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1. 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 2015 hebben gemeenten de taak om het Ministerie van BZK voor 1 april een overzicht 
te geven van het aantal meldingen 2014 inzake ervaren discriminatie: 

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

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

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

 
Het personeelsbestand van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland bestaat per februari 
2015 uit 3,6 FTE. Twee administratieve vrijwilligers werken samen 12 uren per week 
(0,33 FTE). De stichting begeleidt zowel HBO-stagiaires (SJD en MWD) als MBO-
stagiaires in de eindfase van hun studie en heeft daarnaast een werkervaringsplaats voor 
iemand met een beperking. 
 
Voorzitter van het bestuur (situatie februari 2015) is mevrouw S. Kroeke - v.d. Wiel 
(Almere), penningmeester is dhr. F. Boundati (Noordoostpolder). Voor het 
bestuurssecretariaat bestaat een vacature. Lid van het bestuur is verder: mevr. L. 
Suarez Tripp (Lelystad). Kandidaat lid is mevrouw S. Ouali (Almere).    
 
Vanaf 18 augustus 2008 hanteert de stichting, die tot dan toe Anti Discriminatie Bureau 
Flevoland heette, de naam: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.  
De stichting heeft twee kantoorruimten: 
- De Veste 10-02, 8231 JA Lelystad (voor Lelystad, Dronten, Urk en de 

Noordoostpolder)  
- Zoetelaarpassage 27, 1315 AV Almere (voor Almere en Zeewolde). 
Indien gewenst, b.v. vanwege handicap van de melder , vindt intake op locatie elders in 
Flevoland plaats.  
 
 
2. 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,  
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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. 

 
 
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. 
 
3. 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’.   
 
 
4. Positionering. 
 
Gestart als extern project van Axion is Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (voorheen 
ADB Flevoland) sinds december 2002 een zelfstandige, onafhankelijke stichting. 
Voor de Stichting zijn intensieve relaties met samenwerkingspartners onontbeerlijk. 
Met OM en politie vindt regulier overleg (1x per 3 maanden) plaats in het zgn. RDO: 
Regionaal Discriminatie Overleg.  
Overige natuurlijke samenwerkingspartners voor de Stichting zijn: Welzijnsinstellingen, 
Sociaal-Raadslieden, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Juridisch Loketten, 
Slachtofferhulp, buurtbemiddeling, zelforganisaties en vanzelfsprekend gemeenten. 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is tot eind 2010 lid van de vereniging Art.1.  
Per 30 december 2010 is deze vereniging opgeheven, naar aanleiding van een advies van 
Bureau Berenschot aan de rijksoverheid, waarin stond dat de voornaamste taken Van 
Art. 1, het behartigen van de belangen van de branche én het adviseren van de overheid, 
elk beter vanuit een zelfstandige rechtsvorm konden plaatsvinden. Inmiddels is sprake 
van een zelfstandige branche-organisatie van antidiscriminatievoorzieningen (LBA, sinds 
5 augustus 2010) en een kenniscentrum, in de loop van 2012 ondergebracht bij RADAR 
in Rotterdam. Gezamenlijk leveren de antidiscriminatievoorzieningen verenigd in de LBA 
gegevens  aan  voor  de  jaarlijkse  rapportage  `Kerncijfers  ADB’s  en  Meldpunten’.   
In het kader van de WGA rapporteert elke antidiscriminatievoorziening naar die eigen 
gemeenten, waarmee in het kader van deze wet een overeenkomst is afgesloten.  
 
 
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 LOM (Landelijk 
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Overleg Minderheden) en het LECD-OM (Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van 
het Openbaar Ministerie).  
Diverse organisaties voorzien Bureau Gelijke Behandeling Flevoland van materialen voor 
preventie-activiteiten en gastlessen over discriminatie en vooroordelen. Sinds 2007 
ontwikkelt het Bureau daarnaast ook eigen materialen. Samen met eigen LHBT-
vrijwilligers en leden van COC Flevoland 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 Sociaal Café Almere-Buiten en het Breed Overleg WMO Noordoostpolder. 
Voor Lelystad en Almere is BGBF verantwoordelijk voor de uitvoering van het LHBT-
beleid. Twee medewerkers van BGBF zijn vrijwillig ambassadeur van de Roze Loper. In 
zowel Almere als Lelystad heeft het Bureau samen met resp. de Schoor en de Stichting 
Welzijn Lelystad een coördinerende rol bij de Dag van de Dialoog. De startende en 
ervaren gespreksleiders van deze Dag 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’). 
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1.  Producten behorend bij de Wet Gemeentelijke 
Antidiscriminatievoorzieningen (WGA): klachtbehandeling en registratie 
rapportage aan de gemeenten volgens het format van BZK/SZW. Regionaal 
Discriminatie Overleg met Politie en Openbaar Ministerie, monitoring. 
 
