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Inleiding Art.1 Noord Oost Gelderland  

  

Waar discriminatie een aantal jaren geleden nog een onderwerp was dat af en toe aandacht kreeg, zag 2017 bijna 
dagelijks een nieuwsbericht over discriminatie in de media. Discriminatie wordt niet vaker ervaren maar wordt wel 
minder geaccepteerd in de maatschappij. En gemeld. Zowel in Noord Oost Gelderland als op landelijk niveau werd in 
2017 meer melding gedaan bij antidiscriminatievoorzieningen dan het jaar daarvoor. Het VN verdrag handicap werd 
door Nederland geratificeerd en heeft voor veel commotie gezorgd. De opstand in Turkije had tot gevolg dat in 2017 
groepen binnen de Turkse gemeenschap tegenover elkaar kwamen staan en zorgde voor veel onrust. Campagnes 
tegen zwangerschapsdiscriminatie hadden meer meldingen tot gevolg. Etnisch profileren in het politieapparaat was 
een veelbesproken onderwerp. Het generatiepact werd in 2017 door veel bedrijven geïmplementeerd. Een mooi 
middel om ouderen meer ruimte te geven om uit te stromen maar tevens een middel waarin een gevaar schuilt voor 
leeftijdsdiscriminatie. Zoals voorgaande jaren laaide ook de zwarte-pietendiscussie weer op. Een duidelijk voorbeeld 
van dat ervaren discriminatie steeds meer via sociale media wordt geuit. Art. 1 NOG kreeg hier nauwelijks meldingen 
van binnen maar zag in de aanloop naar het Sinterklaasfeest dagelijks talloze berichten via onze sociale 
mediakanalen langskomen. 2017 was een bewogen jaar op discriminatiegebied en speelde zich meer af in het 
publieke domein dan ooit tevoren.  
 
Art. 1 Noord Oost Gelderland (NOG) zet zich in om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Voorkomen door 
inwoners van- en bedrijven en organisaties binnen (en daarbuiten) het werkgebied te informeren via verschillende 
mediakanalen. Bestrijden door melders van discriminatie informatie, advies en ondersteuning te geven. Art.1 NOG 
heeft in 2017 het investeren in de eigen kracht van de melders doorgezet en heeft hen gestimuleerd om kansen te 
pakken. Door informatie en advies te bieden krijgt een melder de middelen in handen om discriminatieproblemen 
zoveel mogelijk zelfstandig op te lossen. Door in te zetten op kennisvergroting over discriminatie kan een melder in 
de toekomst meer zelfstandig discriminatieproblemen voorkomen of oplossen. Bij complexere discriminatiezaken 
heeft Art.1 NOG haar melders ondersteund met specialistische kennis. Alle meldingen zijn behandeld volgens het 
landelijk protocol klachtbehandeling. 
Ook is gebruik gemaakt van het netwerk van diensten binnen Stimenz en andere maatschappelijke organisaties 
binnen Noord Oost Gelderland.  Dit veelal in situaties waarbij melders behoefte hadden aan een andere vorm van 
ondersteuning. 

 

http://art1-nog.nl/
https://stimenz.nl/
https://twitter.com/art1nog
https://www.facebook.com/Art1NOgelderland/?fref=ts
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Modernisering samenwerking preventie en PR 
  
Mede door de landelijke ontwikkelingen heeft Art.1 NOG in 2017 gewerkt aan een moderniseringsslag. 
Deze verandering is niet alleen terug te zien in de wijze van klachtbehandeling, maar ook in de wijze waarop Art.1 
NOG de inhoud van de werkzaamheden uitdraagt op zowel lokaal als landelijk niveau.  
Art.1 NOG is nog steviger de samenwerking aangegaan met politie en OM, gemeenten, sociale wijkteams, 
buurtbemiddeling en de Landelijke Vereniging Tegen Discriminatie, waar Art.1 NOG lid van is. 2017 liet een nog 
nauwere samenwerking zien met de bestaande antidiscriminatievoorzieningen in Oost Nederland. Dit omdat 
problematiek op discriminatiegebied in Noord Oost Gelderland sterk overeenkomt met andere regio’s in Oost 

Nederland. Waar discriminatie-ervaringen in verschillende regio’s in 
Oost Nederland vaak overeenkomen, is er aanzienlijk verschil in 
discriminatie-ervaring met andere streken in het land. In Oost 
Nederland wordt bijvoorbeeld nauwelijks melding gedaan van antizwart 
racisme terwijl dit in het Randstedelijk gebied op grote schaal wordt 
gemeld. Een eerste vorm van samenwerking ziet men terug in de 
eenheidsrapportage Oost Nederland. Volg deze link om de 
eenheidsrapportage Oost-Nederland te lezen.  
 
