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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 2017 hebben gemeenten de taak om het Ministerie van BZK voor 1 april een overzicht 
te geven van het aantal meldingen 2016  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.  

Deze informatie leveren zij aan via hun antidiscriminatievoorziening, die inzage biedt in 
het registratiesysteem aan landelijk onderzoekers. 
 
Het personeelsbestand van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland bestaat per maart 2017 
uit 3,22 FTE. Een administratieve vrijwilliger werkt  4 uren per week. De stichting 
begeleidt zowel HBO-stagiaires (Rechten, SJD en MWD) als MBO-stagiaires in de eindfase 
van hun studie en heeft daarnaast een werkervaringsplaats voor iemand met een 
beperking. Momenteel (situatie maart 2017) doen 3 HBO-studenten Rechten en SJD hun 
afstudeeronderzoek bij BGBF. 
 
Voorzitter van het bestuur (situatie maart 2017) 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)  
- Flevostraat 10, 1315 CC Almere (voor Almere en Zeewolde), sinds 20 mei 2016. 
De Lelystadse vestiging zal in de loop van 2017 verhuizen vanwege een 
bestemmingswijziging van het pand aan de Veste. 

  
Indien gewenst, b.v. vanwege handicap van de melder , vindt intake op locatie elders in 
Flevoland plaats.  
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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, 
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 Midden Nederland.  
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.  
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 
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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 (Landelijke 
Vereniging tegen Discriminatie – LVtD sinds november 2015, voorheen: LBA) en een 
kleinschalig kenniscentrum, in de loop van 2012 ondergebracht bij RADAR in Rotterdam. 
Gezamenlijk leveren de antidiscriminatievoorzieningen verenigd in de LVtD gegevens aan 
voor de jaarlijkse multi-agency-rapportage. 
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. In 2017 zal de monitor 
2012-2016 verschijnen. 
 
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, het LECD-OM (Landelijk 
Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie) en de werkgroep COC 
Flevoland in oprichting.  
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, het Breed Overleg WMO Noordoostpolder en het Welzijnsoverleg in Dronten. 
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 Lelystad heeft het Bureau een coördinerende rol bij 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. Met 
belangenorganisaties rond handicap/chronische ziekte in Flevoland wordt gewerkt aan de 
bewustzijnsverandering die nodig is om het proces van implementatie van het VN 
verdrag inzake handicap te ondersteunen. 
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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. 
• 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: 
• BGBF draagt zorg voor onafhankelijke bijstand aan klager en registratie van 
klachten conform het landelijk protocol klachtbehandeling. 
• 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. 
• 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. 
• 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). 
• 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. 
• 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. 
• 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, 2015.  
 
Het totaal aantal klachten in Flevoland is 289 in 2016 ten opzichte van 344 meldingen in 
2015. Het aantal reguliere meldingen (207) is in 2016 slechts 1 minder dan in 2015. De 
afname in het aantal meldingen is dus vrijwel geheel toe te schrijven aan een daling in 
het aantal meldingen dat via andere wegen bij BGBF binnen komt, zoals via de politie, 
eigen waarneming en screening.  
 
Aantal registraties Flevoland per jaar 2015-2016   

 
2015 2016 

Aantal  339 280 
Aantal incl.TW * 344 289 

*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Flevoland over voorvallen in Flevoland  
 
Hieronder volgt een toelichting op de discriminatiegronden: zoals door wetgeving 
bepaald: 
 
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 
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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. 
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. Sinds 14 juni 2016 is de Wet ook van toepassing voor 
goederen en diensten, onder meer winkelen, sporten, uitgaan, verzekeren en zorg. 
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. 
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1.1.1 Klachtbehandeling Almere 
 
Aantal klachten 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in Almere is in 2016 148. In 2015 
waren dit er nog 164. Het aantal reguliere meldingen was in 2016 hoger dan in 2015, 
namelijk 5 meer. Bij alle andere bronnen zijn minder registraties. M.n. via de politie 
kwamen aanzienlijk minder voorvallen, namelijk 13, binnen. 
 

 
2015 2016 

Aantal meldingen   164 140 
Aantal meldingen  incl.TW * 167 148 

*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 voorgaande jaren, 
herkomst/kleur/ras. Wel wordt deze grond aanzienlijk minder gemeld dan in 2015. 
Verder valt op dat het aantal registraties van leeftijdsdiscriminatie verminderd is. Er 
wordt minder melding van gemaakt en er is slechts één advertentie aangetroffen met 
een leeftijdseis. 
Discriminatie op grond van geslacht komt vaker voor. Voorbeelden hiervan zijn geen 
contractverlenging krijgen wegens zwangerschap, advertenties met een geslachtseis, 
vrouwonvriendelijke en vijandige bejegening van vrouwen en meldingen over 
gemeentelijke belastingaanslagen die alleen op naam van de man staan. Ook de melding 
over een transgender die zich niet veilig voelt in de woonomgeving valt onder deze 
grond. 
Verder komt de grond godsdienst vaker voor. Het gaat hierbij om vijandige of 
beledigende opmerkingen over moslims, het anders bejegend worden vanwege het 
moslim-zijn, negatieve beeldvorming over de islam, maar ook om het geen rekening 
houden met de christelijke geloofsovertuiging bij het inroosteren op zondag.  
Mensen melden, mogelijk ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 
terroristische aanslagen en discussies over verbieden islam en bouw moskeeën, eerder 
dat geloof een rol heeft gespeeld bij discriminatie. 
De meldingen met antisemitisme als grond zijn ook toegenomen. Het gaat om vijandige 
en/of  beledigende  opmerkingen  en  bedreigingen,  zoals  roepen  van  “Hamas,  hamas,  
Joden  aan  het  gas”  bij  voetbal,  en  naar  iemand  roepen "Rot Joden, we gaan jullie 
pakken,  kankerzionisten”. 
 
Tabel A1: Registraties naar discriminatiegrond 2015-2016 Almere 
Grond* 2015 2016 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 2 1 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 10 17 
Godsdienst 0 3 
       Moslimdiscriminatie 15 17 
Handicap/Chronische ziekte 7 7 
Herkomst/kleur/ras 94 65 
       Antisemitisme 2 6 
Leeftijd 18 8 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 2 2 
Politieke gezindheid 6 3 
Seksuele gerichtheid 11        11 
Niet-wettelijk 15 20 



12 
 

Overig/onbekend 0 0 

 
182 160 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
 
Maatschappelijk terrein en combinatie grond/terrein 
 
Evenals in de andere Flevolandse gemeenten is arbeidsmarkt het terrein waarop 
discriminatie in 2016 het meest wordt gemeld. Dit is ongeveer even vaak als in 2015. De 
meldingen over arbeidsmarkt hebben vooral betrekking op de grond ras. Het gaat dan 
vaak om bejegening op de werkvloer. Geslacht in combinatie met arbeidsmarkt heeft te 
maken met werving, uitstroom vanwege zwangerschap en uitgescholden worden tijdens 
het  werk  met  bijvoorbeeld  ‘kankerhoer’. 
Opvallend is de toename van het aantal meldingen over voorvallen in buurt/wijk. Mensen 
maken vaker melding van belediging en discriminatie door buurtgenoten op grond van 
herkomst, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid en handicap.  
Ook opvallend is de afname van het aantal meldingen over politie/justitie. Werd er in 
2015 nog 12 keer een voorval gemeld, in 2016 is dit slechts 2 keer het geval. In beide 
gevallen meende de melder dat de herkomst en/of huidskleur een reden was om anders 
bejegend te worden door de politie.  
Verder is het aantal meldingen op de terreinen collectieve voorzieningen, commerciële 
dienstverlening en openbare ruimte duidelijk afgenomen. 
 
Tabel A2: Registraties naar terrein 2015-2016 Almere 
Terrein 2015 2016 
Arbeidsmarkt 50 48 
Buurt/wijk 13 20 
Collectieve voorzieningen 17 13 
Commerciële dienstverlening 17 11 
Horeca/amusement 9 12 
Huisvesting 3 1 
Media/reclame 10 13 
Onderwijs 11 9 
Openbare ruimte 17 9 
Politie/justitie 12 2 
Privésfeer 4 2 
Publieke/politieke opinie 0 2 
Sport/recreatie 2 3 
Overig/onbekend 2 3 

 
167 148 
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Kruistabel Almere terrein/grond 2016 
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Arbeidsmarkt 0 1 0 8 5 2 5 0 0 4 0 17 4 46 
Buurt/wijk 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 14 1 21 
Commerciële dienstverlening 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 0 10 
Collectieve voorziening 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 0 3 1 13 
Horeca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 11 
Huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Media en reclame 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 3 7 2 19 
Onderwijs 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 4 0 10 
Politie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Justitie/justitiële inrichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vreemdelingendienst/OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Publieke en politieke opinie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Sport en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 
Openbare ruimte 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 1 8 
Privé-sfeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Overig 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Totaal 0 1 0 15 19 7 7 0 1 20 3 68 10 151 
 
Aard 
Bij aard zijn t.o.v. 2015 slechts kleine verschuivingen in de aantallen te vinden. Alleen 
omstreden behandeling komt duidelijk minder vaak voor, ook als gekeken wordt naar het 
percentage van het totaal aantal eldingen (45 % in 2016 t.o.v. 54% in 2015). 
 
Tabel A3: Registraties naar aard 2015-2016 Almere 
Aard* 2015 2016 
Omstreden behandeling 91 67 
Vijandige bejegening 73 71 
Bedreiging 14 13 
Geweld 13 11 
Overig 1 0 
Vernieling 3 0 
Doelbekladding 0 0 

 
195 171 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
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Grond/aard 
Bij de grond ras komt opvallend vaak vijandige bejegening voor. Ook worden mensen 
vaker bedreigd op grond van ras dan op andere gronden. Daarnaast worden mensen 
vaak vijandig bejegend vanwege seksuele gerichtheid en godsdienst. Omstreden 
behandeling wordt vaak gemeld bij de grond ras, gevolgd door niet-wettelijke gronden en 
geslacht. 

Kruistabel Almere grond/aard 2016 
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Vijandige bejegening 0 0 0 6 12 2 0 0 0 2 3 41 10 76 
Omstreden behandeling 0 1 0 9 6 5 7 0 1 16 0 29 0 74 
Bedreiging 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 9 3 17 
Mishandeling 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 8 
Gewelddadige groepsconfrontatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vernieling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brandstichting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doelbekladding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overige gewelddadige uitingen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalen 0 1 0 17 22 7 7 0 1 21 5 84 13 178 
 
Klachtbehandeling 
De verschillen in aantal bij de wijze van klachtbehandeling hebben vooral te maken met 
het aantal geregistreerde meldingen en de aard en bron van de melding. Er zijn als hier 
rekening mee wordt gehouden geen opvallende verschuivingen waar te nemen. 
Beïnvloeding beleid is in 2016 minder geregistreerd, omdat er minder bedrijven zijn 
aangeschreven wegens het vermelden van een leeftijds- of geslachtseis in een vacature.  
 
Tabel A4: Registraties naar wijze van klachtbehandeling 2015-2016 Almere 
Wijze van behandeling 2015 2016 
Advies/informatie 124 119 
Beïnvloeding beleid 11 7 
Bemiddeling 11 7 
Bijstaan in procedures 63 44 
Doorverwijzing 5 4 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 22 25 
Overig 0 0 

 
236 206 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
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Oordeel 
Een vermoeden van discriminatie wordt minder vaak als oordeel gegeven. Dit is deels te 
verklaren doordat er meer zaken nog in behandeling zijn per eind 2016 dan per eind 
2015. Ook valt op dat in 2016 minder vaak geoordeeld werd dat er sprake was van 
discriminatie. Naast eerder genoemde reden is dit te verklaren doordat minder 
advertenties met een leeftijds- en/of geslachtseis zijn aangetroffen dan een jaar eerder. 
Op basis van jurisprudentie is in die gevallen geoordeeld dat er sprake is van 
discriminatie. 
 
Tabel A5: Registraties naar oordeel 2015-2016 Almere* 
Oordeel 2015 2016 
Sprake van discriminatie 25 11 
Geen sprake van discriminatie 31 31 
Vermoeden van discriminatie 54 22 
Vermoeden geen discriminatie 10 9 
Geen oordeel 22 27 
Nog in behandeling 25 48 

 
167 148 

 
Voorbeelden van meldingen: 
 

1) Een melder van joodse herkomst wordt op straat regelmatig uitgescholden en 
nageroepen  met  o.a.  “Hé  Jodin”  door  een  groep  jongeren.  BGBF  heeft  contact  
opgenomen met de wijkagent. De groep jongeren blijkt al in beeld te zijn bij de 
politie. De wijkagent heeft n.a.v. het gesprek met BGBF contact opgenomen met 
de melder. De melder heeft besloten aangifte te doen wanneer er opnieuw een 
dergelijk voorval zou plaatsvinden.  
  

2) Een vrouw van Turkse herkomst wil een certificaat laten verlengen. Zij heeft te 
horen  gekregen  dat  haar  certificaat  niet  verlengd  kan  worden  (‘we  do  NOT  accept  
Turkish  nationals‘)  en  heeft  hieruit  begrepen  dat  het  om  haar  Turkse  nationaliteit  
gaat. BGBF heeft het bedrijf aangeschreven. Het blijkt te gaan om een 
misverstand. Het bedrijf blijkt niet bevoegd te zijn Turkse certificaten te verlengen 
en heeft aangegeven bij welke instantie dit wel mogelijk is. 
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1.1.2 Klachtbehandeling Dronten  
 
Aantal klachten 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in Dronten is in 2016 22. In 2015 
waren dit er 32. Er waren iets meer reguliere meldingen dan in 2015, namelijk 3. De 
daling in het aantal is dus ook hier te verklaren doordat minder meldingen binnen 
kwamen via andere bronnen, zoals screening en politie. 
 

 
2015 2016 

Aantal meldingen  30 21 
Aantal meldingen incl.TW 32 22 

*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Dronten over voorvallen in de gemeente Dronten  
 
Discriminatiegrond 
De discriminatiegrond die het meest gemeld wordt in 2016 is net als in 2015 
herkomst/kleur/ras. Deze grond komt 12 keer voor. De daling van het aantal meldingen 
op grond van leeftijd is te verklaren uit het feit dat er geen vacatures met een leeftijdseis 
zijn aangetroffen. 
Het aantal meldingen op grond van handicap/chronische ziekte is 5. In 2015 waren er 
geen meldingen op deze grond. De toename heeft mogelijk te maken met de ratificatie 
van het VN –verdrag voor mensen met een beperking, waardoor er in de pers meer 
aandacht is geweest voor dit onderwerp. Overigens is deze toename in de andere 
Flevolandse gemeenten niet waarneembaar. 
 
Tabel D1: Registraties naar discriminatiegrond 2015-2016 Dronten 
Grond* 2015 2016 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 1 
Geslacht 6 5 
Godsdienst 1 0 
     Moslimdiscriminatie 2 3 
Handicap/Chronische ziekte 0 5 
Herkomst/kleur/ras 11 12 
     Antisemitisme 1 0 
Leeftijd 5 0 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 0 0 
Politieke gezindheid 0 2 
Seksuele gerichtheid 4 0 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 3 0 
Overig/onbekend 0 0 

 
33 28 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
 
 
Maatschappelijk terrein 
De dalingen van het aantal meldingen op het terrein arbeidsmarkt, buurt/wijk en 
openbare ruimte zijn toe te schrijven aan de daling in het aantal meldingen dat via de 
politie is binnen gekomen en doordat slechts één advertentie met een geslachts –en/of 
leeftijdseis is aangetroffen. Als percentage van het totaal aantal eldingen is het overigens 
wel hetzelfde gebleven. 
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Tabel D2: Registraties naar terrein 2015-2016 Dronten 
Terrein 2015 2016 
Arbeidsmarkt 13 9 
Buurt/wijk 3 0 
Collectieve voorzieningen 2 4 
Commerciële dienstverlening 1 1 
Horeca/amusement 0 1 
Huisvesting 2 0 
Media/reclame 1 2 
Onderwijs 0 2 
Openbare ruimte 6 2 
Politie/justitie 0 0 
Privésfeer 1 0 
Publieke/politieke opinie 0 0 
Sport/recreatie 3 1 
Overig/onbekend 0 0 

 
32 22 

 
Combinatie grond/terrein 
Bij de voorvallen op het terrein arbeidsmarkt hebben de meeste meldingen betrekking op 
de grond herkomst/kleur/ras, gevolgd door geslacht. 
De voorvallen op het terrein collectieve voorziening, waarop na arbeidsmarkt de meeste 
meldingen betrekking hebben, kennen diverse gronden. Handicap/chronische ziekte (2x), 
burgerlijke staat (1x), geslacht (1x), politieke gezindheid (1x) en geslacht (1x) worden 
als grond bij deze discriminatiemeldingen genoemd. 
 
kruistabel grond/terrein Dronten 2016 
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Arbeidsmarkt 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 
Buurt/wijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Commerciële dienstverlening 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Collectieve voorziening 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 6 
Horeca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media en reclame 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Onderwijs 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Politie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Justitie/justitiële inrichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vreemdelingendienst/OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Publieke en politieke opinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sport en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Openbare ruimte 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
Privé-sfeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalen 0 0 1 4 3 4 0 0 0 0 1 10 0 23 
 
Aard 
Het aantal meldingen waarbij sprake is van omstreden behandeling is in 2015 en in 2016 
met 16 even hoog. Vijandige bejegening, geweld en vernieling zijn in 2016 afgenomen. 
In 2015 betrof geen enkele melding bedreiging, in 2016 is dit 1x gemeld. 
 
Tabel D3: Registraties naar aard 2015-2016 Dronten* 
Aard* 2015 2016 
Omstreden behandeling 16 16 
Vijandige bejegening 14 6 
Bedreiging 0 1 
Geweld 6 0 
Overig 0 1 
Doelbekladding 0 0 
Vernieling 2 0 

 
38 24 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
kruistabel grond/aard Dronten 2016 
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Vijandige bejegening 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 6 
Omstreden behandeling 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 1 7 0 17 
Bedreiging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mishandeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gewelddadige groepsconfrontatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vernieling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brandstichting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doelbekladding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overige gewelddadige uitingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overig 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totalen 0 0 1 4 3 4 0 0 0 0 1 11 0 24 
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Klachtbehandeling 
Er wordt in 2016 18 maal advies/informatie gegeven, bij één melder heeft bemiddeling 
plaats gevonden. Meldingen waarbij een melder een voorval slechts wil laten registreren 
of waarover geen verdere informatie te krijgen was, komen in 2016 3 keer voor, terwijl 
dit er in 2015 nog 8 waren.  
Beïnvloeding beleid is in 2016 minder geregistreerd, omdat er minder bedrijven zijn 
aangeschreven wegens het vermelden van een leeftijds- of geslachtseis in een vacature.  
 