Toelichting op de uitvoering van de 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: 

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

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

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

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

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

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

BGBF voert PR-activiteiten uit gericht op de totaliteit van het werkgebied om de 
naamsbekendheid van de WGA-voorziening te bevorderen. 
 
 
Visserijdagen, Urk 2014: 
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1.1 Klachtbehandeling. In 2014 heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 731 
meldingen inzake discriminatie ontvangen. Een overzicht van het aantal 
meldingen per gemeente, discriminatiegrond en aard is in dit jaarverslag 
opgenomen als bijlage 1. De prognose uit het werkplan 2014 (250) is daarmee 
ruimschoots gehaald. De volgende figuur toont een overzicht van de ontwikkeling 
van het aantal klachten en meldingen bij Bureau Gelijke Behandeling sinds 2002 
(oprichting en doorstart, toen nog als Anti Discriminatie Bureau Flevoland). 
 

 

 
Ontwikkeling aantal klachten 
 

2002 47 
2003 70 
2004 118 
2005 171 
2006 182 
2007 261 
2008 201 
2009 262 
2010 303 
2011 279 
2012 321 
2013 309 
2014 731 

 

 
 
Toelichting:  
In 2008 was door technische problemen bij de systeemontwikkelaar melden via de 
website gedurende langere tijd onmogelijk. Hierdoor bleef het aantal meldingen achter 
bij het voorgaande jaar. 2008 was ook het jaar waarin ADB Flevoland haar naam wijzigde 
in Bureau Gelijke Behandeling en het Lelystadse kantoor verhuisde.  
In de zomer van 2009 en de vroege herfst van 2010 is er een landelijke campagne 
meldingsbereidheid gehouden, gefinancierd door het Ministerie van BZK, onder de titel: 
`Moet  jij  je  eigen  ik  verstoppen  om  geaccepteerd  te  worden?’.    Vooral  in  2010  heeft  dit  
geleid tot een toename van het aantal meldingen. In 2011 is er geen landelijke 
campagne geweest, dit is naar de mening van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland de 
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voornaamste reden van de lichte daling van het aantal meldingen in dat jaar van 
discriminatie in Flevoland. In 2012 is er weer sprake van een toename van het aantal 
meldingen. Een verklaring voor deze toename kan worden gevonden in het aantal 
meldingen dat Bureau Gelijke Behandeling ontving n.a.v. het meldpunt Midden- en Oost-
Europeanen van de PVV. In 2013 is er geen landelijke campagne geweest. Het aantal 
meldingen is t.o.v. 2012 toen weer licht gedaald. 
De forse stijging van het aantal meldingen in 2014 is veroorzaakt door het grote aantal 
meldingen en aangiftes vanuit de Flevolandse gemeenten, gedaan naar aanleiding van de 
vraag van PVV-leider Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze 
avond  vroeg  hij  zijn  toehoorders  of  zij  ‘meer  of  minder  Marokkanen  wilden’. 
Zonder deze meldingen en aangiftes zou de ontwikkeling van het aantal klachten als 
volgt zijn: 
 

 
 
Ontwikkeling aantal klachten, zonder meldingen n.a.v. uitspraken Wilders 
  

2002 47 
2003 70 
2004 118 
2005 171 
2006 182 
2007 261 
2008 201 
2009 262 
2010 303 
2011 279 
2012 321 
2013 309 
2014 298 
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Discriminatiegronden 2014: Klachten naar grond  %  
Herkomst / Kleur / Ras 75,0 
Antisemitisme 0,9 
Islamofobie 1,3 
Godsdienst 2,1 
Nationaliteit 0,8 
Geslacht 4,6 
Seksuele gerichtheid 3,5 
Leeftijd 5,4 
Handicap/chronische 
ziekte 2,3 
Burgerlijke staat 0,0 
Niet-wettelijke gronden 3,7 
Politieke gezindheid 0,4 
Arbeidsduur 0,0 
Totaal 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Toelichting gronden:  
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. 
 



