geuren	en	Kleuren
In	februari	heeft	Art.1	NOG	met	een	stand	
gestaan	in	de	Apeldoornse	wijk	de	Maten	bij	het	
De	Maten	in	geuren	en	kleurenfestival.	Naast	het	
verstrekken	van	informatie	en	het	uitdelen	van	de	
gebruikelijke	promotiematerialen		organiseerde	
Art.1	NOG	een	workshop.	Bezoekers	konden	
zich	verkleden	en	met	een	tekstballon	boven	
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hun	hoofd	met	elkaar	het	gesprek	aangaan	
rondom	discriminatie	en	vooroordelen.		Doel	van	
de	workshop	was	de	burgers	collectief	bewust	
maken	van	de	thema’s	rond	discriminatie	en	
hierover	de	dialoog	aan	laten	gaan	en	op	deze	
wijze	de	leefbaarheid	in	de	wijk	de	maten	te	
vergroten.	Mogelijk	vloeien	uit	de	opgedane	
contacten	in	de	toekomst	nieuwe	samenwerk-
ingsinitiatieven	voort.

Onderzoek	naar	mogelijke	voorlichtings-
activiteiten
Daarnaast	is	er	een	inventarisatie	gemaakt	van	
mogelijke	promotieplekken,	zoals	de	Zwarte	
Cross	en	het	Bevrijdingsfestival.	Hiervoor	zijn	
enkele	contacten	gelegd.	
Uit	onderzoeken	blijkt	dat	discriminatie	zich	op	
jongere	leeftijd	manifesteert.	Om	dit	probleem	
vroegtijdig	te	kunnen	herkennen	en	er	op	de	

juiste	manier	aandacht	aan	te	besteden,	heeft	
Art.1	NOG	het	jongerenwerk	in	de	regio	bena-
derd.	De	insteek	van	de	trainingen	was	vooral	
gericht	om	de	jongerenwerkers	zelf	tools	mee	te	
geven	die	zij	in	hun	werk	kunnen	gebruiken.	Dit	is	
niet	gelukt.	Enerzijds	omdat	de	urgentie	rondom	
dit	onderwerp	niet	wordt	gevoeld	en	anderzijds	
omdat	het	inplannen	van	de	trainingen	erg	lastig	
bleek	te	zijn	door	andere	werkzaamheden	die	de	
jongerenwerkers	hebben.	

Lancering	Meld	App
Op	16	oktober	heeft	Minister	Leers	een	landelijke	
app	gelanceerd	voor	het	melden	van	dis-
criminatie.	Met	de	app	is	een	extra	mogelijkheid	
gecreëerd	om	discriminatie-ervaringen	te	kunnen	
melden.	Via	de	app	komt	de	melding	terecht	
bij	een	ADB	in	de	regio	waar	de	indiener	van	
de	melding	woonachtig	is.	De	app	is	beschik-



baar	voor	mobiele	telefoons	met	een	iPhone	en	
Android	besturingssysteem.	De	app	kan	onder	
de	naam	‘discriminatie	melden’	gratis	worden	
gedownload.	

Persmomenten
Om	aandacht	te	blijven	vragen	voor	Art.1	NOG	
en	het	onderwerp	discriminatie	worden	er	naast	
voorlichting	ook	activiteiten	ontplooid	richting	de	
pers.	De	pers	is	actief	benaderd	door	het	ver-
sturen	van	zes	persberichten	met	uiteenlopende	
onderwerpen	en	de	nieuwsbrief	die	eens	per	
kwartaal	uitkomt.	

In	juni	heeft	de	coördinator	aan	tafel	gezeten	bij	
een	uitzending	van	Focuz	TV	naar	aanleiding	
van	de	jaarcijfers	en	heeft	zij	tijdens	een	thema-
uitzending	over	‘pesten	op	de	werkvloer’	een	
bijdrage	geleverd.	

Verder	is	in	2012	is	er	een	standaard	advertentie	
geplaatst	in	alle	Wegener	huis-aan-huis	kranten	
in	de	regio.
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Een parkeerplaats alleen voor vrouwen

Binnen een parkeergarage van een gemeente is er 
een zestal parkeerplaatsen opgenomen speciaal voor 
vrouwen. Melder wil weten of hier sprake is van ongelijke 
behandeling en vraagt Art.1 om dit te onderzoeken. 
Art.1 heeft contact opgenomen met betreffende 
contactpersoon van de gemeente en gevraagd naar de 
motivatie voor de speciale vrouwen parkeerplekken. 
Art.1 doet na overleg met de beheerder van de 
parkeergarage verder onderzoek naar AWBG.
Na dit onderzoek zal Art.1 dit terugkoppelen naar de 
beheerder.

 Uit het onderzoek blijkt dat de gelijke behandelings-
wetgeving erg strikt is en onderscheid op grond van 
geslacht niet snel wordt gerechtvaardigd.
De symbolen bij de parkeerplaats wijzen op direct 
onderscheid op grond van geslacht. 

Er is een advies uitgegaan naar de beheerder om 
bij de parkeerplaatsen te vragen om begrip. Dit door 
aan te geven dat in principe de parkeerplaatsen voor 
iedereen te gebruiken zijn. Maar dat met het oog op de 
veiligheidssituatie, zijn deze parkeerplaatsen bij voorkeur 
bestemd zijn voor vrouwen. Zo geef je mannen de keuze 
om er te parkeren of niet, en is de boodschap duidelijk.

Naar aanleiding van deze melding heeft Omroep Gelderland 
contact opgenomen vervolgens aandacht aan dit onderwerp 
besteed in hun uitzending.
Inmiddels zijn de parkeerplaatsen na het advies van Art.1 
toegankelijk voor iedereen.
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u en wij

Art.1	Noord	Oost	Gelderland
Brinklaan	268	

Postbus	884	

7301	BC	Apeldoorn

T	0900	2	3�4	3�4		

www.art1no-gelderland.nl

jv_art1-nog_05-2013
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