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Inleiding 
 
Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft een breed draagvlak: het bureau 
ontvangt subsidie van de 6 Flevolandse gemeenten.   
 
Sinds 28 juli 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) van 
kracht. Deze wet verplicht gemeenten hun inwoners toegang te bieden tot een 
laagdrempelige en onafhankelijke antidiscriminatievoorziening, waar zij terecht kunnen 
voor advies en bijstand. De 6 Flevolandse gemeenten spreken daarop uit Bureau Gelijke 
Behandeling Flevoland te beschouwen als hun antidiscriminatievoorziening in de zin van 
de wet. Begin 2010 wordt de samenwerking vastgelegd in een verordening. Alle 
Nederlandse gemeenten dienden vóór 28 januari 2010 uitvoering te geven aan de wet. 
Het toezicht hierop berust bij de provincies. 
 
In 2016 hebben gemeenten de taak om het Ministerie van BZK voor 1 april een overzicht 
te geven van het aantal meldingen 2015 inzake ervaren discriminatie: 

- door inwoners van hun gemeente waarbij het voorval plaatsvond binnen de eigen 
gemeente, 

- door inwoners van hun gemeente waarbij het voorval plaatsvond buiten de eigen 
gemeente, 

- door inwoners van buiten de gemeente waarbij het voorval plaatsvond binnen de 
grenzen van de eigen gemeente.  

 
Het personeelsbestand van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland bestaat per maart 2016 
uit 3,17 FTE. Twee administratieve vrijwilligers werken samen 8 uren per week (0,33 
FTE). De stichting begeleidt zowel HBO-stagiaires (SJD en MWD) als MBO-stagiaires in de 
eindfase van hun studie en heeft daarnaast een werkervaringsplaats voor iemand met 
een beperking. 
 
Voorzitter van het bestuur (situatie maart 2016) is mevrouw S. Kroeke - v.d. Wiel 
(Almere), penningmeester is dhr. F. Boundati (Noordoostpolder). Secretaris is mevr. S. 
Ouali (Almere). Lid van het bestuur is verder: mevr. L. Suarez Tripp (Lelystad).     
 
Vanaf 18 augustus 2008 hanteert de stichting, die tot dan toe Anti Discriminatie Bureau 
Flevoland heette, de naam: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.  
De stichting heeft twee kantoorruimten: 
- De Veste 10-02, 8231 JA Lelystad (voor Lelystad, Dronten, Urk en de 

Noordoostpolder)  
- Zoetelaarpassage 27, 1315 AV Almere (voor Almere en Zeewolde). 
- In de loop van 2016 zal een nieuw kantoor op de Flevostraat in Almere worden 

betrokken, aangezien de huur van het huidige kantoor niet kan worden verlengd. Het 
gebouw aan de Zoetelaarpassage krijgt een andere bestemming.  

Indien gewenst, b.v. vanwege handicap van de melder , vindt intake op locatie elders in 
Flevoland plaats.  
 

Missie en kerntaken 
 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland kent een brede doelstelling en richt zich op alle 
vormen van discriminatie: zowel naar ras/etnische afkomst, sekse, religieuze overtuiging, 
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als naar seksuele geaardheid. Ook discriminatie naar leeftijd of (arbeids)handicap horen 
tot het werkterrein van het Bureau. 
 
Om dit doel, namelijk het bestrijden van discriminatie in de genoemde brede zin, te 
bereiken onderscheidt Bureau Gelijke Behandeling Flevoland drie kerntaken: 

1. een curatieve taak: klachtbehandeling, advies en begeleiding slachtoffers, 
bemiddeling bij conflicten,  

2. registratie klachten t.b.v. regionale en landelijke rapportages en monitoring 
discriminatie incidenten, 

3. een preventieve taak: voorlichting, trainingen en gastlessen, advies en helpdesk, 
beleidsadvisering, ondersteunen (lokale) organisaties, documentatie. 
 

Door middel van projecten wordt zowel de curatieve als de preventieve taak van het 
bureau versterkt. Ook de naamsbekendheid wordt hierdoor groter. 

 
Ondersteuning door het Bureau is voor individuen kosteloos. Organisaties wordt in 
sommige gevallen gevraagd om een bijdrage in de kosten. 
 
Inwoners van de gehele provincie Flevoland kunnen een beroep doen op ondersteuning 
door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. 
 

Wettelijk kader discriminatie en gelijke behandeling 
 
De Nederlandse wetgeving bevat een aantal wetsartikelen, dat expliciet discriminatie 
verbiedt. Met name in het strafrecht zijn deze artikelen uitgewerkt (artikel 90 quater, 
artikel 137 c,d,e,f,g en 429 quater). In het burgerlijk recht is de basis voor vervolging in 
een discriminatiezaak artikel 162, boek 6, BW: de onrechtmatige daad. Eveneens van 
groot belang is artikel 1 van de Grondwet, nader uitgewerkt in de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling (AWGB), die in 1994 van kracht is geworden. 
Deze wetten vormen het juridisch kader waaraan Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
de binnengekomen klachten en meldingen toetst. Zo nodig wordt daarbij advies 
gevraagd (en gegeven!) aan derden.  
 
Grondwet 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’.   
 

Positionering 
 
Gestart als extern project van Axion is Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (voorheen 
ADB Flevoland) sinds december 2002 een zelfstandige, onafhankelijke stichting. 
Voor de Stichting zijn intensieve relaties met samenwerkingspartners onontbeerlijk. 
Met OM en politie vindt regulier overleg (1x per 3 maanden) plaats in het zgn. RDO: 
Regionaal Discriminatie Overleg.  
Overige natuurlijke samenwerkingspartners voor de Stichting zijn: Welzijnsinstellingen, 
Sociaal-Raadslieden, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Juridisch Loketten, 
Slachtofferhulp, buurtbemiddeling, zelforganisaties en vanzelfsprekend gemeenten. 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is tot eind 2010 lid van de vereniging Art.1.  
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Per 30 december 2010 is deze vereniging opgeheven, naar aanleiding van een advies van 
Bureau Berenschot aan de rijksoverheid, waarin stond dat de voornaamste taken Van 
Art. 1, het behartigen van de belangen van de branche én het adviseren van de overheid, 
elk beter vanuit een zelfstandige rechtsvorm konden plaatsvinden. Inmiddels is sprake 
van een zelfstandige branche-organisatie van antidiscriminatievoorzieningen (LBA, sinds 
5 augustus 2010, gewijzigd in Landelijke Vereniging tegen Discriminatie - LVtD, 
november 2015 -) en een kenniscentrum, in de loop van 2012 ondergebracht bij RADAR 
in Rotterdam. Gezamenlijk leveren de antidiscriminatievoorzieningen verenigd in de LVtD 
gegevens aan voor de jaarlijkse rapportage `Kerncijfers  ADB’s  en  Meldpunten’.   
In het kader van de WGA rapporteert elke antidiscriminatievoorziening naar die eigen 
gemeenten, waarmee in het kader van deze wet een overeenkomst is afgesloten.  
In oktober 2015 heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland de monitor 2009-2014 
uitgebracht over discriminatiemeldingen in de provincie Flevoland. 
 
Landelijk wordt verder samengewerkt met het College voor de Rechten van de Mens 
(CRM, voorheen Commissie Gelijke Behandeling), Ieder(in), voorheen CG-Raad 
(Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland), Movisie en het LECD-OM 
(Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie).  
Diverse organisaties voorzien Bureau Gelijke Behandeling Flevoland van materialen voor 
preventie-activiteiten en gastlessen over discriminatie en vooroordelen. Sinds 2007 
ontwikkelt het Bureau daarnaast ook eigen materialen. Samen met eigen LHBT-
vrijwilligers worden ook gastlessen seksuele diversiteit gegeven. 
De Stichting fungeert als trekker van het horeca-deurpanel ROSA (Regels Op Stap 
Uitgaan Almere) en de stuurgroep LHBT Lelystad, neemt deel aan het Groot-team 
Zeewolde en het Breed Overleg WMO Noordoostpolder. Voor Lelystad is BGBF 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het LHBT-beleid: lelystad-Regenboogstad. Twee 
medewerkers van BGBF zijn vrijwillig ambassadeur van de Roze Loper. In zowel Almere 
als Lelystad heeft het Bureau samen met resp. de Schoor en de Stichting Welzijn 
Lelystad een coördinerende rol bij resp. de Almeredialoog en de Lelystaddialoog.  
De startende en ervaren  gespreksleiders  van  deze  stadsdialogen  over  actuele  thema’s  
worden in het hanteren van de dialoogmethode getraind door een medewerker van 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Ook onderzoekt de stichting signalen van etnisch 
profileren (project `Kapot Moeilijk’).  Sinds  het  voorjaar  van  2015  werkt  BGBF  samen  met  
vrijwilligers in de werkgroep racisme Lelystad/Almere aan bewustwording rond alledaags 
racisme. 
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1 Producten behorend bij WGA 
 
Toelichting op de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen 
(WGA)  taken door Bureau Gelijke Behandeling voor de 6 gemeenten in Flevoland. 

x Bureau Gelijke Behandeling Flevoland berekent de kosten van de voorziening in 
het kader van de WGA naar evenredigheid van inwoneraantal door aan de 
gemeenten in het werkgebied. Met deze voorziening zijn de volgende taken en 
prestaties gemoeid: 

x BGBF draagt zorg voor onafhankelijke bijstand aan klager en registratie van 
klachten conform het landelijk protocol klachtbehandeling. 

x BGBF zorgt voor laagdrempelige toegankelijkheid voor het indienen van klachten 
en garandeert, indien de 6 gemeenten de gevraagde bijdrage van 0,38 euro per 
inwoner betalen, een fysieke en telefonische bereikbaarheid van 40 uur per week. 
De organisatie is verder dag en nacht digitaal bereikbaar. 

x BGBF borgt de kwaliteit van het personeel. De vereisten in de Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de WGA zijn daarbij de minimumstandaard. De 
organisatie heeft een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en zorgt voor 
regelmatige nascholing. In dienst zijnde klachtbehandelaars verenigen 
deskundigheid op het gebied van strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en 
alle andere gangbare (klacht)procedures. Zij nemen deel aan 
intervisiebijeenkomsten  met  collega’s  van  andere  antidiscriminatievoorzieningen. 

x BGBF garandeert de registratie van klachten en meldingen conform de WGA, het 
Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en de Ministeriële Regeling 
(MR) in een landelijk gehanteerd digitaal registratieprogramma (LBAnet). 

x BGBF garandeert dat het College van Burgemeester en Wethouders jaarlijks voor 
1 maart de registratiegegevens ten aanzien van het vorige jaar ontvangt of zo 
veel eerder als in de verordening met de betreffende gemeente is 
overeengekomen. Het College kan daarmee voor 1 april voldoen aan de 
rapportageverplichting conform de WGA aan de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK). BGBF hanteert daarbij het door het Ministerie 
vastgestelde format zoals dat nu geldt of in de toekomst zal worden gewijzigd. 

x BGBF neemt deel aan het regionaal discriminatieoverleg (RDO). In dit in de 
Aanwijzing Discriminatiezaken door de Procureurs Generaal ingestelde periodieke 
overleg met politie, Openbaar Ministerie en gemeenten komen 
discriminatieklachten aan de orde en wordt de voortgang in strafrechtzaken 
besproken en bevorderd. Naast dit gestructureerde periodieke contact is er in de 
praktijk regelmatig tussentijds overleg over operationele vraagstukken met 
betrekking tot concrete zaken. 

x BGBF voert PR-activiteiten uit gericht op de totaliteit van het werkgebied om de 
naamsbekendheid van de WGA-voorziening te bevorderen. 
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1.1 Klachtbehandeling 
In deze paragraaf volgt een uiteenzetting van de klachtbehandeling per gemeente. Het 
aantal meldingen naar discriminatiegrond, terrein, aard, behandeling en oordeel wordt 
toegelicht en vergeleken met het voorgaande jaar 2014.  
 
Het totaal aantal klachten in Flevoland is 344 in 2015 ten opzichte van 298 meldingen in 
2014 (exclusief die meldingen mbt uitspraken van Wilders).  
 
Aantal registraties Flevoland per jaar 2014-2015 
Jaar 2014 2015 
Aantal 726 339 
incl.TW 731 344 
*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Almere over voorvallen in de gemeente Almere  
 
Hieronder volgt een toelichting op de discriminatiegronden: zoals door wetgeving 
bepaalt: 
 
Herkomst, kleur, ras: Het begrip ras dient in overeenstemming met de definitie in het 
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 
(IVUR) en jurisprudentie van de Hoge Raad ruim te worden uitgelegd en omvat tevens: 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, maar ook fysieke, etnische, 
geografische, culturele en historische kenmerken kunnen ertoe leiden dat er sprake is 
van discriminatie op grond van herkomst, kleur, ras. 
Godsdienst: Het begrip godsdienst dient overeenkomstig de Grondwet en internationale 
verdragen ruim te worden uitgelegd en omvat niet alleen het hebben van een 
geloofsovertuiging, maar ook het zich ernaar gedragen. Dit laatste aspect wordt ook wel 
`handelingsvrijheid’  genoemd. 
Levensovertuiging: Onder levensovertuiging wordt verstaan een min of meer coherent 
stelsel van ideeën, waarbij sprake is van fundamentele opvattingen over het menselijk 
bestaan. 
Politieke overtuiging: Hierbij gaat het om een politieke gezindheid die kan worden 
afgeleid uit uitingen of lidmaatschappen. 
Nationaliteit: Klachten op deze grond hebben betrekking op het niet of onder minder 
gunstige voorwaarden aanbieden van goederen of diensten aan personen die niet 
beschikken over de Nederlandse nationaliteit en/of die in het bezit zijn van een tijdelijke 
verblijfsvergunning. 
Geslacht: Hierbij gaat het veelal om vrouwen die ongelijk worden behandeld ten 
opzichte van mannen en dan vooral bij arbeid, bijvoorbeeld minder gunstige 
arbeidsvoorwaarden bij salaris, promotie, doorstroom en benadeling op grond van 
zwangerschap. Het kan echter ook gaan om mannen die nadelig worden behandeld ten 
opzichte van vrouwen. Discriminatieklachten van transgenders vallen eveneens onder de 
discriminatiegrond geslacht. 
Seksuele gerichtheid: Het gaat daarbij om voorvallen n.a.v. de (vermeende) homo- of 
heteroseksuele gerichtheid van de melder. Biseksualiteit valt hier ook onder. Bij deze 
meldingen zijn de klachten inzake schelden tegen politie-ambtenaren opgenomen 
(voorbeeld: homo, vuile flikker). 
Leeftijd: De Wet Leeftijd heeft betrekking op onderscheid bij de arbeid, het vrije beroep 
en het beroepsonderwijs. Naast de arbeidsmarkt betreft een deel van de klachten 
leeftijdsdiscriminatie bij commerciële dienstverlening en collectieve voorzieningen. 
Klachten over voorzieningen hebben vooral betrekking op regels van de overheid waarbij 
leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. Klachten over dienstverlening betreffen vooral 
uitsluiting van bepaalde diensten op grond van leeftijd. Deze klachten vallen echter 
buiten de reikwijdte van de (huidige) wetgeving. Er is wel een Europese Richtlijn in 
voorbereiding die discriminatie verbiedt op grond van leeftijd (en handicap, seksuele 
gerichtheid, godsdienst of levensovertuiging) bij onder andere de toegang tot goederen 
en diensten. 
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Handicap of chronische ziekte: De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte verbiedt het maken van onderscheid bij arbeid, het vrije beroep, 
primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en wonen. In 2012 is de Wet 
uitgebreid met openbaar vervoer. 
Burgerlijke staat: Deze grond heeft betrekking op onderscheid op grond van de in 
Nederland erkende vormen van samenlevingsverbanden. Onderscheid tussen mensen 
met en zonder kinderen kan echter leiden tot indirect onderscheid op grond van 
burgerlijke staat, omdat gehuwde mensen significant vaker kinderen hebben dan 
ongehuwde mensen. 
Niet-wettelijke gronden: Het gaat hierbij om de meest uiteenlopende (vermeende) 
discriminatiegronden die vooralsnog niet onder de reikwijdte van de 
gelijkebehandelingswetgeving vallen: b.v. sociale of financiële positie, inkomen, 
woonplaats, postcode en het hebben van een strafblad. Daarnaast worden vanaf 
1 januari 2012 o.a. piercings, tatoeages, haardracht, kledingstijl, lichaamsgewicht en –
lengte onder niet-wettelijke gronden geregistreerd. 
Arbeidsduur: Het nadelig behandelen van personen met een parttime baan ten opzichte 
van personen met een fulltime baan. 
Antisemitisme en islamofobie: Naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen 
worden vanaf 2014 meldingen over deze twee gronden apart in de meldingsoverzichten 
opgenomen op verzoek van de ministeries van BZK en SZW. 
 
 
1.1.1 Klachtbehandeling Almere 
 
Aantal klachten 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in Almere is in 2015  167. In 2014 
waren dit er nog 473. Het grote verschil in aantal wordt veroorzaakt doordat er in 2014 
veel meldingen zijn geweest n.a.v. de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Wilders vroeg toen aan zijn aanhang  
of  zij  meer  of  minder  Marokkanen  wilden.  Zijn  publiek  scandeerde  toen    ‘  Minder,  minder,  
minder’.  Hierop  reageerde  Wilders  met  ‘  Dan  gaan  we  dat  regelen’.  Wanneer  de  
registraties die hierop betrekking hebben niet worden meegerekend gaat het om 148 
registraties in 2014. In 2015 waren er dan 19 meldingen meer dan in 2014.  
 

 
         2014          2015 

Aantal meldingen   466 164 
Aantal meldingen  incl.TW * 473 167 
*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Almere over voorvallen in de gemeente Almere  
 
Discriminatiegrond 
De discriminatiegrond die het meest gemeld wordt is, evenals in eerdere jaren, 
herkomst/kleur/ras. Wanneer de meldingen m.b.t. de uitspraken van Wilders niet mee 
worden geteld, komt deze grond 22 keer vaker voor dan in 2014.  
Politieke gezindheid is een grond waarop eveneens meer meldingen geregistreerd zijn 
dan in 2014 (van 1 naar 6 maal). Het varieert hier van een aanhanger van de PVV die 
geen aangifte mag doen, beledigende berichten op Twitter over politieke voorkeur, tot 
uitspraken over een PVV-tegenstander.  
Naast deze toenames valt ook een afname in aantal meldingen op, namelijk meldingen 
op grond van nationaliteit. Waren er in 2014 nog 6 meldingen die hier betrekking op 
hadden, in 2015 zijn het er slechts 2.  
Bij de overige gronden zijn geen opvallende verschuivingen in het aantal meldingen te 
zien. Na herkomst/kleur/ras is leeftijd evenals in 2014 de grond waar de meeste 
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meldingen over worden ontvangen. Het gaat hier vrijwel altijd om vacatures waarin een 
leeftijdseis staat vermeld of om een melder die aangeeft niet in aanmerking te komen 
voor een vacature en vermoedt dat zijn/haar leeftijd hier de oorzaak van is. 
Discriminatie op grond van godsdienst werd in 2014 14 maal geregistreerd. In 2015 is 
gestart met het apart vermelden van moslimdiscriminatie. Dit kwam 15 keer voor. In 
2014 werden deze meldingen nog geregistreerd onder de grond godsdienst.  
 
Tabel A1: Registraties naar discriminatiegrond 2014-2015 Almere 
Grond* 2014 2015 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 2 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 13 10 
Godsdienst 14 0 
Moslimdiscriminatie** nvt 15 
Handicap/Chronische ziekte 7 7 
Herkomst/kleur/ras 394 94 
Antisemitisme 5 2 
Leeftijd 18 18 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 6 2 
Politieke gezindheid 1 6 
Seksuele gerichtheid 9 11 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 16 15 
Overig/onbekend 0 0 

 
483 182 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
**Apart geregistreerd sinds 2015, werd eerder onder godsdienst geregistreerd 
 
 
Maatschappelijk terrein 
Evenals in de andere Flevolandse gemeenten is arbeidsmarkt het terrein waarop 
discriminatie in 2015 het meest wordt gemeld, namelijk 50 maal. Dit is ongeveer even 
vaak als in 2014. 
Opvallend is de toename van het aantal meldingen op de terreinen collectieve 
voorzieningen  (van 7 naar 17) en openbare ruimte (van 6 naar 17). Beide komen nu 
even vaak voor als meldingen met het terrein commerciële dienstverlening dat ook 17x 
wordt genoemd. Het gaat bij collectieve voorzieningen vooral om meldingen over 
gezondheidszorg, uitkeringsinstanties en overheidsinstellingen. Meldingen over de 
openbare ruimte gaan veelal over onbekenden die opmerkingen maken over de melders, 
waardoor zij zich niet veilig meer voelen op straat. 
 
Tabel A2: Registraties naar terrein 2014-2015 Almere 
Terrein 2014 2015 
Arbeidsmarkt 53 50 
Buurt/wijk 17 13 
Collectieve voorzieningen 7 17 
Commerciële dienstverlening 19 17 



11 
 

Horeca/amusement 8 9 
Huisvesting 0 3 
Media/reclame 11 10 
Onderwijs 8 11 
Openbare ruimte 6 17 
Politie/justitie 11 12 
Privésfeer 1 4 
Publieke/politieke opinie 325 0 
Sport/recreatie 3 2 
Overig/onbekend 4 2 

 
473 167 

 
 
Combinatie grond/terrein 
Discriminatie op grond van herkomst/kleur/ras komt op veel terreinen voor. 
Herkomst/kleur/ras wordt vooral genoemd als grond bij discriminatie op de arbeidsmarkt 
(23x), in de openbare ruimte(12x), bij commerciële dienstverlening(12x), in 
buurt/wijk(11x) , media en reclame (8x), politie (8x), onderwijs (6x) en collectieve 
voorzieningen (6x). Op andere terreinen wordt 3x of minder melding van discriminatie op 
grond van herkomst/kleur/ras gemaakt.  
Naast de grond herkomst/kleur/ras, die zoals eerder vermeld 23x voor komt bij 
meldingen over arbeidsmarkt, hebben 10 meldingen als grond leeftijd, 6x gaat het om 
geslacht en 5x om godsdienst. Ook een combinatie van gronden kan voorkomen. De 
overige gronden komen 3x of minder voor. De meldingen m.b.t. leeftijd en geslacht 
hebben over het algemeen betrekking op werving en selectie. 
Zowel bij commerciële dienstverlening als bij openbare ruimte gaat het daarbij zoals 
eerder vermeld 12x om de discriminatiegrond herkomst/kleur/ras. De meldingen over 
collectieve voorzieningen hebben 6x betrekking op herkomst/kleur/ras, 3x op leeftijd, 3x 
zijn er niet-wettelijke gronden, 2x seksuele gerichtheid, 2x handicap/chronische ziekte en 
1x seksuele gerichtheid. Bij de meldingen over voorvallen in  de openbare ruimte gaat 
het vaak om vijandige bejegening m.b.t. herkomst/kleur/ras of geloof.  
 
 
Aard 
Er is sprake van een stijging van het aantal meldingen waarbij vijandige bejegening, 
bedreiging en geweld gemeld wordt, namelijk van 60 (exclusief meldingen m.b.t. 
uitspraken Wilders) naar 73. Dit kan te maken hebben met het beeld over de islam en  
dat is ontstaan na de aanslagen in Parijs. Ook de verharding van het debat over 
vluchtelingen kan invloed hebben gehad (zie ook 1.8 toelichting regionale en landelijke 
ontwikkelingen).   
 