10 

 

Godsdienst: Het begrip godsdienst dient overeenkomstig de Grondwet en internationale 
verdragen ruim te worden uitgelegd en omvat niet alleen het hebben van een 
geloofsovertuiging, maar ook het zich ernaar gedragen. Dit laatste aspect wordt ook wel 
`handelingsvrijheid’  genoemd. 
Levensovertuiging: Onder levensovertuiging wordt verstaan een min of meer coherent 
stelsel van ideeën, waarbij sprake is van fundamentele opvattingen over het menselijk 
bestaan.  
Politieke overtuiging: Hierbij gaat het om een politieke gezindheid die kan worden 
afgeleid uit uitingen of lidmaatschappen. 
Nationaliteit: Klachten op deze grond hebben betrekking op het niet of onder minder 
gunstige voorwaarden aanbieden van goederen of diensten aan personen die niet 
beschikken over de Nederlandse nationaliteit en/of die in het bezit zijn van een tijdelijke 
verblijfsvergunning. 
Geslacht: Hierbij gaat het veelal om vrouwen die ongelijk worden behandeld ten opzichte 
van mannen en dan vooral bij arbeid, bijvoorbeeld minder gunstige arbeidsvoorwaarden 
bij salaris, promotie, doorstroom en benadeling op grond van zwangerschap. Het kan 
echter ook gaan om mannen die nadelig worden behandeld ten opzichte van vrouwen. 
Discriminatieklachten van transgenders vallen eveneens onder de discriminatiegrond 
geslacht. 
Seksuele gerichtheid: Het gaat daarbij om voorvallen n.a.v. de (vermeende) homo- of 
heteroseksuele gerichtheid van de melder. Biseksualiteit valt hier ook onder. Bij deze 
meldingen zijn de klachten inzake schelden tegen politie-ambtenaren  opgenomen 
(voorbeeld: homo, vuile flikker). 
Leeftijd: De Wet Leeftijd heeft betrekking op onderscheid bij de arbeid, het vrije beroep 
en het beroepsonderwijs. Naast de arbeidsmarkt betreft een deel van de klachten 
leeftijdsdiscriminatie bij commerciële dienstverlening en collectieve voorzieningen. 
Klachten over voorzieningen hebben vooral betrekking op regels van de overheid waarbij 
leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. Klachten over dienstverlening betreffen vooral 
uitsluiting van bepaalde diensten op grond van leeftijd. Deze klachten vallen echter 
buiten de reikwijdte van de (huidige) wetgeving. Er is wel een Europese Richtlijn in 
voorbereiding die discriminatie verbiedt op grond van leeftijd (en handicap, seksuele 
gerichtheid, godsdienst of levensovertuiging) bij onder andere de toegang tot goederen 
en diensten. 
Handicap of chronische ziekte:  De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte verbiedt het maken van onderscheid bij arbeid, het vrije beroep, 
primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en wonen. In 2012 is de Wet 
uitgebreid met openbaar vervoer. 
Burgerlijke staat: Deze grond heeft betrekking op onderscheid op grond van de in 
Nederland erkende vormen van samenlevingsverbanden. Onderscheid tussen mensen 
met en zonder kinderen kan echter leiden tot indirect onderscheid op grond van 
burgerlijke staat, omdat gehuwde mensen significant vaker kinderen hebben dan 
ongehuwde mensen. 
Niet-wettelijke gronden:  Het gaat hierbij om de meest uiteenlopende (vermeende) 
discriminatiegronden die vooralsnog niet onder de reikwijdte van de 
gelijkebehandelingswetgeving vallen: b.v. sociale of financiële positie, inkomen, 
woonplaats, postcode en het hebben van een strafblad. Daarnaast worden vanaf  
1 januari 2012 o.a. piercings, tatoeages, haardracht, kledingstijl, lichaamsgewicht en –
lengte onder niet-wettelijke gronden geregistreerd. 
Arbeidsduur: Het nadelig behandelen van personen met een parttime baan ten opzichte 
van personen met een fulltime baan. 
 
Antisemitisme en islamofobie: Naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen en 
discussies worden, om beter zicht te houden op islamofobie en antisemitisme, vanaf 
2014 meldingen over deze twee fenomenen apart in de meldingsoverzichten opgenomen.  
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Terrein 
2014: Klachten naar 

terrein % 
Arbeid 15,5 
Commerciële dienstverl. 4,5 
Buurt / Wijk 3,8 
Huisvesting 0,0 
Politie/Justitie/OM 2,2 
Onderwijs 1,9 
Media / Reclame 2,6 
Horeca / Amusement 1,2 
Sport / Recreatie 1,0 
Publiek / Politieke opinie 61,3 
Openbare ruimte 2,5 
Privésfeer 0,7 
Collectieve 
voorzieningen 2,1 
Overig  0,8 
Onbekend 0,0 
Totaal 100% 
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Analyse van de jaarcijfers 2014 van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (zie 
bijlage 1). 
 