 
Art.1 NOG is tevens een actievere rol gaan innemen met de inzet van 
sociale media. Via deze kanalen delen wij meer actuele kennis en 
informatie met burgers en ketenpartners. Hierdoor worden aantoonbaar 
meer inwoners en ketenpartners bereikt doordat berichten worden 
gedeeld en gelezen. Dit zorgt niet alleen voor meer naamsbekendheid, 
maar tevens voor bewustwording bij burger en ketenpartner en biedt 
mogelijkheden voor het delen van jurisprudentie en actualiteiten.  
Vanwege de stijging van meldingen op het terrein van de arbeidsmarkt 

is Art.1 NOG een proactieve rol gaan innemen richting werkgevers. In 

2017 zijn dan ook vanuit een preventieve aanpak meer bedrijven 

aangeschreven. Art.1 NOG heeft hen geattendeerd op de Algemene 

wet gelijke behandeling vanwege het feit dat zij niet of onvoldoende op 

de hoogte zijn van deze wet en daarmee veelal in strijd met de wet 

hebben gehandeld. Het doel van deze wet is dat discriminatie bij 

werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, doorstroom en uitstroom op 

de arbeidsmarkt afneemt. 

Samenwerkingspartner Politie Apeldoorn plaatste in 2017  
een bord met de tekst van Artikel 1 van de Grondwet in het  
hoofdkantoor aan de Europaweg 

 

Art. 1 als organisatie was ook landelijk nieuws. De politieke partij van Sylvana Simons kreeg de naam Artikel 1. Een 

antidiscriminatievoorziening is echter neutraal en niet politiek gekleurd. Een politieke partij die nagenoeg dezelfde 

naam draagt kan voor verwarring zorgen bij melders en kan de indruk van politieke partijdigheid wekken. Art. 1 in 

Rotterdam stapte naar de rechter en eiste dat de politieke partij een andere naam zou aannemen. De rechter was het 

hiermee eens en oordeelde dat mevrouw Simons de naam moest veranderen.   

 

Laagdrempelig 
 

Doordat Art. 1 NOG investeert in zichtbaarheid, is het een laagdrempeligere voorziening geworden waar inwoners van 

Noord Oost Gelderland sneller gebruik van maken. Ook zorgt het delen van nieuws en informatie over discriminatie 

ervoor dat melders meer kennis hebben van wat onder discriminatie valt. Hierdoor worden de meldingen concreter. In 

2017 werden meer meldingen gedaan waarbij de melder veel informatie en bewijsmateriaal kon overhandigen 

waardoor klachtenprocedures zinvoller werden. Zo heeft Art. 1 NOG in 2017 aanzienlijk meer wederhoorprocedures 

kunnen doen dan in 2016.  

http://art1-nog.nl/
https://stimenz.nl/
https://twitter.com/art1nog
https://www.facebook.com/Art1NOgelderland/?fref=ts
http://art1-nog.nl/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/Monitor-discriminatie-en-cijfers-gemeenten-2017-Oost-Nederland.pdf
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Een greep uit de acties en activiteiten 
 

21 maart  
Op 21 maart vindt jaarlijks de internationale dag tegen racisme en 

discriminatie plaats. In het kader van deze dag heeft Art.1 NOG aandacht 

voor ongelijke behandeling en discriminatie gevraagd aan de hand van de 

buttonactie “Ik ben anders heel normaal”. Dit vanuit het idee dat iedereen 

anders is maar niet vanwege verschillen uitgesloten moet worden. 

Diversiteit maakt een samenleving, een wijk, een dorp interessant. Door 

inclusie leert men elkaar kennen en leert men van elkaars levensstijl, 

ervaring, kennis.  Veel discriminatie begint bij onbekendheid met elkaar. 