 
Tabel D4: registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2015-2016 Dronten 
Wijzen van behandeling* 2015 2016 
Advies/informatie 17 18 
Beïnvloeding beleid 7 3 
Bemiddeling 0 1 
Bijstaan in procedures 8 3 
Doorverwijzing 0 0 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 8 3 
Overig 0 0 
       40      28 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
De oordelen vermoeden van discriminatie en geen oordeel komen beide 5 keer voor. Er 
zijn nog 5 meldingen in behandeling. Opvallend is dat het oordeel vermoeden van 
discriminatie is gehalveerd van 10 in 2015 naar 5 in 2016. Ook komt het oordeel sprake 
van discriminatie in 2016 minder voor dan in 2015.  
Het oordeel vermoeden geen discriminatie komt in 2016 meer voor, namelijk 3 keer. In 
2015 was dit slechts eenmaal. 
 
Tabel D5: Registraties naar oordeel 2015-2016 Dronten 
Oordeel 2015 2016 
Sprake van discriminatie 9 3 
Geen sprake van discriminatie 3 1 
Vermoeden van discriminatie 10 5 
Vermoeden geen discriminatie 1 3 
Geen oordeel 3 5 
Nog in behandeling 6 5 

 
32 22 

 
 
Voorbeelden:  
1) Melder geeft aan dat er in Dronten op bepaalde plekken paaltjes staan die gevaar 
opleveren voor slechtzienden. BGBF heeft de gemeente hierover aangeschreven. De 
gemeente heeft contact opgenomen met melder en de overbodige paaltjes verwijderd. 
 
2) Aangever is door een klant in de winkel uitgemaakt voor " vieze kankerzwarte, " vieze 
zwarte buitenlander" en heeft hiervan aangifte gedaan. BGBF zal het verloop van de 
aangifte blijven volgen via het RDO (Regionaal Discriminatie Overleg).  
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1.1.3 Klachtbehandeling Lelystad 
 
Aantal klachten 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in Lelystad is in 2016 83. In 2015 
waren dit er nog 99. Het aantal meldingen is goed vergelijkbaar met het aantal in 2014 
(79), wanneer de meldingen over uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen niet worden meegerekend. De afname t.o.v. 2015 heeft 
in Lelystad vooral te maken met een afname in het aantal reguliere meldingen. Ook 
meldingen via andere bronnen, zoals politie en eigen waarneming, zijn afgenomen, maar 
minder opvallend. 
 

 
2015 2016 

Aantal meldingen   94 79 
Aantal meldingen  incl.TW * 99 83 

*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, evenals in 
andere jaren. Na herkomst/kleur/ras is geslacht de meest gemelde grond voor 
discriminatie en hierbij is sprake van een duidelijke stijging t.o.v. 2015, zeker als 
rekening wordt gehouden met het aantal registraties in beide jaren. Er zijn meer 
advertenties aangetroffen waarin sprake was van een geslachtseis waarbij niet duidelijk 
werd aangegeven dat zowel mannen als vrouwen konden solliciteren. Het aantal 
meldingen over leeftijdsdiscriminatie is afgenomen. Er zijn minder advertenties met een 
leeftijdseis aangetroffen en minder mensen hebben zelf melding gemaakt dat ze het 
gevoel hebben gediscrimineerd te worden vanwege hun leeftijd. Het aantal meldingen 
vanwege discriminatie o.g.v. godsdienst (in alle gevallen islam) is afgenomen evenals het 
aantal meldingen van discriminatie vanwege seksuele gerichtheid.  
 
Tabel L1: Registraties naar discriminatiegrond 2015-2016   
Grond* 2015 2016 
Arbeidscontract 3 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 4 12 
Godsdienst 0 0 
     Moslimdiscriminatie 11 6 
Handicap/Chronische ziekte 7 2 
Herkomst 42 47 
     Antisemitisme 7 1 
Leeftijd 12 4 
Levensovertuiging 1 0 
Nationaliteit 2 1 
Politieke gezindheid 1 4 
Seksuele gerichtheid 7 3 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 10 11 
Overig/onbekend 0 0 

 
107 91 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
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Maatschappelijk terrein 
Ook in Lelystad is het meest gemelde terrein, net als in de rest van de provincie en 
andere jaren, arbeidsmarkt.  
Het aantal meldingen over de politie is toegenomen, terwijl het in Almere juist opvallend 
is afgenomen. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om bejegening door de politie 
vanwege herkomst of huidskleur. Ook het aantal meldingen op het terrein onderwijs kent 
een toename. Het gaat hierbij o.a. om meldingen over opmerkingen door klasgenoten, 
zoals  ‘Je  hoort  hier  niet,  ga terug  naar  je  eigen  land’  en  het  geven  van  schooladvies.   
Verder is er sprake van een opvallende daling in het aantal meldingen op het terrein 
media/reclame. Vorig jaar was er o.a. een mail gericht aan diverse scholen waarin de 
holocaust werd ontkend. Ook waren er meer mensen die een melding deden over 
discriminerende uitspraken op internet.  
Ook het aantal meldingen over voorvallen in buurt/wijk is afgenomen van 13 in 2015 
naar 6 in 2016. Er zijn met name minder voorvallen geregistreerd die via de politie bij 
BGBF zijn binnen gekomen. 
 
Tabel L2: Registraties naar terrein 2015-2016 Lelystad 
Kolom1 2015 2016 
Arbeidsmarkt 35 26 
Buurt/wijk 13 6 
Collectieve voorzieningen 7 9 
Commerciële dienstverlening 9 6 
Horeca/amusement 1 2 
Huisvesting 2 1 
Media/reclame 10 2 
Onderwijs 2 6 
Openbare ruimte 12 9 
Politie/justitie 2 7 
Privésfeer 0 1 
Publieke/politieke opinie 0 3 
Sport/recreatie 4 2 
Overig/onbekend 2 3 

 
99 83 

 
Combinatie grond/terrein 
Het meest gemelde terrein waarop discriminatie plaats vond is zoals eerder gemeld: 
arbeidsmarkt (26x). Er worden hierbij veel verschillende gronden geregistreerd.  De 
grond die hierbij het meest voorkomt is herkomst/kleur/ras, gevolgd door geslacht en 
leeftijd.  
kruistabel grond/terrein Lelystad 2016 
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Arbeidsmarkt 0 0 0 7 2 1 4 0 0 1 1 8 2 26 
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Buurt/wijk 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 
Commerciële dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 6 
Collectieve voorziening 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 8 
Horeca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Media en reclame 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 
Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6 
Politie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 
Justitie/justitiële inrichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Vreemdelingendienst/OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Publieke en politieke opinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
Sport en recreatie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
Openbare ruimte 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 0 10 
Privé-sfeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Overig 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 
Totalen 0 0 0 10 6 2 4 0 1 11 4 44 3 85 
 
Aard 
In 2016 is het aantal meldingen van vijandige bejegening afgenomen t.o.v.2015. Ook 
omstreden behandeling is afgenomen. Bedreiging en geweld zijn licht toegenomen.  
 
Tabel L3: Registraties naar aard 2015-2016 Lelystad* 
Aard 2015 2016 
Omstreden behandeling 47 41 
Vijandige bejegening 48 39 
Bedreiging 9 11 
Geweld 2 3 
Overig 3 1 
Vernieling 1 1 
Doelbekladding 0 0 

 
110 96 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
Combinatie grond/aard 
Wanneer sprake is van vijandige bejegening heeft dit vaak te maken met 
herkomst/kleur/ras (31x) en in een aantal gevallen ook godsdienst (4x). Meestal gaat het 
hierbij om belediging. Ook is er regelmatig sprake van een melding m.b.t. 
herkomst/kleur/ras waarbij sprake is van omstreden behandeling. 
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kruistabel grond/aard Lelystad 2016 
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Vijandige bejegening 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 2 31 3 43 
Omstreden behandeling 0 0 0 8 1 2 4 0 1 8 0 13 0 37 
Bedreiging 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 5 1 13 
Mishandeling 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 
Gewelddadige groepsconfrontatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vernieling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Brandstichting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doelbekladding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overige gewelddadige uitingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overig 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
Totalen 0 0 0 12 7 2 4 0 1 11 5 53 4 99 
 
 
Klachtbehandeling 
Het aantal voorvallen dat uitsluitend geregistreerd wordt is afgenomen. Er waren minder 
mensen die uitsluitend wilden melden. Er was minder vaak reden om door te verwijzen. 
Bij de overige wijzen van klachtbehandeling zijn geen opvallende verschuivingen waar te 
nemen. Bij vrijwel alle meldingen is spraken van het geven van advies/informatie (74 
van de 83 registraties). 
 
Tabel L4: registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2015-2016 Lelystad* 
Wijze van behandeling 2015 2016 
Advies/informatie 69 74 
Beïnvloeding van beleid 6 7 
Bemiddeling 6 5 
Bijstaan in procedures 33 28 
Doorverwijzing 7 2 
Eigen onderzoek adv praktijktest 0 0 
Registratie 17 6 
Overig 0 0 

 
138 122 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
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Oordeel 
Eind 2016 zijn er meer dossier nog in behandeling dan in 2015. Vaak gaat het hierbij om 
meldingen die via de politie zijn binnen gekomen en die nog niet zijn afgerond, maar ook 
zijn nog meerdere reguliere meldingen in behandeling. Het oordeel vermoeden van 
discriminatie en het oordeel vermoeden geen discriminatie wordt in 2016 minder vaak 
gegeven dan in 2015. 
 
Tabel L5: registraties naar oordeel 2015-2016 Lelystad 
Oordeel 2015 2016 
Sprake van discriminatie 13 12 
Geen sprake van discriminatie 16 18 
Vermoeden van discriminatie 32 14 
Vermoeden geen discriminatie 14 6 
Geen oordeel 10 11 
Nog in behandeling 14 22 

 
99 83 

 
 
Voorbeelden van meldingen: 
1) Een moslima kreeg tijdens haar werk het volgende te horen van een  klant.  ‘Jullie  ook  
met  je  geloof.  Dat  geloof  leert  je  mensen  te  vermoorden.  Want  dat  staat  in  de  Koran’.  
Melder heeft aangegeven dat ze zich gekwetst voelde door de opmerkingen. Zij heeft het 
voorval gemeld bij de leidinggevende. Deze heeft het goed opgepakt volgens melder 
door intern een melding te doen van het voorval en melder een luisterend oor te bieden 
en te steunen. Melder wilde het voorval uitsluitend laten registreren bij BGBF. 
 
2) Een vrouw meldt dat zij al jaren door haar buurvrouw wordt uitgescholden  voor  ‘vieze  
neger’  en  ‘hoer’.  Ook  wordt  ze  bedreigd  door  de  buurvrouw.  Melder  heeft  aangifte  
gedaan van bedreiging. Zij heeft ook een melding gedaan bij BGBF. BGBF heeft in 
overleg met de cliënt contact opgenomen met de woningbouwvereniging en de 
wijkagent. Meerdere buren hadden last van de buurvrouw en er is geprobeerd het sociaal 
wijkteam en de GGD in te schakelen, maar de buurvrouw weigert deze instanties toe te 
laten. De gesprekken en stappen die al zijn ondernomen zijn teruggekoppeld aan de 
cliënt. BGBF heeft de melder adviezen gegeven, een luisterend oor geboden en 
ondersteund. Enkele maanden na de melding is de desbetreffende buurvrouw verhuisd. 
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1.1.4 Klachtbehandeling Noordoostpolder 
 
Aantal meldingen 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in de gemeente Noordoostpolder is in 
2016 ongeveer gelijk aan 2015. In de overige gemeente van Flevoland is sprake van een 
afname van het aantal geregistreerde voorvallen. 
 

 
2015 2016 

Aantal meldingen   17 20 
Aantal meldingen  incl.TW* 22 23 

*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van de Noordoostpolder over voorvallen in de gemeente 
Noordoostpolder 
 
Discriminatiegrond 
Opvallend is de stijging in het aantal registraties m.b.t. geslacht. Dit is vooral te 
verklaren door het grote aantal vacature-advertenties dat is aangetroffen, waarbij niet 
duidelijk wordt aangegeven dat zowel mannen als vrouwen kunnen solliciteren. Bij 3 van 
deze advertenties werd tevens een leeftijdseis gemeld.  
De overige gronden worden ongeveer even vaak gemeld als in het voorgaande jaar. 
 
Tabel N1: Registraties naar grond 2015-2016 NOP 
Grond* 2015 2016 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 7 13 
Godsdienst 0 0 
    Moslimdiscriminatie 2 1 
Handicap/chronische ziekte 2 0 
Herkomst/kleur/ras 5 4 
     Antisemitisme 0 1 
Leeftijd 3 3 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 0 0 
Politieke gezindheid 0 2 
Seksuele gerichtheid 2 2 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 1 1 

 
22 27 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
 
Maatschappelijk terrein 
In 2016 zijn is 4x vaker een melding geregistreerd op het terrein arbeidsmarkt als in 
2015. Arbeidsmarkt blijft het terrein met de meeste meldingen. 
Het aantal registraties op de overige terreinen blijft ongeveer gelijk. 
 
Tabel N2: Meldingen naar terrein 2015-2016 NOP 
Terrein 2015 2016 
Arbeidsmarkt 13 17 
Buurt/wijk 3 3 
Collectieve voorzieningen 1 0 
Commerciële dienstverlening 2 1 



26 
 

Horeca/amusement 0 0 
Huisvesting 0 0 
Media/reclame 1 1 
Onderwijs 0 0 
Openbare ruimte 2 1 
Politie/justitie 0 0 
Privésfeer 0 0 
Publieke/politieke opinie 0 0 
Sport/recreatie 0 0 
Overig/onbekend 0 0 

 
22 23 

 
Combinatie grond/terrein 
Bij het terrein arbeidsmarkt is in de meeste gevallen de discriminatiegrond geslacht  
(13 x). Het gaat hierbij om 8 advertenties met een geslachtseis en 3 advertenties met 
een leeftijdseis en geslachtseis. De andere meldingen op het terrein arbeidsmarkt hebben 
betrekking op ras, politieke gezindheid en seksuele gerichtheid.  
Bij de 3 voorvallen in buurt/wijk is de vermelde grond tweemaal ras, waarbij het gaat om 
belediging vanwege huidskleur en het tekenen van een hakenkruis op de auto van joods 
gezin. Het derde voorval heeft te maken met vijandige bejegening vanwege het geloof, in 
dit geval de islam.  
 
kruistabel grond/terrein NOP 2016 
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Arbeidsmarkt 0 0 0 13 0 0 3 0 0 0 2 2 1 21 
Buurt/wijk 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 
Commerciële dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Collectieve voorziening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Horeca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media en reclame 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Politie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Justitie/justitiële inrichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vreemdelingendienst/OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Publieke en politieke opinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sport en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Privé-sfeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalen 0 0 0 13 1 0 3 0 0 1 2 5 2 27 
 
Aard 
In de aard van de meldingen zijn nauwelijks verschuivingen te zien. De meest 
voorkomende aard is nog altijd omstreden behandeling, gevolgd door vijandige 
bejegening.  
 
Tabel N3: Registraties naar aard 2015-2016 NOP* 
Aard 2015 2016 
Omstreden behandeling 14 14 
Vijandige bejegening 7 7 
Bedreiging 1 1 
Geweld 1 0 
Overig 1 0 
Vernieling 0 0 
Doelbekladding 0 1 

 
24 23 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
Combinatie grond/aard 
De combinatie geslacht/omstreden behandeling komt het vaakst voor. Het gaat hier m.n. 
om advertenties waarin sprake is van een geslachtsvermelding en niet duidelijk wordt 
aangegeven dat zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd om te solliciteren. In een 
drie gevallen wordt hierbij ook een leeftijdsvermelding gedaan. 
Vijandige bejegening wordt vermeld bij ras, seksuele gerichtheid, godsdienst en politieke 
gezindheid. 
 
kruistabel grond/aard NOP 2016 
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Vijandige bejegening 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 7 
Omstreden behandeling 0 0 0 13 0 0 3 0 0 1 0 0 0 17 
Bedreiging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Mishandeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gewelddadige groepsconfrontatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vernieling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brandstichting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doelbekladding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Overige gewelddadige uitingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalen 0 0 0 13 1 0 3 0 0 1 2 5 2 27 
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Klachtbehandeling 
Bij de meeste meldingen is sprake van het geven van advies/informatie. Daarnaast komt 
beïnvloeding beleid regelmatig voor. Ook hier zijn nauwelijks verschuivingen te zien 
t.o.v. 2015. 
 
Tabel N4: Registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2015-2016 
Wijze van behandeling 2015 2016 
Advies/informatie 16 19 
Beïnvloeding van beleid 11 13 
Bemiddeling 2 0 
Bijstaan in procedures 2 3 
Doorverwijzing 1 0 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 3 4 
Overig 0 0 

 
35 39 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
In 2016 is er vaker geoordeeld dat er sprake is van discriminatie. In de meeste gevallen 
ging het om advertenties waarbij op basis van jurisprudentie kan worden geoordeeld dat 
er sprake is van discriminatie. 
 
Tabel N5: Registraties naar oordeel 2015-2016 NOP* 
Oordeel 2015 2016 
Sprake van discriminatie 10 14 
Geen sprake van discriminatie 3 2 
Vermoeden van discriminatie 4 2 
Vermoeden geen discriminatie 0 0 
Geen oordeel 4 2 
Nog in behandeling 1 3 

 
22 23 

 
Voorbeelden van meldingen: 

1) Man meldt telefonisch dat zijn buren zijn vrouw zwarte aap noemen en een 
banaan naar haar hebben gegooid. Melder zat op dat moment met zijn vrouw en 
visite in de tuin. De wijkagent is op de hoogte gebracht van het voorval. BGBF 
heeft een afspraak gemaakt voor een intakegesprek om meer duidelijkheid over 
de situatie te krijgen en de mogelijkheid van buurtbemiddeling te bespreken. 
Melder heeft de afspraak afgebeld en aangegeven dat hij gaat verhuizen en het 
voorval uitsluitend wil melden.  
 

2) Een bedrijf heeft een advertentie geplaatst waarin gevraagd wordt naar een 
mannelijke medewerker tot 30 jaar. BGBF heeft het bedrijf aangeschreven en 
gewezen op de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd en de Wet Gelijke 
Behandeling van mannen en vrouwen. Het bedrijf heeft gereageerd dat het niet 
op de hoogte was van de regelgeving en dat het niet bedoeld was om mensen uit 
te sluiten. Het bedrijf zal voortaan rekening houden met de wetgeving bij de 
werving van nieuw personeel. 
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1.1.5 Klachtbehandeling Urk 
 
Aantal meldingen 
Het aantal registraties van discriminatievoorvallen in de gemeente Urk is afgenomen van 
14 in 2015 naar 4 in 2016. In 2015 was er een mail gericht aan diverse scholen waarin 
de holocaust werd ontkend, wat voor een groter aantal registraties heeft gezorgd. De 
meldingen in 2016 gaan over verschillende gronden en terreinen en zijn gewelddadiger 
van aard in vergelijking met de meldingen in 2015. 
 

 
2015 2016 

Aantal meldingen   14 4 
Aantal meldingen  incl.TW* 14 4 

*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Urk over voorvallen in de gemeente Urk 
 
Discriminatiegrond 
De gronden die bij de meldingen van Urk worden genoemd zijn herkomst/kleur/ras (2x) 
en godsdienst (1x). Eenmaal is sprake van niet-wettelijke gronden. 
 