Alvorens de jaarcijfers te analyseren is het noodzakelijk eerst een verklaring te geven 
voor een aantal (grote) verschillen met voorgaande jaren. In 2014 vroeg PVV-leider 
Wilders  op  de  avond  van  de  verkiezingsuitslagen  aan  zijn  toehoorders  of  zij  ‘meer  of  
minder Marokkanen’  wilden.  Dit  heeft  voor  veel  ophef  gezorgd.  Duizenden  mensen  deden  
aangifte of maakten melding van discriminatie bij een Antidiscriminatievoorziening, zoals 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Naar aanleiding van dit voorval heeft BGBF in 
2014 ruim 430 klachten geregistreerd. In de analyse wordt aan deze klachten 
gerefereerd  waar  gesproken  wordt  over  ‘  Wilders-meldingen’. 
 
Aantal klachten: 
- Het aantal klachten is in 2014 in vergelijking met 2013 gestegen met 236,5 % ( van 

309 naar 731). Deze stijging is veroorzaakt  door  het  grote  aantal  ‘Wilders-
meldingen’.  Zonder  deze  meldingen  en  aangiftes  is  er  sprake  van  een  lichte  daling  
van het aantal meldingen, namelijk 3,5 %. Sinds 2010 worden jaarlijks ongeveer 300 
meldingen geregistreerd. In 2014 gaat het om 298 meldingen. 

- In vergelijking met 2013 is te zien dat het percentage meldingen afkomstig uit 
Almere stijgt, terwijl het percentage meldingen uit de andere gemeentes iets daalt. 
In absolute aantallen is in alle gemeentes sprake van een stijging van het aantal 
meldingen.  Met  name  veel  inwoners  van  Almere  en  Lelystad  hebben  een  ‘Wilders-
melding’  gedaan.   

 
Veroorzakers: 
- De veroorzaker van de ervaren discriminatie is bij 28 % van de meldingen een 

organisatie of bedrijf. Dit percentage is beduidend lager dan in 2013 (toen 66%). 
Wanneer  de  ‘  Wilders-meldingen’  niet  worden  meegerekend,  is  de  veroorzaker  bij  
205 meldingen (69%) een bedrijf, ongeveer evenveel als in 2013 ( 204 keer). 

 
Slachtoffers:  
- Bij de percentages van de herkomst van de slachtoffers/melders is de grootste 

verschuiving te zien in het aantal mensen van Marokkaanse herkomst dat een 
melding  doet.  Ook  dit  heeft  te  maken  met  het  aantal  ‘  Wilders-meldingen’. 

- Ook veel melders met een Nederlandse achtergrond hebben aangifte of melding van 
de uitspraak gedaan, waardoor het aantal Nederlandse melders/slachtoffers 
eveneens duidelijk is toegenomen.  

- Als gekeken wordt naar de absolute aantallen valt op dat het aantal mensen van 
Surinaamse herkomst is afgenomen van 27 naar 17. Mensen uit overig Afrika (van 9 
in 2013 naar 17 in 2014) en overig Azië (in 2013 nog 9, nu 16) hebben juist vaker 
de weg naar Bureau Gelijke Behandeling weten te vinden. 

 
 
Discriminatiegronden: 
- Het percentage van de meldingen met betrekking tot herkomst/kleur/ras is eveneens 

toegenomen als gevolg  van  het  aantal   ‘Wilders-meldingen’  (75%  t.o.v.  45,6%).  Als  
hier   het   aantal   ‘Wilders–meldingen’      buiten   beschouwing   wordt   gelaten,   blijft   het  
aantal meldingen over herkomst de grootste groep (40,4%), gevolgd door leeftijd 
(12,7%)  en geslacht (10,8%).   

 
- Het aantal melding m.b.t. geslacht is in absolute aantallen toegenomen van 18 in 

2013 naar 34 in 2014. De stijging is mede veroorzaakt door het aantal 
personeelsadvertenties met een geslachtsvermelding en een stijging in het aantal 
meldingen van transgenders. 
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- Het aantal meldingen met als grond godsdienst is wederom toegenomen, van 12 in 
2012 via 23 in 2013 naar 26 (inclusief islamofobie) in 2014. 

 
- Het aantal meldingen met als grond seksuele gerichtheid is afgenomen. In 2013 

hadden nog 40 meldingen deze grond en in 2014 ging het om 26 meldingen. Een 
verklaring  is  dat  schelden  met  `homo’  tegen  ambtenaren  in  functie  minder  wordt  
gemeld.  

  
Maatschappelijke terreinen waarop de discriminatie-ervaring plaatsvond: 
- Door  de  ‘Wilders-meldingen’  is  in  2014  publieke/politieke opinie het terrein met in 

aantallen  en  procentueel  de  meeste  meldingen.  Zonder  de  ‘Wilders-meldingen’  is  
arbeidsmarkt, evenals in voorgaande jaren, het terrein waarop de meeste 
discriminatiemeldingen betrekking hadden, 37,9% in 2014. Commerciële 
dienstverlening (met 11,1%) en buurt/wijk ( met 19,4%), zijn ook terreinen met een 
hoog aantal meldingen.  