Inclusie voorkomt discriminatie. In heel Noord Oost Gelderland zijn buttons 

verspreid die mensen op konden spelden met daarbij het verzoek om 

henzelf te fotograferen en de foto’s te delen via sociale media. De actie was 

een succes waarbij duizenden mensen zijn bereikt.  

 

Generatiepact 

In juni 2017 publiceerde het College voor de Rechten van de Mens een oordeel over het Generatiepact. 

Het generatiepact is een middel dat kan worden ingezet om ouderen binnen organisaties mogelijkheden 

te bieden om te minderen met werken en jongeren de kans te bieden om in te stromen in organisaties.  

Het College oordeelde echter dat een gemeente het Generatiepact op onjuist wijze had ingezet. Naast het 

behandelen van klachten ziet Art. 1 NOG het voordeel van preventie. Om die reden heeft Art. 1 NOG de 

gemeenten van Noord Oost Gelderland en andere samenwerkingspartners over dit oordeel geïnformeerd.   

 

Veilige Moskee 

In oktober 2017 waren was Art. 1 NOG aanwezig bij een regiobijeenkomst Veilige Moskee Oost NL. Lees 

hier meer over in deze handreiking.  

 

RDO 

Ook in 2017 heeft Art. 1 NOG deelgenomen aan het Regionaal Discriminatie Overleg met politie, OM en de 

antidiscriminatievoorzieningen van Nederland-Oost. Samen wordt hard gewerkt aan strafbare vormen van 

discriminatie inzichtelijk te maken en te bestrijden. Lees hier meer over in deze nieuwsbrief.  

 

 

Cijfers 2017 
 

In 2017 ontving Art. 1 Noord Oost Gelderland 131 

meldingen van discriminatie. Dit is een lichte stijging 

ten opzichte van 2016 (127 meldingen). Zoals in 

eerdere jaren werd ook in 2017 het meeste melding 

gedaan van discriminatie op grond van ras, de 

wettelijke benaming voor discriminatie op grond van 

iemands afkomst of etniciteit. Opvallend was dat 

discriminatie op grond van ras minder werd gemeld 

dan in 2016 maar dat een sterkte stijging was te zien 

in het aantal meldingen op de gronden leeftijd en 

handicap/chronische ziekte. Beide 

discriminatiegronden zagen in 2017 meer dan een 

verdubbeling in het aantal meldingen ten opzichte 

van het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat discriminatie op grond van leeftijd en op grond 

van handicap/chronische ziekte in 2017 aanzienlijk 

meer aandacht hebben gekregen in de landelijke 

politiek en de landelijke media. Bijvoorbeeld de 

ratificatie van het VN verdrag inzake handicap werd  

Zwanger en geen contractverlenging 

Een medewerkster bij een buitenschoolse opvang 

krijgt geen contractverlenging omdat zij zwanger is. 

De eigenaar van de organisatie geeft aan dat zij 

juist om haar flexibiliteit is aangenomen en dat 

zwangerschapsverlof in de weg zit. De vrouw doet 

melding bij Art.1 NOG. Samen met de meldster 

wordt wederhoor gedaan. De eigenaar biedt in het 

antwoord aan om te helpen zoeken naar een 

andere functie en een goede referentie te geven 

omdat de meldster goed werk heeft geleverd. 

Binnen een aantal weken heeft meldster mede 

hierdoor ander werk gekregen. De meldster is 

tevreden met het resultaat en wenst geen 

vervolgstappen. 

 

http://art1-nog.nl/
https://stimenz.nl/
https://twitter.com/art1nog
https://www.facebook.com/Art1NOgelderland/?fref=ts
http://art1-nog.nl/wp-content/uploads/sites/11/2018/08/Handreiking-Veilige-Moskee-2017.pdf
http://art1-nog.nl/wp-content/uploads/sites/11/2018/08/Nieuwsbrief-RDO-Oost-Nederland-2017.pdf
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breed uitgemeten in het nieuws. Verder is het opvallend dat veel minder melding werd gedaan van 

ervaren discriminatie waarbij geen wettelijke discriminatiegrond aan te wijzen was, in 2016 27 keer en in 

2017 slechts 15 keer. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een gevolg van het feit dat discriminatie de 

afgelopen jaren steeds vaker in het nieuws is. De algemene kennis van wat discriminatie is en wat onder 

discriminatie valt wordt groter. Ook Art. 1 NOG draagt hierin haar steentje bij door zoveel mogelijk 

relevant nieuws en relevante kennis te verspreiden.  