Tabel A3: Registraties naar aard 2014-2015 Almere 
Aard* 2014 2015 
Omstreden behandeling 88 91 
Vijandige bejegening 385 73 
Bedreiging 6 14 
Geweld 8 13 
Overig 1 1 
Vernieling 4 3 
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Doelbekladding 1 0 

 
493 195 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
Klachtbehandeling 
De verschillen in aantal bij de wijze van klachtbehandeling hebben vooral te maken met 
de meldingen in 2014 n.a.v. de uitspraken van Wilders. Hierdoor is in 2014 vaker 
advies/informatie verstrekt en ook wordt bijstaan in procedures vaker geregistreerd. 
Worden de registraties m.b.t. Wilders niet meegerekend, dan wordt in 2014 119 maal 
advies/informatie gegeven en worden melders 53 maal bijgestaan in procedures. Er 
wordt in 2015 minder vaak doorverwezen. Er is verder vaker sprake van uitsluitend 
registratie. Dit gebeurt als een melder een voorval slechts wil laten registreren of als er 
over een voorval geen verdere informatie te verkrijgen is. 
 
Tabel A4: Registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2014-2015 Almere 
Wijze van behandeling 2014 2015 
Advies/informatie 444 124 
Beïnvloeding beleid 8 11 
Bemiddeling 9 11 
Bijstaan in procedures 378 63 
Doorverwijzing 10 5 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 15 22 
Overig 0 0 

 
864 236 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
Opvallend is dat in 2015 vaker een vermoeden van discriminatie en sprake van 
discriminatie wordt geregistreerd, maar ook vermoeden geen discriminatie komt vaker 
voor. 
 
Tabel A5: Registraties naar oordeel 2014-2015 Almere* 
Oordeel 2014 2015 
Sprake van discriminatie 17 25 
Geen sprake van discriminatie 28 31 
Vermoeden van discriminatie 22 54 
Vermoeden geen discriminatie 24 10 
Geen oordeel 23 22 
Nog in behandeling 359 25 

 
473 167 

 
Voorbeelden van meldingen: 
1) Een winkel heeft speciale regels voor scholieren. Zij moeten hun tas onbewaakt 
achterlaten, ze mogen maar met 8 scholieren tegelijk naar binnen en moeten gebruik 
maken van een speciale kleur mandje. Melder geeft aan dit discriminatie op grond van 
leeftijd te vinden. Er is uitgelegd dat winkels huisregels mogen opstellen ter bescherming 
van hun goederen en dat er wettelijk geen sprake is van discriminatie. 
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2) Melder heeft gesolliciteerd naar de functie chauffeur. In de vacature staat dat 
kandidaten een interne opleiding krijgen. Volgens betrokkene zou hij in aanmerking 
moeten komen om de opleiding te volgen. Hij heeft een brief gestuurd met het verzoek 
om uitleg  waarom hij niet in aanmerking komt voor de opleiding, maar heeft geen 
reactie ontvangen. Hij denkt dat de afwijzing met zijn herkomst en/of leeftijd te maken 
heeft. BGBF heeft een brief verstuurd aan het bedrijf waarin wordt gevraagd naar de 
redenen waarom melder niet is uitgenodigd. Deze melding is nog in behandeling. 
 
1.1.2 Klachtbehandeling Dronten 
 
Aantal klachten 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in Dronten is in 2015 32. In 2014 
waren dit er nog 33. In 2014 hadden 13 meldingen betrekking op de uitspraken van 
Geert Wilders over Marokkanen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar. 
Wilders vroeg toen aan zijn aanhang  of zij meer of minder Marokkanen wilden. Zijn 
publiek  scandeerde  toen    ‘  Minder,  minder,  minder’.  Hierop  reageerde  Wilders  met  ‘  Dan  
gaan  we  dat  regelen’.  Wanneer  de  registraties  die  hierop  betrekking  hebben  niet worden 
meegerekend gaat het om 20 registraties in 2014. Er is dan sprake van een aanzienlijke 
toename van het aantal discriminatieregistraties in 2015.  
 

 
         2014          2015 

Aantal meldingen  31 30 
Aantal meldingen incl.TW 33 32 
*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Dronten over voorvallen in de gemeente Dronten  
 
Discriminatiegrond 
De discriminatiegrond die het meest gemeld wordt is herkomst/kleur/ras. Wanneer de 
meldingen m.b.t. de uitspraken van Wilders niet mee worden geteld, komt deze grond 8 
keer vaker voor dan in 2014. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitgescholden worden voor 
kut-Marokkaan op straat of gepest worden op het werk vanwege de herkomst. Ook het 
aantal meldingen op grond van geslacht is behoorlijk toegenomen, namelijk van 1 naar 
6. Bij 4 van deze meldingen gaat het om vacatures waarin een geslachtseis staat 
vermeld. 
 
Tabel D1: Registraties naar discriminatiegrond 2014-2015 
Dronten 
Grond* 2014 2015 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 1 6 
Godsdienst 3 1 
Moslimdiscriminatie** 

 
2 

Handicap/Chronische ziekte 1 0 
Herkomst/kleur/ras 16 11 
Antisemitisme 

 
1 

Leeftijd 6 5 
Levensovertuiging 0 0 
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Nationaliteit 0 0 
Politieke gezindheid 0 0 
Seksuele gerichtheid 2 4 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 4 3 
Overig/onbekend 0 0 

 
33 33 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
**Apart geregistreerd sinds 2015, werd eerder onder godsdienst geregistreerd 
 
 
Maatschappelijk terrein 
Vooral het aantal registraties op het terrein openbare ruimte is toegenomen. Is er in 
2014 slechts één voorval in de openbare ruimte geregistreerd, in 2015 zijn het er 6. Ook 
in Dronten is, net als in de rest van de provincie, het meest sprake van melding van 
discriminatie op de arbeidsmarkt, namelijk 13 keer. 
 
Tabel D2: Registraties naar terrein 2014-2015 Dronten 
Terrein 2014 2015 
Arbeidsmarkt 10 13 
Buurt/wijk 0 3 
Collectieve voorzieningen 1 2 
Commerciële dienstverlening 3 1 
Horeca/amusement 0 0 
Huisvesting 0 2 
Media/reclame 1 1 
Onderwijs 1 0 
Openbare ruimte 1 6 
Politie/justitie 0 0 
Privésfeer 1 1 
Publieke/politieke opinie 13 0 
Sport/recreatie 1 3 
Overig/onbekend 1 0 

 
33 32 

Combinatie grond/terrein 
Alle voorvallen die plaats vonden in de openbare ruimte hebben als discriminatiegrond 
herkomst/kleur/ras. De voorvallen in buurt/wijk hebben alle betrekking op seksuele 
gerichtheid. 
De discriminatieregistraties die als terrein arbeidsmarkt hebben, kennen diverse gronden. 
Geslacht wordt 5x geregistreerd (waarvan eenmaal in combinatie met seksuele 
gerichtheid), leeftijd wordt eveneens 5x vermeld, godsdienst 1x, herkomst/kleur/ras 1x 
en niet-wettelijke gronden ook 1x. Zeven van deze registraties hadden betrekking op 
werving/selectie waarbij een voorkeur is aangegeven voor geslacht of een leeftijd is 
vermeld. 
 
Aard 
Er sprake van een stijging van de meldingen waarbij vijandige bejegening en geweld 
gemeld wordt, namelijk van 7 zonder meldingen m.b.t. uitspraken Wilders, naar 14 in 
2015. Bij aard is het opvallend dat in 2014 geen enkele melding geweld betrof, terwijl dit 
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in 2015 6 x wordt geregistreerd. Dit kan te maken hebben met het beeld over de islam 
dat is ontstaan na de aanslagen in Parijs. Ook de verharding van het debat over 
vluchtelingen kan invloed hebben gehad. 
 
Tabel D3: Registraties naar aard 2014-2015 Dronten* 
Aard* 2014 2015 
Omstreden behandeling 14 16 
Vijandige bejegening 20 14 
Bedreiging 0 0 
Geweld 0 6 
Overig 0 0 
Doelbekladding 0 0 
Vernieling 0 2 

 
34 38 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
Klachtbehandeling 
De verschillen in aantal bij de wijze van klachtbehandeling hebben vooral te maken met 
de meldingen in 2014 n.a.v. de uitspraken van Wilders. Hierdoor is in 2014 vaker 
advies/informatie verstrekt en ook wordt bijstaan in procedures vaker geregistreerd. 
Worden de registraties m.b.t. Wilders niet meegerekend, dan wordt in 2014 18 maal 
advies/informatie gegeven en worden melders 5 maal bijgestaan in procedures. Er is 
vaker sprake uitsluitend registratie. Dit gebeurt als een melder een voorval slechts wil 
laten registreren of als er geen verdere informatie te krijgen is. 
 
Tabel D4: registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2014-2015 Dronten 
Wijzen van behandeling* 2014 2015 
Advies/informatie 31 17 
Beïnvloeding beleid 6 7 
Bemiddeling 0 0 
Bijstaan in procedures 18 8 
Doorverwijzing 1 0 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 2 8 
Overig 0 0 
  58 40 
* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
Opvallend is dat in 2015 vaker een vermoeden van discriminatie en sprake van 
discriminatie wordt geregistreerd. Het oordeel geen discriminatie komt juist minder vaak 
voor. 
 
Tabel D5: Registraties naar oordeel 2014-2015 Dronten 
Oordeel 2014 2015 
Sprake van discriminatie 5 9 
Geen sprake van discriminatie 6 3 
Vermoeden van discriminatie 4 10 
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Vermoeden geen discriminatie 1 1 
Geen oordeel 2 3 
Nog in behandeling 15 4 

 
33 30 

 
Voorbeelden:  
1) Dochter van melder fietst in Dronten vanuit het centrum naar huis. Onderweg wordt 
zij  uitgescholden  voor  “hoer”  en  “Jood”.  Zij  is  niet  Joods  en  draagt  ook  geen  herkenbare  
Joodse symbolen. Melder zelf draagt een gouden davidster en is jaren geleden ook al 
eens uitgescholden. Er is geadviseerd aangifte te doen. 
 
2) Een bedrijf heeft een advertentie geplaatst waarin wordt gezocht naar scholieren en 
eindexamenkandidaten. Door juist om deze groepen te vragen is er sprake van 
onderscheid op grond van leeftijd. Het bedrijf is hier over aangeschreven en heeft het 
beleid aangepast. 
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1.1.3 Klachtbehandeling Lelystad 
 
Aantal klachten 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in Lelystad is in 2015 99. In 2014 
waren dit er nog 180. Het grote verschil in aantal wordt veroorzaakt doordat er in 2014 
veel meldingen zijn geweest n.a.v. de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Wilders vroeg toen aan zijn aanhang  
of zij meer of minder Marokkanen wilden. Zijn publiek scandeerde toen    ‘  Minder,  minder,  
minder’.  Hierop  reageerde  Wilders  met  ‘  Dan  gaan  we  dat  regelen’.  Wanneer  de  
registraties die hierop betrekking hebben niet worden meegerekend gaat het om 79 
registraties in 2014. In 2015 waren er dan 20 meldingen meer dan in 2014.  
 

 
         2014          2015 

Aantal meldingen   179 94 
Aantal meldingen  incl.TW * 180 99 
*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Lelystad over voorvallen in de gemeente Lelystad  
 
Discriminatiegrond 
De discriminatiegrond die het meest gemeld wordt is herkomst/kleur/ras. Wanneer de 
meldingen m.b.t. de uitspraak van Wilders niet mee worden geteld, komt deze grond 11 
keer vaker voor dan in 2014. Na herkomst/kleur/ras is leeftijd de meest gemelde grond 
voor discriminatie. In een aantal gevallen gaat het hier om een vacature waarbij een 
leeftijdseis wordt vermeld, maar het gaat bijvoorbeeld ook om melders die vermoeden 
dat hun leeftijd een rol heeft gespeeld bij werving & selectie of arbeidsvoorwaarden. 
Discriminatie o.g.v. godsdienst is toegenomen. In alle gevallen gaat het om 
moslimdiscriminatie. 
 
 
Grond* 2014 2015 
Arbeidscontract 0 3 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 10 4 
Godsdienst 6 0 
Moslimdiscriminatie** 0 11 
Handicap/Chronische ziekte 5 7 
Herkomst 132 42 
Antisemitisme 1 7 
Leeftijd 11 12 
Levensovertuiging 0 1 
Nationaliteit 0 2 
Politieke gezindheid 2 1 
Seksuele gerichtheid 11 7 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 8 10 
Overig/onbekend 0 0 

 
186 107 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
**Apart geregistreerd sinds 2015, werd eerder onder godsdienst geregistreerd 



18 
 

Maatschappelijk terrein 
Ook hier is het meest gemelde terrein, net als in de rest van de provincie, arbeidsmarkt 
(namelijk 35x). Opvallend is de stijging van het aantal meldingen m.b.t. media en 
reclame. Het gaat hierbij om berichten op facebook, via email en twitter. In 6 van deze 
registraties gaat het om een mail van een en dezelfde persoon aan verschillende scholen. 
In deze mail is sprake van antisemitisme en wordt verwezen naar sites waarin de 
holocaust ontkend wordt. In Nederland heeft de Hoge Raad in 1995 bepaald dat 
Holocaustontkenning valt onder het discriminatieverbod en strafbaar is volgens de 
artikelen 137c (beledigen van een groep mensen ) en 137e (openbaar maken van een 
uitlating die beledigend is voor een groep mensen of aanzet tot haat) van het Wetboek 
van Strafrecht. Er is gebleken dat deze persoon in 2012 is veroordeeld voor 
antisemitisme en dat het CIDI in 2013 ook een aangifte tegen hem heeft gedaan.  
BGBF heeft aangifte gedaan vanwege antisemitisme en discriminatie op grond van art. 
137c Wetboek van Strafrecht (beledigen van een groep mensen). De zaak is nog in 
behandeling bij het Openbaar Ministerie. 
Het aantal meldingen in buurt/wijk is toegenomen van 10 in 2014 naar 13 in 2015. Ook 
het aantal voorvallen dat plaats vond in de openbare ruimte is toegenomen ( van 7 naar 
12). Het aantal meldingen op het terrein sport/recreatie is gestegen van 1 in 2014 naar 4 
in 2015. Twee melders is de toegang geweigerd bij dezelfde accommodatie vanwege het 
dragen van een niqab. 
 
Tabel L2: Registraties naar terrein 2014-2015 Lelystad 
Kolom1 2014 2015 
Arbeidsmarkt 34 35 
Buurt/wijk 10 13 
Collectieve voorzieningen 5 7 
Commerciële dienstverlening 9 9 
Horeca/amusement 1 1 
Huisvesting 0 2 
Media/reclame 2 10 
Onderwijs 5 2 
Openbare ruimte 7 12 
Politie/justitie 5 2 
Privésfeer 0 0 
Publieke/politieke opinie 101 0 
Sport/recreatie 1 4 
Overig/onbekend 0 2 

 
180 99 

 
Combinatie grond/terrein 
Het meest gemelde terrein waarop discriminatie plaats vond is zoals eerder gemeld 
arbeidsmarkt (35x). Er worden hierbij veel verschillende gronden geregistreerd.  De 
grond die hierbij het meest voorkomt is herkomst/kleur/ras (14x), gevolgd door leeftijd 
(8x) en handicap/chronische ziekte (4x).  Daarnaast worden de gronden geslacht, soort 
contract, nationaliteit, seksuele gerichtheid en godsdienst genoemd en eenmaal is de 
grond niet-wettelijk.  
De gronden die genoemd worden bij sport/recreatie zijn herkomst/kleur/ ras (1x), 
godsdienst (2x) en een combinatie van geslacht en herkomst/kleur/ras. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht_(Nederland)
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Aard 
Wanneer de meldingen m.b.t. de uitspraak van Wilders in 2014 niet mee worden geteld 
is er een opvallende stijging in het aantal meldingen van vijandige bejegening, namelijk 
van 26 naar 48. Dit kan te maken hebben met het beeld over de islam en  dat is 
ontstaan na de aanslagen in Parijs. Ook de verharding van het debat over vluchtelingen 
kan invloed hebben gehad.   
Bij meldingen over buurt/wijk gaat het om vijandige bejegening, bedreiging en vernieling 
of een combinatie van deze factoren. In de openbare gaat het om vijandige opmerkingen 
tegen voorbijgangers over herkomst, geloof (islam), antisemitisme of seksuele 
gerichtheid en om bekladdingen. Bij één voorval is iemand behalve uitgescholden tevens 
bedreigd en een ander voorval betrof naast vijandige bejegening ook mishandeling.  
 
Tabel L3: Registraties naar aard 2014-2015 Lelystad* 
Aard 2014 2015 
Omstreden behandeling 55 47 
Vijandige bejegening 127 48 
Bedreiging 6 9 
Geweld 6 2 
Overig 0 3 
Vernieling 3 1 
Doelbekladding 0 0 

 
197 110 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
 
Klachtbehandeling 
In de wijze van klachtbehandeling zijn, wanneer de meldingen m.b.t. de uitspraak van 
Wilders niet worden meegerekend, geen opvallende verschuivingen te zien, behalve dat 
het aantal doorverwijzingen is toegenomen. De afname van het aantal registraties 
‘beïnvloeding beleid’ heeft te maken met het feit dat minder advertenties met geslachts- 
of leeftijdseis aangetroffen worden en er minder bedrijven aangeschreven worden. 
 
Tabel L4: registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2014-2015 Lelystad* 
Wijze van behandeling 2014 2015 
Advies/informatie 166 69 
Beïnvloeding van beleid 12 6 
Bemiddeling 6 6 
Bijstaan in procedures 131 33 
Doorverwijzing 1 7 
Eigen onderzoek adv praktijktest 0 0 
Registratie 10 17 
Overig 1 0 

 
327 138 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
Opvallend is dat in 2015 vaker een vermoeden van discriminatie wordt geregistreerd, 
maar ook vermoeden geen discriminatie komt veel vaker voor. Er is sprake van een 
afname van het aantal oordelen discriminatie. Dit heeft te maken met het feit dat minder 
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advertenties met geslachts- en/of leeftijdseis aangetroffen worden en er minder 
bedrijven aangeschreven worden.  
 
Tabel L5: registraties naar oordeel 2014-2015 Lelystad 
Oordeel 2014 2015 
Sprake van discriminatie 20 13 
Geen sprake van discriminatie 13 16 
Vermoeden van discriminatie 15 32 
Vermoeden geen discriminatie 5 14 
Geen oordeel 11 10 
Nog in behandeling 116 14 

 
180 99 

 
Voorbeelden van meldingen: 
1) Melder heeft een sollicitatiebrief verstuurd aan een recruiter en heeft gesolliciteerd op 
een functie die volgens hem perfect aansluit bij zijn opleiding en ervaring. Hij heeft een 
afwijzingsbrief gekregen. Toen hij belde om te horen wat de reden van afwijzing was, 
werd o.a. gezegd dat hij niet de juiste opleiding had (volgens hem had hij dit wel) en dat 
hij geen ervaring met de te verkopen apparaten had (dit had hij ook wel). Hij heeft geen 
goede redenen gehoord en heeft sterk het vermoeden dat zijn brief direct aan de kant is 
gelegd op grond van zijn naam (‘niet-Nederlandse’  achternaam) dan wel zijn leeftijd (hij 
is 45). Hij wil geen stappen ondernemen tegen het bedrijf, maar slechts het voorval laten 
registreren. 
 
2) Melder voelt zich niet geaccepteerd en gediscrimineerd door buren. Zij is de enige in 
de buurt met een donkere huidskleur.  Zij voelt zich bekeken en gecontroleerd door de 
buren die zich overal mee bemoeien. Zij geeft aangegeven dat zij bang is dat de zaak 
escaleert. Buurtbemiddeling is ingeschakeld. 
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1.1.4 Klachtbehandeling Noordoostpolder 
 
Aantal meldingen 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in de gemeente Noordoostpolder is in 
2015 22. In 2014 waren dit er nog 32. Het verschil in aantal wordt veroorzaakt doordat 
er in 2014 veel meldingen zijn geweest n.a.v. de uitspraken van Geert Wilders over 
Marokkanen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Wilders vroeg toen aan 
zijn  aanhang    of  zij  meer  of  minder  Marokkanen  wilden.  Zijn  publiek  scandeerde  toen    ‘  
Minder, minder, minder’.  Hierop  reageerde  Wilders  met  ‘  Dan  gaan  we  dat  regelen’.  
Wanneer de registraties die hierop betrekking hebben niet worden meegerekend gaat het 
om 25 registraties in 2014. In 2015 zijn er dan 3 meldingen minder dan in 2014.  
 

 
  2014   2015 

Aantal meldingen   30 17 
Aantal meldingen  incl.TW* 32 22 
*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van de Noordoostpolder over voorvallen in de gemeente 
Noordoostpolder 
 
Discriminatiegrond 
Wanneer de meldingen m.b.t. de uitspraak van Wilders niet mee worden gerekend zijn er 
nauwelijks verschuivingen te zien in de grond waarop de discriminatie gemeld wordt. 
Herkomst/kleur/ras wordt dan in beide jaren 5 keer gemeld. Geslacht is de meest 
vermelde discriminatiegrond. Er is wel een kleine afname in het aantal meldingen op 
grond van geslacht. Dit heeft te maken met een afname van het aantal advertenties 
waarin sprake is van een geslachtseis.  
 
Tabel N1: Registraties naar grond 2014-2015 NOP 
Grond* 2014 2015 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 10 7 
Godsdienst 1 0 
Moslimdiscriminatie** 

 
2 

Handicap/chronische ziekte 3 2 
Herkomst/kleur/ras 12 5 
Leeftijd 4 3 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 0 0 
Politieke gezindheid 0 0 
Seksuele gerichtheid 2 2 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 0 1 
Overig/onbekend 0 0 

 
32 22 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
**Apart geregistreerd sinds 2015, werd eerder onder godsdienst geregistreerd 
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Maatschappelijk terrein 
Zowel in 2014 als in 2015 waren er 13 registraties die plaats vonden op het terrein 
arbeidsmarkt. In beide jaren is dit het meest voorkomende terrein. 
Waren er in 2014 geen meldingen over voorvallen in buurt/wijk, in 2015 gaat het om 3 
meldingen. 
 
Tabel N2: Meldingen naar terrein 2014-2015 NOP 
Terrein 2014 2015 
Arbeidsmarkt 13 13 
Buurt/wijk 0 3 
Collectieve voorzieningen 2 1 
Commerciële dienstverlening 2 2 
Horeca/amusement 0 0 
Huisvesting 0 0 
Media/reclame 2 1 
Onderwijs 0 0 
Openbare ruimte 4 2 
Politie/justitie 0 0 
Privésfeer 1 0 
Publieke/politieke opinie 7 0 
Sport/recreatie 0 0 
Overig/onbekend 1 0 

 
32 22 

 
Combinatie grond/terrein 
Bij het terrein arbeidsmarkt is in de meeste gevallen de discriminatiegrond geslacht (7 x) 
of leeftijd (3 x). Het gaat dan met name om advertenties waarin een leeftijdseis of een 
geslachtseis vermeld staat. Daarnaast is nog discriminatie op grond van 
herkomst/kleur/ras, seksuele gerichtheid en op niet-wettelijke gronden bij arbeidsmarkt 
gemeld.  
Bij de 3 voorvallen in buurt/wijk is de vermelde grond seksuele gerichtheid, handicap en 
godsdienst. 
De discriminatie op grond van herkomst/kleur/ras vond plaats op verschillende terreinen, 
namelijk arbeidsmarkt, collectieve voorzieningen, media en reclame en openbare ruimte. 
 