 
Toelichting oordelen (zie eveneens bijlage 1): 
Dit jaar konden veel dossiers nog niet afgesloten worden. Dit heeft te maken met het feit 
dat het OM heeft besloten een rechtszaak aan te spannen tegen PVV-leider Wilders, 
vanwege zijn vraag tijdens de avond van de gemeenteraadsverkiezingsuitslag. Wilders 
wordt vervolgd voor het beledigen van een groep mensen op grond van ras en aanzetten 
tot discriminatie en haat. Pas wanneer in deze zaak een ( definitieve) uitspraak is 
geweest, kunnen deze dossiers worden afgesloten. 
  
Om te voorkomen dat de conclusie wordt getrokken, dat er, waar niet het oordeel 
`discriminatie’  is  gegeven,  `wel  niets  aan  de  hand  zal  zijn’  geven  wij  graag  de  volgende  
toelichting op de oordelen: 
- Het  oordeel  `sprake  van  discriminatie’  mag  door  een  antidiscriminatievoorziening  

uitsluitend worden gegeven bij een uitspraak door de rechter, het College voor de 
Rechten van de Mens (voorheen CGB) of bestaande jurisprudentie. Waar een 
dergelijke uitspraak in een individuele zaak niet voorhanden is dient te worden 
gekozen  voor  `vermoeden  van  discriminatie’,  ook  wanneer  dit  vermoeden  (in  een  
percentage uitgedrukt) de 99 % haalt.  

 
- Een melding krijgt `geen  oordeel’  wanneer  BGBF  geen  eigen  onderzoek  heeft  kunnen  

doen, omdat b.v. de wederpartij medewerking weigert bij de hoor-
wederhoorprocedure, of de melder zelf - ondanks herhaald rappel - niet meer 
reageert.  

 
- Het  oordeel  ‘geen  sprake  van  discriminatie’  volgt  wanneer  er  een  gerechtelijke  

uitspraak met deze strekking ligt, maar ook waar er in Nederland nog geen dekkende 
wetgeving is op dit maatschappelijke terrein (zie bij de toelichting op de 
discriminatiegronden onder niet wettelijke gronden en uiterlijke kenmerken). 

 
Vergelijking met landelijk beeld: 
- De kerncijfers 2014 van de Landelijke Brancheorganisatie van 

Antidiscriminatiebureaus  (LBA) zijn op 21 maart beschikbaar gekomen. Een 
vergelijking tussen landelijk beeld en dat van Flevoland zal worden opgenomen in de 
monitor Cijfers BGBF 2010-2014,die in mei 2015 verschijnt. Bij het inrichten van de 
infrastructuur voor de antidiscriminatievoorzieningen is de overheid uitgegaan van 
gemiddeld 7,5 meldingen per 10.000 inwoners. Voor de Flevolandse situatie in 2014 
zou  dit  op  ongeveer  300  meldingen  uitkomen.  Dit  aantal  is,  zonder  de  ‘Wilders-
meldingen’  ook  ongeveer  gehaald,  namelijk  298.  
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1.1.2. Wat wordt er zoal gemeld? En wat wordt er vervolgens gedaan? 
 
Discriminatiegrond: geslacht 
Cliënte neemt contact op met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland met de melding dat 
zij niet in aanmerking komt voor een vast contract vanwege zwangerschap.  
Haar teamleidster heeft meerdere keren aangegeven dat zij na twee maal een half jaar 
contract te hebben gehad, een vast contract zou krijgen. Ondanks de belofte kreeg 
cliënte echter geen vast contract, maar opnieuw een half jaar contract. De opgegeven 
reden hiervoor was dat cliënte zwanger is.  Uiteindelijk heeft cliënte na afloop van haar 
tweede contract ontslag gekregen (geen contractverlenging).  
BGBF heeft een hoor- wederhoor brief gestuurd naar het bedrijf. Het  bedrijf heeft hierop 
gereageerd en vermeld dat het ontslag van cliënte niet wegens zwangerschap maar 
vanwege bezuinigingen zou zijn geweest.  
Vervolgens heeft BGBF het bedrijf gewezen op een e-mail van het bedrijf zelf waarin 
zwart op wit staat dat cliënte geen vast contract krijgt omdat zij zwanger is en gevraagd 
of het bedrijf bereid is om d.m.v. een gesprek tot een oplossing te komen.  Het bedrijf is 
ingegaan op het verzoek. Tijdens het  gesprek is afgesproken om cliënte tegemoet te 
komen door haar een schadevergoeding te betalen. (Cliënte wilde zelf niet naar dit 
bedrijf terug en had inmiddels een andere baan gevonden). 
 