Tabel U1: Registraties naar discriminatiegrond 2015-2016 Urk 
Grond* 2015 2016 
Antisemitisme 8 0 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 0 0 
Godsdienst 1 1 
Handicap/Chronische ziekte 0 0 
Herkomst/kleur/ras 4 2 
Leeftijd 0 0 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 0 0 
Politieke gezindheid 0 0 
Seksuele gerichtheid 1 0 
Uiterlijke kenmerken* 0 0 
Niet-wettelijk 0 1 
Overig/onbekend 0 0 
  14 4 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
 
Maatschappelijk terrein 
De voorvallen vinden plaats op de terreinen collectieve voorziening, media/reclame en 
openbare ruimte.  
De melding bij collectieve voorziening gaat om een voorval met niet-wettelijk gronden. 
Beide meldingen op grond van herkomst/kleur/ras hebben betrekking op het terrein 
openbare ruimte. 
De melding op grond van godsdienst heeft plaatsgevonden op het terrein media/reclame.   
 
Tabel U2: Registraties naar terrein 2015-2016 Urk 
Terrein 2015 2016 
Arbeidsmarkt 1 0 
Buurt / Wijk 0 0 
Collectieve voorzieningen 0 1 
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Commerciële dienstverlening 0 0 
Horeca/amusement 0 0 
Huisvesting 0 0 
Media / Reclame 9 1 
Onderwijs 0 0 
Openbare ruimte 3 2 
Politie/Justitie 0 0 
Privésfeer 0 0 
Publieke/Politieke opinie 0 0 
Sport / Recreatie 1 0 
Overig/Onbekend 0 0 

 
14 4 

 
Aard 
Bij de meldingen op Urk is sprake van vijandige bejegening, omstreden behandeling , 
bedreiging en mishandeling. Bij de meldingen op grond van herkomst/kleur/ras is sprake 
van mishandeling en vijandige bejegening.  
De melding op grond van godsdienst gaat om een incident waarbij sprake is van 
bedreiging. 
Bij het voorval met niet-wettelijke gronden is sprake van omstreden behandeling. 
 
Tabel U3: Registraties naar aard 2015-2016 Urk* 
Aard* 2015 2016 
Omstreden behandeling 0 1 
Vijandige bejegening 14 2 
Bedreiging 0 1 
Geweld 1 2 
Overig 0 0 
Doelbekladding 0 0 
Vernieling 0 0 

 
15 6 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
Combinatie grond/terrein/aard 
Een melder voelt zich vanwege zijn geloof bedreigd en gediscrimineerd n.a.v. een bericht 
in de media over de oproep om alle christenen te doden. De melder heeft aangifte 
gedaan bij de politie.  
Een zoon van een andere melder is door een aantal jongens van zijn fiets getrokken en 
mishandeld en uitgescholden vanwege zijn huidskleur. Dit voorval vond plaats in de 
openbare ruimte. De melder heeft aangifte gedaan bij de politie en er is een vergoeding 
ontvangen voor de materiele schade.  
Iemand meldt dat hij zich als éénverdiener gediscrimineerd voelt door de belastingdienst. 
Het gaat hier om een collectieve voorziening en de grond is niet-wettelijk.  
Het laatste voorval, dat plaats vond in de openbare ruimte, gaat om een melding van 
mishandeling en vijandige bejegening van de kleinzoon van melder vanwege zijn 
herkomst.  
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Klachtbehandeling 
Bij alle meldingen wordt informatie/advies verstrekt. Bij twee meldingen is tevens sprake 
van bijstaan in procedures.  
 
Tabel U4: Registraties naar wijze van klachtbehandeling 
2015-2016 Urk 
Wijze van behandeling* 2015 2016 
Advies/informatie 8 4 
Beïnvloeding van beleid 0 0 
Bemiddeling 0 0 
Bijstaan in procedures 3 2 
Doorverwijzing 0 0 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 3 0 
Overig 0 0 

 
14 6 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
Twee meldingen zijn beoordeeld als vermoeden van discriminatie en bij 1 melding is het 
oordeel geen sprake van discriminatie wegens niet wettelijke gronden. De vierde melding 
is nog in behandeling. 
 
Tabel U5: Registraties naar oordeel 2014-2015 Urk 
Oordeel 2015 2016 
Sprake van discriminatie 0 0 
Geen sprake van discriminatie 0 1 
Vermoeden van discriminatie 3 2 
Vermoeden geen discriminatie 0 0 
Geen oordeel 1 0 
Nog in behandeling 10 1 

 
14 4 

 



32 
 

1.1.6 Klachtbehandeling Zeewolde 
 
Aantal meldingen 
In 2016 waren er in Zeewolde 16 registraties van discriminatie. In 2015 waren dit er 19. 
Er is dus sprake van een lichte afname in het aantal meldingen. 
 

 
2015 2016 

Aantal meldingen   19 16 
Aantal meldingen  incl.TW* 19 16 

*TW-meldingen zijn meldingen van niet-inwoners van Zeewolde over voorvallen in de gemeente Zeewolde  
 
Discriminatiegrond 
De meest genoemde discriminatiegrond is herkomst/kleur/ras (7), gevolgd door geslacht 
(3) en leeftijd (3) en seksuele gerichtheid (2).  Godsdienst, nationaliteit en 
moslimdiscriminatie komen elk eenmaal voor. 
 
Tabel Z1: Registraties naar discriminatiegrond 2015-2016 Zeewolde 
Grond* 2015 2016 
Arbeidscontract 0 0 
Arbeidsduur 0 0 
Burgerlijke staat 0 0 
Geslacht 3 3 
Godsdienst 0 1 
     Moslimdiscriminatie  1 1 
Handicap/chronische ziekte 4 0 
Herkomst/kleur/ras 7 7 
     Antisemitisme         0 0 
Leeftijd 2 3 
Levensovertuiging 0 0 
Nationaliteit 0 1 
Politieke gezindheid 0 0 
Seksuele gerichtheid 2 2 
Uiterlijke kenmerken 0 0 
Niet-wettelijk 1 0 
Overig/onbekend 0 0 

 
20 18 

* Meerdere gronden per melding mogelijk 
 
Maatschappelijk terrein 
De voorvallen van discriminatie vinden net als in 2015 plaats op veel verschillende 
terreinen. Evenals in andere gemeentes is in Zeewolde arbeidsmarkt het meest 
voorkomende terrein waarop discriminatie plaats vond, namelijk 7 keer. Commerciële 
dienstverlening en media/reclame komen beide tweemaal voor.  
Collectieve voorzieningen, buurt/wijk, onderwijs, openbare ruimte en sport/recreatie 
komen elk eenmaal voor.  
 
Tabel Z2: Registraties naar terrein 2015-2016 Zeewolde 
Terrein 2015 2016 
Arbeidsmarkt 8 7 
Buurt/wijk 3 1 
Collectieve voorzieningen 1 1 
Commerciële dienstverlening 1 2 
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Horeca/amusement 0 0 
Huisvesting 1 0 
Media/reclame 1 2 
Onderwijs 0 1 
Openbare ruimte 3 1 
Politie/justitie 0 0 
Privésfeer 0 0 
Publieke/politieke opinie 1 0 
Sport/recreatie 0 1 
Overig/onbekend 0 0 

 
19 16 

 
Aard 
Bij de aard van discriminatie is te zien dat het aantal meldingen waarbij sprake is van 
omstreden behandeling is toegenomen. Ook bedreiging is toegenomen van 1 naar 2. Het 
aantal voorvallen met vijandige bejegening is gehalveerd. Geweld is in 2016 niet 
genoemd.  
 
Tabel Z3: Registraties naar aard 2015-2016 Zeewolde* 
Aard 2015 2016 

Omstreden behandeling 8 11 

Vijandige bejegening 10 5 

Bedreiging 1 2 

Geweld 2 0 

Overig 1 0 

Vernieling 0 0 
Doelbekladding 0 0 

 
22 18 

* Meerdere aarden per melding mogelijk 
 
Combinatie grond/terrein/aard 
Omstreden behandeling met als grond leeftijd of geslacht komt het meest voor op het 
terrein arbeidsmarkt. Hierna volgt vijandige bejegening op grond van herkomst/kleur/ras 
bij het terrein media/reclame. 
 
kruistabel grond/terrein Zeewolde 2016 
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Arbeidsmarkt 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 8 
Buurt/wijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Commerciële dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Collectieve voorziening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Horeca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media en reclame 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 
Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Politie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Justitie/justitiële inrichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vreemdelingendienst/OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Publieke en politieke opinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sport en recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Privé-sfeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalen 0 0 0 3 2 0 3 0 1 0 0 7 2 18 
 
 
kruistabel grond/aard Zeewolde 2016 
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Vijandige bejegening 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 6 
Omstreden behandeling 0 0 0 3 1 0 3 0 1 0 0 3 1 12 
Bedreiging 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 
Mishandeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gewelddadige groepsconfrontatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vernieling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brandstichting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doelbekladding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overige gewelddadige uitingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalen 0 0 0 3 3 0 3 0 1 0 0 9 2 21 
 
 
 
Klachtbehandeling 
Evenals in 2015 is bij bijna alle meldingen sprake van advies/informatie. Beïnvloeding 
beleid komt in 2016 iets vaker voor, terwijl bijstaan in procedures juist iets afneemt. Dit 
heeft te maken met de inhoud van de meldingen. 
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Tabel Z4: registraties naar wijze van klachtbehandeling 2015-2016 

Wijze van behandeling 2015 2016 
Advies/informatie 14 14 
Beïnvloeding van beleid 4 6 
Bemiddeling 0 0 
Bijstaan in procedures 5 2 
Doorverwijzing 1 0 
Eigen onderzoek adv/praktijktest 0 0 
Registratie 3 1 
Overig 0 0 

 
27 23 

* Meerdere wijzen van klachtbehandeling per melding mogelijk 
 
Oordeel 
Het oordeel vermoeden van discriminatie wordt, evenals het oordeel geen sprake van 
discriminatie, in 2016 minder gegeven dan in het 2015. Het oordeel sprake van 
discriminatie wordt in 2016 net zo vaak gegeven als in het 2015.  
 
Tabel Z5: Registraties naar oordeel 2015-2016 
Oordeel 2015 2016 
Sprake van discriminatie 4 4 
Geen sprake van discriminatie 3 1 
Vermoeden van discriminatie 4 1 
Vermoeden geen discriminatie 1 1 
Geen oordeel 4 5 
Nog in behandeling 3 4 

 
19 16 

 
Voorbeelden van meldingen: 
1) Een autochtone Nederlandse man meldt dat hij zich gediscrimineerd en bedreigd voelt 
door een filmpje op internet  en  op  sociale  media  waarin  een  groep  personen  “kanker  
kaaskoppen”  roept  en  hen  met  de  dood  bedreigt. 
Op advies van BGB Flevoland heeft melder aangifte gedaan.  
BGB Flevoland informeert bij het RDO naar de stand van zaken en koppelt dit terug naar 
melder. De aangifte is nog in behandeling.  
 
2) Bij een melding die betrekking heeft op seksuele gerichtheid voelde meldster zich niet 
geaccepteerd wegens haar seksuele geaardheid. Zo durft zij op de sportclub uit angst 
voor negatieve reacties niet uit te komen voor haar seksuele geaardheid.  
De melding is geregistreerd, omdat meldster het voorval uitsluitend wilde melden. 
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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 
Cliënte neemt contact op met BGBF omdat zij een chronische ziekte heeft en een 
intensief therapie-traject volgt. Wegens haar ziekte is zij niet in staat om het verplichte 
aantal stage-uren per dag te lopen. Ondanks meerdere gesprekken is de school niet 
bereid om in te stemmen met minder uren stage. Cliënte is ervan overtuigd dat zij met 
minder uren stage op een dag betere kwaliteit kan leveren dan met het verplichte aantal 
uren. BGBF schrijft de school aan en wijst o.a. op de Wet Gelijke Behandeling op grond 
van handicap of chronische ziekte, die sinds 2003 van toepassing is op het 
beroepsonderwijs. De school heeft gereageerd en gemeld dat er is besloten tegemoet te 
komen aan het verzoek van cliënte.  
 
Discriminatiegrond: ras/herkomst/kleur 
Terrein: arbeidsmarkt 
Cliënte heeft via een uitzendorganisatie gesolliciteerd op een vacature.  
Na haar sollicitatie ontvangt cliënte bericht dat zij voldoet aan de functie-eisen en dat er 
z.s.m. contact met haar zal worden opgenomen.  
Na telefonisch contact met één van de medewerkers hoort cliënte echter niets meer van 
de uitzendorganisatie.  
Cliënte belt zelf met de uitzendorganisatie en krijgt de mededeling dat zij geschikt is voor 
de functie, maar wegens haar accent is afgewezen.  
BGBF heeft een brief gestuurd naar de uitzendorganisatie. Naar aanleiding van deze brief 
heeft de uitzendorganisatie eerst per brief en vervolgens in een persoonlijk gesprek met 
cliënte en de klachtbehandelaar van BGBF toegegeven dat cliënte om een onterechte 
reden is afgewezen. De desbetreffende medewerkster was niet meer in dienst waardoor 
het uitzendbureau haar niet om uitleg kon vragen.  
Het uitzendbureau heeft de cliënte excuses aangeboden en heeft toegezegd om z.s.m. 
een afspraak met cliënte in te plannen voor een sollicitatietraject.  
 
Discriminatiegrond: handicap/chronische ziekte 
Terrein: commerciële dienstverlening 
BGBF ontvangt een melding betreffende de huisregels van een muziekfestival. In de 
huisregels is opgenomen dat hulphonden/assistenthonden niet zijn toegestaan.  
BGBF heeft een brief gestuurd naar de organisatie en verwezen naar het  
VN-verdrag inzake de rechten voor mensen met een handicap.  
De organisatie heeft hierop gereageerd en gemeld dat zij hun huisregels hebben 
aangepast. 
 
Discriminatiegrond: ras/herkomst/kleur 
Terrein: arbeidsmarkt 
Cliënt  heeft  geruime  tijd  problemen  met  meerdere  collega’s  op  zijn  werk.   
Hij heeft de problemen verschillende malen gemeld bij zijn leidinggevende, maar zijn 
melding is nooit serieus opgepakt.   
Uiteindelijk heeft de cliënt zich ziek gemeld en contact opgenomen met BGBF. 
BGBF heeft contact opgenomen met het bedrijf en een afspraak voor een gesprek 
gepland. In dit gesprek is afgesproken dat het bedrijf de door cliënt genoemde voorvallen 
intern gaat onderzoeken.  
Na het onderzoek is een vervolgafspraak gepland. Cliënt heeft aangegeven het niet eens 
te zijn met de uitkomst van het onderzoek.  Hij wil op deze manier niet verder werken 
voor het bedrijf. Op verzoek van de cliënt heeft de klachtbehandelaar bemiddeld en is 
een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden vastgesteld.  
Cliënt heeft aangegeven dat hij tevreden is met het resultaat.  
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1.1.8 Intervisie klachtbehandeling 
Vier  keer  per  jaar  vindt  intervisie  plaats  tussen  klachtbehandelaars  uit  de  regio’s  Gooi  &  
Vechtstreek, Midden–Nederland, Zaanstreek Waterland en Flevoland.  
Er worden concrete casussen behandeld. Daarnaast wisselen de klachtbehandelaars 
kennis uit over verschillende mogelijkheden van aanpak. Ook worden actuele zaken 
m.b.t. discriminatie besproken. 
Wegens andere prioriteiten bij verschillende bureaus en wisseling van klachtbehandelaars 
bij Gooi & Vechtstreek is de frequentie van 4 keer in 2016 niet gehaald. In totaal hebben 
2 intervisie bijeenkomsten plaats gevonden.   
 
1.1.9 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 2016 werden er 12 enquêtes 
retour ontvangen, twee minder dan het voorgaande jaar. 
 
Het gemiddelde cijfer dat door deze cliënten voor de geboden hulp werd geven komt uit 
op 8,8. Vorig jaar was dit 8,2. Er werd 1 keer een 7, 3 keer een 8, 5 keer een 9, 1 keer 
een 9,5 en 2 keer een 10 gegeven. 
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  12  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/ 
nvt 

bereikbaarheid bureau   1 8 3  

beschikbare tijd medewerker    8 4  

deskundigheid medewerker    7 5  

persoonlijke behandeling    4 8  
bruikbaarheid verkregen 
informatie    6 6  

nakomen van afspraken    5 7  
stappen genomen n.a.v. 
klacht   1 5 6  

resultaat klachtbehandeling   2 6 3 1 

 
 
In de enquête is ook ruimte voor opmerkingen. De volgende opmerkingen zijn geplaatst:  
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x BGB heeft ondanks dat het vakantie was zeer snel gereageerd. Vervolgens heeft 
vanwege de vakantie één van de  collega’s  het  adequaat  overgenomen.  Bedankt  
voor alles. 

x Heel erg bedankt voor uw advies. Zowel mijn werkgever als ik hebben uw advies 
opgevolgd en de klachten zijn verholpen. 

x Er werd duidelijk verteld wat men in mijn situatie met mijn klacht kon doen. 
x Hartelijk dank! 
x Ik kreeg genoeg informatie en de klacht werd goed opgepakt. 
x Snel, deskundig en goede feedback! 
x  

 
1.1.10 Toelichting regionale en landelijke ontwikkelingen 
 
Mensen op de vlucht 
De vluchtelingenstroom als gevolg van toenemende bombardementen op belangrijke 
steden in Syrië zorgt voor veel spanningen in een aantal gemeenten in Nederland. In 
Flevoland verloopt de (nood)opvang van deze asielzoekers in hoofdzaak geruisloos, wel 
worden in enkele gemeenten debatten gevoerd tussen voor- en tegenstanders van 
uitvoering van het Vluchtelingenverdrag. Niet ieder voelt zich veilig in de eigen omgeving 
openlijk voor zijn of haar de mening uit te komen. Een enkeling doet melding van 
bedreiging. Met name op sociale media verhardt de toon en gaat het schelden soms alle 
perken te buiten. Daarnaast ontstaan in de samenwerking van vrijwilligers van 
verschillende herkomst waardevolle nieuwe verbindingen en verandert beeldvorming. 
Even plotseling als noodopvangen moeten worden ingericht verdwijnen zij ook vaak 
weer. De stroom vluchtelingen richting Europa wordt onder vaak erbarmelijke 
omstandigheden staande gehouden in Turkije en Griekenland. Nog altijd wordt het 
overgrote deel van de vluchtelingen in de eigen regio opgevangen. 
 
De positie van LHBT-vluchtelingen in de opvang vraagt bijzondere aandacht. Moeten zij 
in  een  aparte  vleugel  worden  gehuisvest?  Ook  in  de  AZC’s  in  Flevoland  blijkt  de  positie  
van  LHBT’s  kwetsbaar.  Daarnaast  zijn  er  signalen  over  confrontaties  tussen  moslims  en  
christenen, deze signalen worden echter (nog) niet gemeld. 
 