Aard 
Ook in aard zijn geen grote verschuivingen te zien. De meest voorkomende aard is 
omstreden behandeling, gevolgd door vijandige bejegening. Vijandige bejegening komt 
even vaak voor als in 2014 als de meldingen m.b.t. de uitspraak van Wilders niet mee 
worden gerekend. De afname van de meldingen omstreden behandeling heeft te maken 
met het minder aantreffen van advertenties met een leeftijds- en/of geslachtseis. 
 
Tabel N3: Registraties naar aard 2014-2015 NOP* 
Aard 2014 2015 
Omstreden behandeling 19 14 
Vijandige bejegening 14 7 
Bedreiging 0 1 
Geweld 1 1 
Overig 0 1 
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Vernieling 3 0 
Doelbekladding 0 0 

 
37 24 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
Klachtbehandeling 
Bij de meeste meldingen is sprake van het geven van advies/informatie. Daarnaast komt 
beïnvloeding beleid regelmatig voor. 
 
Tabel N4: Registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2014-2015 
Wijze van behandeling 2014 2015 
Advies/informatie 30 16 
Beïnvloeding van beleid 8 11 
Bemiddeling 0 2 
Bijstaan in procedures 16 2 
Doorverwijzing 0 1 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 2 3 
Overig 0 0 

 
56 35 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
Er zijn geen opvallende verschillen in oordeel te melden tussen de jaren 2014 en 2015.  
 
Tabel N5: Registraties naar oordeel 2014-2015 NOP* 
Oordeel 2014 2015 
Sprake van discriminatie 9 10 
Geen sprake van discriminatie 3 3 
Vermoeden van discriminatie 4 4 
Vermoeden geen discriminatie 2 0 
Geen oordeel 2 4 
Nog in behandeling 12 1 

 
32 22 

 
Voorbeelden van meldingen: 
1) Iemand wil een melding doen over een bedrijf waar zij heeft gesolliciteerd. 
Zij is afgewezen omdat ze kinderen heeft. Helaas wil melder geen vervolgstappen, zodat 
het voorval slechts kon worden geregistreerd. 
 
2) Bij vrijwilligerswerk worden door andere vrijwilligers racistisch getinte opmerkingen 
over melder maakt. Hij heeft hierover gesproken met leidinggevenden van het bedrijf 
maar vindt dat deze er onvoldoende mee hebben gedaan. BGBF heeft een brief gestuurd 
aan het bedrijf en gevraagd om een reactie. Er is een reactie gekomen. Vervolgens werd 
aan melder een bemiddelingsgesprek voorgesteld, maar helaas wilde deze niet in 
gesprek met het bedrijf. 
 
 



24 
 

1.1.5 Klachtbehandeling Urk 
 
Aantal meldingen 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in de gemeente Urk is toegenomen 
van 5 in 2014 naar 14 in 2015. In 8 van deze registraties gaat het om een mail van een 
en dezelfde persoon aan verschillende scholen. In deze mail is sprake van antisemitisme 
en wordt verwezen naar sites waarin de holocaust ontkend wordt. In Nederland heeft de 
Hoge Raad in 1995 bepaald dat Holocaustontkenning valt onder het discriminatieverbod 
en strafbaar is volgens de artikelen 137c (beledigen van een groep mensen ) en 137e 
(openbaar maken van een uitlating die beledigend is voor een groep mensen of aanzet 
tot haat) van het Wetboek van Strafrecht. Er is gebleken dat deze persoon in 2012 is 
veroordeeld voor antisemitisme en dat het CIDI in 2013 ook een aangifte tegen hem 
heeft gedaan.  
BGBF heeft aangifte gedaan vanwege antisemitisme en discriminatie op grond van art. 
137c Wetboek van Strafrecht (beledigen van een groep mensen). De zaak is nog in 
behandeling bij het Openbaar Ministerie. 
 

 
 2014          2015 

Aantal meldingen   5 14 
Aantal meldingen  incl.TW* 5 14 
*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Urk over voorvallen in de gemeente Urk 
 
Discriminatiegrond 
De grond die bij de meldingen van Urk het meest voor komt is antisemitisme. Zoals 
hiervoor reeds vermeld is gaat het om emails van een en dezelfde persoon aan 
verschillende scholen op Urk. Daarnaast wordt 4 keer melding gemaakt van discriminatie 
op grond van herkomst/kleur/ras en 1 keer op grond van godsdienst en eveneens 1 keer 
op grond van seksuele gerichtheid. 
 
Tabel U1: Registraties naar discriminatiegrond 2014-2015 Urk 
Grond* 2014 2015 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 0 0 
Godsdienst 0 1 
Handicap/Chronische ziekte 1 0 
Herkomst/kleur/ras 2 4 
Antisemitisme 

 
8 

Leeftijd 0 0 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 0 0 
Politieke gezindheid 0 0 
Seksuele gerichtheid 1 1 
Uiterlijke kenmerken* 0 0 
Niet-wettelijk 1 0 
Overig/onbekend 0 0 

 
5 14 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht_(Nederland)
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Maatschappelijk terrein 
Door het aantal registraties m.b.t. de email over ontkenning van de holocaust is het 
aantal meldingen op het terrein media/reclame erg gestegen. Na dit terrein vinden de 
meeste voorvallen plaats in de openbare ruimte. 
 
Tabel U2: Registraties naar terrein 2014-2015 Urk 
Terrein 2014 2015 
Arbeidsmarkt 1 1 
Buurt / Wijk 1 0 
Collectieve voorzieningen 0 0 
Commerciële dienstverlening 0 0 
Horeca/amusement 0 0 
Huisvesting 0 0 
Media / Reclame 1 9 
Onderwijs 0 0 
Openbare ruimte 2 3 
Politie/Justitie 0 0 
Privésfeer 0 0 
Publieke/Politieke opinie 0 0 
Sport / Recreatie 0 1 
Overig/Onbekend 0 0 

 
5 14 

 
Aard 
Bij alle meldingen op Urk is sprake van vijandige bejegening. Eén melding betreft tevens 
mishandeling. 
 
Tabel U3: Registraties naar aard 2014-2015 Urk* 
Aard* 2014 2015 
Omstreden behandeling 1 0 
Vijandige bejegening 3 14 
Bedreiging 0 0 
Geweld 0 1 
Overig 1 0 
Doelbekladding 0 0 
Vernieling 1 0 

 
6 15 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
Combinatie grond/terrein/aard 
Een melder heeft aangifte gedaan van discriminatie en van mishandeling. Dit voorval 
vond plaats in de openbare ruimte. De rechtbank heeft een uitspraak gedaan m.b.t. de 
mishandeling. De veroorzaker is hiervoor veroordeeld. Inzake de aangifte van 
discriminatie loopt de procedure nog. BGBF heeft samen met melder een beklag artikel 
12 procedure gestart, omdat BGBF en melder vinden dat de discriminatiecomponent 
onvoldoende is onderzocht. Deze procedure loopt nog. 
Behalve de laatstgenoemde melding zijn er nog twee registratie van voorvallen in de 
openbare ruimte. Het gaat hierbij om vijandige bejegening/belediging wegens herkomst 
en wegens geloof.  
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Bij alle registraties m.b.t. Urk gaat het om vijandige bejegening/ belediging. De hierbij 
genoemde gronden zijn, herkomst/kleur/ras, antisemitisme en seksuele gerichtheid. 
 
Klachtbehandeling 
Bij de meeste meldingen wordt informatie/advies verstrekt. Bij drie meldingen is sprake 
van bijstaan in procedures en 3 voorvallen zijn alleen geregistreerd. Dit laatste gebeurt 
als een melder een voorval slechts wil laten registreren of als er geen verdere informatie 
over een voorval te verkrijgen is. 
 
Tabel U4: Registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2014-2015 Urk 
Wijze van behandeling* 2014 2015 
Advies/informatie 4 8 
Beïnvloeding van beleid 0 0 
Bemiddeling 0 0 
Bijstaan in procedures 2 3 
Doorverwijzing 0 0 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 1 3 
Overig 0 0 

 
7 14 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
Drie meldingen zijn beoordeeld als vermoeden van discriminatie en bij 1 melding is geen 
oordeel gegeven vanwege te weinig informatie. De overige meldingen zijn nog in 
behandeling. 
 
Tabel U5: Registraties naar oordeel 2014-2015 Urk 
Oordeel 2014 2015 
Sprake van discriminatie 0 0 
Geen sprake van discriminatie 1 0 
Vermoeden van discriminatie 1 3 
Vermoeden geen discriminatie 0 0 
Geen oordeel 2 1 
Nog in behandeling 1 10 

 
5 14 

 
1.1.6 Klachtbehandeling Zeewolde 
 
Aantal meldingen 
In 2015 waren er in Zeewolde 19 registraties van discriminatie. In 2014 waren dit er nog 
15. Er is dus sprake van een toename in aantal meldingen. 
 

 
2014 2015 

Aantal meldingen   15 19 
Aantal meldingen  incl.TW* 15 19 
*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Zeewolde over voorvallen in de gemeente Zeewolde  
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Discriminatiegrond 
De meest genoemde discriminatiegrond is herkomst/kleur/ras (7), gevolgd door 
handicap/chronische ziekte (4), geslacht (3), seksuele gerichtheid (2) en leeftijd(2). 
Moslimdiscriminatie komt 1 keer voor. 
 
Tabel Z1: Registraties naar discriminatiegrond 2014-2015 
Zeewolde 
Grond* 2014 2015 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 1 3 
Godsdienst 3 0 
Moslimdiscriminatie ** 

 
1 

Handicap/chronische ziekte 2 4 
Herkomst/kleur/ras 4 7 
Leeftijd 4 2 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 0 0 
Politieke gezindheid 0 0 
Seksuele gerichtheid 2 2 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 0 1 
Overig/onbekend 0 0 

 
16 20 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
**Apart geregistreerd sinds 2015, werd eerder onder godsdienst geregistreerd 
 
Maatschappelijk terrein 
De voorvallen van discriminatie vinden plaats op veel verschillende terreinen. Evenals in 
andere gemeentes is in Zeewolde arbeidsmarkt het meest voorkomende terrein waarop 
discriminatie plaats vond, namelijk 8 keer. Openbare ruimte en buurt/wijk komen beide 
driemaal voor. Collectieve voorzieningen, commerciële dienstverlening, huisvesting, 
media /reclame en publieke/politieke opinie komen elk eenmaal voor.  
 
Tabel Z2: Registraties naar terrein 2014-2015 Zeewolde 
Terrein 2014 2015 
Arbeidsmarkt 7 8 
Buurt/wijk 0 3 
Collectieve voorzieningen 0 1 
Commerciële dienstverlening 1 1 
Horeca/amusement 0 0 
Huisvesting 0 1 
Media/reclame 2 1 
Onderwijs 0 0 
Openbare ruimte 0 3 
Politie/justitie 0 0 
Privésfeer 1 0 
Publieke/politieke opinie 2 1 
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Sport/recreatie 2 0 
Overig/onbekend 0 0 

 
15 19 

 
Combinatie grond/terrein 
Het terrein waarop herkomst/kleur/ras als discriminatiegrond wordt genoemd is zeer 
divers, namelijk 2x op de arbeidsmarkt, 2 x in buurt/wijk, 1 x via media/reclame en 2 x 
in de openbare ruimte. Hierna volgt als grond handicap/chronische ziekte (4x). Ook deze 
grond wordt genoemd bij verschillende terreinen, namelijk arbeidsmarkt, collectieve 
voorzieningen, openbare ruimte en huisvesting. 
Op het terrein arbeidsmarkt wordt discriminatie op verschillende gronden gemeld, 
namelijk: geslacht (3x), leeftijd(2x), herkomst/kleur/ras (2x), seksuele gerichtheid(1x) 
en handicap/chronische ziekte(1x). 
 
Aard 
Bij de aard van discriminatie is te zien dat vijandige bejegening, bedreiging en geweld 
toenemen. De discriminatie lijkt in aard harder/gewelddadiger te worden. Dit kan te 
maken hebben met het beeld over de islam en dat is ontstaan na de aanslagen in Parijs. 
Ook de verharding van het debat over vluchtelingen kan invloed hebben gehad.   
Tabel Z3: Registraties naar aard 2014-2015 Zeewolde* 
Aard 2014 2015 
Omstreden behandeling 8 8 
Vijandige bejegening 7 10 
Bedreiging 0 1 
Geweld 1 2 
Overig 0 1 
Vernieling 0 0 
Doelbekladding 0 0 

 
16 22 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
 
Klachtbehandeling 
Evenals in 2014 is bij bijna alle meldingen sprake van advies/informatie. Beïnvloeding 
beleid komt in 2015 iets vaker voor, terwijl bijstaan in procedures juist iets afneemt. Dit 
heeft te maken met de inhoud van de meldingen. 
 
Tabel Z4: registraties naar wijze van klachtbehandeling 2014-2015 
Wijze van behandeling 2014 2015 
Advies/informatie 13 14 
Beïnvloeding van beleid 1 4 
Bemiddeling 1 0 
Bijstaan in procedures 8 5 
Doorverwijzing 0 1 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 2 3 
Overig 0 0 

 
25 27 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
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Oordeel 
Het oordeel vermoeden van discriminatie wordt in 2015 iets vaker gegeven dan in het 
2014. Het oordeel vermoeden geen discriminatie wordt juist minder vaak gegeven. Een 
dossier wordt iets vaker afgesloten met geen oordeel. Dit gebeurt als er onvoldoende 
informatie kan worden verkregen om een oordeel te kunnen geven. 
 
Tabel Z5: Registraties naar oordeel 2014-2015 
Oordeel 2014 2015 
Sprake van discriminatie 3 4 
Geen sprake van discriminatie 2 3 
Vermoeden van discriminatie 2 4 
Vermoeden geen discriminatie 4 1 
Geen oordeel 1 4 
Nog in behandeling 3 3 

 
15 19 

 
Voorbeelden van meldingen: 
1) Melder werkt al 6 jaar bij dezelfde werkgever. Er is haar een aantal malen toegezegd 
dat ze na verloop van tijd in een hogere schaal zou worden ingedeeld, maar door ziekte 
en later chronische ziekte en verandering van leidinggevende, standplaats en functie is 
dit niet gebeurd. BGBF heeft een brief gestuurd aan de werkgever en een reactie 
ontvangen. Het bedrijf ontkende de toezegging van een hogere schaal. Melder heeft niets 
op papier staan over de toezeggingen, zodat geen verdere stappen ondernomen konden 
worden.  
 
2) Melder heeft problemen met haar Irakese buren. De problemen zijn begonnen toen 
melder ging klagen over overlast door de kinderen van haar buren. 
De buren willen niet naar melder luisteren en zeggen steeds " jullie Nederlanders".  
Melder ervaart dit als een belediging omdat de buren het probleem niet willen oplossen 
maar steeds haar "Nederlandse" afkomst benoemen.  
Zij heeft contact opgenomen met de wijkagent. BGBF heeft dit voorval  uitsluitend 
kunnen registreren. 
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1.1.7 Casuïstiek 
 
Wat wordt er zoal gemeld? En wat wordt er vervolgens gedaan? 
 
Discriminatiegrond: handicap/chronische ziekte  
Terrein: onderwijs 
Cliënt heeft een vorm van autisme. Hij wil graag de opleiding voor goederenchauffeur 
volgen. Volgens de studiecoach is cliënt niet geschikt voor de opleiding omdat hij 
autistisch is. Cliënt vind de afwijzing discriminerend omdat nergens uit is gebleken dat hij 
niet geschikt zou zijn. Enkel om het feit dat hij een vorm van autisme heeft, komt hij niet 
in aanmerking voor de opleiding. Er is  geen nader onderzoek gedaan en ook geen 
geschiktheidstest afgenomen. 
BGBF heeft een hoor- wederhoorbrief gestuurd naar de opleiding. De opleiding heeft 
hierop gereageerd en vermeldt dat zij in gesprek zullen gaan met de cliënt. 
In dit gesprek is besloten dat cliënt zich alsnog kan inschrijven voor de opleiding. De 
opleiding belooft te beoordelen of cliënt voldoet aan de opleidingseisen zonder daarbij 
onderscheid te maken op grond van zijn handicap / chronische ziekte. Cliënt is blij dat hij 
een eerlijke kans heeft gekregen. De opleiding bedankt BGBF voor de hoor- wederhoor 
procedure.  
 
Discriminatiegrond: ras/herkomst/kleur  
Terrein: commerciële dienstverlening 
Cliënte neemt contact op met BGBF met de melding dat zij geen grote hoeveelheid 
boodschappen tegelijk kan doen bij een supermarkt in haar buurt. Cliënte geeft aan dat 
zij steeds aangesproken wordt door de manager met het verzoek om haar boodschappen 
vooraf te bestellen.  
Cliënte  is  van  mening  dat  dit  komt  wegens  haar  `buitenlandse’  uiterlijk,  omdat  haar  
autochtone witte partner zonder problemen wèl dezelfde hoeveelheid boodschappen kan 
halen. Cliënte heeft hierover een email gestuurd naar het bedrijf, maar geen inhoudelijke 
reactie ontvangen.  
BGBF heeft contact opgenomen met het hoofdkantoor van de supermarkt, verwezen naar 
de email van cliënte en verzocht om een reactie.  
Na intern overleg heeft het bedrijf excuses aangeboden en aangegeven dat cliënte 
welkom is en net zoveel boodschappen kan doen als zij wil zonder deze vooraf te 
bestellen. Cliënte heeft aangegeven dat zij blij is dat het probleem op deze wijze is 
opgelost.  
 
 
Discriminatiegrond: godsdienst 
Terrein: commerciële dienstverlening 
Cliënte neemt contact op met BGBF omdat haar bij een recreatiebedrijf de toegang is 
geweigerd wegens het dragen van gezichtsbedekkende kleding.  
Cliënte geef aan dat zij tot voor kort zonder problemen naar binnen kon. Volgens haar 
heeft de eigenaar zonder een duidelijke reden besloten om klanten met 
gezichtsbedekkende kleding niet meer binnen te laten. Dit heeft het bedrijf ook duidelijk 
gemaakt  door  een  briefje  op  te  hangen  met  de  tekst:  `gezicht  bedekking  verboden’.   
Cliënte heeft de eigenaar geprobeerd uit te leggen dat zij gezichtsbedekkende kleding 
draagt vanwege haar geloofsovertuiging en dat zij het verbod als discriminerend ervaart. 
Dit heeft niet geholpen. 
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BGBF heeft een hoor- wederhoorbrief gestuurd naar het bedrijf. Het bedrijf heeft hierop 
gereageerd en vermeld bereid te zijn om in gesprek te gaan.  
Tijdens het gesprek is duidelijk geworden, dat het verbod niet naar aanleiding van een 
voorval is genomen, maar alleen omdat sommige klanten tegen het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding zouden zijn. 
Na uitleg over de huidige wet- en regelgeving door BGBF heeft de eigenaar aangeven het 
briefje weg te halen en het verbod ongedaan te maken.  
Cliënte heeft aangeven dat zij tevreden is met het resultaat.  
 
Discriminatiegrond: geslacht  
Terrein: arbeidsmarkt 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland schrijft een bedrijf aan naar aanleiding van een 
personeelsadvertentie. Uit de tekst en vormgeving van de advertentie blijkt niet duidelijk 
dat zowel mannen als vrouwen in aanmerking komen voor de functie. In de brief 
attendeert BGBF op de wetgeving en vermeldt hoe het bedrijf de advertentie kan 
aanpassingen. 
Het bedrijf bedankt BGBF voor de informatie omdat zij na uitzoekwerk op internet juist in 
de veronderstelling waren dat de tekst correct was.  
 
Discriminatiegrond: ras/herkomst/kleur  
Terrein: arbeidsmarkt 
Cliënte werkt in de kraamzorg. Zij is door een kraamzorgbureau ingezet in een gezin. Dit 
gezin heeft het bureau gebeld en gezegd dat zij moeite hebben met de huidskleur van 
cliënte. Op het werk van cliënte hebben zij geen aanmerkingen. Dit doet zij volgens het 
gezin goed. Het bureau heeft dit meegedeeld aan cliënte. Zij hebben haar vervolgens 
door een witte kraamverzorgster laten vervangen. Er is tegen cliënte gezegd dat zij het 
erg vervelend vinden voor haar, dat zij het er niet mee eens zijn, maar dat zij nu 
eenmaal zorgplicht hebben. In de leveringsvoorwaarden van het kraamzorgbureau staat 
het verbod op discriminatie genoemd.  
BGBF heeft een brief gestuurd aan het kraamzorgbureau. Naar aanleiding van deze brief 
heeft het kraamzorgbureau het beleid en protocol bij discriminatie aangepast. Er zal 
besloten worden geen zorg meer te leveren als discriminatie plaatsvindt. De 
desbetreffende kraamverzorgende is tevreden met de reactie van het bedrijf en de 
aanpassingen. Zij is inmiddels ook weer ingezet bij andere kraamgezinnen. 
 
Discriminatiegrond: godsdienst  
Terrein: arbeidsmarkt 
Cliënte wil graag werken bij een kinderdagverblijf. Als zij solliciteert wordt haar gevraagd 
of zij bereid is haar hoofddoek af te doen bij het werk. Cliënte weigert dit en wordt 
vervolgens afgewezen. Dit meldt zij bij BGBF. BGBF schrijft het bedrijf aan met de 
melding. Cliënte trekt de melding in voordat het bedrijf heeft gereageerd, omdat zij heeft 
gehoord dat haar melding consequenties kan hebben voor anderen. BGBF heeft contact 
met het bedrijf en de eigenaar zegt te hebben gehoord dat de klacht is ingetrokken. In 
het gesprek geeft de eigenaar aan zelf te bepalen wat wel en niet is toegestaan en dat 
een hoofddeksel niet is toegestaan, dus ook een hoofddoek niet. BGBF legt uit dat dit 
verboden onderscheid op grond van godsdienst is, dat een hoofddoek geen hoofddeksel 
is in de zin van de wet en stuurt uit eigen naam een brief waarin alles nogmaals wordt 
uitgelegd. Er wordt een aantal oordelen van het College voor de Rechten van de Mens 
m.b.t. vergelijkbare kwesties toegevoegd. BGBF belt nogmaals met de eigenaar. Deze wil 
in eerste instantie niet reageren. Als BGBF duidelijk maakt dat alle meldingen, ook 
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meldingen m.b.t. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur e.d., in behandeling worden 
genomen reageert de eigenaar alsnog. Hij geeft aan dat behalve het dragen van een 
hoofddoek er nog meer speelde bij deze sollicitatie. Sollicitante wilde ook mannen geen 
hand geven en verzocht om een rooster waarbij ze geen mannen zou tegen komen. De 
eigenaar blijft het niet normaal vinden zelf niet te mogen bepalen wat de huisregels zijn 
en geeft aan het juist heel interessant te vinden om te werken met diverse culturen. Er 
wordt uiteindelijk door het bedrijf toegezegd dat de huisregels aan de Algemene Wet 
Gelijke Behandeling aangepast zullen worden.  
 