 

2017 zag ook een verschuiving van de aard van de incidenten. In Noord Oost Gelderland werd in 2016 

nog bijna twee maal zoveel melding gedaan van discriminerende vijandige bejegening dan in 2017. 

Melders voelden zich in 2017 voornamelijk ongelijk behandeld (100 meldingen van omstreden 

behandeling in 2017 ten opzichte van 75 meldingen in 2016).  

 

In 2016 en 2017 is arbeidsmarktdiscriminatie steeds meer een onderwerp van gesprek geworden in de 

media en politiek. Dit was in 2017 terug te zien in de meldingscijfers. In 2016 werd 

arbeidsmarktdiscriminatie nog 36 keer gemeld, in 2017 58 keer.  

 

Cijfers geven een beeld van hoe discriminatie ervaren wordt en welke ernst mensen eraan verbinden. Een 

hoger aantal meldingen wil niet per definitie zeggen dat discriminatie meer voorkomt maar wel dat er een 

verschuiving is in de maatschappelijke acceptatie of non-acceptatie van discriminatie.  
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Aantal meldingen in 2017 van inwoners van Noord Oost Gelderland 
 

Totaal: 131 
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Aantal meldingen 1e helft van 2018 van inwoners van Noord Oost 

Gelderland 
 
Totaal: 86 
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Voorruitblik 
 
In 2018 blijft Art. 1 NOG net als in 2017 inzetten op het stimuleren van de eigen kracht van burgers in de regio Noord 
Oost Gelderland. Daarnaast blijven wij investeren in de talenten van mensen om kansen te pakken, problemen te 
voorkomen en op te lossen. Met als doel dat zij meer welbevinden en regie ervaren in relatie tot hun leefomgeving. In 
2018 zal onderzocht worden of wij sleutelfiguren aan ons kunnen binden die kunnen fungeren als ogen en oren in 
buurt en wijk. Dat zal uiteindelijk leiden tot preventie van discriminatie. Tevens zal in 2018 sociale media, waaronder 
Facebook, Twitter, Instagram en de website van Art.1 NOG een steeds prominentere rol innemen binnen onze 
dienstverlening. 
 
De eerste helft van 2018 laat weer een sterke stijging zien in het aantal discriminatiemeldingen ten opzichte van 2017. 
In januari tot en met juni 2018 ontving art. 1 NOG ruim 30% meer meldingen dan in dezelfde periode het jaar ervoor. 
Dit is vermoedelijk een gevolg van meer laagdrempeligheid en meer zichtbaarheid. Daarnaast wordt discriminatie in 
Nederland steeds minder geaccepteerd. Indien discriminatie wordt ervaren of geconstateerd, dan weet men Art. 1 
NOG steeds vaker te vinden.   
 

Ervaringsverhaal van een melder 

 

In 2016 liet ik mijn werkgever weten een transvrouw te zijn. In eerste instantie leek dit geen probleem maar na 

verloop van tijd toen ik steeds meer vrouw werd kwam er meer weerstand van collega’s op de werkvloer. Deze 

weerstand uitte zich in negeren, tegenwerken en weigering om met mij samen te werken. Ik voelde mij steeds 

meer geïntimideerd door een groep collega’s, met regelmaat kreeg ik te horen dat ik maar weer eens normaal 

moest gaan doen. Ik voelde mij in alle lagen van de organisatie afgewezen en niet gehoord. 

 

Al jarenlang bekleedde ik een leidinggevende functie binnen het bedrijf. Door mijn transitie werd ik vervolgens 

gedwongen om op een andere afdeling ongeschoolde arbeid te gaan verrichten. 

De cultuur op deze afdeling voelde erg onveilig en ik merkte dat ik daar niet mezelf kon zijn. Er werd mij verteld dat 

ik dat maar moest accepteren. Ook kon ik geen gebruik maken van de dameskleedkamer en toilet omdat collega’s 

zich niet met mij wilden omkleden. Tijdens de lunchpauzes zat ik in mijn auto te eten omdat ik mij niet welkom 

voelde. Ik heb geprobeerd hierover te praten met mijn leidinggevende en met de vertrouwenspersoon maar dit 

leverde voor mij niet het gewenste resultaat op.  