Een coup in Turkije met gevolgen in Nederland 
De mislukte coup in Turkije roept spanningen op onder Turkse Nederlanders. 
Voorstanders van de AK-partij voelen zich op het kritieke moment te weinig gesteund 
door de Nederlandse overheid, enkele tegenstanders van Erdogan doen bij BGBF melding 
van bedreiging. Bestuurders van moskeeën die te maken hebben met beide groepen 
doen hun best de situatie te de-escaleren. 
 
Sinterklaas, een feest voor iedereen 
In verschillende gemeenten geven scholen en ondernemers gehoor aan de oproep van 
o.a. het College voor de Rechten van de Mens bij de viering van het Sinterklaasfeest 
racistische stereotyperingen te mijden en het feest voortaan te vieren als een vrolijk 
kinderfeest voor iedereen. In Flevoland wordt hieraan nog beperkt gehoor te gegeven, 
met Almere als positieve uitzondering.  
 
Sylvana Simons 
Premier Rutte mengt zich in het debat om de vele duizenden racistische reacties tegen 
Sylvana Simons en noemt deze ronduit walgelijk. Sylvana doet aangifte, de procedure 
tegen de meeste verdachten loopt nog. 
 
Eindelijk: ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking 
Op 14 juni 2016 ratificeert Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, een verdrag dat al 10 jaar eerder door de VN is aangenomen. Mensen 
met een beperking krijgen nu ook recht op toegang tot goederen en diensten.  Naast 
onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en het openbaar vervoer 
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zijn nu ook horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en 
zorginstellingen verplicht aanpassingen te doen voor mensen met een beperking. Ook 
moeten assistent-honden worden toegelaten. 
Uitgangspunt van het VN-verdrag is dat mensen met een zichtbare of onzichtbare 
beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Toegankelijkheid is de norm 
geworden. 
De weg naar een inclusieve samenleving blijkt nog lang. Regelmatig melden zich mensen 
met een beperking bij BGBF. De ratificatie van het VN-verdrag biedt een belangrijke 
stimulans om het gesprek over gelijke behandeling aan te gaan met zowel werkgevers, 
onderwijsinstellingen als aanbieders van goederen en diensten. 
 
 
1.1.10.1 Belangrijke jurisprudentie 
 
Uitspraak Wilders 
Geert Wilders, partijleider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), is op 9 december 2016 
veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.  
De  rechter  oordeelt  dat  een  politicus  niet  boven  de  wet  staat.  ‘  Ook  voor  een  politicus  is  
vrijheid  van  meningsuiting  begrensd,  dit  is  geen  politiek  proces’.   
Na de verkiezingsuitslag op 19 maart 2014 stelde Geert Wilders de vraag: 
 ‘  Willen  jullie  in  deze  stad  en  in  Nederland  meer  of  minder  Marokkanen?’  ,  waarna  het  
publiek  ‘minder,  minder’  scandeert.  Daarop  zegt  Wilders:  ‘  Dan  gaan  we  dat  regelen’.   
De rechters oordeelden dat Geert Wilders schuldig is aan het aanzetten tot discriminatie 
en groepsbelediging, maar niet aan het aanzetten van haat.  
Het Openbaar Ministerie (OM) had een boete van 5.000 euro geëist. 
De rechterbank is van oordeel dat Geert Wilders met een veroordeling genoeg gestraft is 
en legt daarom geen straf op. 
De advocaat van Geert Wilders heeft via een persbericht laten weten dat hij in hoger 
beroep gaat tegen de uitspraak. Hij bepleitte vrijspraak.  
  
Uitspraak naar aanleiding van de aangifte van BGBF wegens antisemitisme 
In maart 2015 heeft BGBF aangifte wegens antisemitisme gedaan naar aanleiding van 
het versturen van e-mails naar scholen (met daarin o.a. holocaustontkenning). Naar 
aanleiding hiervan heeft er in juni 2016 een zitting plaats gevonden bij de Rechtbank in 
Lelystad.  
Na afloop van de zitting is de verdachte opnieuw aangehouden voor een  strafbaar feit. 
Hij heeft namelijk ter zitting aangegeven dat de gaskamers niet hebben bestaan.  
In juli 2016 heeft de politierechter een tussenvonnis gewezen en de zaak verwezen naar 
de meervoudige strafkamer.  
Beide zaken zijn behandeld tijdens een zitting in september 2016.  
Einde september 2016 heeft de rechter de volgende uitspraak gedaan: Voor het feit waar 
BGBF aangifte van heeft gedaan is de verdachte vrijgesproken, omdat niet wettig en 
overtuigend is bewezen dat verdachte het hem tenlastegelegde feit heeft begaan. 
Naar het oordeel van de rechtbank zijn de teksten wel zeer kwetsend, maar niet onnodig 
grievend. Daarnaast is het oordeel van de rechtbank dat de verdachte de e-mails heeft 
verstuurd in het kader van het maatschappelijk debat.  
 
Voor het tweede feit (het ontkennen van het bestaan van de gaskamers) is de verdachte 
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken, waarvan 2 weken 
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.  
Naar het oordeel van de rechtbank zijn de uitspraken beledigend, omdat daarmee de 
Joden in een ongunstig daglicht gesteld worden en die woorden hen als groep raken. 
Daarnaast is het oordeel van de rechtbank dat de uitlatingen dit keer niet gedaan zijn in 
het kader van het maatschappelijk debat.  
Verdachte is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.  
 



40 
 

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 
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 20 februari 2017 heeft BGBF alle Flevolandse gemeenten een overzicht gestuurd van 
de rapportages van de meldcijfers die betrekking hebben op hun gemeente. Doordat 
BGBF landelijke onderzoekers inzage geeft in de registraties voldoen de Flevolandse 
gemeenten aan hun rapportageverplichting 2016 aan het ministerie van BZK. Deze 
rapportageverplichting maakt onderdeel uit van de Wet Gemeentelijke 
Antidiscriminatievoorzieningen. 
 
1.3 Samenwerking met Openbaar Ministerie en politie in Regionaal 
Discriminatie Overleg (RDO)  
 
Het RDO van Openbaar Ministerie (OM), politie, Art. 1 Midden Nederland, Bureau Art. 1 
Gooi & Vechtstreek en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is in 2016 viermaal 
gehouden op de diverse politiebureaus van Midden Nederland. BGBF beschouwt de 
eenheid Midden Nederland eenheid als te omvangrijk om het bespreken van de 
zaaksoverzichten op een goede manier vorm te geven, in de loop van 2017 zal daarom 
naast een gezamenlijk RDO met een strategisch karakter gekozen worden voor 
zaaksbesprekingen voor Flevoland in combinatie met Gooi & Vechtstreek. Dit maakt het 
mogelijk meer energie te steken in het bewaken van de voortgang van de aangiften uit 
Flevoland.  Deze  structuur  zal  de  ADB’s  aanzienlijk  meer  tijd  kosten,  maar  levert  hopelijk  
ook een meer bevredigend resultaat op.  
 
Naast het driepartijenoverleg bespreekt BGBF eenmaal per kwartaal de queryresultaten 
van Flevoland met de politiecontactpersonen Elmert Nijman en Audrey van Leeuwaarde. 
Deze queryresultaten komen eenmaal per 14 dagen beschikbaar en bestaan uit een 
selectie van aangiften en mutaties waarin aan discriminatie verwante woorden 
voorkomen. Deze query maakt het aantal commune delicten zichtbaar waarbij 
discriminatie een rol speelt. 
Het portefeuillehouderschap voor het politie-programma  ‘  De  kracht  van  het  verschil’  
wordt tijdelijk waargenomen door Johan van Renswoude. 
 
Het RDO Midden Nederland heeft zich in 2016 gebogen over trends als: gevolgen coup 
Turkije, incidenten rond moskeeën, Pegida-demonstraties, de positie van LHBT-
vluchtelingen  in  AZC’s  en  noodopvangen,  registratie  en  terugkoppeling  van  MIND  bij  
internetdiscriminatie en (de gebruikelijke) capaciteitsproblemen bij het Openbaar 
Ministerie, die zorgt voor geringe aandacht voor het thema discriminatie. 
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1.4 Monitoring & Onderzoek 
  
1.4.1 LHBT Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 2011-2015 
Begin 2017 brengt BGBF verslag uit over de meldingen op grond van seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit in 2011-2015. Met dit rapport wordt een compleet beeld 
gegeven van de wijze, context, betrokkenen en toegepaste interventies bij de gemelde 
discriminatie-incidenten op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit. In februari 
2017  vindt  hier  een  expertmeeting  ‘LHBT  &  veiligheid’  over  plaats.  Het  rapport  is  te  
vinden op www.bureaugelijkebehandeling.nl 
 

 
1.4.2 Onderzoek naar seksuele diversiteit in het basisonderwijs 
In het laatste kwartaal van 2016, begin van het schooljaar 2016/2017, startte BGBF met 
een onderzoek naar seksuele diversiteit in het basisonderwijs van Lelystad. Met een 
enquête gericht aan de intern begeleiders wil BGBF in kaart brengen hoe de scholen 
invulling geven aan de verplichting om hun leerlingen respectvol te leren omgaan met 
seksuele diversiteit (kerndoel 38 PO, kerndoel 43 VO). Het doel is om hier aanbevelingen 
op te kunnen doen. De respons was in eerste instantie laag. Na een herinnering heeft 
BGBF alle scholen ook tweemaal telefonisch benaderd. Ook de schoolbesturen zijn 
benaderd, waarvan enkele reageerden en medewerking verleende. Aan het eind van 
2016 heeft de helft van de scholen een enquête ingestuurd en zijn de eerste resultaten 
bekend. Begin 2017 vindt de verslaglegging plaats. 
 

Expertmeeting LHBT & veiligheid  

http://www.bureaugelijkebehandeling.nl/
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1.5 PR-activiteiten 
 
1.5.1 Engelse flyer 
Begin 2016 ontwikkelde BGBF 
een Engelstalige flyer met 
informatie over discriminatie, 
de discriminatiegronden en de 
mogelijkheid tot melden. De 
flyer wordt breed ingezet in 
heel Flevoland met als doel ook 
bewoners te bereiken die de 
Nederlandse taal nog niet 
voldoende machtig zijn. 
 
1.5.2 Anti-
dscriminatiefilmpjes 
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. Eind 2016 is het filmproject afgerond. Enkele 
filmpjes worden gepubliceerd op facebook. De andere filmpjes zullen gebruikt worden bij 
voorlichtingen en evenementen. 
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1.5.3 Tassen  ‘Geef  je  eerste  indruk  een  tweede  kans’ 
De zoektocht naar een nieuwe gadget begon. De afgelopen jaren maakte BGBF tijdens 
evenementen en voorlichtingen gebruik van een veelkleurige ronde markeerstift met de 
‘Meld  discriminatie’  tekst.  Steeds  vaker  kwamen  medewerkers  burgers tegen die de stift 
al hadden gekregen, bij een eerder evenement bijvoorbeeld, of tijdens een voorlichting. 
Super leuk, maar dus wel tijd voor wat nieuws. De keuze viel op een opvallende blauwe 
boodschappentas  met  de  tekst  ‘Geef  je  eerste  indruk  een  tweede  kans’,  met  een  knipoog  
wijzend naar het gevaar van vooroordelen. Met het afschaffen van de gratis plastic tasjes 
hoopt BGBF dat de tas een veel gezien item wordt in de winkelstraten.  
 
1.5.4 Veelkleurige  potloden  ‘Samen  tegen  discriminatie’ 
Voor de kinderen zijn er veelkleurige potloden besteld met dezelfde tekst aangevuld met 
‘samen  tegen  discriminatie’.  De  potloden  worden  ook uitgedeeld in de lessen. Leuk en 
praktisch ter bescherming van het lesmateriaal. 
 
 

Ontwerp banners tbv evenementen en voorlichtingen 
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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. 
 
Het aanbod bestaat uit reguliere gastlessen over vooroordelen en discriminatie en 
thematische gastlessen over seksuele diversiteit. 
 
Gedurende 2016 hebben er in Lelystad verschillende  afstemmingsgesprekken in Lelystad 
plaatsgevonden met het CJG, Welzijn Lelystad, GGD en Tactus. In eerste instantie had 
dit  betrekking  op  ‘de  preventiewinkel’,  het  online  aanbod  voorlichtingen/gastlessen  voor  
scholen en opvoeders. Uiteindelijk bleek er nog onduidelijkheid te bestaan over de 
opdracht voor de preventiewinkel. Het contact verschoof naar intensivering van de 
samenwerking. Hieruit is een completer beeld ontstaan van het aanbod van de 
verschillende organisaties, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken. BGBF en 
het voorlichtingsaanbod van BGBF is beter in beeld bij onze partners op school, waardoor 
het gemakkelijker wordt de juiste aanbieder bij de vraag te vinden. De samenwerking 
tussen Welzijn Lelystad en BGBF is geïntensiveerd met een gezamenlijke inspanning 
m.b.t cyberpesten (BGBF) en mediawijsheid (Welzijn Lelystad).  Deze nauwer 
aangehaalde banden zullen in 2017 terug te zien zijn in voorlichtingsactiviteiten in 
Lelystad waarbij verschillende partijen samenwerken. Ook voor de andere gemeente 
wordt verwacht dat er intensiever contact blijft met de regionale organisaties GGD en 
Tactus, wat zich zal vertalen in meer aanvragen en/of samenwerking. 
 
2.1.1 Reguliere gastlessen 
Almere en Lelystad subsidiëren BGBF voor het geven van reguliere 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 dragen. Deze bedragen in het schooljaar 2015/2016 en 2016/2017, 50 euro per 
gastles inclusief reiskosten. 
 
2.1.1.1 Overzicht reguliere gastlessen Flevoland 2016 
 
Almere    
Activiteit Aantal School schooljaar 

Vooroordelenreis, Snelle Oordeel 
en Ik, Jij, Wij & Discriminatie 3 Shri Ganesha School 15/16 

Vooroordelenreis 3 PCB Ichthus 15/16 
Maatwerkles 2 PrO Almere  15/16 
Discriminatiespel 4 De Bongerd/Strengerd 15/16 
Maatwerk (SO) 2 SBO De Bombardon 15/16 
Ik, Jij, Wij & Discriminatie en 
Vooroordelenreis 3 De Achtbaan 16/17 

Vooroordelenreis 6 KBS t' Zonnewiel 16/17 
Snelle Oordeel 3 De Heliotroop 16/17 
Maatwerk 4 MBO Almere 16/17 

Totaal 30     
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Lelystad    
Activiteit Aantal School schooljaar 
Vooroordelenreis 4 OBS De Tjotter 15/16 
Snelle Oordeel 1 MBS De Fontein 15/16 
Snelle Oordeel 1 IKC Het Mozaïek 16/17 

Totaal 6   
 
Overig Flevoland     
plaats Activiteit Aantal School schooljaar 

Dronten Maatwerkles 5 
Almere College 
Veenmos en AZC 
Dronten 

15/16 

Emmeloord vooroordelenreis/ maatwerk 2 SBO de Klimboom 15/16 
Emmeloord Vooroordelenreis 2 OBS Roderik van Voorst 16/17 
Emmeloord Maatwerk workshop 2 ROC Friese Poort 16/17 
Urk Maatwerk workshop 2 ROC Friese Poort 16/17 

Zeewolde Vooroordelenreis en Ik, Jij, 
Wij & Discriminatie 3 SBO De Springplank  15/16 

Zeewolde vooroordelenreis/maatwerk 1 SBO De Springplank 16/17 

 Totaal 17   
 
2.1.1.2 Impressie van reguliere gastlessen 
 
De vooroordelenreis 
Tot op heden blijft de vooroordelenreis de meest aangevraagde les. De Vooroordelenreis 
is bedoelt voor groep 6,7 of 8. De leerlingen gaan zelf op ontdekkingstocht aan de hand 
van opdrachten over o.a. vooroordelen, pesten en diversiteit. Reflecteren en het 
ontwikkelen van een eigen mening staan centraal.  
 

De  les  wordt  gemiddeld  als  ‘uitstekend’  tot  ‘goed’  beoordeeld  (op  basis  van  11  
evaluaties). Docenten en leerlingen zijn enthousiast over de afwisseling, het 
niveau, het materiaal en de gastdocent.  

 
Het Snelle Oordeel 
Ook het Snelle Oordeel, de 
nieuwste les, wordt veel 
afgenomen. Via het spel wat 
hoort bij wie, worden leerlingen 
geconfronteerd met hun eigen 
vooroordelen en leren ze dat een 
snel oordeel vaker niet dan wel 
klopt. Geschikt vanaf groep 5. 
 
De  reacties  op  de  les  ‘Het  Snelle  
Oordeel’  zijn  minder  eenduidig.  
In totaal zijn er 5 evaluaties 
geretourneerd, waarvan 3 
docenten de les gemiddeld als 
‘goed’  beoordelen,  1  docent  op  

‘uitstekend’  uitkomt,  en  een  laatste  docent  kwam  uit  op  ‘matig’.  Het  niveau van de 
klas is hier geen factor in. De meeste docenten waardeerden het materiaal en de 
variatie in werkvormen en waren positief over de kennis en kunde van de 
gastdocent. De meeste tips waren gericht op het inkorten van de uitleg.  

Roderik van Voorst: De Vooroordelenreis  
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Speciaal onderwijs 
Het aantal gastlessen op het speciaal onderwijs is relatief hoog. Uit gesprekken met de 
docenten bleek dat veel organisaties geen lesaanbod hebben voor hun scholen. BGBF 
biedt maatwerk op het speciaal onderwijs in Flevoland, maar kan hierbij prima werken 
vanuit de bestaande basis. 
 

De  5  evaluaties  uit  het  speciaal  onderwijs  komen  gemiddeld  uit  op  een  ‘goed’.  Ook  
hier wordt positief gesproken over de afwisseling en het tempo. 

 
MBO 
Op het MBO in Almere, Emmeloord en Urk hebben op maatgemaakt workshops 
plaatsgevonden,  met  als  thema’s:  vooroordelen  &  discriminatie,  stagemarkt  discriminatie  
en vooroordelen & omgaan met diversiteit. 
 

Er zijn geen evaluaties 
geretourneerd. De 
eerste reactie van de 
docenten was positief. 
De werkvormen en 
inhoud sprak aan. 

 
Vluchtelingen 
Voor leerlingen van het AZC 
zijn gastlessen verzorgd over 
grondrechten en gelijke 
behandeling tijdens de anti-
discriminatie week.  
 

In verband met het 
ontbreken van 
professionele tolken 
verliep de uitvoering van 
de eerste 3 lessen, 
moeizaam. Dit kwam 
ook terug uit de 
evaluaties van de 
docenten. De tips 
gingen vooral in op taal en uitleg (er was niet genoeg tijd). De laatste 2 lessen op 
een andere locatie, werden anders ervaren door de gastdocent en door de 
docenten van de school, bleek uit hun feedback direct na de les. Juist door het 
ontbreken van tolken was de commitment van de leerlingen hoger en konden we 
meer doordringen tot de kern. Helaas zijn over deze lessen geen evaluaties 
geretourneerd. 