Discriminatiegrond: leeftijd  
Terrein: arbeidsmarkt 
Melder heeft een tijdelijk arbeidscontract. Na afloop van dit contract wordt de 
overeenkomst niet verlengd. Melder heeft in de tussentijd een veel jongere collega 
gekregen. Melder vermoedt dat het contract niet wordt verlengd omdat de jongere 
collega goedkoper is. Er is volgens melder nooit kritiek geweest op het functioneren van 
melder. 
BGBF schrijft de werkgever aan. Er komt een uitgebreide reactie van de werkgever 
waarin diverse redenen voor het niet verlengen van het contract  staan die te maken 
hebben met het functioneren van melder. Melder is het met een aantal redenen niet 
eens. Volgens melder zijn de opgegeven redenen ook nooit met haar besproken, maar zij 
wil niet verder met de klacht. Zij vindt het voldoende dat de werkgever er op is gewezen. 
Het dossier wordt gesloten en dit wordt gemeld aan de werkgever. 
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1.1.8 Clienttevredenheid   
 
Evenals in voorgaande jaren heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland enquêtes 
verstuurd om de cliënttevredenheid over de wijze van klachtbehandeling in kaart te 
brengen. De enquête is verstuurd naar cliënten voor wie de behandeling van hun klacht 
inzake ongelijke behandeling is afgerond. Flevoland verstuurt de enquêtes, inclusief een 
geadresseerde en gefrankeerde retour envelop, zodat cliënten de enquête kosteloos 
kunnen terugsturen. De enquêtes worden anoniem verwerkt.  
Jaarlijks worden ongeveer 40 enquêtes verstuurd. Helaas worden er de laatste jaren 
steeds minder enquêtes retour gestuurd door cliënten. In 2015 zijn er slechts 14 
enquêtes retour ontvangen. 
Het gemiddelde cijfer dat door deze cliënten voor de geboden hulp werd geven komt uit 
op 8,2. Er werd 1 keer een 5, 1 keer een 6, 2 keer een 7, 2 keer een 8, 5 keer een 9 en 
2 keer een 10 gegeven. Eén cliënt heeft geen cijfer ingevuld. 
De  vragen  `Is  er  zorgvuldig  omgegaan  met  uw  gegevens?’  en  `Zou  u  bij  discriminatie  
weer  een  klacht  indienen  bij  Bureau  Gelijke  Behandeling?’  is  door  alle  14  cliënten  met  
`ja’  beantwoord.   
De onderstaande tabel geeft aan in hoeverre cliënten tevreden zijn over de 
ondersteuning van de medewerker(s) van Bureau Gelijke Behandeling.  
 

 
slecht matig voldoende  goed  uitstekend 

niet 
ingevuld 

bereikbaarheid bureau 
 

1 1 4 8 
 beschikbare tijd 

medewerker 
  

2 2 10 
 deskundigheid medewerker 1 

 
2 2 8 

 persoonlijke behandeling 
  

1 2 11 
 bruikbaarheid verkregen 

informatie 
 

2 2 3 6 1 
nakomen van afspraken 

  
2 

 
12 

 stappen genomen n.a.v. 
klacht 

 
1 2 9 2 

 resultaat klachtbehandeling 1 4 1 7 1 
  

In de enquête is ook ruimte voor opmerkingen. De volgende opmerkingen zijn geplaatst:  
x Vooral zo doorgaan. 
x Jammer dat je niet net zo als in Amerika het bedrijf kunt straffen en je rechten 

krijgt. 
x De medewerker van BGB heeft mijn verhaal d.m.v. goede vragen stellen, mijn 

klacht in kaart kunnen brengen. Ze zijn professioneel en hebben mij van advies 
voorzien. 

x Ik voelde mij serieus genomen met het oog op de klacht en de wijze waarop werd 
geanticipeerd. 

x Wanneer ik weer iets te melden heb doe ik dit zeker. 
x De medewerker nam het slachtoffer serieus en was aardig. 
x Goede stappen ondernomen en veel aandacht voor de klacht  
x Alle opties zijn bekeken 
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1.1.9 Toelichting regionale en landelijke ontwikkelingen  
 
Wetgeving rond Holocaustontkenning 
In 2015 heeft een belangrijk deel van de meldingen antisemitisme in Flevoland 
betrekking op Holocaustontkenning. Naar aanleiding van deze meldingen heeft Bureau 
Gelijke Behandeling zelf aangifte gedaan in maart 2015.  Op dit moment (maart 2016) 
heeft het Openbaar Ministerie nog geen besluit genomen over vervolging. 
 
In dit jaarverslag volgt nu een toelichting op de belangrijkste wetgeving rond 
Holocaustontkenning:  
- In 1995 heeft de Hoge Raad in Nederland bepaald dat Holocaustontkenning valt onder 
het discriminatieverbod en strafbaar is volgens de artikelen 137c en 137 e van het 
Wetboek van Strafrecht.  
- Artikel 137c, eerste lid, Sr, stelt strafbaar het zich in het openbaar, mondeling, of bij 
geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens 
hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid 
of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.  
- Artikel 37 e, Sr, stelt strafbaar, hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke 
berichtgeving: 
1. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, 
voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, of hun 
hetero- of homoseksuele gerichtheid beledigend is, of aanzet tot haat tegen of 
discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen 
wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of 
homoseksuele gerichtheid; 
2. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een 
uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel 
verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft. 
 
Ontkenners  van  de  Holocaust  geven  hun  verhalen  vaak  een  ‘wetenschappelijk’  tintje.  Zij 
komen met details die verzonnen zijn om een geloofwaardige indruk te maken.   
Vaak gaat het om uitingen dat er geen gaskamers zijn geweest in de Tweede 
Wereldoorlog of dat er veel minder joden zijn omgekomen dan algemeen wordt 
aangenomen.  Ook wordt wel beweerd dat uitsluitend zieke of ernstig verzwakte joden de 
dood vonden.  
Het bagatelliseren, ontkennen of goedpraten van de Holocaust is beledigend en kwetsend 
voor met name de slachtoffers en de nabestaanden. 
 
Hieronder een omschrijving van twee gerechtelijke uitspraken met betrekking tot 
Holocaustontkenning.  
1.  De rechter veroordeelt de verdachte tot twee weken voorwaardelijke 
gevangenisstraf en 50 uren taakstraf  met een proeftijd van 2 jaar wegens belediging 
van een bevolkingsgroep, artikel 137c Sr.. Verdachte heeft een artikel op internet gezet 
waarin de Holocaust, Auschwitz en de gaskamers als leugens worden bestempeld.  
2.  Het Hof acht bewezen dat verdachte in het openbaar, bij geschrift of afbeelding, 
opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten Joden, wegens 
hun ras en/of godsdienst, door een e-mail te verzenden naar meerdere personen en 
instanties  met  daarin  o.a.  de  uitlatingen:  “Wordt  wakker  en  schop  de  Joden  die  ons  
schuld aanpraten het land uit en sloop alle instituten die dit schuldgevoel cultiveren.  
Anne Fuck Huis, Westerbork Fuck, Joods  Historisch  Fuck  et.etc’. Deprogrammeer jezelf 
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en koop niet meer bij de Joden, bespuug ze en laat ze weten dat wij vies zijn van de 
Joden”. 
 
Het Hof is van oordeel dat de ten laste gelegde teksten op zichzelf beschouwd beledigend 
zijn voor joodse mensen. De uitlatingen stellen joodse mensen immers in een ongunstig 
daglicht en treffen hen als groep. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een 
gevangenisstraf voor de duur van twee weken en bepaalt eveneens dat de 
gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht 
bepalen, omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan 
een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Daarnaast is verdachte veroordeeld tot een 
taakstraf voor de duur van 100 uren, indien niet naar behoren verricht, te vervangen 
door hechtenis voor de duur van 50 dagen. Het Hof legt aan de verdachte de verplichting 
op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer X, een bedrag te betalen van 250 
euro ter zake van immateriële schade.  
 
Moslimdiscriminatie  
Moslimdiscriminatie is het discrimineren van moslims, op grond van het feit dat zij 
moslim zijn. Steeds meer mensen in Nederland staan negatief ten opzichte van moslims. 
Als oorzaken hiervoor worden genoemd: negatieve beeldvorming over moslims, zoals dat 
zij een bedreiging vormen voor de veiligheid, en negatieve beelden over de islam.  

Van een strafbaar feit is sprake wanneer moslims wegens angsten, afkeer of 
vooroordelen ongelijk behandeld of buitengesloten worden. Ook het bedreigen van 
moslims op grond van hun geloof , haatzaaien of het gebruik van geweld en bekladden 
van islamitische gebouwen wordt tot moslimdiscriminatie gerekend. Er zijn meerdere 
gerechtelijke uitspraken over moslimdiscriminatie. 
 
Hieronder een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens  (CRM)en een 
uitspraak van de rechter als voorbeeld:  
1. Oordeel CRM: Mevrouw is moslima en heeft in het verleden vanwege haar geloof 
een hoofddoek gedragen. Zij heeft gesolliciteerd naar een stageplaats bij een 
uitzendbureau. Tijdens het gesprek is het dragen van een hoofddoek ter sprake 
gekomen. Een medewerker wist namelijk dat de vrouw in het verleden een hoofddoek 
heeft gedragen. De vrouw vraagt of zij niet welkom was met een hoofddoek. Zij krijgt als 
antwoord dat het een Nederlands bedrijf is en het niet dragen van een hoofddoek mag 
worden geëist van werknemers. Het College oordeelt dat het uitzendbureau verboden 
onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt door de vrouw af te wijzen voor de 
stageplaats als zij een hoofddoek zou dragen. 
 
2. Uitspraak rechter: Een man heeft een boete van 750 euro, waarvan 250 euro 
voorwaardelijk gekregen voor het beledigen van een groep moslims. Ook moet hij zijn 
buurman, die de aangifte heeft gedaan, 200 euro schadevergoeding betalen.  
De man heeft via privéberichten op Facebook en op de Facebookpagina van een 
Lelystadse moskee o.a.  de volgende uitlatingen gedaan: `Walgelijke halal idioten, 
onaangepast kut volk,  de  wereld  zou  beter  af  zijn  zonder  jullie  shit’. 
 
1.2 Registraties van klachten en rapportages aan de gemeenten conform de 
eisen die de wet stelt 
 
Medio 2011 is LBAnet in gebruik genomen, het registratiesysteem van de Landelijke 
Brancheorganisatie van Antidiscriminatievoorzieningen (LBA), dat voldoet aan de eisen 
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van de WGA en privacyvereisten van de Autoriteit Persoonsgegevens. In dit systeem 
kunnen naast klachten en meldingen ook voorlichtingen en informatieverzoeken worden 
geregistreerd.  In 2014 is het aantal rapportagemogelijkheden van het systeem 
uitgebreid (met name kruistabellen-functies). 
Op 22 maart 2016 heeft BGBF alle Flevolandse gemeenten een overzicht gestuurd van de 
rapportages (via een CBS-enquête) van de meldcijfers die betrekking hebben op hun 
gemeente. Op deze wijze hebben de gemeenten voldaan aan hun rapportageverplichting 
2015 aan het ministerie van BZK. 
 
1.3 Samenwerking met Openbaar Ministerie en politie in Regionaal 
Discriminatie Overleg (RDO) 
 
Het RDO van Openbaar Ministerie (OM), politie en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
wordt in principe eenmaal per 4 maanden gehouden. In 2015 vindt dit overleg twee maal 
plaats, samen met de antidiscriminatievoorziening vanGooi en Vechtstreek. Binnen dit 
overleg groeit de ontevredenheid over het functioneren van het OM op dit dossier.  Vanaf 
2016 zal worden gewerkt met een gezamenlijk overleg van OM, politie en de 3 
antidiscriminatievoorzieningen van Midden-Nederland.  De  OvJ’s  belast  met  
discriminatiezaken hebben aangegeven daarin kansen te zien voor een verbetering van 
de zaaksbesprekingen en informatie-uitwisseling. Een nieuw convenant 
gegevensuitwisseling zal worden ondertekend door de deelnemende partijen. 
Na jaren van uitstekende samenwerking met BGBF neemt Rob Koole, contactpersoon 
discriminatie van Flevoland, afscheid. Zijn functie wordt in 2015 in eerste instantie 
overgenomen door Germaine van Rijbroek en vervolgens door Elmert Nijman. Voor de 
administratieve verwerking van de query zorgt Audrey van Leeuwaarde.  Politie en BGBF 
bespreken de resultaten van de 14-daagse query op discriminatieverwante woorden 
binnen het registratiesysteem. Deze query maakt de discriminatie-aspecten binnen 
commune delicten zichtbaar. 
BGBF maakt begin 2015 kennis met de nieuwe districtchef, tevens  contactpersoon 
discriminatie van politie Midden Nederland, Famke van Spaendonk. 
 
1.4 Monitoring & Onderzoek 
 
1.4.1 Regionale jaarrapportage Midden-Nederland 
In de eerste helft van 2015 heeft BGBF de regionale rapportage voor Art1. Midden-
Nederland, Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek en Bureau Gelijke Behandeling 
Flevoland geschreven, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit de 
rapportage bleken grote verschillen te bestaan in de registratie van discriminatie-
incidenten bij de politie en is de noodzaak van standaardisatie in de registratie onder de 
antidiscriminatievoorzieningen aan het licht gekomen. In 2016 ziet regio Midden-
Nederland af van het verzorgen van een regionale rapportage, omdat een 
regiorapportage niet aansluit bij de prioriteiten van onze gemeenten en bij die van politie 
Midden-Nederland. De aandacht gaat uit naar het verzorgen van een uitgebreide 
rapportage op decentraal (gemeentelijk) niveau en een verdieping van de landelijke 
kerncijferrapportage van de LVtD. 
 
1.4.2 Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 2009-2014 
Eind 2015 is de eigen monitor van BGBF uitgebracht. Met deze monitor wordt een 
compleet beeld gegeven van de meldingen, klachten en aangiftes van discriminatie in 
Flevoland die zijn gedaan bij BGBF zelf, bij de politie of die  bekend zijn geworden via 
derden, over een periode van zes jaar. Wetgeving wordt beschreven, evenals de 
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specifieke taken van BGBF. En naast een vergelijkende analyse van het totaal aantal 
meldingen in Flevoland, wordt ook per gemeente uiteengezet waar de registraties 
betrekking op hebben en wat belangrijke veranderingen zijn over de zes jaar gezien. In 
de monitor zijn aanbevelingen opgenomen voor verschillende maatschappelijke partners, 
zoals de gemeenten en politie.  

De monitor werd op 29 oktober 
2015 gepresenteerd aan 
Commissaris van de Koning, dhr. 
Leen Verbeek. Bij deze presentatie 
in het provinciehuis was een groot 
aantal geïnteresseerden aanwezig 
die allen een monitor ontvingen. 
BGBF Directeur Arja Kruis hield een 
inleidende toespraak en er werd een 
filmpje getoond van bestuurslid 
Soheila Ouali, waarin zij 
discriminatie van Marokkaanse-
Nederlanders op de arbeidsmarkt 

beschreef.  De inhoud van de monitor werd kort toegelicht door onderzoeker Marloes 
Huijsen en Dhr. Leen Verbeek heeft het publiek toegesproken. 
Een hard-copy versie van de monitor is daarnaast persoonlijk aangeboden door BGBF 
medewerkers aan verschillende organisaties en instellingen door heel Flevoland. De hard-
copy versie kan besteld worden via info@bureaugelijkebehandeling.nl. Een digitale versie 
is terug te vinden op www.bureaugelijkebehandeling.nl. 
 
1.4.3 Onderzoek naar discriminatie onder mensen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB) 
Mensen met een licht verstandelijke beperking melden niet of nauwelijks bij BGBF. Dit 
betekent natuurlijk niet dat deze doelgroep geen discriminatie ervaart, maar eerder dat 
zij ons bureau bijvoorbeeld niet goed weet te vinden, of niet op de hoogte is van wat 
discriminatie betekent en wat haar rechten zijn. Om inzicht te krijgen in de ervaringen 
met uitsluiting onder mensen met een LVB is eind 2015 een start gemaakt met het 
onderzoek. Het onderzoek zal zich richten op gevoelens van uitsluiting onder  LVB’s.  Een  
zeer relevante vraag gezien de huidige ontwikkelingen rond de participatiesamenleving 
en inclusie. Het onderzoek zal in de eerste helft van 2016 uitgevoerd worden door 
onderzoeker Marloes Huijsen. In de zomerperiode zal hier een product uit komen, dat 
zich richt op kennisvergroting en de empowerment van mensen met LVB die uitsluiting 
en andere vormen van discriminatie (hebben) ervaren. 
 
1.4.4 Onderzoek  discriminatie op grond van seksuele gerichtheid 
In 2015 zijn de registraties die betrekking hebben op discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid uit 2014 toegevoegd aan het rapport  ‘Verbaal  en/of  fysiek  anti-homogeweld 
in  Flevoland’.  Zo  spoedig  mogelijk  volgt  een  digitale  publicatie  en  een  expertmeeting  op  
basis van de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport. Het OM krijgt nog een kans 
de uitkomst van de openstaande dossiers aan te leveren. Indien dit gebeurt zullen ook de 
registraties uit 2015 worden toegevoegd en komen 2009-2010-2011 te vervallen. 
 
1.4.5 Expertmeeting woonoverlast 
Bureau Gelijke Behandeling heeft contact gehad met het Landelijk Platform 
Woonoverlast, met als doel het organiseren van een expertmeeting discriminatie en 

Directeur Arja Kruis, onderzoeker Marloes Huijsen en 
Commisaris van de Koning dhr. Leen Verbeek 

mailto:info@bureaugelijkebehandeling.nl
http://www.bureaugelijkebehandeling.nl/
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woonoverlast. Uitgenodigd zullen worden o.a. gemeente, wijkagenten, woningcorporaties 
en sociaal wijkteams. Vervolgens heeft BGBF contact gezocht met de gemeente Almere 
om steun te vragen voor de expertmeeting. Er heeft overleg plaats gevonden met 
vertegenwoordigers van het team veiligheid van de gemeente Almere.  
Aan de mensen van de gemeente is uitgelegd dat BGBF ervaart dat bij meldingen van 
problemen in buurt/wijk blijkt dat discriminatie vaak niet aan de orde is geweest of wordt 
besproken. Als de melding vervolgens bij BGBF binnen komt zoekt BGBF contact met 
bijvoorbeeld woningcorporatie, buurtbemiddeling, wijkagenten en gemeente. Omgekeerd 
gebeurt dit nog te beperkt. Er zijn al trainingen gegeven bij buurtbemiddeling en politie, 
maar dit heeft weinig opgeleverd. Doel van de expertmeeting zou zijn afspraken te 
maken over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de instanties bij meldingen en 
de manier van doorverwijzen. (of : ketenaanpak) 
De gemeente Almere geeft aan in 2016 voor de zomer een groot symposium m.b.t. 
woonoverlast te willen organiseren en vraagt BGBF dan aan te haken i.p.v. apart iets te 
organiseren. BGBF heeft aangegeven het Platform Woonoverlast er graag bij te willen 
betrekken, vooral m.b.t het discriminatie-aspect. Nadere afspraken hierover zullen nog 
worden gemaakt. 
 
1.5 PR-activiteiten 
 
1.5.1 PR-activiteiten gericht op de totaliteit van het werkgebied om de 
naamsbekendheid van de WGA-voorziening te bevorderen 

 
- In stand houden van een actuele website, 
- Gebruik van sociale media Twitter (ruim 500 volgers) en Facebook, 
- Aanvulling folders  BGBF op publieksplaatsen (2 maal per jaar en op verzoek 

tussentijds), 
- Digitale nieuwsbrieven. Naast de 4 algemene nieuwsbrieven is het nieuwe 

voorlichtingsaanbod aan het BO- en VO-onderwijs digitaal verspreid. 
- Persberichten, 
- Interviews in Flevolandse media, 
- Voorlichtingen netwerk. 

1.5.2 Antidscriminatiefilmpjes 
Om de meldingsbereidheid onder de inwoners en bekendheid van het bureau te 
vergroten heeft BGBF in 2015 enkele filmpjes laten opnemen . In deze filmpjes vertellen 
acht inwoners uit ons werkgebied hun eigen verhaal en ideeën over discriminatie. De 
verhalen verwijzen naar verschillende discriminatiegronden  en de soms pijnlijke realiteit 
van discriminatie-ervaringen. 
In de acht filmpjes komen de volgende discriminatiegronden aan bod:  leeftijd, sekse, 
ras, seksuele oriëntatie, handicap en religie.  
 
In 2016 zullen de filmpjes breed ingezet op verschillende social media platformen, 
regionale media en de website van BGBF. De filmpjes worden per onderwerp in 2016 
geleidelijk ingezet. Daarnaast zullen de filmpjes ook gebruikt worden in gastlessen en 
voorlichting als conversatiestarter. 
 
1.5.3 Landelijke campagne ‘zet  een  streep  door  discriminatie’ 
Op 2 september 2015 is door de overheid een campagne tegen discriminatie gelanceerd. 
Het  thema  van  de  campagne  is  ‘  zet  een  streep  door  discriminatie’.  De  campagne was in 
twee delen te zien en te horen via tv-spots en radio- spots. In het eerste deel van de 
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spots is gewezen  op artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat in Nederland 
discriminatie (op welke grond dan ook) niet is toegestaan.  
In het tweede deel van de spots zetten bekende Nederlanders als Michael van Praag, 
Sylvana Simons en  Ahmed Aboutaleb een streep door het woord discriminatie.  
De campagne richt zich op de verschillende gronden van discriminatie, zoals leeftijd, 
herkomst, geslacht, handicap/chronische ziekte, seksuele gerichtheid en godsdienst en 
op de verschillende plaatsen waar discriminatie voorkomt, zoals  arbeidsmarkt, openbare 
ruimte en onderwijs. 
Om een melding van discriminatie te kunnen doen worden mensen verwezen naar de 
website discriminatie.nl . Online kan iedereen, zowel bedrijven, organisaties, gemeenten 
als particulieren de campagne ondersteunen door een eigen poster, banner of afbeelding 
te maken met de eigen naam of een logo. De campagne krijgt een vervolg in 2016 en 
richt zich op arbeidsmarkt. Naar aanleiding van de landelijke campagne heeft BGB 
Flevoland 8 meldingen ontvangen. 

 
 
1.6 Wijzigingen in 2015 binnen de discriminatiewetgeving 
 
Afschaffing van de enkele feit-constructie 
Per 1 juli 2015 is de enkele feit-constructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling 
verdwenen. 
De enkele feit-constructie hield in dat bijvoorbeeld een christelijke school leraren niet 
mocht weigeren of ontslaan vanwege het enkele feit dat zij homoseksueel, lesbisch of 
biseksueel zijn. Dit mocht alleen als er bijkomende omstandigheden waren.  
Omdat de enkele feit-constructie veel misverstanden opriep en voor veel discussie zorgde 
stemde op 27 mei 2014 de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om deze uit de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) te halen. Op 10 maart 2015 stemde de 
Eerste kamer in met het wetsvoorstel.  
Met de wetswijziging blijft er wel een uitzondering bestaan voor bijzondere scholen. Zij 
mogen leraren selecteren op basis van hun godsdienstige overtuiging. Deze scholen 
mogen daarbij alleen onderscheid maken op godsdienst en niet op andere gronden zoals 
homo- of biseksualiteit.   
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VN Gehandicaptenverdrag 
Na jaren van uitstel heeft de Tweede Kamer op 21 januari 2016 ingestemd met het VN-
verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.  Ook heeft de Kamer de Wet 
Gelijke Behandeling en de Kieswet gewijzigd.  
De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB h/cz) 
wordt met de goedkeuring van het verdrag aangepast. Deze wet bepaalt o.a. dat mensen 
niet langer wegens hun beperking geweigerd mogen worden in openbare gelegenheden 
zoals winkels, theaters en horeca. Ook moeten bedrijven geleidelijk, uiterlijk vanaf 2017, 
zorgen voor toegankelijkheid van hun gebouwen en voorzieningen.  
In het verdrag staat  wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van 
mensen met een beperking verbetert.  
Zodra de Eerste Kamer ook instemt met de wijzigingen kan het VN-verdrag worden 
geratificeerd. De verwachting is dat het verdrag medio 2016 in Nederland in werking 
treedt.  
Nederland is een van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. 
 