 

Omdat ik mij gediscrimineerd voelde heb ik contact gelegd met Art.1 NOG, en heb hen gevraagd om naar mijn 

verhaal te luisteren en gevraagd of zij mijn melding verder wilden onderzoeken.  

Er werd een afspraak ingepland voor een intakegesprek. Dit gesprek is uiteindelijk door mij uitgesteld omdat ik het 

op mijn werk niet meer aankon en werd opgenomen in de crisisopvang. Tijdens deze opname werd mij duidelijk 

dat ik niet meer terug kon naar deze werkgever. Na mijn opname heb ik vervolgens opnieuw contact opgenomen 

met Art.1 NOG en heeft het intakegesprek alsnog doorgang gevonden.  

 

Na het eerste gesprek met mijn klachtbehandelaar werd mij uitgelegd dat er een onderzoek gestart kon worden op 

basis van de door mij aangeleverde stukken en verhaal. Dit aan de hand van een hoor wederhoor procedure. Hier 

stemde ik mee in. Ik vond de start van deze procedure heel zwaar, ik kreeg te maken met veel herbelevingen van 

wat ik had meegemaakt. De ondersteuning van de klachtbehandelaar was hierin heel fijn en samen hebben wij 

mijn kant van het verhaal op papier gezet. Dit was voor mij de eerste stap naar verwerking.  

 

Er kwam een reactie op mijn brief maar mijn gevoel van ongelijke behandeling werd niet weggenomen. Samen met 

de klachtbehandelaar heb ik een reactie geschreven op de brief van de werkgever. Er gingen brieven over en weer 

maar in mijn ogen bleef de werkgever mijn kant van het verhaal ontkennen. Elke reactie veroorzaakte veel emotie 

bij mij. Gelukkig werd ik hierin ondersteund door de klachtbehandelaar en werd mij ook telkens gezegd dat als  

ik wilde stoppen met de procedure, dat ook kon. Dat gaf mij de ruimte om door te gaan. Uiteindelijk ontstond er een 

patstelling. Ik had twee mogelijkheden: stoppen of naar het College voor de Rechten van de Mens gaan en hen te 

vragen om over deze zaak een oordeel te geven. Dit verzoek was voor mij heel belangrijk, ongeacht de uitkomst 

zou ik dan eindelijk voor mezelf deze procedure kunnen afronden. Om die reden heb ik mijn klachtbehandelaar 

gemachtigd om namens mij dit verzoek in te dienen bij het College. 

 

De keuze om door te gaan met een verzoek tot oordeel gaf mij veel positieve energie. 

Eindelijk zou ik deze nare periode voor mezelf kunnen afsluiten. De klachtbehandelaar gaf aan dat ik deze zaak 

misschien niet zou winnen gezien het verweer van de werkgever. Toch werd ik gesteund om deze zaak in te 

dienen omdat zij zag dat ik deze afsluiting hard nodig had. Het College voor de Rechten van de Mens nam ons 

verzoek om  

 

http://art1-nog.nl/
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oordeel in behandeling en er volgde een zitting. De dag van de zitting was ik heel erg gespannen. Ook omdat ik 

geconfronteerd werd met het weerzien van mijn inmiddels ex-werkgever. Het bracht een hoop pijn naar boven.  

 

De aanwezigheid van de klachtbehandelaar gaf mij voldoende kracht en vertrouwen om mijn verhaal te doen. 

Achteraf was het heel erg zwaar geweest om daar te staan. Maar het gevoel van rust en afsluiting kan ik eigenlijk 

niet onder woorden brengen. 

 

Helaas heb ik de zaak niet gewonnen maar toch voel ik winst, mede dankzij de ondersteuning van Art.1 NOG. Nu, 

na 1,5 jaar ondersteuning, kan ik weer verder en ik hoop dat ik in de toekomst mijn ervaring kan gebruiken om 

voorlichting te geven op scholen. 

 

Zie volledig oordeel: 

https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-48 
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