 
 

ROC Friese Poort Urk  

AZC Dronten  
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2.1.2 Gastlessen seksuele diversiteit 
De gastlesactiviteiten rond seksuele diversiteit in Lelystad worden gesubsidieerd door de 
gemeente in het kader van Lelystad Regenboogstad. In de eerste helft van 2016 werden 
de lessen ook onder de voorlichting-subsidieregeling gegeven in Almere. In verband met 
de inzet van een vrijwilliger, wordt voor schooljaar 2016/2017 besloten hier in Almere 
een vergoeding voor te vragen. Scholen in de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk 
en Zeewolde wordt ook om een vergoeding gevraagd. 
 
2.1.2.1 Overzicht educatieve activiteiten seksuele diversiteit 
 
Lelystad Regenboogstad   

Activiteit Aantal  School schoolj
aar 

Voorstelling* 2 ISG Arcus 15/16 
Verwerkingslessen 5 ISG Arcus 15/16 
Zijn wie je bent 6 SGL 16/17 
Voorstelling** 1 Landstede 16/17 
* Uitgevoerd door Theater aanZ 

   ** Wordt uitgevoerd begin 2017     

    Almere (schooljaar 2015/2016) 
   Activiteit Aantal  School schooljaar 

HKZWB* 4 SBO de Watertuin 15/16 
HKZWB 2 ODS De Ontdekking 15/16 
HKZWB 4 Basisschool Digitalis 15/16 
diVERS van de pers* 3 Oostvaarders College 15/16 
HKZWB 2 OBS De Egelantier 15/16 
HKZWB 3 PrO Almere 15/16 
HKZWB 2 De Bongerd/Strengerd 15/16 

 
20   

* HKZWB: Les  ‘Hier kun je zijn wie je bent’ 
  ** De ontwikkeling en uitvoering van deze les is vergoed vanuit een 

project van Subsuburbia   
 
Overig Flevoland     
Plaats Activiteit Aantal V School schooljaar 
Zeewolde Zijn wie je bent 3 RSG Slingerbos/Levant 16/17 

 Totaal 3   
 
 
2.1.2.2 Impressie van educatieve activiteiten seksuele diversiteit 
 
Voorstellingen & verwerkingslessen 
De voorstelling Lokaal G1.25 wordt 2 keer uitgevoerd voor 5 VMBO klassen, 3e jaars. 
Hoewel het inplannen van de verwerkingslessen op wat uitdagingen stuitte, hebben deze 
uiteindelijk enkele maanden later plaatsgevonden. Deze lessen waren van groot belang 
vond  BGBF,  omdat  tijdens  het  interactieve  gedeelte  van  de  voorstelling  “heftige,  
negatieve  reacties  de  overhand  kregen”  (TheaterAanZ).  BGBF  was  zelf  ook  aanwezig bij 
de voorstelling en vond een follow-up in dit geval ook zeker noodzakelijk.   
 
Tijdens de lessen is er openheid en ruimte. Doordat er in kleine groepen wordt gewerkt, 
kunnen we goed met elkaar in gesprek en dieper in op de emoties en reacties die het 
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thema seksuele diversiteit bij sommige oproepen. Hierdoor krijgen negatieve geluiden 
niet de overhand en komen juist ook de leerlingen aan het woord die tijdens het 
nagesprek bij de voorstelling niet echt werden gehoord. 
Daarnaast is er meer ruimte om de grootste weerstanden in te perken met informatie en 
andere ideeën. Er bestaat nog veel onwetendheid en onbegrip in deze groepen. 
BGBF merkt veel waardering voor het persoonlijke verhaal van voorlichter Sander 
(homo). Er is een veilige, rustige sfeer. 
 

Een aantal leerlingen geeft na de les aan dat ze het een leerzame les vinden en 
dat het goed voelde om er met elkaar over te praten. Het meer één op één 
karakter van de lessen wordt gewaardeerd door de leerlingen. 

 
De docenten zijn zeer positief over de lessen  (“goed-uitstekend” 4 evaluaties). De 
leerlingen waren betrokken, open en geïnteresseerd. De werkvormen pasten bij 
de groep. 

 
“Geen  Gezicht”  vond  1  keer  plaats  in  de  Kubus  voor  3e jaars studenten van MBO 
Landstede (Begin 2017). De voorstelling is positief ontvangen door studenten en 
docenten. In het interactieve gedeelte lag de focus op familie en gezin, geloof en cultuur 
en de verschillen in acceptatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. De 
verwerkingslessen vinden plaats in 2017. 
 
Hier kun je zijn wie je bent  
In deze les gaan twee gastdocenten (homo-hetero) op speelse wijze het gesprek aan met 
leerlingen over seksuele diversiteit. De quiz, het rollenspel en de stellingen zorgen voor 
veel afwisseling, beweging en een positieve vibe. Het persoonlijke verhaal is een eye-
opener en gaat in op de interesse van de leerlingen.  
  

6  evaluaties  laten  een  gemiddelde  zien  van  “voldoende-goed”  in  de  eerste  lessen  
tot  “goed-uitstekend”  in  latere  lessen.  De  docenten  zijn  positief  over  de  
werkvormen: interactief, duidelijk, positief en activerend. Over de gastdocenten 
wordt gesteld dat ze enthousiast zijn, goed op elkaar ingesteld, echte aandacht 
hebben voor de kinderen en inspelen op de vragen. 

  
 
Zijn wie je bent 
De les seksuele diversiteit voor VO scholen focust op beeldvorming, dialoog en 
bewustwording. Er zijn geen evaluaties geretourneerd. Een eerste reactie van docenten is 
positief. De leerlingen zijn geïnteresseerd en doen goed mee. Het persoonlijke verhaal, 
de interactie met de leerlingen en de ruimte voor hun mening worden hierbij steevast 
benadrukt.   
 
diVERS van de pers 
Deze nieuwste toevoeging op het gastlesaanbod van BGBF wordt gegeven met een 
transgendergastdocent. Deze vertelt een persoonlijk verhaal. De BGBF gastdocenten 
(hetero-homo) gaan het gesprek aan met de leerlingen over transgender zijn, identiteit 
en mannelijkheid en vrouwelijkheid via verschillende werkvormen.  
 

Er zijn geen evaluaties geretourneerd van de 2 lessen. De leerlingen waren 
betrokken en geïnteresseerd. Het kennisniveau m.b.t. gender dysforie bleek laag. 
De lessen vonden plaats voorafgaand aan de  voorstelling  ‘HEM/ZIJN’. 
 

 



49 
 

diVERS van de pers op het OVC: film gender  

HKZWB op de Ontdekking: de ontmoeting  

Zijn wie je bent op de SGL: over de streep  
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2.2 Voorlichting/training volwassenen en netwerk 
 
Met de start van de nieuwe website is ook het aanbod voorlichting voor 
volwassenen/professionals uitgebreid: 
 
1. Introductievoorlichting discriminatie en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland: 
Wat is discriminatie en wat doet Bureau Gelijke Behandeling Flevoland? De verschillende 
discriminatiegronden en wetgeving, de klachtbehandelingsprocedure, de preventieve 
werkzaamheden van het bureau en belang van melden/doorverwijzen komen aan bod. 
De voorlichting is in 2016 gestandaardiseerd. Alle medewerkers kunnen deze voorlichting 
verzorgen. 
2. (H)erkennen van discriminatie: Leer discriminatie herkennen en bestrijden. Juist zorg-
welzijn professionals en maatschappelijke organisaties zullen vooroordelen, uitsluiting of 
discriminatie tegenkomen. Het is extra van belang dat zij deze als zodanig kunnen 
herkennen en weten wat hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn. 
3. Selecteren zonder vooroordelen: Interactieve training gericht op professionals in het 
veld van werving en selectie, om de invloed van stereotypering in het wervings- en 
selectieproces te beperken en gelijke kansen te verbeteren. 
4. Thema: seksuele diversiteit: Een maatwerk voorlichting of training uitgevoerd door 
een homo-hetero combinatie voor mensen die bijvoorbeeld meer willen weten over LHBT 
en  veiligheid,  hoe  de  sociale  acceptatie  van  LHBT’s  te  versterken,  samenwerken  aan  een  
samenleving waarin respect is voor ieders voorkeur,  Coming Out of biculturele jongeren. 
5.  Thema’s  Islamofobie/moslimhaat,  antismetisme  en  (alledaags)  racisme: Landelijk 
hebben  de  ministeries  van  SZW  en  BZK  aandacht  gevraagd  voor  de  thema’s  
islamofobie/moslimhaat en antisemitisme. Op basis van de inhoud van meldingen vanuit 
Flevoland wil BGBF daarnaast ook de aandacht voor alledaags racisme versterken (o.a. 
etnisch profileren, hinderlijk volgen van mensen met ene getinte huidskleur door 
bewakers).  
6. Algemeen: In elk van de 6 Flevolandse gemeenten is het mogelijk een training of 
voorlichting te geven, waarvan het thema verwant is aan discriminatie of ongelijke 
behandeling. Wat is nu eigenlijk discriminatie en wat niet? Hoe moet ik reageren op 
grappig bedoelde, maar in mijn ogen, discriminerende uitingen? 
De training kan gericht zijn op kennisoverdracht (b.v. ten aanzien van wetgeving), maar 
ook op bewustwording, dialoog, empowerment of attitudeverandering. 
 
2.2.1 Overzicht voorlichtingsactiviteiten volwassenen/professionals 2016 
 
Datum Plaats Instelling/evenement Activiteit Aantal 
5-feb Emmeloord Vrouwencentrum NOP  Introductievoorlichting 1 

23-mrt Dronten 
Anti-discriminatieweek 
informatiemarkt AZC 
Dronten 

Standwerk* 1 

8-apr Lelystad 
Bijeenkomst 
internationale  
Romadag 2016 

Informatietafel en 
netwerken 2 

5-mei Almere Bevrijdingsfestival Standwerk 1 

28-mei Lelystad SV Batavia '90 Standwerk en dialoog 
met bezoekers** 1 

7-jun Almere Humanitas Gesprek / 
voorlichting*** 1 

8-jun Dronten Zorgmarkt Standwerk 1 
21-jun Zeewolde GTO Presentatie 1 
25-jun Lelystad Bondrufestival Standwerk 1 
27-jun Almere Kwintes Gesprek / voorlichting 1 
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5-jul Almere 
coördinator 
buurtbemiddeling 
Almere 

Gesprek / voorlichting 1 

1-jul Dronten Stichting Onderdak Gesprek 1 
13-jul Almere SOGA  (krijgt vervolg) Gesprek 1 
13-aug Dronten Meerpaaldagen  Standwerk 1 

10-sep Zeewolde Cultuurfestival 
Zeewolde Standwerk 1 

26-sep Almere Sociale Wijkteam 
Almere Haven Gesprek / voorlichting 1 

26-sep Almere Sociale Wijkteam 
Almere Stad West Gesprek / voorlichting 1 

1-okt Lelystad Dag van de Ouderen Standwerk 1 

3-okt Lelystad Informatiemarkt 
Groenhorst Standwerk 1 

1-nov Lelystad Huis voor Taal Introductievoorlichting 1 
6-dec Dronten OBD VN-verdrag Voorlichting 1 

Totaal   
 

20 
* Standwerk: Het inrichten van een kraam/tafel met BGBF informatiemateriaal en het 
actief beanderen van bezoekers 
** In het kader van de campagne 'HOMO! = geen scheldwoord' 

  *** Korte introductievoorlichting aan 1 of enkele maatschappelijke partners gericht op 
samenwerking/doorverwijzing 
 
2.2.2 Impressie van voorlichtingen/trainingen 
 
Introductievoorlichting Vrouwencentrum 
NOP 
Vrijdag is een inloopochtend in het 
vrouwencentrum. Soms hebben ze een 
thema, ditmaal was dat discriminatie. Met 
de aanwezigen is BGBF vooral in gesprek 
gegaan over hun ervaringen. De vrouwen 
hadden bijvoorbeeld ervaringen met 
negatieve reacties op hun hoofddoek, 
vooroordelen van de buren, misbruik maken 
van hun gebrek aan taalkennis of kennis 
van de wetgeving en omstreden 
behandeling door de politie. Na de 
voorlichting heeft BGBF nog enkele vrouwen 
één op één gesproken. Ze waren 
enthousiast en hadden ook nog wat vragen. 
Zowel de coördinator als de gastvrouw 
waren zeer tevreden over de voorlichting. 
We hebben veel aandacht besteed aan het 
belang van melden. 
 
Bijeenkomst integrale aanpak problematiek 
bij gezinnen met een Roma achtergrond 
Lelystad is één van de proeftuingemeenten 
in het kader van het landelijk programma 
‘aanpak  uitbuiting  Roma  kinderen’. 
Eén van de klachtbehandelaars van BGBF heeft samen met een stagiaire een 
bijeenkomst bijgewoond, die de gemeente hierover heeft gehouden. 

Vrouwencentrum Noordoostpolder  
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Door middel van een presentatie door Welzijn Lelystad en de politie zijn de deelnemers 
geïnformeerd  over  de  activiteiten  en  de  resultaten  bij  ‘aanpak  uitbuiting  Roma  kinderen’. 
Daarnaast hebben de deelnemers kennis genomen van de ervaringen van verschillende 
organisaties in Lelystad die betrokken zijn bij activiteiten en/of problemen van mensen 
met een Roma achtergrond. 
Tot slot hebben de deelnemers een workshop gevolgd van Buro Balans over hoe om te 
gaan met culturele verschillen. BGBF ontvangt meldingen van mensen met een Roma 
achtergrond en heeft naar aanleiding van signalen over discriminatie ervaringen contact 
met de Nederlandse Roma Vereniging en StepUp4Youth. 
 
Zorgmarkt Dronten 
BGBF ging in gesprek op de Zorgmarkt met Drontenaren en bijna 50 andere zorg- en 
welzijnsorganisaties. De eerste twee uren waren er nog veel bezoekers, daarna werd het 
rustiger en was er gelegenheid om te netwerken. Er zijn veel positieve contacten gelegd 
met deelnemende organisaties. 
 

 
Stand  informatiemarkt  ‘No  Discrimination’  AZC  Dronten 
De basisschool was uit dus er waren veel kinderen op de markt die erg enthousiast 
werden  van  de  stiften  ‘Meld  discriminatie’  en  ‘homo  =  geen  scheldwoord’  bandjes.  Ook de 
leerlingen van de VO school, die BGBF de dag ervoor les had gegeven over vooroordelen 
en discriminatie, kwamen even kijken en wisten nog goed te vertellen wie wij waren en 
waar de polsbandjes voor stonden: “no  discrimination  against  gay  people”  (leerling). 
Ondanks de taalbarrière wisten we met veel afbeeldingen over kinderrechten, de 
grondrechten en de discriminatiegronden in gesprek te gaan met de bezoekers over de 
anti-discriminatiewetgeving in Nederland. “this means women and men are the same. In 
our  country  men  are  above  women,  but  here  not” (vrouw). 
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Meerpaaldagen Dronten 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is zaterdag 13 augustus met stand bij de 
Meerpaaldagen. Op een wat rustiger stukje van het centrum ontstonden kwalitatieve 
gesprekken met voorbijgangers over 
grondrechten, vooroordelen, discriminatie en 
eigen ervaringen. 
 
Bevrijdingsfestival Almere  
Veel mensen kwamen op deze warme, zonnige 
dag naar het bevrijdingsfestival in Almere. Er 
kon gereageerd worden op de vraag over 
botsende grondrechten:  ‘wat  wint,  vrijheid  van  
meningsuiting of discriminatieverbod? Mensen 
moesten goed nadenken over deze vraag en er 
ontstonden goede gesprekken over de grenzen 
van vrijheid van meningstuiting. 
Met een aantal mensen ging BGBF in gesprek 
over hun ervaringen met discriminatie. Aan de 
hand van de verkregen informatie en tips wilden 
zij eerst zelf op het werk de problemen 
aanpakken. Er was verder een aantal mensen 
dat ons veel succes wenste met ons nuttige 
werk, dat volgens hen hard nodig is. 
Er was ook veel belangstelling voor de 
polsbandjes  met  de  tekst:  ‘Homo  is  geen  
scheldwoord’.  Aan  kinderen  die  het  polsbandje  
wilden hebben werd gevraagd of ze wisten wat 
de tekst betekende. Een meisje reageerde met: “Ja,  want  ik  heb  een  lesje  gehad  op  
school”. Bij doorvragen bleek dat onze voorlichter een gastles over dit onderwerp had 
gegeven op haar school. Een ander meisje wilde pas een polsbandje toen haar werd 
verteld wat erop stond: ‘Oh,  dan  wil  ik  wel  een  polsbandje,  want  schelden  mag  niet’. 

 
 
Kwintes  
Besproken is wat BGBF is en doet en wat Kwintes doet. Medewerkers van Kwintes zijn er 
erg op gericht zelf problemen op te lossen. Er zal bij de medewerkers aandacht gevestigd 
worden op bestaan BGBF en dat er ook overleg mogelijk is, mogelijkheid van melden zal 
worden aangegeven. Meldingen kunnen ook anoniem. Folders achtergelaten. 
Doorverwijzen is mogelijk zowel door hen als door ons . 
 

opiniekraker: vrijheid van meningsuiting vs 
non-discriminatie 
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Stichting Onder Dak Dronten en SOGA (Stedelijk Overleg Gehandicapten Almere) 
Bij beide organisaties is over en weer voorlichting gegeven over de doelstelling van de 
organisatie en wat de organisaties doen. Mogelijkheden voor samenwerking om 
toegankelijkheid te bevorderen en de kennis over het VN-verdrag te vergroten zijn 
besproken. Ook de mogelijkheid van individuele klachtbehandeling met hulp van BGBF is 
aan de orde geweest.  
 
Thema-avond VN-verdrag bij OBD in Dronten  
BGBF heeft bij het overlegorgaan belangenbehartiging in Dronten een voorlichting 
verzorgt over de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 
een  handicap,  met  als  titel:  ‘Aan  de  slag  met  het  VN-verdrag’.  Aan  de  orde  kwamen: 
-De geschiedenis van het ontstaan van het verdrag in 2006 tot aan de bekrachtiging van 
het verdrag in 2016 
- de inhoud van het verdrag in vogelvlucht 
- de winstpunten t.o.v. eerdere wetgeving 
- wat kan de gemeente doen 
- wat doet BGBF m.n. op het gebied van de discriminatiegrond handicap/chronische 
ziekte (aan de hand van praktijkvoorbeelden) 
Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig, waaronder ervaringsdeskundigen, politici en 
gemeenteambtenaren. 
 
Cultuurmarkt Zeewolde 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland stond tijdens de cultuurmarkt in Zeewolde met een 
kraam op het plein. De kraam van BGBF is zowel door kinderen als door volwassenen 
goed bezocht. De medewerkers van BGBF hebben meerdere gesprekken gevoerd met 
verschillende mensen die een mening hadden over discriminatie en vrijheid van 
meningsuiting. Veel mensen waren van mening dat vrijheid van meningsuiting belangrijk 
is, maar dat er ook een grens moet zijn. Voor velen lag die grens bij het beledigen van 
anderen. De kinderen hadden vooral belangstelling voor de polsbandjes met de tekst: 
homo is geen scheldwoord. Alle kinderen die een polsbandje hebben gehad waren het 
met de tekst eens. Meerdere kinderen hebben verteld dat zij een homoseksueel familielid 
of een kennis hebben en het daarom vervelend vinden dat homo als scheldwoord wordt 
gebruikt. Naast de gesprekken hebben 4 mensen een melding van discriminatie gedaan.  
 