1.7 Intervisie klachtbehandeling 
4  keer  per  jaar  vindt  intervisie  plaats  tussen  de  klachtbehandelaars  uit  de  regio’s  Gooi  &  
Vechtstreek, Midden-Nederland, Zaanstreek Waterland en Flevoland. 
De klachtbehandelaars wisselen kennis uit en hebben gelegenheid om ervaringen te 
delen.  
Er worden ook concrete casussen behandeld. Er wordt gevraagd om tips en adviezen bij 
de aanpak van een melding. Door middel van feedback op elkaars handelen verbreden de 
klachtbehandelaars de mogelijkheden van hun werkwijze.  Er kunnen nieuwe ideeën 
opgedaan worden voor de aanpak van een melding. Soms heeft in een regio een voorval 
plaats gevonden dat zich nog niet heeft voorgedaan in een andere regio. De 
klachtbehandelaars worden dan geïnformeerd over de aanpak van de desbetreffende 
regio en kunnen  hiervan leren.  
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2 Producten preventie  
 
2.1 Gastlessen 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland verzorgt gastlessen in heel Flevoland. Het doel van 
deze gastlessen is om kinderen en jongeren te leren omgaan met verschillen en 
begrippen als beeldvorming, vooroordelen en discriminatie, kortom: respectvol leren 
omgaan met elkaar. 
 
2.1.1 Reguliere gastlessen: vooroordelen en discriminatie 
Eind schooljaar 2014/2015 en het gehele schooljaar 2015/2016 biedt Bureau Gelijke 
Behandeling Flevoland onderstaande lessen aan in de bovenbouw van het primair 
onderwijs in Flevoland: 
 
1. Het Snelle Oordeel: Tijdens 'Het snelle oordeel' maken de leerlingen kennis met 
verschillende jongeren. De leerlingen wordt gevraagd om een snel oordeel te vellen over 
deze jongeren. Gaandeweg leren ze de afgebeelde jongeren steeds beter kennen. Klopte 
hun snelle oordeel wel? In een afsluitend gesprek gaan we uitgebreid in op allerlei vragen 
over het snelle oordeel: Welke functie vervult het? Wat hebben snelle oordelen te maken 
met vooroordelen?  
2. Het Discriminatiespel: Voor speelse groepen is het discriminatiespel de uitkomst. In 
kleine groepen (ongeveer acht) krijgen de leerlingen spelenderwijs inzicht in 
discriminatie.  Door  middel  van  ‘vragen’,  ‘uitbeelden’,  ‘tekenen’  en  ‘verboden  woorden’  
gaan ze met elkaar het gesprek aan over stereotypen en discriminatie. De winnaar krijgt 
een oorkonde. 
3. De Vooroordelenreis: Niet stilzitten, maar zelf doen. Tijdens deze gastles maken de 
leerlingen  in  duo’s  een  ontdekkingstocht  door  een  klaslokaal  of  een  andere  daarvoor  
ingerichte ruimte onder begeleiding van de gastdocent. De opdrachten die de leerlingen 
maken gaan o.a. over vooroordelen, pesten en diversiteit. Reflecteren en het ontwikkelen 
van een eigen mening staan centraal.  

OBS De Achtbaan Almere: De Vooroordelenreis 
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4. Ik, Jij, Wij & Discriminatie: In deze informatieve en centrale gastles krijgen leerlingen 
door middel van verschillende werkvormen inzicht in de achtergronden van discriminatie. 
Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het ontstaan van stereotypen en het verschil 
tussen feit of mening/vooroordeel. Met een combinatie van luisteren, doen en denken. 
 
Het aanbod is eenmaal per post en eenmaal digitaal aan de directie van alle basisscholen 
in Flevoland verstuurd. Almere en Lelystad subsidiëren BGBF voor het geven van 
gastlessen. Scholen in deze gemeenten hoeven dus geen eigen bijdrage te betalen.  
Scholen in de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde worden geacht zelf 
de kosten voor de lessen te betalen. Deze bedragen in het schooljaar 2014/2015 en 
2015/2016 nog 50 euro per gastles inclusief reiskosten.  
 
Vanuit allerlei vormen van het speciaal onderwijs is er ook veel belangstelling voor de 
lessen van BGBF. Onze voorlichter heeft zich onder andere gericht op deze doelgroep in 
haar deskundigheidsbevordering, om maatwerk te kunnen leveren dat past bij het 
speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs wordt meegenomen in het versturen van het 
aanbod en kan uiteraard informatie en een (telefonisch) gesprek aanvragen.   
 
Het aanbod voor het Voortgezet Onderwijs is eenmaal digitaal verstuurd naar directie en 
contactpersonen.  Naast  ‘De  Vooroordelenreis’  en  ‘Ik,  Jij,  Wij  &  Discriminatie’  zijn  dit: 
 
5. Hoe bevooroordeeld ben jij?: Deze gastles staat hoofdzakelijk in het teken van 
vooroordelen.  Wat  zijn  vooroordelen,  waarom  hebben  mensen  vooroordelen  en:…kun      je  
ze ook weer kwijtraken? Aan de hand van een test krijgen de leerlingen inzicht in hun 
eigen vooroordelen, want iedereen heeft vooroordelen. De vraag is hoe je daarmee 
omgaat en hoe we kunnen voorkomen dat vooroordelen leiden tot discriminatie.    
6. Is dit discriminatie? Test je kennis: Tijdens deze quiz geven leerlingen bij verschillende 
stellingen aan of het discriminatie is of niet. Het doel van deze gastles is om leerlingen te 
laten discussiëren over de verschillende stellingen. Leerlingen worden zo gestimuleerd 
hun eigen mening te vormen over discriminatie. Er wordt ruimschoots aandacht besteed 
aan de begrippen vooroordelen en discriminatie.  
 
Alle lessen op het primair onderwijs duren in principe anderhalf uur, maar de duur kan 
aangepast worden naar de 
behoefte van de school of docent. 
In het voortgezet onderwijs 
worden lessen aangeboden van 1 
lesuur tot ander halfuur.  

Met elke docent vindt een 
voorbereidingsgesprek plaats van 
gemiddeld 15 minuten om de les 
en de groep door te spreken. De 
inhoud en werkvormen van de les 
worden op basis hiervan indien 
nodig aangepast. Elke groep heeft 
wel zijn specifieke vragen en 
behoeften waar wij in onze 
voorlichting zo goed mogelijk op 
willen aansluiten. Bepaalde 
deelthema’s  krijgen  dan   Reformatorische school Timotheüs: Het Snelle Oordeel 
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bijvoorbeeld meer aandacht, zoals een specifieke discriminatiegrond of discriminatiewijze 
(meestal pesten). In het voortgezet onderwijs zijn reguliere gastlessen aangevraagd door 
het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het MBO waar maatwerklessen worden ingezet. 

 
2.1.2 Gastlessen seksuele diversiteit 
 
De laatste helft van het schooljaar 2014/2015 zijn VO scholen in Lelystad Regenboogstad 
actief benaderd met het aanbod van theatervoorstellingen over seksuele diversiteit in 
combinatie met verwerkingslessen. In het jaar 2015 konden wij in totaal vier 
voorstellingen aanbieden. Wij werken hierin samen met Theater aan Z, een theatergroep 
uit Nijmegen die interactieve en educatieve voorstellingen maakt over diversiteit: 
 
1. ‘Lokaal  G1.25’  voor  de  bovenbouw  van  het  VO: over vriendschap en homoseksualiteit 
en speelt zich af tussen vier leerlingen in een klaslokaal. Deze interactieve voorstelling 
daagt leerlingen, op een positieve manier, uit om mee te denken en te praten over de 
verschillende  thema’s  van  de  voorstelling.  De  thema’s  zijn  vriendschap,  vooroordelen,  
pesten, scheldgedrag en veiligheid op school (theater-aanz.nl). 
2.  ‘Geen  Gezicht’  eerste- en tweedejaars MBO: vertelt het verhaal van drie jongeren die 
worstelen met geluk, identiteit, cultuur en religie. De voorstelling is geïnspireerd op het 
boek  ‘Mijn  geloof  en  mijn  geluk’  en  de  interviews  van  Theater AanZ met homoseksuele 
en lesbische jongeren uit verschillende geloven en culturen. Aan het einde van de 
voorstelling is er een interactief gedeelte met de studenten (theater-aanz.nl) 
 
Vanwege eerdere positieve ervaringen en 
erkenning voor het belang van het thema krijgt 
het aanbod gretig aftrek. Van de vier 
voorstellingen hebben er twee op SG de 
Rietlanden plaatsgevonden en twee op het MBO 
College Lelystad. Een extra van drie 
voorstellingen  ‘Geen  Gezicht’  werd  gratis  
aangeboden door Theater Aan Z wegens een 
surplus, waar het MBO College Lelystad graag 
gebruik van maakte. In totaal heeft dit geleid 
tot 18 verwerkingslessen waarbij de gastdocent 
samen met een vrijwilliger uit de doelgroep 
verder in gesprek gaat met de groep over de 
thema’s  uit  de  voorstelling.  De  focus  ligt  hierbij  
op identiteit en de ruimte geven en nemen om 
jezelf te zijn.  
 
(Inmiddels is de vrijwilliger een dienstverband aangeboden om het voorlichtingsaanbod seksuele diversiteit 
verder te verspreiden onder met name basisscholen in Lelystad).  
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Na contact op één van de grote festivals/markten in Flevoland waar BGBF afgelopen jaar 
een informatiekraam bemande vroeg een docent van de SGL twee lessen aan over 
seksuele  diversiteit  complementair  aan  het  ‘Leefstijl  programma’  dat  de  school  heeft  
geïmplementeerd.  
 
  

Voor aanvang van de lessen wordt voor het eerst ook op de SGL de regenboogvlag gehesen 
t.g.v. Coming Out Dag 2015. 
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 Eind 2015 rondom Coming Out Dag biedt BGBF alle basisscholen in Lelystad een lesbrief 
aan  ‘Hier  kun  je  zijn  wie  je  bent’  in  combinatie  met  de poster die wij in 2013 aanboden 
op scholen in alle gemeenten. Scholen zijn sinds 2012 verplicht aandacht te besteden 
aan seksuele diversiteit binnen het onderwijs. Deze lesbrief kan gebruikt worden als 
onderdeel voor de integratie van het thema seksuele diversiteit in het basisonderwijs. De 
lesbrief en de poster als ook een gastles seksuele diversiteit 
kunnen tevens aangevraagd worden via de website. Vanuit 
basisscholen in Lelystad heeft BGBF tot op heden 
geen aanvragen gekregen. De tweede 
voorlichter zal in 2016 actief gaan 
werven onder deze doelgroep. 
De lesbrieven/posters/lessen 
zijn wel aangevraagd door 
enkele scholen in Almere. De 
producten zijn eind 2015 
verzonden, de lessen worden 
ingepland in 2016. 
 
 

 

 

 

2.1.3 Overzicht gastlessen 
 
Gastlessen Almere 

    Activiteit Aantal School Uitvoerder Organisatie 

Vooroordelenreis 6 KBS  t’  Zonnewiel BGBF BGBF 

Ik, jij, wij & Discriminatie 2 KBS Panta Rhei BGBF BGBF 

Ik, jij, wij & Discriminatie 2 De Wierwinde BGBF BGBF 

Vooroordelenreis 1 OBS De Achtbaan BGBF BGBF 

Vooroordelenreis 4 PrO Almere Koningsbelt BGBF BGBF 

vooroordelenreis 3 PrO Almere Tom Poes BGBF BGBF 

Discriminatiespel 1 
Almere Speciaal De 
Strengerd 

BGBF BGBF 

Zie Zo 1  De Wierwinde BGBF BGBF 

Vooroordelenreis 3 KBS De Goede Herder BGBF BGBF 

Vooroordelen & Discriminatie 1 ROC TOP BGBF BGBF 

Is dit discriminatie? 1 Mind at Work BGBF BGBF 

Vooroordelen reis & Snelle Oordeel 2 IKC De Delta BGBF BGBF 

Snelle Oordeel 3 PCB Ichthus BGBF BGBF 

Totaal 30 
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Gastlessen Lelystad 
    Activiteit Aantal School Uitvoerder Organisatie 

Discriminatiespel 1 De Wildzang BGBF BGBF 

Ik, jij, wij & Discriminatie 1 PCB Driestromenland BGBF BGBF 

Vooroordelenreis 4 RKB Laetare BGBF BGBF 

Vooroordelenreis 1 PCBS Het Mozaïek BGBF BGBF 

Vooroordelenreis 1 PCBS Het Mozaïek BGBF BGBF 

Ik, jij, wij & Discriminatie 1 Dr Herman Bekiusschool BGBF BGBF 

Snelle oordeel 2 Ref. school Timotheüs BGBF BGBF 

Voorstelling Lokaal G1.25 1 SG De Rietlanden TheateraanZ BGBF 

Verwerkingsles SD 5 SG De Rietlanden BGBF BGBF 

Voorstelling Geen Gezicht 2 MBO College Lelystad TheateraanZ BGBF 

Verwerkingsles SD 4 MBO College Lelystad BGBF BGBF 

Voorstelling Geen Gezicht 3 MBO College Lelystad TheateraanZ BGBF 

Verwerkingsles SD 7 MBO College Lelystad BGBF BGBF 

Voorstelling Lokaal G1.25 1 SG De Rietlanden TheateraanZ BGBF 

Verwerkingsles SD 2 SG De Rietlanden BGBF BGBF 

Seksuele diversiteit gastles 2 SGL BGBF BGBF 

Totaal 38 
   

Gastlessen Overig Flevoland 

      Plaats Activiteit Aantal School Uitvoerder organisatie 

Emmeloord Ik, jij, wij & Discriminatie 2 
OBS De Roderik van 
Voorstschool 

BGBF BGBF 

Emmeloord Vooroordelenreis/maatwerk 2 SBO de Klimboom BGBF BGBF 

Emmeloord 
Snelle Oordeel en 
Vooroordelenreis 

4 OJS De Zevensprong BGBF BGBF 

Emmeloord Maatwerkles 2 SO De Bloementuin BGBF BGBF 

Emmeloord Maatwerkles 3 VSO Het Esveld BGBF BGBF 

Marknesse Discriminatiespel 1 OBS De Driesprong BGBF BGBF 

Luttelgeest Vooroordelenreis 1 CBS de Rank BGBF BGBF 

Luttelgeest Vooroordelenreis 1 SWS de Klipper BGBF BGBF 

 Totaal 
 

16 
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2.1.4 Samenvatting evaluaties reguliere gastlessen PO en VO 
 
Afgerond is 70 procent van de evaluatieformulieren teruggekomen. Over het algemeen 
waren de docenten tevreden tot zeer tevreden over de gegeven gastles. De les sluit aan 
op de doelgroep en de gestelde doelen worden bijna altijd behaald volgens de docenten.  
 
Als tops worden onder andere vaak genoemd: de werkvormen, de afwisseling, het 
niveau, de taal en de interactie1: 
PCB  Driestromenland  Lelystad  over  ‘Ik,  Jij,  Wij  & Discriminatie’:  
“Leuke, afwisselende les waarbij leerlingen zich bewust worden van vooroordelen etc.” 
KBS  De  Goede  Herder  Almere  over  ‘De  Vooroordelenreis’:  
“De  onderwerpen  waren  interessant.  Het  spel  in  duo’s  was  erg  leuk  voor  de  kinderen” 
KBS  t’  Zonnewiel  Almere  over  ‘De  Vooroordelenreis’:  
Veel gevarieerde opdrachten en ook de werkvorm paste goed bij de kinderen”   
IKC  De  Delta  Almere  over  ‘Het  Snelle  Oordeel’:  
“Heldere  verhalen  met  leuke  interactieve  opdrachten.  Het  paste  prima  bij  het  kind  niveau 
in  deze  groepen.” 
Almere  Speciaal  de  Strengerd  over  ‘Het  Discriminatiespel’:  
“Het was een leuke les met een spel voor kinderen, heel duidelijk. Hoop dat ze nu 
begrijpen dat discriminatie kwetsend  is”. 
VSO Het Esveld Emmeloord over de maatwerkles:  
“De  les  paste  goed  bij  die  groep.  Goed  ingespeeld  op  de  leerlingen  tijdens  de  discussie” 
ROC  TOP  Almere  over  ‘Vooroordelen  &  Discriminatie’:  
“Leerlingen  werden  bewust  gemaakt  van  eigen  mogelijkheden.  Prima,  veel  ruimte  voor  
interactie” 

 
Enkele docenten benoemden ook nog waardevolle tips en suggesties. Zo ervaren 
meerdere  docenten  ‘het  snelle  oordeel’,  waar deze voor de eerste keer wordt ingezet, als 
te lang met te weinig afwisseling. Inmiddels is er audiovisueel materiaal toegevoegd aan 
de tweede helft, evenals een extra werkvorm. Een docent van het praktijkonderwijs mist 

                                           
1 Op het evaluatieformulier is aan de docenten gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van de 
evaluatie bij de informatievoorziening van BGBF. Alleen de antwoorden op deze formulieren zijn hier geciteerd. 
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een toepasselijk filmpje op het eind van de maatwerkles. Aangezien er meerdere lessen 
op deze locatie werden gegeven kon deze aanpassing direct doorgevoerd worden voor de 
daaropvolgende lessen. Andere tips en suggesties blijken meer subjectief en sterk 
onderhevig aan de specifieke karakteristieken van de desbetreffende groep. De 
gastdocent tracht zich hier op voor te bereiden door middel van het 
voorbereidingsgesprek, maar ook door het aantal beschikbare en direct inzetbare 
werkvormen uit te breiden, zodat hier ter plekke tijdens de gastles op ingespeeld kan 
worden.  
 
2.1.5 Samenvatting evaluatie voorlichtingsactiviteiten onderwijs seksuele 
diversiteit 
 
De respons op de evaluatie van de voorlichtingsactiviteiten seksuele diversiteit ligt een 
stuk lager dan die van de reguliere gastlessen. 30 procent van de evaluatieformulieren is 
teruggekomen. Wel blijkt uit contact na de activiteiten, zowel in persoon als via de mail, 
dat de meningen van de docenten die het formulier niet hebben ingevuld over het 
algemeen ook zeer positief zijn. De combinatie tussen het theater en de les worden in 
het bijzonder als zeer waardevol beoordeeld.  
Uit de evaluaties blijkt dat docenten over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn 
over de theatervoorstelling en de gastles. Als tops worden onder andere genoemd: 
aangrijpend, open en eerlijk, goede sfeer, duidelijk en boeiend.  
 
MBO  College  Lelystad  over  ‘Geen  Gezicht’  en  de  verwerkingsles: 
“De  boodschap  is  overgekomen.  Ze  stonden  er  open  voor." 
“De  interactie  was  prima.  Ook  hele  open  en  eerlijke  verhalen.  Jullie  hebben  ze  stil  
gekregen.” 
MBO  College  Lelystad  over  ‘Geen  Gezicht’  en  de  verwerkingsles: 
 “Prima  voorstelling,  goede  gastles,  goede  sfeer.” 
SG  De  Rietlanden  over  ‘Lokaal  G1.25’  en  de  verwerkingsles: 
“De  klas  werd  er  door  gegrepen.  Duidelijke  taal  en  open.  Spreekt  leerlingen  aan.” 
 
Een belangrijke tip die nog wordt genoemd is dat de docent graag beter voorbereid had 
willen zijn op de voorstelling en de verwerkingsles. Dit is ook een verantwoordelijkheid 
van de school, wat wij in het vervolg beter met de afnemer zullen afstemmen. Bij de 
verwerkingslessen zullen we daarnaast ook gaan streven naar een voorbereidingsgesprek 
met de mentoren.  
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2.1.6 Deskundigheidsbevordering onderwijs 
 
Begin 2015: Meeloopdag(en) regulier basisonderwijs 
Voor aanvang van haar functie als voorlichter heeft Marloes Huijsen meegelopen met een 
voorlichter van een antidiscriminatiebureau uit een andere regio. Voor de eerste gastles 
heeft ze een ochtend meegelopen op een reguliere basisschool. 
 
Onderwijsconferentie Met Alle Respect 16 april 2015 
Ten behoeve van deskundigheidsbevordering voorlichtingsactiviteiten Seksuele Diversiteit 
en uitwisseling ervaringen  is onze voorlichter de hele dag aanwezig geweest bij de 
onderwijsconferentie in Utrecht met als thema seksuele diversiteit. Ze heeft twee 
presentaties bijgewoond: Veiligheid en seksualiteit in de klas (VO) en Respectvol gedrag 
kun je leren (PO). De presentaties waren sterk ingericht op fulltime docenten. Het 
materiaal en de plenaire bijeenkomsten kende veel diversiteit en spreken een grotere 
doelgroep aan. 
 

 
 
Midden 2015 Cursus Train de Trainer, beginnend voorlichters 
5 daagse cursus met certificaat 
Ter bevordering van vaardigheden en kennis met betrekking tot het geven en opzetten 
van een training/voorlichting/gastles.  
 
Midden 2015 Meeloopdagen speciaal en praktijkonderwijs 
Voor aanvang gastlessen in het speciaal onderwijs heeft onze voorlichter op enkele 
scholen meegekeken. Eenmaal bij ZMOK, eenmaal bij Praktijkonderwijs en eenmaal bij 
ZMLK.  
 
Eind 2015 (begin 2016) Opleiding Anti-Pest Coördinator  
8 daagse cursus met certificaat 
Gezien de vele ontwikkelingen en onzekerheden rondom anti-pestprogramma’s  bekijkt  
BGBF haar mogelijkheden om het pestthema op een andere manier dan via gastlessen 
levend te houden binnen de organisatie en in het contact met de scholen. De dunne 
scheidslijn tussen discriminatie en pesten maakt dat scholen vaak een dubbele vraag 
hebben, waarbij regelmatig gedragsproblematiek wordt vermeld zoals pesten. BGBF wil 
op deze vragen in kunnen springen en daarnaast kijken hoe wij scholen het beste kunnen 
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bijstaan als zij structurele problemen hebben met pesten. Marloes Huijsen heeft de 
training tot anti-pest coördinator gevolgd om als voorlichter beter op deze specifieke kant 
van discriminatie in te kunnen spelen en een begin te kunnen maken met ontwikkelingen 
voor de organisatie.  