Discriminatiegrond: geslacht 
Cliënte zit in een transitietraject van man naar vrouw. Dit heeft zij doorgegeven aan haar 
zorgverzekering met het verzoek om wijziging van naam en geslacht op haar zorgpasje. 
De zorgverzekering heeft meegedeeld dat het niet mogelijk is om de gevraagde 
wijzigingen uit te voeren. 
Cliënte heeft contact opgenomen met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, omdat zij de 
afwijzing door de zorgverzekering discriminerend vindt. Daarnaast heeft cliënte gemeld 
dat de zorgverzekering hierin niet consequent is, omdat zij anderen kent bij wie de 
wijzigingen wel zijn doorgevoerd.  
Op verzoek van BGB heeft de zorgverzekering alsnog de wijzigingen uitgevoerd.  
 
Discriminatiegrond: handicap/chronische ziekte 
Cliënte wil het bedrag van haar levensverzekering ophogen, maar dit verzoek is 
afgewezen o.g.v. psychische problemen. Cliënte heeft in het verleden een aantal 
zelfmoordpogingen gedaan.  
BGB heeft de regels van verzekeringen met betrekking tot risicofactoren uitgelegd.  
Daarnaast heeft BGB de cliënte geïnformeerd dat de Wet gelijke behandeling  
handicap/chronische ziekte (nog) niet geldt op het terrein commerciële dienstverlening. 
 
Discriminatiegrond: handicap/chronische ziekte 
Cliënte heeft via een uitzendbureau gesolliciteerd naar de functie van 
productiemedewerker. Zij moest alleen  nog  een  ‘veiligheidstest’  doen  en  als  zij  die  test  
met goed gevolg af zou leggen kon ze in de fabriek beginnen. Toen cliënte bij het 
uitzendbureau kwam om deze test te maken, werd haar gezegd dat de werkgever haar 
niet aan wilde aannemen, omdat zij gehoorapparaten draagt en daardoor geen 
gehoorbeschermers zou kunnen dragen. Cliënte is teleurgesteld naar huis gegaan en 
heeft Bureau Gelijke Behandeling ingelicht. BGBF heeft een hoor-wederhoorbrief 
gestuurd aan het uitzendbureau en in deze brief gewezen op de Wet Gelijke Behandeling 
handicap/chronische ziekte. Ook is er in de brief gevraagd wat de exacte reden van 
afwijzing was en tevens of er nader onderzoek is gedaan naar mogelijkheden om er voor 
te zorgen dat cliënte toch aan het werk zou kunnen, ondanks haar gehoorbeperking.  
Het uitzendbureau heeft vervolgens gebeld met BGBF en aangegeven dat zij met het 
bedrijf en met een juridisch adviseur hadden gesproken en inzagen dat hun handelwijze 
niet juist was. Zij wilden cliënte alsnog een kans geven te werken voor het bedrijf en   
boden aan een nieuwe afspraak te maken met cliënte voor het afleggen van de test. 
Cliënte heeft de test gehaald en kon vervolgens toch aan de slag bij het bedrijf. 
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Discriminatiegrond: leeftijd 
In de supermarkt naast een school hangt een briefje waarop staat vermeld dat maximaal 
4 scholieren tegelijk naar binnen mogen. Daarnaast moeten de scholieren herkenbaar 
zijn door verplicht een oranje mandje te nemen.  
Twee scholieren hebben contact opgenomen met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
omdat zij de behandeling beschouwen als discriminatie op grond van leeftijd.  
BGBF heeft de scholieren geïnformeerd  over huisregels die een supermarkt mag 
opstellen ter bescherming van haar eigendomsrecht. Daarnaast zijn de scholieren 
geïnformeerd over het feit dat de grond leeftijd op het terrein commerciële 
dienstverlening niet valt onder de gelijkebehandelingswetgeving.  
 