Voorlichting coördinator buurtmiddeling Almere 
Een medewerkster van BGBF heeft informatie uitgewisseld met de nieuwe coördinator 
van buurtmiddeling in Almere. Vanwege de signalerende functie van de 
buurtbemiddelaars is herkennen van discriminatie en tijdige doorverwijzing belangrijk.  
De coördinator is geïnformeerd over de verschillende discriminatiegronden en de 
werkwijze van BGBF. Daarnaast is afgesproken om discriminatie meldingen door te 
verwijzen naar BGBF en bij behoefte aan advies en informatie contact op te nemen.  
 
Humanitas Almere 
Humanitas Almere is een professionele vrijwilligersorganisatie die tijdelijke ondersteuning 
biedt aan verschillende doelgroepen. Samen met één van de stagiaires heeft de 
klachtbehandelaar met de projectcoördinator van Humanitas informatie uitgewisseld over 
ieders werkwijze. De coördinator is geïnformeerd over de soort meldingen die BGBF 
ontvangt en de mogelijke acties. De klachtbehandelaar is geïnformeerd over de 
verschillende projecten van Humanitas. Er is afgesproken dat de coördinator bij de 
vrijwilligers van Humanitas informeert naar mogelijke discriminatie ervaringen van hun 
cliënten en door zal verwijzen naar BGBF. Daarnaast is afgesproken om voor advies en 
informatie contact met elkaar op te nemen en gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid. 
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Voorlichting Sociaal Wijkteams 
Tijdens het spreekuur van de Sociaal wijkteams heeft één van de klachtbehandelaars 
informatie gegeven aan twee wijkteams over het soort meldingen, gronden en de acties 
door BGBF. Met name vanwege de signalerende functie van de wijkteams heeft de 
klachtbehandelaar de medewerkers van de Sociaal wijkteams geattendeerd op het 
herkennen van discriminatie en doorverwijzen naar BGBF. 
 
Informatieavond Groenhorst College Lelystad 
De medewerker preventie woont een informatieavond bij op het Groenhorst College 
Lelystad. Aan ouders, leerlingen wordt informatie gegeven over het werk van Bureau 
Gelijke Behandeling Flevoland.  Er wordt informatiemateriaal uitgedeeld. 
Gastlessen/voorlichting over discriminatie en pesten worden onder de aandacht gebracht 
bij docenten van de school. Er wordt een afspraak gemaakt voor vervolgcontact. 
 
 
 

 
 

Bondrufestival Lelystad 

Markt Zorg en Welzijn lelystad 
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2.3 Partner Lelystaddialogen, coördinatie en trainingen gespreksleider 
Doel: De Dag van de Dialoog is een landelijke werkvorm (ontstaan in Rotterdam na 11 
september 2001) gericht op het versterken van de sociale cohesie in de lokale 
samenleving. De vorm draagt bij aan onderling respect door het stimuleren van een 
luisterende en aandachtige houding. 
Wat: In 2016 is, door werkgroep Lelystaddialoog, voortgang gegeven aan het tot stand 
komen van de Lelystaddialoog, de nieuwe vorm voor de tot 2014 gehouden Dag van de 
Dialoog. De in november 2016 geplande, eerste, Lelystaddialoog met als thema: 
“Nederland  voor  iedereen!?”  kon  niet  gerealiseerd  worden  bij  gebrek  aan  voldoende  
getrainde gespreksleiders. Er is gestart met het werven van nieuwe gespreksleiders. 
Daarnaast  leeft  de  wens  in  MFA’s  in  Lelystad  gelegenheid  te  creëren  voor  ‘natafelen’  ,  
zodat op wijkniveau aan de dialoog een vervolg kan worden gegeven met inzet van de 
getrainde gespreksleiders. 
Wie: Bureau Gelijke Behandeling is een van de organiserende partners van de 
Lelystaddialoog. Hierbij voegt zich Clip-GGZ als partner. Politie Flevoland en de 
Protestantse Kerk Lelystad en Stichting Welzijn zeggen het partnerschap toe. In de 
werkgroep wordt de Partnerovereenkomst opnieuw bekeken om deze toegankelijker te 
maken voor het werven van nieuwe partners. Gespreksleiders zullen worden getraind 
door directeur Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en de trainer van Thinkspirator 
Almere. 
Waar: De Lelystaddialogen zullen worden georganiseerd in de FlevoMeer bibliotheek of  
Kubus. 
Wanneer: De Lelystaddialogen worden minimaal 4 maal per jaar georganiseerd. 
De eerste Lelystaddialoog staat gepland voor woensdag 29 maart 2017. 
 
2.4 Netwerk en informatieverzoeken 
 
2.4.1 Projecten met netwerkpartners 
 
Symposium Lelystad Inclusieve stad 3-11-2016 
Lelystad Inclusieve Stad ?! was de titel van een symposium dat Stichting GOL en Bureau 
Gelijke Behandeling op 3 november organiseerden. De ratificatie van het VN-verdrag 
voor de rechten van mensen met een beperking stond centraal en dan vooral: wat 
betekent deze ratificatie voor Lelystad, voor ervaringsdeskundigen, werkgevers, 
beleidsmakers? Toegankelijkheid als norm klinkt prachtig. Op welke punten doet Lelystad 
het al goed en wat kan nog beter? Is al voldoende bekend dat er nu nieuwe spelregels 
zijn voor een echt inclusieve aanpak en dat aanpassingen niet langer afhankelijk mogen 
zijn van goodwill of toevallige interesse? 
Middagvoorzitter Ferenç van Damme nam ons mee door de Motivactionprofielen: wat 
betekenen deze voor de participerende burger? Wethouder Janneke Sparreboom liet zien 
dat Lelystad op het gebied van inclusie een ambitieus beleid wil voeren. Directeur Onno 
Vermooten vertelde waarom Werkbedrijf Lelystad zoveel belang hecht aan het Lelystad 
Akkoord. Agnes van Wijnen en Wouter Ykema hielden een motiverende duopresentatie 
over de inhoud van het VN-verdrag: een presentatie door ervaringsdeskundigen die zeer 
werd gewaardeerd door de deelnemers.  
Na afloop van de inleidingen kon er gekozen worden voor een drietal workshops: over 
passend onderwijs, verder praten met ervaringsdeskundigen (waarbij bleek dat wat 
ondersteunend is voor de ene visuele beperking, niet persé handig is voor de andere !) 
en  een  workshop:  ‘  aan  de  slag  met  het  Verdrag’  .  Tijdens  deze  laatste  workshop  kregen  
de deelnemers de uitdaging voorgelegd om te beoordelen of bepaalde regels deel 
uitmaken  van het VN-verdrag en zo ja, bij welk artikel? Dat leverde stof tot discussie op.  
BGBF en GOL gaan in 2017 actief verder met voorlichting en bewustwording rond het VN-
verdrag, want het symposium maakte vooral duidelijk dat er op dat terrein nog een 
wereld te winnen valt. 
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Samenwerkingsproject met  Inspiratie  Inc.  ‘Welkom  in  Almere’. 
Toen de noodopvang voor vluchtelingen op grote schaal gerealiseerd moest worden, nam 
BGBF deel aan het partijenoverleg in Almere, 
waar de vraag rond activiteiten voor deze 
vluchtelingen centraal stond. Met de 
verwachte explosieve toestroom van 
vluchtelingen ontstonden ook (extra) 
spanningen in de samenleving en vragen 
rond integratie en acceptatie en xenofobie. 
Inspiratie Inc. en BGBF sloegen de handen 
ineen om een projectvoorstel in te dienen die 
deze  thema’s  aanpakt  en  bespreekbaar  
maakt. Er is gekozen voor een opzet die 
vluchtelingen, gevestigde Almeerders en 
zelforganisaties met elkaar verbindt. Het 
uitgangspunt is de theorie en de praktijk van 
onze grondrechten. Leerzaam voor iedereen, 
aangezien grondrechten niet zwart-wit zijn, 
kunnen botsen (vrijheid van meningsuiting 
en discriminatieverbod) en vaak vele vragen oproepen. 
Met het uitblijven van de grote vluchtelingenstroom is het voorstel herschreven op 
statushouders. We verwachten begin 2017 een gemeentelijk besluit. 
 
Welzijn Lelystad en participatieverklaring 
Naar aanleiding van een overleg met Welzijn Lelystad over een traject rond de 
participatieverklaring  en  activiteiten  voor  AMV’ers  schreef  BGBF  een  projectvoorstel 
gebaseerd op het ontwerp in Almere, die statushouders, gevestigde Lelystedelingen en 
maatschappelijke organisaties met elkaar verbindt en verschillende grondrechten belicht 
op theoretisch en praktisch niveau. Welzijn Lelystad heeft besloten op dit moment nog 
geen gebruik te maken van dit aanbod. 
 
Anti-discriminatieweek AZC Dronten 
COA Dronten wil rond 21 maart een anti-discriminatieweek organiseren. BGBF denkt mee 
met de invulling van deze week. De VO-school krijgt 5 lessen over grondrechten en 
discriminatie (zie voorlichting). Ook neemt BGBF deel aan de informatiemarkt (zie 
producten preventie). 
 
2.4.2 Netwerkactiviteiten 
 
2.4.2.1 Overzicht netwerkactiviteiten 2016 
 
Datum Activiteit 
12-jan Presentatie bij deelsessie gemeenteraad Lelystad 
18-jan Ambetlijk overleg ROMAbeleid Lelystad 
19-jan Bespreking  versterking  positie  biculturele  LHBT’s  lelystad 
  Overleg GOL Lelystad over samenwerking VN-verdrag 
20-jan Tour de Dronten langs publieksplaatsen 
21-jan Vergadering organisatie week voor Zorg en Welzijn 
26-jan Overleg radicalisering in Flevoland 
28-jan Overleg Selecteren zonder vooroordelen 
6-feb Uitreiking prijs beste ontwerp voor homomonument Lelystad 
11-feb Overleg over project ROMA Lelystad 
16-feb Bezoek ambassadeurs Roze 50+ Dronten 
17-feb Overleg opzet LHBT jongerennetwerk, lelystad 
18-feb Jaargesprek Lelystad-Regenboogstad met Movisie 
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22-feb Kennismaking wethouder de Jonge, Almere 
23-feb Anti-discriminatieweek overleg COA, Dronten 
25-feb Overleg stafgroep veiligheid Almere over ontwikkelingen Horeca 
25-feb Overleg theaterproject Bonte Hond, Almere 
29-feb Verkenning samenwerkingsmogelijkheden Werkbedrijf Lelystad 
2-mrt Bekijken eventuele kantoorruimten Almere 
9-mrt overleg accountant jaarrekening 2016 
24-mrt overleg FlevoMeer bibliotheek 
11-apr overleg GOL 
7-apr Partijenoverleg noodopvang Almere 
9-apr Groot Team Overleg Zeewolde 
13-apr bijeenkomst politie en polarisatie 
13-apr stuurgroep LHBT Lelystad 
13-apr debatcafé radicalisering Almere 
14-apr bestuurlijk overleg wethouder Lelystad 
14-apr Breed Overleg Emmeloord 
11-mei telefonisch overleg wethouder Almere 
12-mei politieke markt Almere: gesprek (leeftijds)discriminatie 
13-mei Overleg voorlichting grondrechten Insp. Inc en De Schoor, Almere 
18-mei bespreking Homo is geen scheldwoord campagne bij SV Batavia 
18-mei overleg COC Flevoland i.o. 
26-mei overleg ROMAvereniging Lelystad 
1-jun Overleg voorlichting grondrechten Insp. Inc en De Schoor, Almere 
1-jun Overleg LHBT jongeren de Schoor, Almere en Lelystad 
2-jun Overleg preventiewinkel Lelystad 
2-jun bijeenkomst integratie en aanpak ROMA 
3-jun Overleg LHBT AZC Dronten met Connected 
7-jun Overleg voorlichting statushouders met Welzijn Lelystad 
8-jun overleg project UnlabelMe, samen met gemeente lelystad 
17-jun Haringparty, Lelystad 
20-jun bestuurlijk overleg wethouder Lelystad 
24-jun Overleg voorlichting grondrechten Insp. INC , Almere 
4-jul overleg COC Amsterdam 
13-jul overleg SOGA, Almere 
14-jul overleg portefeuillehouder Kracht van het verschil, Almere 
21-jul ambtelijk overleg homomonument Lelystad samen met FlevoMeer Bibliotheek 
10-aug Overleg preventiewinkel 
12-aug overleg met GOL over symposium Inclusieve Stad 
19-aug Overleg J&O/Expreszo met COC Flevoland (io) en COC Nederland 
26-aug Overleg stichting Utopodium 
1-sep Hof Leeuwarden ivm art 12 SR-procedure 
8-sep Overleg film campagne 
13-sep Partijenoverleg AZC Almere 
14-sep overleg partners Lelystaddialoog 
14-sep kennismaking vertegenwoordiger KHN Almere 
15-sep ambtelijk overleg Lelystad 
19-sep bestuurlijk overleg wethouder Lelystad 
20-sep bijeenkomst woonoverlast 
26-sep overleg symposium Lelystad Inclusieve Stad 
28-sep Overleg LHBT asielzoekers Almere (roze almere/coc/cocktail Almere) 
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24-sep Kennismakingsbijeenkomst J&O/Expreszo 
4-okt Kennismaking vrijwilliger 
4-okt Groot Team Overleg Zeewolde 
5-okt overleg Lelystaddialoog 
10-okt overleg GOL, Lelystad 
12-okt Voorbereidingsgesprek nieuwsitem JongIN Lelystad 
14-okt Overleg Expreszo, Lelystad 
18-okt overleg ROSA deurpanel Almere 
24-okt overleg GOL, Lelystad, voorbereiding symposium Inclusieve Stad 
28-okt Overleg vrijwilligerscursussen Meerpaal Dronten 
2-nov Interview vrijwilligersvacature Radio Lelystad 
1-nov voorlichting Huis voor Taal 
1-nov overleg Kubus Lelystad, project gender door de blender 
2-nov stuurgroep LHBT Lelystad 
2-nov tel. interview BZK 
2-nov bijeenkomst met COC Flevoland i.o. 
8-nov overleg griffie Lelystad 
16-nov Overleg Young leaders Welzijn Lelystad 
16-nov ambtelijk overleg, gemeente Almere 
17-nov evaluatie Culture Guide, de Waterspiegel ism Kubus 
17-nov Overleg symposium scholen, Lelystad 
21-nov evaluatiebijeenkomst symposium Lelystad Inclusieve Stad 
23-nov Overleg voorlichting grondrechten e.d. Insp. INC Almere 
23-nov Overleg project social media op school Lelystad 
24-nov Kennismaking externe voorlichter 
24-nov Overleg Expreszo Lelystad 
1-dec Bijeenkomst BZK, Nationale Politie  en  ADB’s,  Amsterdam 
1-dec Afscheid Jessica Silversmith, Amsterdam 
7-dec Overleg voorlichting statushouders Welzijn Lelystad 
8-dec Kennismaking directeur Carrefour, Emmeloord 
8-dec Netwerkbijeenkomst jeugdwerkers Lelystad 
9-dec Opening Regenboogpad, Emmeloord 
12-dec overleg FlevoMeer Bibliotheek Urk 
14-dec Samenwerkingsoverleg LHBT, GGD, Lelystad 
15-dec Bestuurlijk overleg wethouder Lelystad 
16-dec Kennismaking directeur de Schoor, Almere 
20-dec Afstemming trainers Lelystaddialoog 

 
 
2.4.2.2 Impressie netwerkactiviteiten 2016 
 
Opening Regenboogpad Emmeloord 
Op Paarse vrijdag werd het eerste regenboogpad in Emmeloord geopend. In de nacht 
was deze besmeurd met witte verf, maar toen  het tijd werd het pad officieel te openen 
was hier gelukkig niets meer van te zien. De burgemeester, initiatiefneemster Sara 
Houtman en de schoolleider van het Zuyderzee Lyceum, waar het pad ligt en waar Sara 
op school zit, namen het woord, waarna Sara en de Burgemeester het pad feestelijk 
opende. BGBF sprak na met de initiatiefneemster en haar familie, de jeugdagent en 
enkele andere aanwezigen. Er was verbazing over het vandalisme tegen het pad, velen 
dachten dat problemen rond de acceptatie van LHBT eigenlijk niet speelde in de 
gemeente. Er is gesproken over deelname van BGBF aan Partyproof 2017. Sara Houtman 
heeft een stukje geschreven voor de Roze nieuwsbrief van BGBF:  
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“Het regenboogpad in 
Emmeloord laat zien dat ook 
de Noordoostpolder tolerant 
is naar iedereen, ongeacht 
seksuele oriëntatie en 
genderidentiteit. Het feit dat 
het het pad tussen twee 
middelbare school-gebouwen 
ligt draagt bij aan deze 
gedachte, want tijdens de 
middelbare schooltijd komen 
jongeren erachter wat ze 
willen in het leven, wie ze zijn 
en waar ze passen in de 
Nederlandse maatschappij. 
Dan is het belangrijk dat de 
jongeren weten dat de school 
tolerant is en achter ze staat. 
Misschien dat het pad gaat 
helpen jongeren zich veiliger te laten voelen op school en dat het voor jongeren 
makkelijker wordt om zichzelf te zijn. Omdat het belangrijk is dat jongeren zich veilig 
voelen op school, juist omdat ze hier zoveel tijd doorbrengen.” 
  
Sara Houtman, 15 jaar, 4 HAVO Zuyderzee Lyceum, initiatiefnemer Regenboogpad 
Emmeloord 
 
Kennismaking nieuwe directeur Stichting de Schoor 
Sinds juni 2016 heeft de Stichting de Schoor een nieuwe directeur. Een medewerkster 
van BGBF is op kennismakingsbezoek geweest. De directeur is geïnformeerd over de 
activiteiten, soort meldingen, en de werkwijze van BGBF. Er is afgesproken om na te 
denken of de Schoor activiteiten heeft waar BGBF een rol kan vervullen. Daarnaast is 
afgesproken om elkaar te benaderen voor advies en informatie. 
 
2.4.3 Afhandeling informatieverzoeken 
 
In 2016 werden 189 informatieverzoeken afgehaald. Een overzicht is opgenomen als 
BIJLAGE 1. 
 