 
2.2 Estafettedialoog Almere 2015 
Om de Dag van de Dialoog Almere door het jaar heen meer gestalte te geven is een 
estafette dialoog bedacht. Op 12 februari 2015 organiseert Bureau Gelijke Behandeling 
Flevoland een estafette  dialoogtafel  met  als  thema:  ‘Kruisje,  keppeltje,  hoofddoek, 
tulband….  In  dialoog  over  ervaringen  bij  het  dragen  van  religieuze  symbolen’  .  Mensen  
die dagelijks een religieus symbool dragen gaan met elkaar in dialoog a.h.v. een viertal 
vragen. De deelnemers tijdens deze dialoog in woonzorgcentrum Buitenhaeghe in Almere 
komen uit Islamitische kring, liberaal- en orthodox Joodse gemeenschap, het Leger des 
Heils, Protestantse Kerk en uit de Sikh Gurdwana gemeenschap te Almere. Allen dragen 
een religieus symbool. 
De deelnemers aan de estafette dialoog geven aan in Almere over het algemeen geen 
problemen bij het dragen van een religieus symbool te ervaren. Dit geldt echter niet voor 
de beide hoofddoekdragende vrouwen die veel problemen ondervinden bij het vinden van 
werk en op de werkvloer zelf. 

En  de  estafettedialoog  gaat  verder….. 
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2.3 Van Dag van de Dialoog naar Lelystaddialoog 
Tot en met 2014 hebben verschillende maatschappelijke organisaties samen gewerkt aan 
de jaarlijkse Dag van de Dialoog in november. Om aan actuele kracht te winnen en toch 
de waardevolle eigenschappen van de dialoog te behouden, is de werkgroep Lelystad 
Dialoog opgericht. Deze werkgroep heeft het  initiatief Dag van de Dialoog gewijzigd in 
een minimaal 4 maal per jaar te organiseren Lelystaddialoog. Binnen 14 dagen nadat een 
Lelystadse organisatie een actueel thema heeft aangedragen, zal een dialoogbijeenkomst 
worden georganiseerd.  De Lelystaddialoog gaat op één, centraal in Lelystad gelegen 
locatie, plaatsvinden. 
Voor de leden van de werkgroep is een Draaiboek Lelystaddialoog en een Overeenkomst 
Partner Lelystaddialoog opgesteld. De werkgroep bestaat eind 2015 uit 3 partners en 3 
mogelijke partners. Als gespreksleider hebben zich 13 personen aangemeld. 
 
 
2.4 Informatieverzoeken en netwerk 
 
2.4.1 Informatieverzoeken afhandeling en/of Helpdesk? 
In 2015 werden 202 informatieverzoeken afgehaald. Een overzicht is opgenomen als 
BIJLAGE 1. 
 
2.4.2 Netwerkactiviteiten 
 
8 januari overleg de Schoor, Almere: etnisch profileren 
9 januari kennismaking voorlichting BD Kennemerland, Haarlem, meeloopochtend 
9 januari nieuwjaarsreceptie Mamyo, Lelystad 
13 januari overleg Comaker, studenten SPH Windesheim, Almere 
14 januari ambtelijk overleg gemeente Almere 
14 januari overleg verhuurder kantoor Almere over plannen bestemmingswijziging 
16 januari gesprek jongerenwerker de Schoor, Almere 
21 januari vervolgafspraak PGL: mogelijkheden Roze viering, Lelystad 
21 januari overleg Woonzorgcentrum De Uiterton, diversiteit en Roze maaltijden  
22 januari gesprek de Schoor, Almere 
22 januari werkgroep etnisch profileren, Amsterdam 
23 januari overleg meldingsbereidheid bestuur Omar Ibn Al Khattab, Almere 
25 januari opening Folly Inspiratie Inc, Almere 
26 januari kennismaking kandidaat bestuurslid, Almere 
27 januari overleg FlevoMeerbibliotheek, Lelystad 
28 januari overleg met studenten Comaker en Roze Almere, Almere 
29 januari contact jongeren en enquêteren de Draaikolk, project Kapot Moeilijk, 

Almere  
4 februari netwerkoverleg GGD Flevoland, intensivering samenwerking LHBT Lelystad 
5 februari overleg radicalisering, Lelystad 
6 februari overleg jongeren over praktijktest, Almere 
6 februari klankbordbijeenkomst Roze 50+, Woerden 
9 februari afronding Dag van de Dialoog 2014, Almere 
10 februari voortgangsoverleg Week van Zorg en Welzijn, Lelystad 
11 februari overleg met COC Zwolle, Welzijn en gemeente, lelystad 
11 februari evaluatie viering zondag van de Eenheid en thema-avond LHBT, Almere 
19 februari gesprek Kubus over voortgang Dag van de Dialoog en conceptwijziging, 

Lelystad 
26 februari gesprek PvdA, Almere 
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3 maart overleg politie, Lelystad 
4 maart overleg organisaties Week van Zorg en Welzijn, Lelystad 
10 maart overleg maatschappelijke organisaties Lelystaddialoog, Lelystad 
16 maart overleg etnisch profileren, Almere 
19 maart overleg accountant, Lelystad 
24 maart overleg korpschef politie MN en districtchef Flevoland, Utrecht 
2 april  kennismaking nieuwe contactpersoon discriminatie politie Flevoland, 

Lelystad 
7 april  verkenning gezamenlijke huisvestingsmogelijkheden, Almere 
7 april  overleg Avanti, Almere 
7 april  werkbezoek  D’66,  Almere 
10 april overleg gemeente , radicalisering, Zeewolde 
15 april overleg jongeren, praktijktest, Almere 
15 april bijeenkomst netwerk etnisch profileren, Amsterdam 
22 april vrijheidslezing Gerdi Verbeet, Windesheim, Almere 
23 april kennismaking districtschef politie Flevoland, Almere 
23 april WMO Breed Overleg, Noordoostpolder 
24 april  bijeenkomst Mamyo, voorbereiding slavernijavond,  Lelystad 
29 april  overleg FlevoMeerbibliotheek, Lelystad 
4 mei   kranslegging Dodenherdenking 
4 juni   overleg de Bonte Hond over samenwerkingsmogelijkheden, Almere 
9 juni   overleg Inspiratie Inc, Almere 
22 juni   overleg Rabobank, Almere 
23 juni   Groot Team Overleg, Zeewolde 
16 juli   bestuurlijk overleg, Lelystad 
17 augustus  overleg Welzijn, Lelystad 
24 augustus  ambtelijk overleg, Lelystad 
25 augustus  overleg werkgroep Over de Streep, Lelystad 
26 augustus  bestuurlijk overleg, Lelystad 
27 augustus  acquisitiegesprek fotografieproject, Almere 
2 september  kennismaking nieuwe samenstelling Roze in Blauw, Almere 
2 september  verkenning uitbreiding trainingsmogelijkheden dialoog, Almere 
3 september  bijwonen raadsvergadering, Zeewolde 
9 september  installatie nieuwe burgemeester, Almere 
16 september   netwerk etnisch profileren, Haarlem 
24 september   overleg Welzijn, Lelystad 
7 oktober  gesprek Kubus, Lelystad 
8 oktober  Over de Streep, Lelystad 
13 oktober  Groot team overleg, Zeewolde 
21 oktober  ambtelijk overleg, Almere 
21 oktober  netwerk Ontdek de wereld in Almere, Almere 
22 oktober  overleg LHBT-acceptatie voor biculturele jongeren, Lelystad 
22 oktober  overleg Welzijn, Lelystad  
4 november  vervolg overleg PGL, Roze viering, Lelystad 
5 november   platform overlast, bespreking,  Almere 
12 november   conferentie Kleurrijk Werkt Avanti, Almere 
19 november   Beursvloer, Lelystad 
20 november   overleg homoseksualiteit en islam, Lelystad 
24 november   dag voor antidiscriminatievoorzieningen CRM, Utrecht 
1 december  overleg FlevoMeerbibliotheek, Lelystad 
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4 december  bezichtiging nieuw kantoor, Almere 
7 december  thema-avond CU, angst voor islam, Lelystad 
9 december  bestuurlijk overleg, Lelystad 
16 december  overleg  adv’s  Midden  Nederland 
17 december  overleg afdeling veiligheid, Almere 
21 december  bezoek nieuw kantoor, Almere 
 
2.4.3 Toelichting verlichting netwerkactiviteiten  
 
Beursvloer Lelystad 
In november 2015 wordt de Beursvloer Lelystad door voorlichter en medewerker 
preventie van Bureau Gelijke Behandeling bezocht. Er komt een match tot stand met de 
Voedselbank in Lelystad. Afspraken voor voorlichting, inschrijving voor de Nieuwsbrief en 
wederzijdse informatieverstrekking vindt verder plaats met Luchtscouts Lelystad en 
scouting Lelystad, Kwintes, Inloophuis Passie, Rabobank Flevoland, Okkerse en Schop 
Advocaten, OBS de Optimist, Scouting John F. Kennedy en filmtheater Lelystad.  
 
Groot Team Overleg – Zeewolde 
Medewerker preventie en consulent klachtbehandeling bezoeken Groot Team Overleg in 
Zeewolde. Doel: Informatie verstrekken en uitwisselen.  
 
WMO Breed overleg – Noordoostpolder 
De medewerker preventie neemt drie maal deel aan het WMO Breed Overleg in de NOP. 
Het  thema  tijdens  twee  van  de  bijeenkomsten  stond  in  het  teken  van  ‘Eenzaamheid’  . 
Uitkomst:  Thema  over  ‘discriminatie  en  eenzaamheid’  wordt  meegenomen  naar  de  
participatieraad.  Aanvraag  voorlichting  voor  werkgroep  ‘Ontmoetingen  op  het  platteland’  
Luttelgeest. Informatie betreffende voorlichting over discriminatie voor sociale wijkteams 
– DOEN in de NOP. Informatie over LHBT activiteiten Flevoland,  Roze Maaltijden in 
Lelystad en uitnodiging voor bijwonen Roze Maaltijd in Lelystad door vrijwilliger 
Carrefour, i.o.m. gemeente NOP: contact met Vrouwencentrum NOP betreffende 
voorlichting en deelname aan WMO Breedoverleg. 
 
Overleg GGD Flevoland en Bureau Gelijke Behandeling 
Preventiemedewerker en voorlichter voeren een gesprek met twee medewerkers van 
GGD Flevoland.  
Doel: Informatie verstrekken en samenwerking. 
Afspraken:  
- Afstemming binnen voorlichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en de GGD 
betreffende discriminatie en weerbaarheid. 
- Elkaar versterken/aanvullen bij voorlichting op scholen. 
- Uitwisseling van wederzijds foldermateriaal voor verspreiding binnen eigen  kantoren en 
activiteiten.  
- Deelname GGD Flevoland aan de Roze Maaltijd in woonzorgcentrum De Uiterton. 
Mogelijkheden nagaan voor thema- avond tijdens Roze Maaltijd. 
- Bij grote (feestelijke) activiteit georganiseerd door Bureau Gelijke Behandeling, stand 
van de GGD plaatsen. 
- Elkaar op de hoogte houden betreffende ontwikkelen loket Roze Zorg. 
- Bureau Gelijke Behandeling stelt GGD op de hoogte w.b. de vordering 
haardvuurgesprekken die door Bureau Gelijke Behandeling zullen worden georganiseerd.  
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Informatie uitwisseling Sociaal Wijkteams 
Tijdens een inloop van de Sociaal wijkteams in Almere heeft één van de 
klachtbehandelaars informatie geven over de werkwijze van BGB Flevoland. Daarnaast is 
de noodzaak van doorverwijzen en het belang van melden toegelicht.  
Met name vanwege de signalerende functie van de wijkteams is het voor BGB Flevoland 
belangrijk om op hun sociale kaart te staan.  

 
  

Folly Inspiratie Inc. 
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2.5 Voorlichting/training volwassenen en netwerk 
 
2.5.1 Voorlichtingen 
 

VMCA – (H)erkennen van discriminatie 
In Almere is een workshop (75 min) 
verzorgd tijdens de openavond van het 
VMCA. De deelnemers leerden over de 
grondbeginselen van discriminatie en 
deelden hun eigen ervaringen, met name 
met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie en 
discriminatie op grond van handicap of 
chronische ziekte. 
 
 

 
Training Selecteren zonder Vooroordeel 
Wegens de grote hoeveelheid gegeven gastlessen heeft onze voorlichter beperkte tijd 
beschikbaar voor de ontwikkeling van andere trainingen. De Training Selecteren zonder 
Vooroordeel (werktitel) zal voorjaar 2016 van start gaan met een pilottraining. Hierna zal 
de training op grote schaal worden aangeboden aan het bedrijfsleven.  
 
Voorlichting Sociaal Wijkteams Lelystad  
In Lelystad werd voorlichting over discriminatie, discriminatiewetgeving en 
mogelijkheden van klachtbehandeling gegeven aan de teamleiders van de wijkteams. 
Ook werden de diverse projecten en preventiewerkzaamheden van BGBF besproken. Er 
werd een aantal voorbeeldsituaties genoemd waarin sprake was van een sociaal aspect 
met discriminatiecomponent. De presentatie is na afloop op papier aan de teamleiders 
doorgestuurd, zodat zij hun teamleden op de hoogte kunnen brengen van de 
werkzaamheden van BGBF. Door de presentatie zijn BGBF en de sociaal wijkteams op de 
hoogte van elkaars werkzaamheden en mogelijkheden voor doorverwijzing. BGBF heeft 
inmiddels tweemaal contact opgenomen met een sociaal wijkteam i.v.m. een melding. 
Helaas heeft de voorlichting nog niet geleid tot meldingen. 
 
Voorlichting Inspiratie inc., Almere  
De voorlichting werd gegeven aan een groep van ongeveer 15 personen. Het gaat om 
mensen uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden en 
opleidingsniveaus, waaronder ook mensen uit het nabij gelegen AZC. Benadrukt werd  
het belang van melden  van alle discriminatie-ervaringen. Alleen zo kan er wat tegen 
gedaan worden en veranderen. 
Mensen wisselden ervaringen met discriminatie van zichzelf of anderen uit. Er is één 
concrete melding gedaan. Deze melding gaat om een sollicitatie met afwijzing zonder 
duidelijke redenen. De procedure naar aanleiding van de melding loopt nog. 
Iemand heeft gehoord van een school voor voortgezet onderwijs waar allochtone 
kinderen anders behandeld zouden worden dan autochtone kinderen en strenger zouden 
worden beoordeeld. Deze mevrouw zal vragen de voorvallen te melden bij BGBF.  
De aanwezigen geven na afloop aan een duidelijker beeld te hebben van de 
werkzaamheden van BGBF.  
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Voorlichting IDO  Lelystad 
Eén van de klachtbehandelaars heeft voorlichting gegeven aan de medewerkers van het 
IDO over antidiscriminatierecht. Voorafgaand aan de voorlichting hadden zich 30 
deelnemers aangemeld. Op de avond is het aantal  belangstellenden opgelopen tot 40. 
Aan de hand van casussen hebben de deelnemers aangegeven of er volgens hun op 
grond van wetgeving sprake is van discriminatie. Hieruit is gebleken dat de meeste 
deelnemers niet op de hoogte waren van de discriminatiewetgeving. 
De medewerkerkers zijn geïnformeerd over hoe zij discriminatie-voorvallen kunnen 
herkennen. Verder was er gelegenheid voor de deelnemers om hun ervaringen met 
discriminatie te delen en advies en informatie te krijgen. Velen hebben hier gebruik van 
gemaakt.  
De meeste deelnemers hebben aangegeven ervaring te hebben met bepaalde situaties of 
voorvallen van anderen gehoord  te hebben, maar niet te hebben geweten dat deze 
onder antidiscriminatierecht vielen. 
Tot slot zijn de deelnemers geïnformeerd over de werkwijze van BGB Flevoland en de 
bijeenkomst is afgesloten met het benoemen van het belang van melden en 
doorverwijzen naar BGB Flevoland. 
De deelnemers hebben aangegeven dat zij de voorlichting nuttig en informatief vonden.  
 
Bijeenkomst Flevolandse moskeeën radicalisering 
Vertegenwoordigers van vrijwel alle Flevolandse moskeeën ontmoetten elkaar op 22 
maart 2015 in Lelystad om samen te praten over de aanpak van radicalisering. 
 

Viering Wereld Roma dag 
De Wereld Roma Dag op 8 april werd in 2015 voor het 
eerst in Lelystad gevierd met een bijeenkomst in de 
Kubus van Stichting Roma Nieuwe Generatie en een 
bijeenkomst van de Stichting Step up 4 youth in de wijk 
Jol. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland was bij beide 
bijeenkomsten aanwezig met informatiemateriaal en om 
te netwerken . In de Kubus hield Arja Kruis een 
toespraak over het belang van het melden van 

discriminatie-incidenten.  Vanaf 2014 stijgt het aantal meldingen bij BGBF van Roma uit 
Lelystad. 
 
Week van Zorg en Welzijn  
De medewerker preventie woont de 
bijeenkomsten bij ter voorbereiding op de week 
van Zorg en Welzijn in Lelystad. Genoemde week 
valt binnen de nationale week van Zorg en Welzijn 
en heeft als doel om iedereen binnen Lelystad 
kennis te laten maken met de vele facetten van 
zorg en welzijn. Organisaties werken samen aan 
imagoversterking van de sector en om te komen 
tot een positief en realistisch beeld van de 
verschillende mogelijkheden voor zorgvragers.    
Tijdens deze week heeft Bureau Gelijke 
Behandeling met een stand deelgenomen aan de ‘Daar  wil  ik  bij  zijn  Carrousel’ op een 
drietal locaties: MFA Zuiderzeewijk,  MFA de Waterbever en in buurthuis de Windhoek. 
Deze carrousel droeg als thema: `De zorg verandert, wat betekent dit voor mij?. De 
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Carrousels  boden BGBF veel gelegenheid te netwerken met andere organisaties.  Het 
aantal bezoekers van buiten was helaas lager dan verwacht. 
 

Pieperfestival Emmeloord 2015 
12 september 2015 was de 20e 
editie van het pieperfestival te 
Emmeloord. Bureau Gelijke 
Behandeling Flevoland was er bij. 
Naast  de  “Ongelijk  behandeld?  
Meld  het!”  markeerstiften  waren  
ook  de  “Homo=geen  scheldwoord”  
polsbandjes erg populair onder de 
bezoekers en was het de hele dag 
druk bij informatiekraam. Een 
record aantal kinderen hebben 
vragen beantwoord (107), waarbij 
de zondebok al snel bedolven werd 
onder de kleurige vragenkaartjes. 

Vele volwassenen vulde de (vernieuwde) discriminatiequiz in. Enkele bezoekers 
herkenden ons nog van vorig jaar, maar deden weer enthousiast mee, want het blijft 
toch lastig om te zeggen wanneer iets discriminatie is volgens de Nederlandse wetgeving.   
 
Meerpaaldagen Dronten 2015 
Op 15 augustus was BGBF met een kraam aanwezig bij de Meerpaaldagen in Dronten.  
Veel mensen kwamen deze zonnige dag langs en er was veel belangstelling voor BGBF. 
Een aantal mensen heeft informatie gevraagd en gekregen over de gastlessen, 
waaronder een docent van de SGL te Lelystad, die uiteindelijk ook enkele lessen heeft 
aangevraagd. Anderen vertelden over hun ervaringen met discriminatie. 36 volwassenen 
hebben  de  discriminatiequiz  ingevuld  en  35  kinderen  hebben  meegedaan  met  ‘de  
zondebok’.  Naar  aanleiding hiervan ontstonden een aantal leuke, informatieve, leerzame 
gesprekken. Ook was er boeiend contact tussen onze vrijwilliger en voorbijgangers. 
Een bezoeker, docent van de SGL (Lelystad), vroeg informatie over het gastlesaanbod en 
in oktober is BGBF vervolgens uitgenodigd enkele lessen te verzorgen over seksuele 
diversiteit,  complementair  aan  het  ‘Leefstijl  programma’  dat  de  school  heeft  
geïmplementeerd.  

Zo
nd
eb
ok 
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Week van de Psychiatrie 
Tijdens de week van de Psychiatrie neemt Bureau Gelijke Behandeling deel met een 
kraam aan de informatiemarkt in MFA Zuiderzeewijk. Zinvolle gesprekken worden 
gevoerd over het werk van Bureau Gelijke Behandeling,  speciale situaties m.b.t. mensen 
met beperkingen, arbeidsmarkt en gezondheidszorg en het melden van discriminatie . De 
discriminatie quiz wordt ingevuld en flyers van de Roze Maaltijd in woonzorgcentrum De 
Uiterton uitgedeeld. Humanitas en STIP GGZ gaan deelnemen aan de werkgroep 
Lelystaddialoog. 
 
Bondru festival 
Het Bondrufestival stond in het teken van het uitnodigen en werven van deelnemers aan 
de thema-avond  over  `Slavernij,  levende  geschiedenis’  in  de  FlevoMeerbibliotheek  
Lelystad.  

 
Bevrijdingsfestival Almere 
Traditioneel vormt het Bevrijdingsfestival voor BGBF een mooie gelegenheid veel 
Almeerders te bereiken. Helaas is het op 5 mei 2015 bijzonder slecht weer en moeten de 
kramen op het Plein voor de Vrijheid , waaronder die van BGBF, vroegtijdig worden 
afgebroken.    De  medewerkers  brengen  zowel  de  discriminatiequiz  als  de  `zondebok’  
onder de aandacht. 
 
Ontmoetingsfestival Lelystad 
Het Ontmoetingsfestival in de Atolwijk van Lelystad is redelijk goed bezocht, met name 
door kerkgangers. De buurtbewoners waren wat minder vertegenwoordigd. BGBF was 
aanwezig met een stand en gaf voorlichting over het werk. Er zijn 23 
discriminatiequizformulieren ingevuld. 11 kinderen hebben een vraag gegrabbeld, 
beantwoord en op de zondenbok geplakt. Als voorbeeld van een vooroordeel, gaf één van 
de  kinderen:    ‘Dat  alle  Marokkanen  stelen’  .  Als  voorbeeld  van  discriminatie werd 
gegeven:  ‘Bruine  mensen  uitschelden  voor  hun  huidskleur’. 
 
Cultuurmarkt Zeewolde 
Bureau Gelijke Behandeling stond met een kraam op één van de aanlooproutes naar de 
activiteiten op het Plein. Hierdoor was er redelijk wat aanloop. Met name kinderen wisten 
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de kraam van BGBF goed te vinden en erg veel kinderen hebben meegedaan aan de 
zondebok. Vele volwassenen vulden de discriminatiequiz in, gaven aan niet goed op de 
hoogte te zijn van de discriminatiewetgeving en lieten weten benieuwd te zijn naar de 
juiste antwoorden. De antwoorden zijn toegezonden aan alle mensen die hun gegevens 
op het formulier hebben ingevuld.  
Tijdens de markt zijn vier concrete discriminatievoorvallen gemeld. Bij één melding zijn 
vervolgstappen gezet, de andere 3 melders wensten geen vervolgstappen maar 
uitsluitend registratie. 
 