Discriminatiegrond: godsdienst en herkomst 
Cliënt woont ruim een jaar in zijn huidige woning. Al sinds het begin heeft hij problemen 
met een buurman. Cliënt is moslim. De buurman roept dingen naar hem over zijn geloof,  
moslim-zijn en herkomst. Ook stuurt hij hem via Facebook allerlei haatmails met 
beledigende teksten over hem en zijn geloofsgenoten. Cliënt heeft de wijkagent op de 
hoogte gesteld van de problemen en in eerste instantie om buurtbemiddeling gevraagd. 
Op een gegeven moment is cliënt echter ook fysiek bedreigd door de buurman en heeft 
toen besloten aangifte te doen. Vervolgens heeft cliënt Bureau Gelijke Behandeling op de 
hoogte gebracht van de situatie. BGBF heeft hem advies gegeven en afgesproken de 
zaak te blijven volgen en deze ter sprake te brengen tijdens het  Regionaal Discriminatie 
Overleg. Dit is ook gedaan. 
De buurman is verhoord en uiteindelijk heeft er een zitting plaats gevonden, waarbij ook 
BGBF aanwezig was. Tijdens deze zitting erkende de buurman dat hij bewust heeft 
gediscrimineerd en gekwetst. Hij is veroordeeld tot een geldboete, gedeeltelijk 
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, wegens eenvoudige belediging (Art.266 
Sr) en het beledigen van een groep (Art.137c Sr). 
BGBF heeft na de uitspraak contact gehad met melder over de uitspraak en de 
consequenties hiervan. Er is advies gegeven direct aangifte te doen als buurman toch 
weer haatmails stuurt en ook BGBF dan op de hoogte te stellen. Ook zal de wijkagent op 
de hoogte gebracht worden van de veroordeling. 
 
Discriminatiegrond: Nationaliteit 
Cliënt heeft voor zichzelf een telefoonabonnement afgesloten via een bedrijf  van een 
winkelketen, waarbij hij een gratis toestel en tablet kreeg. Toen zijn partner ook van 
deze aanbieding gebruik wilde maken, werd gezegd dat zij een Nederlands 
identiteitsbewijs, zoals paspoort of rijbewijs moest laten zien. Deze partner heeft echter 
geen Nederlandse identiteitspapieren en ook het overleggen van haar verblijfsvergunning 
bij haar papieren was niet voldoende om het abonnement te kunnen afsluiten.  
Cliënt heeft melding van het voorval gedaan bij BGBF. BGBF heeft een hoor-
wederhoorbrief verstuurd aan het bedrijf en daarbij een aantal oordelen m.b.t. 
discriminatie op grond van nationaliteit van het College voor de Rechten van de Mens 
over soortgelijke zaken meegestuurd. BGBF heeft gevraagd - naar aanleiding van deze 
oordelen - de partner van cliënt alsnog in de gelegenheid te stellen het desbetreffende 
abonnement af te sluiten. 
Het bedrijf heeft gereageerd dat de problemen in de software zaten. In het systeem 
konden alleen Nederlandse identiteitsbewijzen worden verwerkt. De desbetreffende 
medewerkers waren onvoldoende op de hoogte van andere mogelijkheden het 
abonnement  in  zo’n  geval  toch  af  te  sluiten.  Aan  de  partner  van  cliënt  is  alsnog  de  
gelegenheid gegeven het gewenste abonnement af te sluiten. Het bedrijf heeft om 
herhaling te voorkomen de medewerkers geattendeerd en geïnformeerd hoe voortaan te 
handelen in deze situaties. 
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1.1.3. Enquête 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. Aan de hand van vragen kunnen cliënten 
aangeven of zij tevreden zijn over de ondersteuning door de medewerkers, over de 
stappen die zijn ondernomen, over het eventuele resultaat van de klachtbehandeling en 
over het omgaan met hun privacy. In de enquête wordt cliënten tevens gevraagd een 
rapportcijfer te geven voor de geboden hulp. Tot slot kunnen zij aangeven of zij bij een 
volgende discriminatoire ervaring opnieuw contact met het bureau zouden opnemen en 
of zij eventuele suggesties of verdere opmerkingen hebben. 
 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland verstuurt de enquêtes, inclusief een geadresseerde 
en gefrankeerde retour envelop, zodat cliënten de enquête kosteloos kunnen 
terugsturen. De enquêtes worden anoniem verwerkt. 
 
In 2014 heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland slechts 16 enquêtes retour 
ontvangen. Het gemiddelde cijfer dat deze 16 cliënten voor de geboden hulp geven komt 
uit op 7,8. Er werd 1 keer een 9,5 , 5 keer een 9, 1 keer een 8,5,  5 keer een 8, 
tweemaal een 6, en 1 keer een 2 gegeven.  
De  vraag  “Is  er    zorgvuldig  omgegaan  met  uw  gegevens?”  werd  door  12  cliënten  met    
“ja”  beantwoord.  De  vraag  “Zou  u  bij  discriminatie weer een klacht indienen bij Bureau 
Gelijke  Behandeling?”  is  door  13    cliënten  met  “ja”  beantwoord.  De  overige  cliënten  
hebben deze vragen niet ingevuld.  
De onderstaande tabel geeft aan in hoeverre cliënten tevreden zijn over de 
ondersteuning van de medewerker(s) van Bureau Gelijke Behandeling. Omdat niet alle 
cliënten alle vragen hebben beantwoord is het totaal aantal bij sommige vragen lager 
dan 16. 
 