2.5 Beleidsadvisering 
 
De gemeente Almere overweegt de aanpak 
arbeidsdiscriminatie uit te breiden met een proef anoniem 
solliciteren. Om na te gaan of deze proef een oplossing 
zou kunnen bieden voor de melders van 
arbeidsmarktdiscriminatie bij BGBF wil de gemeente meer 
inzicht in de aard van deze meldingen. Voor de meldingen 
van arbeidsmarktdiscriminatie die bij BGBF bekend zijn 
kan het instrument anoniem solliciteren slechts in beperkt 
opzicht een oplossing zijn. Een bredere aanpak blijft nodig 
omdat lang niet alle meldingen betrekking hebben op het 
proces van werving en selectie, maar ook op pesten, 
bashen, ongelijke beloning, bejegening, 
zwangerschapsdiscriminatie, promotie en uitstroom. 
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2.6 Deskundigheidsbevordering preventie: 
 
Onderwijs: 
- Afronding praktijkopdracht Anti Pest Coördinator (met certificaat): Mentorbijeenkomst 
en intern aanbevelingsrapport voor ISG Arcus met betrekking tot pesten en sociale 
media.  
- Congres Met Alle Respect 2016, 2 workshops. Hoezo  moeten  alle  homo’s  dood?  
Bespreken van taboeonderwerpen en omgaan met heftige reacties. Acceptatie 
genderdiversiteit; hoe bevordert u dat?: seksuele voorlichting aan kwetsbare groepen.  
- Studiemiddag radicalisering en polarisatie. 
Algemeen: 
- Human rights for Open Societies: Engelstalige online cursus over de European 
Convention  on  Human  Rights  en  het  concept  ‘Open  Societies’.  Met  certificaat. 
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3 Producten bij projecten 
 
3.1 Uitvoering beleid Lelystad Regenboogstad  
 
3.1.1 Kranslegging – ‘Roze  Flevoland’  – 4 mei 2016.  
In Lelystad, Regenboogstad, is op 4 mei een  ‘Roze  Driehoek’  gelegd  ter  nagedachtenis  
aan  de  homo’s,  lesbiennes,  transgenders  en  biseksuelen  die  in  de  Tweede  Wereldoorlog  
zijn  omgekomen.  De  Roze  Driehoek  met  witte  rozen  en  een  lint  met  de  tekst:  ‘Liefhebben  
in  Vrijheid’  werd  gelegd  door  Arjanne  Nijhof en Floris Visscher namens Roze Flevoland. 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland organiseerde de kranslegging.  
 
 



63 
 

 
3.1.2 Roze Maaltijden – woonzorgcentrum De Uiterton 
In 2016 zijn 9 Roze Maaltijden gehouden in  De Uiterton in Lelystad, waarvan één Roze 
Barbecue in juni. 
Doel:  Gelegenheid  tot  ontmoeten  voor  LHBT’s  van  alle  leeftijden,  daarnaast  krijgt  het  
aspect van sociale acceptatie aandacht door de maaltijden ook toegankelijk te stellen 
voor introducees.  
In 2016 namen 55 verschillende personen een of meerdere malen deel aan de Roze 
Maaltijd.  
 
Sinds oktober 2014 vindt iedere laatste vrijdag van de maand een Roze Maaltijd plaats in 
het restaurant van het woonzorgcentrum. Affiches en flyers worden Lelystad breed 
verspreid. De Roze Maaltijden in de Uiterton zijn zeer goed verzorgd en nodigen uit tot 
deelname! 
Directie van de Uiterton in Lelystad en Bureau Gelijke Behandeling bespreken voortgang 
en inhoud van de Roze Maaltijden. Voor 2017 worden plannen gemaakt voor een 
gezamenlijke maaltijd van deelnemers Roze Maaltijd en bewoners van de Uiterton. De 
gezamenlijke maaltijd wordt gepland in maart 2017. 
Vanuit de deelnemers aan de Roze Maaltijd komt de vraag naar een Nieuwjaarsborrel als 
start van 2017. De nieuwjaarsborrel wordt gehouden in Le Journal in Lelystad en wordt 
door  25  LHBT’s  en  introducees  bezocht. 
Resultaat: 
Nieuwe contacten worden gelegd. Advies en informatie wordt gegeven over instanties die 
zich  bezig  houden  met  begeleiden  LHBT’s  in  specifieke  situaties.  Ervaringen  worden  
gedeeld en aan hulpvraag wordt tegemoet gekomen. Kennisname van minder positieve 
ervaringen  LHBT’s  binnen  b.v.  geloofsgemeenschappen  of  andere  organisaties. 
De  Roze  Maaltijden  voorzien  in  de  behoefte  aan  contact  tussen  LHBT’s  en  versterken  hun  
netwerk in de stad. 
 
3.1.3 Hem/Zijn in Lelystad 
ITristan is een jongen in een meisjeslichaam. Hij worstelt met zijn identiteit. Hij wil 
veranderen en heeft geen idee hoe hij dat moet aanpakken. Bovendien is Tristan 
doodsbang voor de gevolgen. Maar opgeven? Dat nooit. 
De voorstelling van subSuburbia gaat over transgenders, een onderwerp dat nog teveel 
in de taboesfeer hangt. Het vertelt ook een 
universeel verhaal; over een jongen op weg 
naar zelfacceptatie en in dit geval geluk. Want, 
wie ben jij? En wie zou jij het liefste willen zijn? 
Wat houdt je tegen? 
De voorstelling van jongerengezelschap 
subSuburbia is geschreven door Jeroen Callaars 
en geregisseerd door Esther Bolte. 
 
Bureau Gelijke Behandeling heeft subSuburbia 
uitgenodigd deze voorstelling op 19 mei 2016 te 
komen spelen in het Agoratheater in Lelystad, 
ter gelegenheid van de viering van IDAHOT, de 
internationale dagen tegen homofobie en 
transfobie. Wethouder Janneke Sparreboom 
reikte de bloemen uit na afloop van de 
voorstelling. Daarna dronken spelers en 
bezoekers samen een drankje in de foyer. Ook 
Lelystadse transgenders woonden de 
voorstelling bij. Zij benadrukten het belang van 
aandacht voor gender en waren enthousiast 
over de manier waarop Hem/Zijn gender en 
genderidentiteit voor het voetlicht brengt..
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3.1.4 HIGS  bij  SV’Batavia 
28 mei 2016 is Bureau Gelijke Behandeling Flevoland met team van vrijwilligers 
aanwezig  bij  SV  Batavia  ’90  (Lelystad)  met  de  campagne  ‘HOMO=  geen  scheldwoord’.  De  
28e gaat op de club de nacht van Batavia van start en vindt overdag van 11:00 tot 18:00 
een multicultureel voetbaltoernooi plaats, waaraan 10 gelegenheidsteams deelnemen. 
BGBF gaat samen met vrijwilligers in gesprek met spelers en bezoekers over het 
schelden met homo en de ruimte voor seksuele diversiteit binnen het voetbal.  
 
BGBF wil met de campagne  ‘HOMO  =  geen  scheldwoord”  mensen  bewust  maken  van  de  
negatieve lading en de gevolgen van scheldwoorden als homo, flikker en mietje.  
 
De kick-off in 2014 werd groots aangepakt. Dit jaar kozen we in overleg met de 
voetbalvereniging voor een wat kleiner format. Minder media-aandacht, maar meer 
inhoudelijk en kwalitatief contact en ruimte voor diepgaande gesprekken. Een trainer die 
ook aanwezig was geweest bij de kick-off  in  Lelystad  zei:  “Het is nu veel kleiner, maar 
daardoor is het effect op de aanwezigen  juist  veel  groter”.  
Veel  spelers  stonden  open  voor  een  gesprek  over  schelden  met  ‘homo’,  seksuele  
diversiteit in het voetbal en de samenleving en allerlei vormen van discriminatie. Ook 
werden er wedstrijden gespeeld met de regenboogvoetballen. 
 
 
 



65 
 

 
3.1.5 Coming Outdag 2016 – Lelystad 
Op dinsdag 11 oktober wordt ter ere van Coming Outdag op 24 plekken in Lelystad de 
regenboogvlag  gehesen.  Naast  instanties  en  bedrijven  lieten  4  VO  scholen,  4  MFA’s  en  2  
particulieren de regenboogvlag wapperen. Veelal werden vlaggen geleend bij Bureau 
Gelijke Behandeling. Nieuwkomers in 2016: Politiebureau aan De Doelen, MBO College 
Lelystad en Werkbedrijf. 
 
In de stad vindt de officiële opening van het Regenboogpad plaats met wethouder 
Janneke Sparreboom en Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland). Hierna begint het 
minisymposium  ‘Zijn  wie  je  bent,  ook  op  je  werk’.   
Hoe roze-vriendelijk is uw werkplek? Waar gaat het goed en wat is daarvoor nodig?  
Op welke terreinen is nog vooruitgang te boeken? Wat kunnen we van elkaar leren?  

 
Het minisymposium wordt gehouden in de FlevoMeer Bibliotheek Lelystad. 
Tijdens deze middag zijn er 3 sprekers: 
- Susanne Schattenberg, bestuurslid Werk van de Stichting Gendertalent en senior HR-
strateeg bij Tempo Team Business Consultancy spreekt over ervaringen van 

Regenboogpad opening Janneke Sparreboom & Tanja Ineke. 
Foto: studio Wierd 

Spreker symposium: Susanne 
schattenberg 

Spreker symposium: Ed Faas 

Doorpraten  over  ‘Zijn  wie  je  bent,  ook  op  je  werk’ 
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transgenders op de werkvloer. Wat kunnen we samen doen ter verbetering van hun 
positie? 
- Ed Faas, Landelijk Projectleider aanpak Discriminatie van de Nationale Politie spreekt 
over het programma Kracht van het Verschil, waarmee de Nationale Politie diversiteit wil 
bevorderen. 
- Arja Kruis, directeur Bureau Gelijke Behandeling Flevoland vertelt over de uitkomsten 
van recente landelijke rapporten over seksuele diversiteit op de werkvloer. 
 
Alle deelnemers worden uitgedaagd hun eigen visie op het thema te delen.  
Namens gemeente Lelystad tekent wethouder Janneke Sparreboom de Verklaring van 
Dordrecht: 
 
“De  tien  punten  uit  de  verklaring  vormen  een  handvat  voor  het  creëren  én  in  stand  
houden van een transgendervriendelijke werkvloer en arbeidsmarkt. Bestrijding van 
discriminatie  en  toegang  tot  werknemersrechten  staan  hierbij  centraal” (TNN). 
  
Met haar handtekening laat de Gemeente Lelystad zien haar verantwoordelijkheid te 
nemen om toegankelijk te zijn voor alle werknemers. 
Lees de volledige Verklaring van Dordrecht op www.transgendernetwerk.nl 
   

Ondertekening Verklaring van Dordrecht, Janneke Sparreboom en TNN 
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3.1.6 Roze Viering 
Op zondag 9 oktober wordt in Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Lelystad, 
de eerste Roze Viering gehouden na een intensief en zorgvuldig voortraject.  
Voorbereiding: Er wordt tijdens de werkgroep bijeenkomsten ruim aandacht besteed aan 
de kennismaking, zodat de viering in veilige sfeer kan worden voorbereid en uitgevoerd. 
De  werkgroep  leden  zijn  voornamelijk  LHBT’s  uit  reformatorische,  liberaal  Joodse,  
evangelische, Rooms-katholieke en protestantse kring. De werkgroep Roze Viering komt 
in 2016 vijf maal bijeen om de Roze Viering voor te bereiden. Het thema van de viering 
wordt:  ”  Hier  kun  je  zijn  wie  je  bent”. 
Er wordt een Roze Koor gevormd ter ondersteuning van de grote diversiteit aan liederen. 
Het Roze Koor oefent vier maal in de Ontmoetingskerk onder professionele begeleiding. 
Zingen in het Roze Koor wordt als zeer positief ervaren en zorgt voor verbinding binnen 
de werkgroep Roze Viering. Ook zorgt de zang en muziek van Kirsten en Hanna, twee 
lesbische vrouwen, voor herkenning en bewogenheid. 
Publiciteit: Bekendheid via PLEK (platvorm van Lelystadse kerken). Alle 
kerkgenootschappen in Lelystad ontvangen een brief, poster en flyers van de Roze 
Viering. Alle kerkbladen in Flevoland worden aangeschreven. Posters en flyers worden 
met name in Lelystad maar ook in Flevoland verspreid.  
De Roze Viering: Er was ruimte voor verhalen, het aansteken van het licht, samen zingen 
en stil zijn. De Roze Viering wordt door 93 mensen, met een zeer uiteenlopende 
geloofsachtergrond, bijgewoond. Zowel mensen uit Lelystad, Flevoland en elders uit het 
land bezochten de Roze Viering. Na afloop werd er tijdens een gezellig samenzijn 
nagepraat, contacten gelegd en informatie uitgewisseld. Ook konden mensen gelezen 
teksten uit de viering meenemen. Ieder kreeg een roze bloem mee als herinnering aan 
de gehouden viering en ter gelegenheid van Coming Out Dag op 11 oktober.  
De  reacties  waren  zeer  positief:  “warme  viering  waarin  ik  me  echt  welkom  voelde”.  “Een  
viering  waarin  ik  helemaal  mezelf  kon  zijn”.    De  coming-out verhalen gaven inzicht in 
waarom dit soort vieringen nodig zijn. Een tweetal mensen gaf zich op om een volgende 
viering mee voor te bereiden.  
Evaluatie: Tijdens de evaluatie is besproken om twee maal per jaar een Roze Viering in 
Lelystad te houden. Rond Coming Out Dag zal de viering een vaste plek krijgen.  
Belangrijk om aandacht voor LHBT ook in gewone kerkdiensten te incorporeren. 
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3.1.7 LHBT jongerennetwerk 
Begin 2016 maakt BGBF samen met vrijwilliger Arjanne Nijhof een start met het opzetten 
van een LHBT jongerennetwerk in Lelystad. Na overleg met COC Nederland is er veel 
ingezet op het werven van LHBT jongeren die zelf graag iets willen doen/organiseren. Uit 
eerdere ervaringen en ook uit gesprekken met COC Nederland is al gebleken dat het 
organiseren van activiteiten vóór jongeren weinig of geen kans van slagen heeft. We 
gaan voor een bottom-up benadering.  
 
Na een langzame start wordt er in samenwerking met COC Flevoland (in oprichting) een 
whatsapp groep gevonden van LHBT jongeren in Lelystad. Hier volgt een eerste 
kennismaking uit en er wordt een eerste meeting, een Disney filmmiddag, georganiseerd 
in Utopodium op 12 november. Ondanks dat het een geslaagde middag was, is er 
ontevredenheid onder de jongeren van de kerngroep (organisatie) over de opkomst en 
commitment. Er sluiten nieuwe organisatoren aan en er vertrekken er ook twee. Het lukt 
niet meer om voor de kerstvakantie een tweede meeting te plannen. In 2017 zal gekeken 
worden naar een  vervolg.  Op  dit  moment  staat  het  intiatief  ‘on  hold’.  De  overgebleven  
jongeren zien geen mogelijkheid de bijeenkomsten (mee) te organiseren. BGBF zal de 
jongeren uitnodigen voor andere LHBT-activiteiten in de gemeente. De optie voor 
Jong&Out/Expreszo blijft open staan, mochten zich in de toekomst nieuwe jongeren 
aanmelden voor de kerngroep. 
 

 



69 
 

3.2 LHBT activiteiten Flevoland 
 
3.2.1 Kranslegging – ‘Roze  Flevoland’  – 4 mei 2016. De Roze Driehoek is in 
Zeewolde tijdens de Dodenherdenking gelegd door Bob Nijhuis en Vincent Braaf uit 
Dronten. De roze kranslegging was namens Roze Flevoland en op verzoek van de 
gemeente Zeewolde. Bob Nijhuis en Vincent Braaf hebben de krans voor zowel Lelystad 
als Zeewolde gemaakt.  
 
3.2.2 Hem/Zijn  en  ‘diVERS  van  de  pers’ 
Subsuburbia Almere maakte voor het eerst een voorstelling over een maatschappelijk 
beladen onderwerp: transgender zijn. De voorstelling vertelt het verhaal van een 
transjongen die na een gewelddadige ruzie wegvlucht van huis, omdat zijn ouders hem 
niet willen accepteren zoals hij is. Bij een goede vriend worstelt hij met zijn identiteit en 
wordt hij hopeloos verliefd op een meisje uit het dorp. Hij wil veranderen, maar weet niet 
zo  goed  hoe.  Hij  is  bang  dat  z’n  geheim  ontdekt  wordt,  maar  nog  banger  om  terug  te 
gaan naar hoe hij was.  
BGBF was bij de try-out en is nog in gesprek gegaan met de groep over het verhaal en 
de impact van het thema op de acteurs zelf. De wens van Subsuburbia was om ook voor 
scholen  te  spelen.  BGBF  ontwikkelde  hierop  een  les  ‘diVERS  van  de  pers’  over  gender,  
genderrollen, identiteit en het loslaten van hokjes denken. Deze is twee keer uitgevoerd 
voor klassen van het Oostvaarders College Almere, samen met een 
transgendergastdocent (Transvisie). Van de voorstelling is een registratie gemaakt die bij 
lessen in de toekomst gebruikt kan worden 
 
3.2.3 Roze Maaltijd Woonzorgcentrum De Regenboog Dronten 
De medewerker preventie voert een gesprek met het hoofd Zorg en Welzijn van 
woonzorgcentrum de Regenboog te Dronten. Zij bezocht de Roze Maaltijd in Lelystad en 
wil onderzoeken of het initiatief Roze Maaltijd ook in woonzorgcentrum De Regenboog te 
realiseren is. Vanwege een reorganisatie van De Regenboog is blijft het in 2016 nog 
onduidelijke of Roze Maaltijden in de toekomst gehouden kunnen worden. Het contact 
wordt vervolgd. 
 
3.2.4 Coming Outdag 2016 – Almere en Zeewolde 
Bureau  Gelijke  Behandeling  leende  een  regenboogvlag  aan  welzijnsorganisatie  ‘De  
Schoor’  in  Almere.  In  Zeewolde  werden  vlaggen  geleend  aan  RSG  de  Levant  en  de  
Protestantse Kerk Zeewolde. Tevens zijn er in 
het kader van Coming Outdag gastlessen over 
seksuele diversiteit verzorgd door de 
voorlichter en vrijwilliger van Bureau Gelijke 
Behandeling. Met de initiatiefnemer van het 
hijsen van de Regenboogvlag in Zeewolde en 
een lesbische vrouw uit Zeewolde wordt een 
vervolgcontact gepland om de opzet van een 
LHBT- netwerk in Zeewolde te onderzoeken en 
het vlaggen op Coming Out Dag in 
bovengenoemde plaats verder uit te breiden. 
 
3.2.5 Ambassadeur Roze 50+ 
Directeur en preventiemedewerker van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland houden 
zich, als ambassadeur van Roze 50+ op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen via 
sociale media en persoonlijke contacten bij Roze 50+. Roze 50+ behartigt de belangen 
van Roze Ouderen in Nederland. 
 