Cursus antidiscriminatierecht voor beginners 
Een klachtbehandelaar van BGB Flevoland heeft samen met een klachtbehandelaar van 
Art.1 Midden Nederland op 1 oktober jl. de cursus antidiscriminatierecht gegeven aan 26 
nieuwe  klachtbehandelaars,  stagiaires  en  vrijwilligers.  Bureaus  uit  verschillende  regio’s  
hebben mensen opgegeven voor de cursus.  
De deelnemers hebben uitgebreid uitleg gekregen over de gelijkebehandelingswet, 
strafrecht, Arbowet en Europees recht. Aan de hand van voorbeeldsituaties hebben de 
deelnemers kunnen oefenen met de wetgeving. Daarnaast is uitleg gegeven over 
verschillende procedures binnen de klachtbehandeling. 
De deelnemers hebben bij de evaluatieronde aangegeven dat zij veel hebben geleerd. 
Sommige deelnemers hebben aangegeven dat zij naast informatie over wetgeving ook 
behoefte hadden om aan de hand van voorbeeldsituaties te oefenen met 
klachtgesprekken. 
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2.5.2 Overzicht voorlichting/training volwassenen en netwerk 
 
Voorlichting  

    Gemeente Activiteit Aantal Instelling/evenement Uitvoerder Organisatie 

Overig 
Training 
1-10-15 

1 LVtD BGBF/Art.1 
BGBF 
Art.1 MN 

Almere 
Training 
29-10-15 

1 Almere VMCA BGBF VMCA 

Almere 
Training 
10-12-15 

1 Inspiratie Inc. BGBF BGBF 

Almere 
Informatiekraam 
 5-5-2015 

1 Bevrijdingsfestival nvt nvt 

Lelystad 
Voorlichting 
16-06-15 

1 Sociaal wijkteam BGBF BGBF 

Lelystad 
Voorlichting 
20-10-15 

1 IDO BGBF BGBF 

Lelystad 
Informeren 
22-03-15 

1 

Bijeenkomst 
radicalisering bijna alle 
moskeeën van 
Flevoland 

FAHM 
instituut 
en BGBF 

BGBF 
FAHM 
instituut en 
BGBF 

Lelystad 

Toespraak, 
informatietafel en 
netwerken 
8-04-15 

1 
Bijeenkomst 
Internationale Romadag 

BGBF 

Stichting 
Roma 
nieuwe 
generatie 

Lelystad 
Informatiekraam & 
netwerken 
8-04-15   

1 
Bijeenkomst tgv 
Internationale Romadag  

BGBF 
Stichting 
Step up 4 
Youth 

Lelystad 
Presentatie 
29-10-15 

1 Overhandiging monitor BGBF BGBF 

Lelystad 
Voorlichting 
15-09-15 

1 Hanzeborg taalgroep BGBF BGBF 

Lelystad Netwerken 1 Beursvloer BGBF  

Lelystad 
Informatiekraam 
16/18/19-03-15 

3 
Week van Zorg en 
welzijn  

BGBF  

Lelystad 
Informatiekraam 
 26-03-15 

1 
Week van de 
Psychiatrie 

BGBF   

Lelystad 
Informatiekraam  
31-5-15 

1 Ontmoetingsfestival BGBF   

Lelystad 
Informatiekraam  
27-6-15 

1 Bondru festival  BGBF MAMYO  

Dronten 
Informatiekraam  
15-08-15 

1 Meerpaaldagen BGBF  

Noordoostpolder 
Informatiekraam  
12-09-15 

1 Pieperfestival BGBF  

Zeewolde 
Informatiekraam  
12-09-15 

1 Cultuurfestival BGBF  

Totaal  19 
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2.5.3 Projecten met netwerkpartners 
 
Samenwerking Flevomeerbibliotheek 
FlevoMeerbibliotheek Lelystad en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland besluiten tot 
intensivering van de samenwerking: 
Structurele activiteiten in het kader van Lelystad Regenboogstad, tweemaal per jaar een 
LHBT Boekentafel. Gezamenlijk organiseren van activiteiten. Voor 2015 resulteert dit in 
de  thema  avond  ‘Slavernij,  levende  geschiedenis’,  de  tentoonstelling  ‘Monument  van  
Trots’,  de  wedstrijd  `Ontwerp  een  virtueel  homomonument  voor  Lelystad’  en  de  
organisatie van een gezamenlijke viering van Coming Out Dag in de FlevoMeerbibliotheek 
op zaterdag 10 oktober.   
 
Slavernij, levende geschiedenis 
Op 1 juli, t.g.v. Keti Koti, wordt door Bureau 
Gelijke Behandeling , Stichting Mamyo en de 
FlevoMeerbibliotheek een thema avond 
georganiseerd:  ‘Slavernij,    levende  
geschiedenis’.  Denken  en  praten  over  kleur,  
macht en gelijkwaardigheid.  
De voorzitter van Mamyo leidt de avond die 
wordt geopend door de directeur van Bureau 
Gelijke Behandeling met het voorlezen uit het 
boekje:  ‘Slaaf  Kindje  Slaaf’  van  Dolf  Verroen:  
Op haar twaalfde verjaardag krijgt Maria veel 
cadeaus. Het mooiste is Koko, een klein 
slaafje….. 
 
Dr. Leo Balai houdt een inleiding over 
slavernij als levende geschiedenis. Deze 
inleiding gaat vergezeld van veel 
beeldmateriaal uit kunst en cultuur. Na de 
lezing kunnen vragen worden gesteld en 
ontstaat een levendige discussie over het 
verleden, maar vooral ook over alledaags 
racisme anno 2015, etnisch profileren, de recente dood van Mitch Henriquez en de 
kwestie Piet. Punten die sterk naar voren kwamen: erkenning van het slavernijverleden 
en de geschiedenis van tot slaaf gemaakten is van groot belang. Deze geschiedenis zou 
op scholen veel meer aandacht moeten krijgen.  
In  de  bibliotheek  was  een  boekentafel  rond  het  thema  slavernij’  ingericht.  Ook  Bureau  
Gelijke Behandeling toonde boeken over slavernij tijdens de thema  
avond, waaronder het net uitgekomen en met bijzonder veel zorg gemaakte stripboek: 
`Quaco’    - Leven in slavernij, van Eric Heuvel en Ineke Mok. Ook konden boeken van Leo 
Balai worden gekocht, waaronder zijn boek over het slavenschip Leusden.  De 
inspirerende avond werd door 65 deelnemers bezocht. 
Tijdens het Bondru Festival enkele dagen ervoor op 27 juni is ruim aandacht besteed aan 
de thema-avond  door  het  uitdelen  van  de  uitnodigingsflyer  ‘Slavernij,  levende  
geschiedenis’.  Resultaat:  Een  drietal  deelnemers  van  de  avond  geeft  zich  op  voor  de 
‘werkgroep  racisme’. 
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Voor de jongere bibliotheekbezoekers is op 1 juli tijdens de voorleesmiddag voor 
kinderen  het  boek  ‘Kraai’  voorgelezen,  geschreven  door  Leo  Timmers.  Kraai  is  zwart.  
Pikzwart, Iedereen is bang voor hem. Maar Kraai weet wat hij moet doen. Kraai heeft een 
plan… 
 
Theatrale voorlichting amateurvoetbalclubs 
In 2014 hebben we bij meerdere voetbalclubs in Almere en Lelystad met succes de 
campagne  ‘Homo!  is  geen  scheldwoord’  uitgezet.  Dit  was  de  eerste  campagne  waarbij  
voetbalclubs onze doelgroep vormden. In 2015 zijn vervolggesprekken gehouden.   

Uit deze gesprekken met de voetbalclubs bleek dat omstanders en spelers tijdens 
voetbaltrainingen en wedstrijden zich nog te vaak op een ongewenste manier uitlaten 
naar andere spelers en scheidsrechters..  Als  vervolg  op  de  campagne  ‘Homo!  is  geen  
scheldwoord’  hebben  we  met  de  voetbalclub  FC  Almere  gesproken  over  de  mogelijkheden  
voor voorlichting over vooroordelen en discriminatie voor de leden van de voetbalclubs. 
Uit dit gesprek bleek dat de traditionele wijze van voorlichting geven niet de beste 
manier zou zijn om het onderwerp met deze doelgroep te bespreken. Om deze reden is 
er gekozen voor het ontwikkelen van een theatrale voorlichting. Voor deze 
voorlichtingsvorm hebben we de samenwerking opgezocht met de theatergroep Bonte 
Hond uit Almere. Samen met deze theatergroep en FC Almere maken we een 
theatervoorstelling waarin de inhoud van onze reguliere voorlichting wordt verwerkt. 
Deze zal op een wijze gepresenteerd worden die de doelgroep aanspreekt.  

De voorstelling zal aangeboden worden aan alle amateurvoetbalclubs in Almere.  
De voorstelling wordt in het najaar van 2016 voor de voetbalclubs uitgevoerd. BGBF 
heeft toestemming  gefilmde stukken  van de voorstelling te gebruiken tijdens gastlessen 
in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor de voorbereidingen/verwerkingslessen van 
het educatieve traject zal de voorlichter van BGBF ingezet worden.  
 
Ontdek de Wereld in Almere 
In Almere zijn er veel verschillende organisaties die zich inzetten voor de inwoners. Niet 
iedereen weet deze organisaties te vinden, terwijl ze veel voor hen kunnen betekenen. 
De diversiteit van de stad is niet alleen in deze organisaties te vinden, maar ook bij de 
inwoners van Almere. Deze diversiteit aan organisaties en mensen vormen een belangrijk 
onderdeel van de identiteit van de stad en de samenleving in Almere. Door aandacht te 
geven aan de diversiteit in de stad wordt dit zichtbaar en raken de inwoners ook meer 
bekend met hun eigen stad. We willen laten zien dat er ruimte is voor iedereen in deze 
stad.  
In 2015 hebben we gekeken naar de mogelijkheid om in Almere een dag te organiseren 
waarin  diversiteit  centraal  staat.  Met  de  dag  ‘Ontdek  de  Wereld  in  Almere’  verlagen  we  
de drempel voor inwoners om bij bekende en (nog) onbekende organisaties binnen te 
stappen. Het geeft iedereen ook de kans om mensen te ontmoeten met een andere 
achtergrond. 

BGBF heeft in 2015 diverse organisaties benaderd voor deelname aan deze dag en 
om de organisatie te regelen. De volgende organisaties zullen in ieder geval participeren: 
de Sikh gemeenschap van Almere, Avanti, De Schoor, Inspiratie Inc. en Bureau Gelijke 
Behandeling Flevoland. In 2016 wordt de organisatie van deze dag verder vormgegeven. 
 
VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap 
Op veel terreinen moet de inclusie van mensen met een handicap of chronische ziekte 
nog worden verbeterd. Zo lopen bijvoorbeeld mensen met een handicap nog vaak op 
tegen stigmatisering en discriminatie in het arbeidsveld, is het niet vanzelfsprekend dat 
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mensen met een rolstoel een winkel in kunnen of zelfstandig met het openbaar vervoer 
kunnen reizen. Nederland heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een 
handicap ondertekend en dit geeft ruimte voor nieuwe wetgeving ter verbetering van de 
situatie. Om dit te bereiken moet zichtbaar worden waar deze veranderingen plaats 
moeten vinden en waarom.  In 2015 heeft BGBF voorbereidende gesprekken gevoerd 
met belangenorganisaties om te bekijken welke projecten gezamenlijk kunnen worden 
vormgegeven in 2016 en verder. 
 
Bijeenkomst Over de Streep, Atolplaza, Lelystad 
 
Ga  over  de  streep  als…. 
 

x je de veiligheid in Lelystad het cijfer 7 of hoger geeft. 
x je in het afgelopen jaar de politie hebt gebeld toen je iets zag wat je niet 

vertrouwde. 
x je denkt dat vrouwen met een hoofddoek minder kansen hebben op de Lelystadse 

arbeidsmarkt. 
x je vindt dat er in Lelystad evenals in bijna alle andere Flevolandse gemeenten 

plaats is voor een AZC. 
x je hier woont, maar verder het gevoel hebt dat dit niet jouw land en niet jouw 

stad is 
x je vindt dat ieder die maar een greintje zelfbewustzijn heeft zich niet laat 

discrimineren 
x je je door alle nationaliteiten in Lelystad steeds minder thuis voelt in je eigen stad 
x je vindt dat meer cameratoezicht Lelystad veiliger maakt. 
x je tegenwoordig extra op let wanneer je een man met een baard en een rugzak 

ziet. 
x de veiligheid in Lelystad niet beter wordt van praatbijeenkomsten als deze, omdat 

de echte problemen niet benoemd worden en de boze burgers niet aanwezig zijn. 
x ………………………………. 

 
Een  eerdere  bijeenkomst  over  de  ervaringen  na  `Charlie  Hebdo’  in  het  stadhuis  van  
Lelystad was voor burgemeester Horselenberg aanleiding  organisaties en individuen uit 
te nodigen samen te eten en in gesprek te gaan over integratie, polarisatie, kleur en 
diversiteit. De bijeenkomst werd voorbereid door verschillende maatschappelijke 
organisaties in Lelystad, waaronder Welzijn Lelystad, Stichting Mamyo, politie, INSAF en 
Bureau Gelijke Behandeling. De bezoekers van de avond werden uitgedaagd `over de 
streep  ’  te  gaan    aan  de  hand  van  door  BGBF  gemaakte  stellingen.  Wat  maakt  dat  jij  je  in  
Lelystad veilig voelt? En hoe komt het dat gevoelens van onveiligheid alleen maar lijken 
te groeien terwijl de criminaliteitscijfers een duidelijke daling vertonen? 
Ongeveer 150 Lelystedelingen lieten zich over de streep trekken daar over na te denken 
en met elkaar te praten.  
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3 Producten bij projecten 
 
3.1 Uitvoering beleid Lelystad Regenboogstad – wordt separaat verantwoord 
 
3.2 LHBT activiteiten Flevoland 
 
3.2.1 Een veilige plek voor iedereen, Almere 
De werkgroep LHBT religie, die bestaat uit zes personen, bereidt een thema-avond met 
deze titel voor. Twee medewerkers van BGBF nemen deel in de groep. Nog altijd zijn er 
mensen die niet mogen zijn wie ze zijn. Omdat hun seksuele identiteit wordt ontkend en 
verborgen moet blijven. De avond wordt op 14 januari 2015 gehouden in oecumenisch 
centrum de Goede Rede in Almere.   

Sprekers op deze avond zijn: Döne Fil, moslima en initiatiefnemer Turkse boot 
Gay Parade, Harry Knot, adviseur religieuze zaken van de Liberaal Joodse Gemeente en 
theoloog Maren Mielke. Zij spraken over het thema vanuit de eigen, religieuze 
achtergrond. In kleine groepen is gelegenheid voor gesprek en ontmoeting.  

Enkele reacties : het verhaal van Lot gaat niet over veroordeling van 
homoseksualiteit, maar wel van (seksueel) immoreel gedrag,  veilige plek binnen de 
eigen geloofsgemeenschap is zeer belangrijk, komen tot zelfacceptatie vanuit het eigen 
geloof.   
 

 
BGBF zal op basis van de uitkomsten van deze avond proberen te starten met 
Haardvuurgesprekken voor met name bi-culturele jongeren (JVS Lelystad Regenboogstad 
2015). Als vervolg op deze thema avond  wordt meegewerkt aan een interreligieuze 
viering op zondag 25 januari, eveneens in de Goede Rede, waaraan gelovigen vanuit 
christendom, jodendom en islam meewerken.  De viering draagt als thema: Acceptatie 
wie je bent en zoals je bent. In een symbolische handeling wordt een waterbekken 
gevuld door mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen. De samenwerking op 
deze Zondag van de Eenheid krijgt een vervolg in 2016. 
 
3.2.2 Roze Kranslegging dodenherdenkingen Flevoland (4 mei 2015). 
In de gemeenten Lelystad, Zeewolde, de Noordoostpolder en Dronten worden  kransen 
gelegd  ter  nagedachtenis  aan  de  omgekomen  LHBT’s  in  de  Tweede  Wereldoorlog.    
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Bureau Gelijke Behandeling coördineerde de kranslegging, omdat  COC Flevoland in 2015 
niet meer actief is. De medewerker preventie heeft hiervoor contact opgenomen met 
zowel  de  bovengenoemde  gemeenten  als  met  de  plaatselijke  4/5  mei  comité’s. 
De fraaie kransen, op een roze houten driehoek, worden gemaakt door Bob Nijhuis en 
Vincent Braaf uit Dronten. Het lint draagt de tekst: ` Liefhebben in vrijheid`.  
De kransen worden gelegd door: Adrie Zeevaart en Arjanne Nijhof in Lelystad, Bob 
Nijhuis en Vincent Braaf in Zeewolde, Herma Alberts en Tineke Alberts-Roorda in 
Emmeloord. De kranslegging Dronten vindt plaats door José Jansen, Renée Pronk, 
Wouter Bijderwieden en Rob Arentsen. 
 
Verslag Bob Nijhuis: “In Zeewolde worden er altijd in totaal 5 kransen gelegd en door dit kleine 
aantal vallen we als 'vereniging' extra op. Onze aanwezigheid wordt altijd op prijs gesteld en onze 
krans/bloemstuk geeft steeds kleur aan het evenement. Hoewel burgemeester Gorter prima op de 
hoogte is van de bedoeling van de roze driehoek die we leggen is het mogelijk wel een idee om 
steeds weer de werkelijke betekenis ervan onder de aandacht te brengen. Hoewel het soms lijkt dat 
de dodenherdenking vooral bedoeld is om gesneuvelde strijders te herdenken, uiteindelijk waren de 
aantallen slachtoffers onder onschuldige burgers veel groter. Het betrof vooral minderheden die 
werden verzameld, werden voorzien van een ster of een driehoek en die in de meeste gevallen op 
een  beestachtige  wijze  aan  hun  einde  zijn  gekomen.  “     

 
3.2.3 Ambassadeurs Roze 50+ 
De directeur en preventiemedewerker van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland nemen 
als ambassadeur van Roze 50+ Nederland, deel aan landelijke bijeenkomsten. Roze 50+ 
behartigt de belangen van Roze Ouderen in Nederland. De preventiemedewerker 
vertegenwoordigt  Flevoland in het tandem Midden Nederland bij de landelijke 
Klankbordbijeenkomsten van Roze 50+. Tijdens een van deze bijeenkomsten wordt een 
nieuw Toolkit en een handboek voor het keurmerk de Roze Loper uitgereikt.  Deze 
materialen worden door BGBF doorgegeven aan woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties 
in Flevoland. 
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3.2.4 Roze Loper – woonzorgcentra Flevoland 
De Roze Loper is het symbool van een roze sleutel en staat voor een certificaat voor 
homovriendelijk beleid in de ouderenzorg. 
Door een tolerantiescan te doorlopen over: beleid en organisatie, personeelsbeleid, 
bewustwording diversiteit en sociaal emotionele veiligheid, signaleren en begeleiding van 
klachten kan de volgende stap worden bereikt: de audit. Wanneer woonzorgcentra 
voldoen aan de eisen betreffende seksuele diversiteit binnen de organisatie, wordt het 
certificaat  de  ‘Roze  Loper’  verkregen.   
Vanwege de veranderde (ouderen)zorg en de gewijzigde functie van woonzorgcentra 
wordt ook gezocht naar nieuwe vormen van activiteiten en samenwerking. 
 
3.2.5 Coming Out Dag 
Met Coming Out Dag, 11 oktober, worden zoveel mogelijk organisaties uitgedaagd de 
regenboogvlag uit te hangen. In het weekend van 9 tot 12 oktober laten 21 Lelystadse 
instanties , bedrijven of scholen de Regenboogvlag wapperen als teken:  ‘Hier  kun  je  zijn  
wie je bent!. Sommige organisaties doen dit voor het eerst : Protestantse Kerk Lelystad, 
Aviodrome,  Sportbedrijf  ‘De  Koploper’,  Bataviahaven  en  Scholengemeenschap  (SGL)  
Lelystad. De SGL heeft een groot aantal exemplaren van de poster  ‘Hier  kun  je  zij  wie  je  
bent’  besteld  bij  Bureau  Gelijke  Behandeling  en  deze  meteen  in  gebruik  genomen. 
Regenboogvlaggen kunnen ook dit jaar weer bij BGBF worden geleend. 
 
Overzicht locaties regenboogvlag: 
 
Lelystad MFA Atolplaza 
Lelystad Aviodrome 
Lelystad CMO Flevoland 
Lelystad De Uiterton 
Lelystad Bataviahaven 
Lelystad Stichting Welzijn 
Lelystad Nieuwland erfgoed 
Lelystad Hanzeborg 
Lelystad MFA Zuiderzeewijk 
Lelystad Bureau Gelijke Behandeling 
Lelystad MFA Waterbever 
Lelystad FlevoMeerbibliotheek 
Lelystad Sportcentrum Koploper 
Lelystad Stadhuis Lelystad 
Lelystad Provinciehuis 
Lelystad ISG Arcus 
Lelystad SG De Rietlanden 
Lelystad SGL 
Lelystad Ontmoetingskerk  
Lelystad Brasserie de Houtrib 
Almere Gemeente Almere 
Almere Stichting de Schoor 
Almere Politiebureau Baljuwstraat 
Dronten Woonzorgcentrum de Regenboog 
Dronten Gemeentehuis Dronten 
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3.2.6 Presentatie boekje Gewoon Homo, verhalen uit Almere 
Negen Almeerse lesbische vrouwen, homoseksuelen en een transgender hebben 
meegewerkt aan het boekje Gewoon Homo, verhalen uit Almere. Dit boekje is een 
uitgave van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en geschreven door auteur Katelijn 
Berghoef.  De  foto’s  zijn  gemaakt  door  Joren  Frielink. 
Wethouder Froukje de Jonge overhandigde  op vrijdag 11 december  de eerste 
exemplaren van het boekje aan de deelnemers, tijdens een feestelijke ontmoeting in het 
Theatercafé aan de Esplanade.  De belangstelling was groot. Het is die dag Paarse 

Regenboogvlag bij de Agora Lelystad 

Voor het eerst: Regenboogvlag bij woonzorgcentrum de Regenboog Dronten 
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Vrijdag,  een  dag  waarop  homo’s  en  hetero’s  samen  laten  zien  dat  ze  werk  maken  van  
sociale acceptatie en veiligheid voor iedereen. Een dag om te vieren dat je mag zijn wie 
je bent. 
Gewoon Homo laat negen mensen aan het woord die hun levensverhaal vertellen.  
Meedoen was voor veel van hen spannend, iets om eerst goed over na te denken. Brenda 
geeft aan dat ze hoopt door te vertellen hoe het zit een kind te kunnen helpen dat met 
zijn of haar gevoelens worstelt.  `Mensen snappen het verhaal van een transseksueel 
niet’  ,  vertelt  Merel,  `  je  bent  gewoon  in  je  eigen  lichaam  geboren.  Er  is  niks  verkeerd  
aan  dat  lichaam.  Er  gaat  allen  iets  mis  in  je  hersenen  ‘.    Voor  Izabel  viel  alles  op  zijn  
plaats toen ze ontdekte dat ze gewoon lesbisch is.  Martin en Seppo zijn gelukkig met 
elkaar: `Wij zijn erg op elkaar gericht. Ik vind het heerlijk als het vier uur is, om naar 
huis  te  komen  en  samen  te  zijn’.    De  vader  van  Pieter  zei:  `We  zijn  het  er  niet  mee eens, 
maar  je  blijft  onze  zoon’.   
Bureau Gelijke Behandeling wil met  het boekje mensen inspireren te zijn wie ze zijn en 
elkaar ruimte te geven.  De verhalen kunnen worden gebruikt bij gesprekken over eigen 
gevoelens, in groepen of binnen het onderwijs.  Het boekje is verschenen in het kader 
van Almere, Koplopergemeente  en nog te bestellen via 
info@bureaugelijkebehandeling.nl 
 

 
 

Polsbanden, ontworpen door BGBF, uitgedeeld in Enschede  

Feestelijke presentatie Gewoon Homo in Almere  

mailto:info@bureaugelijkebehandeling.nl
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3.3 ROSA deurpanel 
 
In november 2015 heeft het hoger beroep tegen een van de grotere horecagelegenheden 
van Almere bij het Hof in Leeuwarden plaats gevonden. Een Surinaamse Nederlander 
werd in 2011 de toegang geweigerd tot de discotheek. Op advies van ROSA heeft hij 
aangifte van discriminatie gedaan. De rechtbank in Lelystad had de verdachten eerder 
vrijgesproken, omdat volgens de rechters niet kon worden vastgesteld wat de werkelijke 
reden van weigering was. 

Het Hof heeft de verdachten veroordeeld voor discriminatie en een boete 
opgelegd. Eén van overwegingen was dat de verklaringen van de verdachten elkaar 
tegenspraken en zij ook zelf wisselende verklaringen hadden afgelegd, waarmee de 
werkelijke reden van weigering verhuld werd. De gespreksverslagen en getuigenissen 
van leden van het ROSA-panel hebben een rol gespeeld bij het komen tot een 
veroordeling. 
 
Bureau Gelijke Behandeling heeft in 2015 namens ROSA 7 meldingen in behandeling 
genomen.  

x Eén melding betrof het feit dat mannen niet meer werden toegelaten, maar 
vrouwen nog wel. Er is een brief over dit voorval verstuurd naar de eigenaar van  
de uitgaansgelegenheid, maar er is geen reactie op gekomen.  

x Bij dezelfde horecagelegenheid is een vrouw zonder uitleg hardhandig de club 
uitgezet. De eigenaar weigerde in gesprek te gaan. Er is aangifte gedaan en er 
loopt nu een Art.12 procedure. 

 
De overige meldingen betreffen allemaal eenzelfde horecagelegenheid:  

x Een melder gaf aan te zijn geweigerd omdat hij alleen was. Deze melder had 
onjuiste gegevens achter gelaten, zodat geen contact kon worden gelegd.  

x Een  andere  melder  werd  geweigerd  met  als  reden  “Ik  ken  jou  niet”.  BGBF  is  
namens het panel met de melder en de horeca-eigenaar in gesprek gegaan. De 
eigenaar heeft zijn excuses aangeboden voor het niet duidelijk communiceren 
over de reden en het niet doorverwijzen naar ROSA/ het niet geven van een 
ROSA-kaartje. Hij zal zijn portiers op dit gebeuren aanspreken. Het doel van de 
melder is hiermee bereikt.  

x Een melder heeft een toegangsverbod gekregen nadat er een opstootje was 
ontstaan. De eigenaar is door BGBF verteld wat er volgens melder aan de hand 
was en er is door BGBF gevraagd of de melder met hem kon praten over wat er 
was gebeurd. Het gesprek heeft plaats gevonden en melder heeft haar kant van 
het verhaal kunnen doen. Het toegangsverbod is opgeheven. 

x Een andere melder werd de toegang geweigerd met als reden `geen vaste klant 
zijn’.  Er  heeft  een  gesprek  plaats gevonden met melder en eigenaar. De eigenaar 
heeft excuses aangeboden voor het niet duidelijk communiceren over de 
werkelijke reden van weigering. De melder heeft erkend dat zij aangeschoten 
was. Melder is welkom mits zij zich aan de regels houdt. 

x De laatste melder meldde dat hij niet naar binnen 
mocht en twee witte vrienden wel. Er is een afspraak 
gemaakt voor een intakegesprek, maar melder is niet 
verschenen. Vervolgens is verschillende keren 
geprobeerd contact te leggen met melder, maar deze 
heeft niet meer gereageerd. 
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3.4 Etnisch profileren: Kapot Moeilijk 
 
Marloes Huijsen neemt deel aan 
de landelijke netwerkgroep 
etnisch profileren. In 2015 is de 
netwerkgroep vier keer bij 
elkaar geweest. Aan het einde 
van 2015 is besloten de 
netwerkgroep te ontbinden en 
incidentele 
samenwerkingsverbanden aan 
te gaan met elkaar (Amnesty 
international, IZI Solutions, 
Blikopeners, ADV’s en experts) 
en/of andere organisaties. In 
december is de derde editie van 
Controle Alt Delete bijgewoond 
door Marloes Huijsen en een 
BGBF stagiaire.  
 Het onderzoek naar etnisch profileren en de relatie tussen politie en jongeren in 
Lelystad en Almere is half 2015 afgerond. In totaal is er data verzameld door middel van 
3 focusgroepen (15 jongeren), 35 enquêtes (jongeren) en 2 kwalitatieve interviews. De 
respondenten zijn gevonden via 2 jongerenwerkers (Learn2Work en YFC), een melding 
bij BGBF en veldwerk, waarbij onderzoeker en stagiair bekende hangplekken hebben 
opgezocht. Gezien de tijd van het jaar en beperkte medewerking van maatschappelijk 
partners/gatekeepers bleek het vinden van respondenten een te grote uitdaging. De 
ontwikkelingen binnen de politie maken verder dat is besloten verder te werken aan 
vertrouwen, verbinding en dialoog, naast kennisvergroting en bewustwording onder de 
politie. In 2016 zullen er twee activiteiten georganiseerd worden. Een bijeenkomst voor 
de politie en een activiteit voor de politie en jongeren. De resultaten van het onderzoek, 
aldus beperkt, zullen gebruikt worden bij de voorbereiding van deze thema-
bijeenkomsten. 
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Bijlage 1: Informatieverzoeken 2015 
 
Nummer Gemeente Onderwerp 
1 Dronten Stage sollicitatie voor juridisch medewerker. 
2 Almere Vraag over mogelijkheden  tot het volgen van 

cursus gespreksleider en/of interviewer nav Dag 
van de Dialoog. 

3 Almere Stage sollicitatie voor HBO-SPH  student. 
4 Almere Aanvraag stageplaats ROC Flevoland student. 
5 Almere Informatievraag over preventie en melden van 

discriminatie voor werkstuk van  4-vwo scholieren. 
6 Almere Vraag naar voorlichting en materiaal voor speciaal 

basis onderwijs. 
7 Onbekend Reactie over boerka incident met  buschauffeur. 
8 Rotterdam Reactie over boerka incident met buschauffeur. 

Verzoeker voelt zich gediscrimineerd in eigen land. 
9 Amsterdam Verzoek van MDRA om jaarcijfers 2012 en 2013 aan 

te leveren.  
10 Apeldoorn Letters ACAB aangetroffen op gebouw in Apeldoorn 

en melding doorgegeven aan Art.1 Noord0Oost 
Gelderland. 

11 Doetinchem Melding over afwijzing bij sollicitatie vanwege 
accent.  

12 Almere Vraag over een uitspraak over overgewicht, of deze 
discriminerend is of niet. 

13 Zwolle Sollicitatie naar stageplaats. 
14 Almere Sollicitatie naar stageplaats voor MBO student. 
15  Almere Sollicitatie naar stageplaats voor tweedejaars 

juridisch medewerker. 
16 Onbekend Nep melding. 
17 Leeuwarden  Vraag van collega bureau Tûmba of er de afgelopen 

twee jaar meldingen over organisatie X zijn 
geweest. 

18 Onbekend Sollicitatie naar stageplaats voor MWD student. 
19 Lelystad Vraag over de regels omtrent gezicht bedekkende 

kleding in het openbaar. 
20 Amsterdam Collega bureau MDRA vraagt om aantal meldingen 

over islamofobie in januari. 
21 Arnhem Vraag over discriminatie en waar en bij wie deze 

gesteld kan worden.  
22 Lelystad Verzoek van GGD om gegevens op digitale sociale 

kaart te checken.  
23 Lelystad Open sollicitatie. 
24 Utrecht Movisie vraagt of en wanneer de Roze Zoen dit jaar 

wordt uitgedeeld. 
25 Vleuten Schrijver wil voor roman informatie over hoe 

intakegesprekken bij een anti discriminatiebureau 
verlopen.  

26 Amsterdam Melding van ACAB graffiti in Watergraafsmeer. 
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27 Almere Aanmelding voor een gastles op een basisschool. 
28 Dronten Burgemeester vraagt om toelichting op cijfers van 

BGBF. 
29 Onbekend Informatievraag over regelgeving omtrent 

leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties.  
30 Lelystad Aanvraag voor gastlessen seksuele diversiteit voor 

MBO college. 
31 Amersfoort Klanttevredenheidsonderzoek van 

salarisadministratie. 
32 Almere Telefonisch informatie over recente 

discriminatiecijfers doorgegeven aan afdeling 
veiligheid gemeente Almere. 

33 Lelystad Levering gespreksleiders voor Buitenraad over zorg. 
34 Amsterdam Vraag naar overzicht van antisemitische meldingen 

door CIDI Amsterdam. 
35 Lelystad Vragen en interviews omtrent antisemitische mail 

die naar verschillende basisscholen is rondgestuurd. 
36 Lelystad Vraag om voorlichting voor bezoekers door 

Inloophuis Open Haven Lelystad. 
37 Lelystad Vraag van ambtenaar n.a.v. cijfers over klachten in 

Lelystad in 2014. 
38 Utrecht Vacature met leeftijdsvoorkeur doorgestuurd naar 

collega bureau in Utrecht. 
39 Lelystad Melding van schorsing op een  school  waarbij men 

denkt dat het discriminatie is. 
40 Lelystad Samen Sterk zonder Stigma wil graag afspraak 

maken over eventuele 
samenwerkingsmogelijkheden. 

41 Almere Sollicitatie naar stageplaats door SMD student. 
42 Onbekend Vraag om enquête van FCB Loopbaanplein in te 

vullen. 
43 Utrecht Informatievraag n.a.v. mogelijk discriminerende 

vacature bij het OM.  
44 NOP Sollicitatie naar BBL werkplek. 
45 Almere Informatievraag van nieuwsmedium  naar 

functioneren van Rosa en aantal meldingen.  
46 Enschede Vraag van Art.1 Overijssel of er meldingen over X 

zijn binnen gekomen. 
47 Almere Informatievraag over BGBF.  
48 Utrecht Vraag  of  ‘rechten  student  zijn’  discriminatiegrond    is  

n.a.v. afwijzing bij kamerhuur. 
49 Lelystad Klacht over telecom- en energiebedrijf omdat 

melder kortingen misloopt vanwege het niet hebben 
van een email adres. 

50 Almere Vraag naar folders  over BGBF voor bijeenkomsten 
Marokkaanse vrouwen Almere. 

51 Utrecht Deelname BGBF aan internationale Roma dag in de 
Kubus d.m.v. informatie en toespraak. 

52 Lelystad Verzoek om aanwezig te zijn bij Roma activiteit in 



73 
 

Toermalijn Noord. 
53 Utrecht Voor evaluatie bij gemeente Utrecht vraag over 

ervaringen met horecadeurpanel in Almere. 
54 Lelystad Deelname aan provinciale werkgelegenheidsenquête 

. 
55 Dronten Informatievraag vanuit gemeente Dronten over 

meldingen in 2014 voor verantwoordingsinformatie 
van BGBF. 

56 NOP Telefonisch interview met  nieuwsmedium nav 
nieuwsbrief. 

57 Onbekend Vraag naar Roze Loper, vergissing: men wil een 
loper voor een feestje en niet het keurmerk in de 
zorg. 

58 Lelystad Klacht over gedrag medewerker  X. 
59 Almere Stage verzoek van SMD student. 
60 Utrecht Vraag van CRM naar aantal meldingen over social 

return. 
61 Nijmegen Ieder1Gelijk stagiaire vraagt of er gastlessen op 

middelbare scholen kunnen worden bijgewoond. 
62 Almere Sollicitatie naar stageplaats door Juridisch 

Medewerker student. 
63 Onbekend Vraag naar meeloopdag/snuffelstage. 
64 Onbekend Vraag naar betaalde leerwerkplek door SMD 

student. 
65 Rotterdam Uitnodiging van Radar voor expertmeeting over 

haatuitingen. 
66 Nijmegen Klacht over afwijzing bij sollicitatie. 
67 Onbekend Informatievraag over de Roze Maaltijd 
68 Almere Stage verzoek van Juridisch Medewerker student. 
69 Hilversum Stage verzoek MER student. 
70 Lelystad Vraag naar stageplaats voor Juridisch Medewerker. 
71 Huizen Sollicitatie naar stageplek voor MER student. 
72 Almere Open sollicitatie voor stageplaats MWD student. 
73 Rotterdam Klacht over onjuiste bejegening en het niet 

verkrijgen van BBZ uitkering, doorverwezen naar 
Radar. 

74 Almere Sollicitatie stageplaats voor directiesecretaresse. 
75 Tiel Hulpvraag nav huisuitzetting, doorverwezen naar 

Ieder1Gelijk. 
76 Amsterdam Melding van tekst met leeftijdsdiscriminatie. 
77 IJsselmuiden Sollicitatie naar stageplaats. 
78 Maastricht Informatievraag van collegabureau over het 

vernietigen van cliëntendossiers. 
79 Almere Open sollicitatie. 
80 Swifterbant Sollicitatie stageplaats voor SMD student. 
81 Lelystad Stage verzoek MBO Juridisch Medewerker student. 
82 Almere Sollicitatie naar stageplek. 
83 onbekend Vraag naar stageplaats voor Juridisch Medewerker 
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student. 
84 Almere Vraag naar stageplaats. 
85 Almere Klacht en adviesvraag over racial profiling, 

advocaten en klachtbehandeling over politie. 
86 Zwolle Stage verzoek van SJM student. 
87 Almere Vraag naar stageplaats ROC 
88 Onbekend Informatievraag over het weigeren van giften voor 

een goed doel van mensen ouder dan 75 jaar. 
89 Almere Sollicitatie stageplaats voor student sociaal agogisch 

werk. 
90 Urk Informatievragen over haatimams door politieke 

partij op Urk. 
91 Lelystad Stage verzoek van Juridisch medewerker. 
92 Apeldoorn Informatievraag over klacht over stemgedrag in de 

Tweede Kamer.  
93 Enschede Inventarisatie klachten X  en maatschappelijke 

organisatie. 
94 Delft Mevrouw met arbeidsconflict doorverwezen naar 

Bureau Discriminatiezaken Haaglanden vanwege 
woonplaats. 

95 Leiden Doorverwijzing van conflict rond stagecadeaus 
vanwege woonplaats. 

96 Zwolle Vraag naar meldingen VO-school Emmeloord met 
betrekking tot LHTB. 

97 Den Haag Vraag van politieke partij over aanpak van COC 
verzoek weren homofobe muziekgroep door 
gemeente Almere en standpunt BGBF. 

98 Almere Sollicitatie stageplaats juridisch medewerker. 
99 Lelystad Sollicitatie stageplaats juridisch medewerker. 
100 Zwolle Sollicitatie naar stageplaats voor SJM student. 
101 Almere Vraag naar aantal Rosa meldingen door gemeente 

Almere. 
102 Groningen Vraag naar mogelijkheid regenboogballen te 

bestellen.  
103 Almere Vraag naar betaalde stageplaats. 
104 Dronten Vraag over juridische aspecten ontslag 

transseksueel. 
105 Dronten Vraag en offerteverzoek dialoogtrainingen. 
106 Urk Journalistieke vragen n.a.v. racistisch incident op 

Urk. 
107 Lelystad Informatievraag over racistisch incident Urk. 

108 Lelystad Gemeente Lelystad vraagt naar aantal Roma 
meldingen in de stad. 

109 Lelystad Verzoek tv interview over racisme op Urk. 
110  Lelystad Aanvraag telefonisch interview over racisme op Urk. 
111 Harderwijk Advies over problemen op werk. 
112 Amersfoort Doorverwijzing melding naar andere regio. 
113 Lelystad Uitnodiging voor radio interview. 
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114 Lelystad Informatievraag over Lelystad in Dialoog. 
115 Lelystad Vraag of sprake van discriminatie bij vragen 

politieke partij Almere. 
116 Nijmegen Vraag naar ervaringen met strafrecht en 

hulphonden n.a.v. een klacht. 
117 Almere Vraag van nieuwsmedium  naar het aantal 

meldingen n.a.v. voorval met motoragent in 
Almere. 

118 Hilversum Bureau Gooi&Vechtstreek vraagt naar speellijsten 
van homofobe muziekgroep. 

119 Hattem Sollicitatie naar stageplek voor MWD student. 
120 Elburg Doorverwijzing van melding openbare discriminatie. 
121 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats voor MBO juridisch 

medewerker student. 
122 Almere Vraag van gemeente Almere naar contacten met 

een specifieke cliënt. 
123 Almere Sollicitatie stageplaats MWD student. 
124 Almere Sollicitatie stageplaats SJD student. 
125 Urk Vraag van nieuwsmedium  over situatie op Urk. 
126 Dronten Sollicitatie stageplaats juridisch medewerker 

student. 
127 Nijmegen Informatievraag over standaardvragen over 

discriminatie voor onderzoeken. 
128 Lelystad Open sollicitatie naar vacature. 
129 Den Haag Informatievraag over registratie van islamofobie. 
130 Almere Sollicitatie stageplaats SMD student. 
131 Ede Doorverwezen vraag over discriminatie. 
132 Lelystad Sollicitatie stageplaats juridisch medewerker 

zakelijke dienstverlening. 
133 Alkmaar Vraag om inventariserende vragenlijst over 

moslimorganisaties in te vullen. 
134 Almere MBO College Almere vraagt naar stageplaatsen. 
135 Almere Reactie op STREEP campagne. Melder vindt het 

discriminerend dat alleen via Facebook en Twitter 
de actie te volgen is. 

136 Almere Vraag over waar informatie voor en over homo- en 
transgender jongeren te krijgen is. 

137 Lelystad Aanvraag gastles bij SGL die aansluit bij project 
Leefstijl. 

138 Lelystad Aanvraag voor toneelvoorstelling over homo en 
lesbo acceptatie voor ISG Arcus. 

139 Amersfoort Vraag naar stageplaats. 
140 Oss Bestelling  van  10  posters  ‘Hier  kun  je  zijn  wie  je  

bent’. 
141 Bussum Bestelling van alle BGBF posters op A4 formaat. 
142 Almere Aanvraag gastlessen voor ROC Top Almere Buiten. 
143 Zwolle Vraag naar stageplaats voor juridisch medewerker. 
144 Lelystad Vraag van organisatie of het gelukt is afspraken te 
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maken omtrent het opnemen van een film over 
discriminatiegrond handicap. 

145 Hulst Bestelling  van  ‘samen  kleuren  wij  Nederland’  
posters. 

146 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats voor juridisch 
medewerker student. 

147 Lelystad Aanvraag gastles op de Fontein. 
148 Almere Aanvraag gastles door Mind at Work. 
149 NOP Vraag om gegevens te bevestigen voor 

informatiegids. 
150 Lelystad Bestelling  posters  ‘hier  kun  je  zijn  wie  je  bent’. 
151 Zeewolde Vraag om actualisatie vacature in vrijwilligers 

vacature bank. 
152 Oost Souburg Melding van contractbreuk met uitzendbureau. 
153 Amsterdam Vraag van dagblad over moslimdiscriminatie. 
154 Almere Sollicitatie stageplaats voor MWD student. 
155 Lelystad Agora Lelystad vraagt naar regenboogvlag en 

bevestigingsmateriaal voor Coming Out Dag. 
156 Borculo Bestelling  poster  ‘Te  Homo  voor  je  Klasgenoten’. 
157 Lelystad Vraag om actualisatie vacatures voor 

vrijwilligerscentrale. 
158 Onbekend Vraag over mogelijkheden om presentatie van 

‘Gewoon  Homo’  in  Almere te kunnen bijwonen. 
159 Lelystad Nieuwsmedium wil weten welke plaatsen meedoen 

met Coming Out Dag. 
160 Lisse Order van basisschool voor polsbandjes, posters en 

lesbrief.  
161 Almere Vraag naar monitor discriminatiemeldingen 2009 – 

2014. 
162 Lelystad Vraag  naar  posters  ‘Hier  kun  je  zijn  wie  je  bent’. 
163 Den Helder Actualisatie gegevens voor gemeentegids Almere. 
164 Ede Melder van verschillende klachten over werkgever. 
165 Leiden Vraag van student over Sikhs in Nederland. 
166 Utrecht Melding van problemen met buren. 
167 Almere Verzoek om interview voor  schooldocumentaire 

over discriminatie. 
168 Franeker Melding over leeftijdsdiscriminatie bij afsluiten 

verzekering. 
169 Almere Vraag naar interview voor profielwerkstuk 

examenjaar Havo. 
170 Ede Vraag of versoberingsbeleid discriminerend is voor 

chronisch zieken. 
171 Utrecht Vraag over gegevensverstrekking GGZ  naar 

woningbouw en of deze discriminerend is. 
172 Almere Vraag om hulp bij financiële problemen. 
173 Delft Melding namens kennis over ontslag n.a.v. uit huis 

zetting werkgever. 
174 Leeuwarden Verzoek toezending 5 regenboogvoetballen. 
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175 Lelystad Terugbelverzoek journalist n.a.v. beroep 
horecadeurpanel. 

176 Almere Aanvraag posters en gastlessen. 
177 Zoetermeer Uitnodiging om enquête over leerbedrijven in te 

vullen. 
178 Lelystad Sollicitatie voor stage MZ student. 
179 Dronten Vraag  over  beleid  LHTBers  in  AZC’s. 
180 Lelystad Vraag van journalist over zaak 

horecadeurweigering. 
181 Dronten Vraag AZC Dronten om te helpen bij organisatie 

antidiscriminatie week rond 21 maart 2016. 
 

182 Almere stageverzoek Sociaal Agogisch Werk student. 
183 Almere Vraag over veiligheid LHTB asielzoekers. 
184 Amsterdam Collega ADV vraagt naar voortgang zaak omtrent 

antisemitische teksten die naar scholen zijn 
gestuurd. 

185 Almere Stageverzoek Juridisch Medewerker student. 
186 Almere Bestelling  posters  “Hier  kun  je  zijn  wie  je  bent”  door  

school in Almere. 
187 Almere Aanvraag  gastles  en  bestelling  posters  “”Hier  kun  je  

zijn  wie  je  bent”  door school in Almere. 
188 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats voor Juridisch 

Medewerker student. 
189 Zwolle Sollicitatie stageplaats Juridisch Medewerker 

student. 
190 Veenendaal Melding van afwijzing voor functies vanwege 

Syrische nationaliteit. 
191 Almere Vraag van MBO College Almere naar mogelijkheden 

voor stageplaatsen SMD studenten. 
192 Lelystad Melding van opmerking conducteur naar lesbische 

stellen. 
193  Emmeloord Informatievraag politieke partij naar 

minimumjeugdloon. 
194 Onbekend  Sollicitatie naar stageplaats SMD student. 
195 Onbekend Sollicitatie stageplaats SJM student. 
196 Almere Vraag naar vrijwilligerswerk bij BGBF. 
197 Lelystad Journalist vraagt om interview n.a.v. presentatie 

boekje Gewoon Homo in Almere. 
198 Zwolle Vraag naar plekken voor een-daagse stages. 
199 Lelystad Vragen over hoofddoek voor profielwerkstuk 6 vwo. 
200 Emmeloord Docente vraagt naar mogelijkheden gastlessen op 

ZMOK school. 
201 Den Haag Vraag of BGBF politiecijfers registreert en 

verantwoording opneemt. 
202 Lelystad Vraag of men met huidige wetgeving nog wel  als 

boerka drager met de bus mag. 
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