Regenboogvlag in Zeewolde op Coming Out Dag  
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3.3  ROSA deurpanel  
Bij het deurpanel ROSA (www.eerlijkuitinalmere.nl) melden zich in 2017 10 jongeren. Uit 
onderzoek van BGBF blijkt dat niet alle horeca-eigenaars de ROSAmeldkaartjes uitdelen 
bij weigeringen. Als alternatief wordt een poster voor bij de deur ontwikkeld, die 
jongeren moet attenderen op de mogelijkheid onterechte deurweigeringen te melden en 
ondersteuning te krijgen bij het gesprek met de horeca-eigenaar. Er wordt een nieuwe 
contactpersoon gezocht en gevonden die namens Koninklijke Horeca Nederland, afdeling 
Almere zitting wil nemen in het panel. Ook de jongerenvertegenwoordiger vertrekt. 
Samen met Jongeren Veilig Stadshart Almere gaat BGBF op zoek naar een nieuwe 
jongere. Van de 10 meldingen hebben er 5 betrekking op dezelfde horeca-onderneming 
en 3 op een tweede. Helaas reageren 6 jongeren na het verzoek van BGBF niet op 
pogingen tot contact, zodat het niet mogelijk blijkt hun meldingen verder af te handelen. 
 

 
 
3.4 Etnisch profileren 
Eind 2016 lanceert Controle Alt Delete een app waarop mensen klachten over etnische 
profilering kunnen melden. In de voorbereidende fase zijn er gesprekken geweest met 
ADV’s  over  de  mogelijkheden binnen de app. BGBF heeft haar visie gedeeld. Hiernaast 
hebben er voorbereidende gesprekken plaatsgevonden over een afstudeeronderzoek naar 
etnisch profileren dat in 2017 gaat plaatsvinden.
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Bijlage 1: Informatieverzoeken 2016 
 
Nr. Gemeente Onderwerp 
1 Almere Sollicitatie stageplaats SMD student. 

2 Zwolle Vraag om invullen enquête ter evaluatie van stagiaires voor 
Windesheim. 

3 Almere Vraag naar suggesties voor financiële ondersteuning 
Flevovuurweekend. 

4 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats juridisch medewerker. 
5 Almere Zorgwel Flevoland vraagt om controle van bedrijfsgegevens. 
6 Lelystad Vraag naar cijfers racisme voor profielwerkstuk Havo. 
7 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats voor Bedrijfskunde MER student. 

8 Nijmegen Vraag van collega bureau Ieder1gelijk over LHTB problematiek in 
AZC’s. 

9 Amsterdam Vragen van Anne Frankstichting over de voortgang van de Art.12 
procedure n.a.v. mishandelingszaak op Urk. 

10 Lelystad Informatievraag over LHTB organisaties voor oprichting COC 
Flevoland. 

11 Almere VWO leerling wil  graag  ‘iemand  uit  de  homocultuur’  interviewen  
voor schoolwerkstuk. 

12 Lelystad Omroep Flevoland wil gastles vooroordelenreis bijwonen en 
filmen. 

13 Almere Vraag om analyse van zaak en gedrag agenten na in beslagname 
van auto. 

14 Den Haag Vraag van CIDI naar antisemitische meldingen voor jaarlijkse 
rapportage. 

15 Utrecht  Vraag van Movisie om gastles BO en tekstsuggesties voor 
veiligheidsnota Lelystad. 

16 Almere Gemeente Almere wil meldcijfers 2015. 
17 Amsterdam MDRA vraagt om gegevenscheck voor rapportage. 

18 Urk Vraag gegevens contactambtenaren discriminatie n.a.v. verzoek 
meldgegevens digitaal door te geven aan CBS. 

19 Almere Stageverzoek SMD student. 
20 Hilversum Sollicitatie naar stageplaats van student juridisch mw. 

21 Lelystad Vraag van Gemeente Lelystad over eventuele activiteiten rondom 
IDAHOT in mei. 

22 Amersfoort Uitgeverij vraagt of men voor een lesmethode een stuk tekst van 
de BGBF-website mag gebruiken. 

23 Almere Vraag naar materiaal voor presentatie op PABO.  

24 Amsterdam Melder van mogelijke discriminatie doorverwezen naar MDRA 
vanwege woonplaats. 

25 Lelystad Vraag over tijdelijke arbeidsovereenkomst: of tussentijdse 
opzegging geoorloofd is. 

26 Lelystad Vraag naar en over gastlessen op basisschool. 
27 Culemborg Informatievraag over gastlessen. 
28 Onbekend Vraag over rol buurtgenoten in persoonlijke situatie 
29 Almere Vraag om informatie over discriminatie voor een essay. 
30 Lelystad Vraag om enquête over Week van Zorg en Welzijn in te vullen. 
31 Dronten Vraag over roze kranslegging in Dronten bij dodenherdenking. 
32 Goes Vraag van collegabureau over racistische neptelefoontjes. 

33 Lelystad COC Flevoland in oprichting vraagt naar belangenbehartiging en 
belangrijkste LHBT-uitdagingen. 

34 Dronten Bestelling  van  5  ‘Hier  kun  je zijn  wie  je  bent  ’posters  door  
College Almere uit Dronten. 

35 Almere Melder met allerlei vragen over ziekenhuisafspraken. 
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36 Amsterdam Vraag naar jongeren om deel te nemen aan discriminatie project 
van Anne Frank stichting. 

37 Onbekend Stageverzoek van SMD student. 

38 Almere Uitnodiging voor rondetafelgesprek over diversiteit op de 
arbeidsmarkt op politieke markt. 

39 België Vraag om gegevens te controleren voor website met informatie 
rond visuele handicaps. 

40 Lelystad Uitnodiging voor Internationale Roma dag door Step Up 4 Youth. 

41 Lelystad Verzoek om deelname aan werkgelegenheidsonderzoek van 
Provincie Flevoland. 

42 Onbekend Vraag om vragenlijst in te vullen voor school onderzoek  naar 
racisme. 

43 Lelystad Vraag over doorsturing cijfers over discriminatie 2015 aan CBS. 

44 Lelystad Vraag van Omroep Flevoland over het aantal meldingen in het 
jaarverslag. 

45 Den Haag Verzoek om vragenlijst in te vullen voor nieuwsbrief van 
Regeringsnieuws. 

46 Zwolle Sollicitatie voor stageplaats door Juridisch Medewerker student. 

47 Alkmaar Vraag van collegabureau of er meer meldingen bekend zijn over 
het niet of moeilijk verkrijgen van (reis) documenten. 

48 Almere Hulpvraag naar aanleiding van voogdijzaak. 
49 Delft Vraag over kledingvoorschriften op school. 
50 Lelystad Vraag naar stageplaats voor 1e jaars SMD student. 
51  Almere Vraag hoe men discriminatie kan melden.  

52 Leeuwarden Collega-bureau Tûmba vraagt om toestemming voor het spelen 
van een educatief spel op een middelbare school op Urk. 

53 Almere Bestelling van posters en polsbandjes voor basisschool en kdv. 

54 Apeldoorn Vraag van collega bureau Art.1 Noord Oost Gelderland enquête 
in te vullen over vrijheid van meningsuiting. 

55 Almere Vraag om interview voor school onderzoek over discriminatie op 
de arbeidsmarkt. 

56  Almere Vraag naar stageplaats door ROC Top Almere student. 
57 Lelystad Vraag of BGBF mee doet met de Dag van de Ouderen. 

58 Enschede Vraag van collega bureau over hoe men in gesprek gaat over 
discriminatie en meldingsbereidheid. 

59 Almere Sollicitatie naar stageplaats voor SMD studente. 
60 Almere Sollicitatie naar stageplaats voor SMD niveau 4 student. 

61 Utrecht Vraag  van collega bureau of men voor een cliënt interview 
gebruik mag maken van BGBF-kantoor Almere. 

62 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats voor Juridisch Medewerker student. 
63 Emmeloord Sollicitatie stageplaats SMD student. 
64 Lelystad Doorgeven contactgegevens transgender voor COC Flevoland. 
65 Lelystad Doorgeven contactgegevens politie voor COC Flevoland. 

66 Maastricht Vraag over meldingen over nasynchronisatie met Surinaams-
Antilliaanse accenten.  

67 Huizen Stageverzoek van MER student. 

68 Lelystad Vraag om gespreksleiders voor Zorg Verandert van CMO 
Flevoland. 

69 Zeewolde Adreswijziging verstuurd voor gemeentegids Zeewolde. 

70 Enkhuizen Melder met klachten over internet  vanwege woonplaats 
doorverwezen naar Art.1 Noord-Holland-Noord. 

71 Utrecht Interview over werkwijze BGBF en discriminatie afgegeven aan 
scholiere. 

72 Den Haag Doorverwezen melding over Youtube filmpje omdat melder in 
Den Haag woont. 

73 Hilversum Vraag over meldingen na column in Parool. 
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74  Amsterdam Vraag van Anne Frankstichting over meldingen met extreem 
rechtse achtergrond. 

75 Haarlem Vraag van ADB Kennemerland voor NOS over discriminatie van 
vluchtelingen. 

76 Almere Sollicitatie voor stageplaats. 
77 Noordoostpolder Stage sollicitatie MWD. 

78 Lelystad Informatievraag van Omroep Flevoland over het aantal 
meldingen over antisemitisme. 

79 Amsterdam Vraag om enquête voor Hogeschool van Amsterdam in te vullen. 

80 Onbekend Voor school werkstuk vraag naar informatie over de strafmaat bij 
discriminatie. 

81 Almere Sollicitatie naar stageplaats als secretaresse. 

82 Lelystad Verzoek tot samenwerking voor Remembrance Day van 
transgenders.  

83 Almere Aanvraag van gastlessen door basisschool de Heliotroop. 

84 Amsterdam Vraag van COC Nederland naar voortgang zaak van cliënt in 
Almere. 

85 Almere Aanvraag  van  gastlessen  voor  KBS  ’t  Zonnewiel. 
86  Zeewolde Aanvraag van gastles voor SBaO De Springplank. 

87 Lelystad Vraag  om  sponsoring  voor  ‘goody  bags’en/of  informatie  voor  
Canal Parade. 

88 Almere Informatievraag over de mogelijkheid van gastlessen op MBO, 
ROC Flevoland. 

89 Almere Vraag van gemeente Almere naar het aantal meldingen van 
deurpanel ROSA. 

90 Lelystad Informatievraag van politieke partij over non 
discriminatiebeginsel bij subsidieverordeningen. 

91 De Meern Vraag over het vlaggen met de regenboogvlag bij politiebureau 
Lelystad tijdens Coming Out dag. 

92 Leiden Vraag naar winkelwagenmuntjes. 

93 Soest Melding over nieuwe bedrijfskleding (korte mouwen). 
Doorgestuurd vanwege woonplaats Soest. 

94 Helmond Vraag over discriminatie: de vriendin van melder zou niet zijn 
aangenomen vanwege relatie. 

95 Kiev Discriminatiemelding, mogelijk LHTB gerelateerd. 

96 Rotterdam Vraag om enquête over de doelmatigheid onderzoeksprogramma 
AZW in te vullen. 

97 Lelystad Deelnameformulier voor multicultureel Waterwijkfeest. 
98 Almere Adviesvraag voor activiteiten op Brede School Almere. 

99 Zaandam Informatievraag over winkelketen die weigert te leveren aan 
woonwagenkampen. 

100 Amersfoort Melding over bedrijf dat specifiek vrouwen vraagt doorgegeven 
aan Art1 MN. 

101 Almere Politie Almere vraagt naar cijfers antisemitisme. 
102 Nunspeet Sollicitatie voor stageplaats van Juridisch Medewerker student. 

103 Lelystad Informatievraag van Omroep Flevoland over een melding vanaf 
Urk. 

104  Nieuwegein Informatievraag over belastingtoeslag van partner. 

105 Apeldoorn Vraag van ADB NO-Gelderland over meldingen rondom 
uitspraken zoon van Belgische imam. 

106 Almere Aanvraag van een gastles door basisschool in Almere. 
107 Zoetermeer SBB vraagt of men een leerbedrijvenenquête wil invullen.  
108 Gorinchem Vraag naar roze 50 + T-shirt (3XL). 
109 Lelystad Vraag naar adres van een bepaalde zorginstelling. 
110 Almere Stageverzoek 
111 Almere Stageverzoek van juridisch MBO student. 
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112 Almere Stageverzoek voor MBO juridisch administratief dienstverlener. 

113 Lelystad Vraag van JongIn Lelystad naar contactpersoon voor uitwerken 
LHTB thema. 

114 Zwolle Stageverzoek van tweedejaars MDW student. 

115 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats voor MBO juridisch medewerker 
student. 

116 Utrecht Vraag van Art.1 Midden Nederland naar de namen van 
klachtbehandelaars voor mailwisselingen. 

117 Lelystad Open sollicitatie naar betaalde vacature. 

118 Lelystad Vraag naar de verkrijgbaarheid van regenboog vlaggen voor 
Coming Out Dag 

119 Almere Student juridisch zakelijke dienstverlening solliciteert naar 
stageplaats. 

120 Balkbrug Melding over ongelijke behandeling van vreemdelingen in TBS 
klinieken. 

121 Lelystad Correspondentie met Omroep Flevoland over een zaak. 
122 Almere Aanvraag voor gastlessen op basisschool Buitenburcht. 

123 Joure Uitnodiging van ArboAnders om vragenlijst over 
klanttevredenheid in te vullen. 

124 Lelystad Aanvraag gastlessen voor MBO school Landstede Lelystad. 

125 Zoetermeer Vraag om enquête in te vullen over stages en leerbanen door 
Panteia. 

126 Almere Stageverzoek voor MBO 3 directiesecretaresse student. 
127 Lelystad Informatievraag van Omroep Flevoland over zaak op Urk. 
128 Almere Aanvraag gastles door Mind at Work. 
129 Lelystad Stageverzoek van administratief medewerker student. 
130 Kampen Stageverzoek van sociaal juridisch medewerker student. 
131 Lelystad Interview met Omroep Flevoland over Coming Out dag. 

132 Arnhem Informatievraag over incidenten bij sportverenigingen voor 
onderzoek. 

133 Almere Sollicitatie naar stageplaats door juridisch medewerker student. 
134 Culemborg Aanbod voor werving stagiairs via recruitment bureau. 
135 Lelystad Gesprek met JongInLelystad over LHBT item. 
136 Lelystad Informatievraag over homoseksuele jongeren in Lelystad. 

137 Lelystad Vraag van Omroep Flevoland om contact op te nemen over Urker 
mishandeling  zaak. 

138 Zeewolde Aanvraag gastlessen over seksuele diversiteit. 
139 Lelystad Interview bij Omroep Flevoland tijdens Coming Out Dag. 
140 Amsterdam Vraag van TNN om survey Verklaring van Dordrecht in te vullen. 

141 Lelystad Voorlichting over gelijkheid, godsdienst en discriminatie voor 
Huis voor Taal. 

142 Amsterdam Vragenlijst over antidiscriminatievoorzieningen ingevuld. 

143 Lelystad Uitspraak Art.12 zaak op Urk geanonimiseerd doorgestuurd naar 
Omroep Flevoland vanwege interesse in de zaak. 

144 Lelystad Sollicitatie voor stageplaats voor  MBO student. 
145 Almere Vraag  naar  “Homo  is  geen  scheldwoord”polsbandjes. 
146 Lelystad Vraag over vacature in vrijwilligersbank. 

147 Lelystad Student SJD wil afstudeeronderzoek over discriminatie doen en 
maakt hiervoor een afspraak bij BGBF. 

148 Utrecht Open sollicitatie van jurist. 
149 Lelystad JongInLelystad zoekt genderfluide jongeren. 

150 Breda Melding van discriminatie bij werkgever doorgestuurd naar Radar 
vanwege woonplaats melder. 

151 Emmeloord Aanvraag voor een gastles  ‘Het  snelle  oordeel’  bij  SBO  de  
Klimboom. 
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152 Lelystad Vraag over locatie crisisopvang. 

153 Lelystad Mogelijkheid om via radioprgramma van Omroep Flevoland 
vrijwilligersvacatures te promoten. 

154 Den Helder Vraag om gegevens na te kijken voor het actualiseren van de 
gemeentegids van de NOP. 

155 Zeist Vraag om enquête van pensioenfonds in te vullen. 
156 Dronten Sollicitatie naar stageplaats voor MBO student. 
157 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats voor AM-student. 
158 Lelystad Vraag naar materiaal voor spreekbeurt. 
159 Onbekend Klacht over islamisering. 
160 Onbekend Vraag naar collectieve herbezinning op de huidige samenleving. 
161 Haarlem Sollicitatie voor stageplaats voor HBO rechten student.  
162 Lelystad Sollicitatie voor afstudeerstage. 

163 Den Haag Vraag over meldingen over film met lynchafbeeldingen Sylvana 
Simons.  

164 Onbekend Sollicitatie naar stageplaats. 

165 België Vraag om gegevens te controleren voor website 
www.visuelehandicap.be 

166 Almere Stageverzoek voor Juridisch Medewerker student. 

167 Onbekend Informatievraag van EARN over discriminatie en racisme op de 
werkvloer. 

168 Onbekend Sollicitatie naar stageplaats. 
169 Almere Stageverzoek van Juridisch Medewerker student. 

170 Bant Vraag naar interview voor sectorwerkstuk school over 
discriminatie. 

171 Lelystad Melding van advertentie met leeftijdseis doorgestuurd naar BD 
Kennemerland, Haarlem. 

172 Dronten Sollicitatie stageplaats Juridisch Medewerker. 

173 Zaandam Vraag  over  campagne  tv  commercial  ‘  Zet  een  streep  door 
discriminatie’  . 

174 Arnhem Informatievraag over zaken al door het CRM behandeld worden 
en pas in een later stadium bij een ADV binnenkomen. 

175 Almere Verzoek tot samenwerken voor kaartverkoop voor theaterstuk 
over racisme. 

176 Almere Verzoek voor interview door Almere Deze Week over Paarse 
Vrijdag. 

177 Harderwijk Sollicitatie voor afstudeerplaats voor HBO rechten student. 
178 Emmeloord Melder vindt Art 1 van de Grondwet zinloos. 
179 Enschede Melding over misbruik van gegevens door Bing van Microsoft. 
180 Amsterdam Vraag over onderzoeksopdracht bij BGBF. 

181 Rotterdam Informatievraag over het niet krijgen van een 
verblijfsvergunning. 

182 Amsterdam Stageverzoek van juridisch medewerker student. 
183 Almere Stageverzoek juridische dienstverlening student. 
184 Apeldoorn Evaluatie Collegetour CRM door Art.1 N.O.Gelderland. 

185 Almere Vraag om interview voor onderzoek over discriminatie namens 
Havo 4 leerlingen. 

186 Amsterdam Vraag om adres en contactgegevens na te kijken voor update 
van database United against racism. 

187 Arnhem Meldpunt discriminatie en pesten vraagt om toesturen TW 
formulieren voor rapportages. 

188 Duitsland Vraag om advies en/of informatie voor pestgedrag op 
Nederlandse school van eigen kind. 

189 Lelystad Sollicitatie naar stageplaats voor juridisch medewerker student. 
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Provincie: 
Almere: 42 
Lelystad: 53 
Dronten: 4 
Noordoostpolder: 5 
Urk: 1 
Zeewolde: 3 
 
Buiten de provincie: 
Buiten: 68 
Buitenland: 4 
Onbekend: 9 
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