 
slecht  matig voldoende goed  uitstekend totaal 

bereikbaarheid bureau 
  

1 10 5 16 
beschikbare tijd medewerker 1 

 
2 7 6 16 

deskundigheid medewerker 1 
 

1 6 6 14 
persoonlijke behandeling 1 

 
3 5 6 15 

bruikbaarheid verkregen 
informatie 1 

 
3 5 5 14 

nakomen van afspraken 1 1 1 5 7 15 
stappen genomen n.a.v. klacht 

 
2 1 3 7 13 

resultaat klachtbehandeling 1 1 4 2 4 12 

       
       In de enquête is ook ruimte voor opmerkingen. Hier is door twee personen gebruik van 
gemaakt. De volgende opmerkingen zijn geplaatst: 
 

x Ga zo door. Professioneel opgestelde mensen met know how verdienen een 
compliment 
 

x Het resultaat was teleurstellend door het bureau waar de klacht om ging, niet 
door BGBF 
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1.2. Registratie van klachten en rapportages aan gemeenten conform de eisen 
 die de wet stelt. 
 
 Medio 2011 is LBAnet in gebruik genomen, het registratiesysteem van de 
 Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA), dat voldoet 
 aan  de eisen van de WGA en privacy-vereisten van het College Bescherming 
 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). 
 
 Medio februari 2015 heeft Bureau Gelijke Behandeling alle Flevolandse gemeenten 
 een ingevulde rapportagegenerator 2014 gestuurd (zie : bijlage 1), zodat deze 
 gemeenten tijdig (dwz. vóór 1 april 2015) aan het ministerie van BZK kunnen 
 rapporteren. De gemeente Zeewolde heeft de ontvangst hiervan onder dank 
 bevestigd en daarnaast hebben zowel de burgemeester van Dronten als een 
 ambtenaar van de gemeente Lelystad informatieve vragen gesteld.     
 
1.3. Samenwerking met Openbaar Ministerie en politie in Regionaal 
 Discriminatie Overleg (RDO). 
 
 Het RDO van Openbaar Ministerie, Politie Flevoland en Bureau Gelijke Behandeling  
 wordt in principe een maal per 4 maanden gehouden, in 2014 op 12 maart en 11 
 juni. Het voor 3 december geplande overleg is verplaatst naar januari 2015. 
 Politie Flevoland en Bureau Gelijke Behandeling ontmoeten elkaar maandelijks in 
 het zgn. klein RDO. Tijdens dit laatste overleg zijn in 2014 de belangrijkste trends 
 en ontwikkelingen besproken en tevens de resultaten van de 14-daagse query op 
 discriminatieverwante woorden binnen het registratiesysteem van Politie 
 Flevoland. Deze query maakt de discriminatie-aspecten binnen commune delicten 
 zichtbaar. 
 Het RDO vindt plaats samen met collega-adv en politie-contactpersoon van Gooi 
 en Vechtstreek. 
 In reactie op de groeiende onvrede bij politie en BGBF over het gebrek aan 
 terugkoppeling van de zijde van het Openbaar Ministerie die al in 2013 
 geconstateerd werd en waar in 2014 eerder een verslechtering in optrad dan een 
 verbetering, kondigde BGBF aan een klacht te willen neerleggen bij de 
 hoofdofficier van Midden Nederland. Vervolgens werd de Officier van justitie, 
 belast met discriminatiezaken, vervangen. Dit leidde echter niet tot de zo zeer 
 gewenste verbetering, aangezien deze nieuwe officier aangaf alle zaken eerst met 
 zijn voorganger te willen overleggen.  
 BGBF vindt het bijzonder  zorgelijk  dat  de  `Aanwijzing  discriminatie’  op  deze  wijze  
 niet kan worden uitgevoerd. Voor cliënten van BGBF is de situatie zeer 
 onbevredigend. Soms duurt het jaren voor zij horen of er iets met hun aangifte bij 
 de politie zal worden gedaan.    
   Of dit een landelijk beeld is? 
 
Op 29 maart 2015 schrijft de NRC: 
29/3/2015- Van de ongeveer 3600 gevallen van discriminatie die in 2013 bij de politie zijn 
gemeld en de bijna 1600 aangiften, werden er 83 opgenomen door het Openbaar Ministerie. 
Dat is sinds de registratie van discriminatiezaken in 1998 begon het laagste aantal, meldt het 
KRO-NCRV-programma De Monitor op basis van een intern rapport van het OM. Het lage 
aantal zaken laat zich niet alleen verklaren door een daadwerkelijke daling van discriminatie 
of een verminderde bereidheid om aangifte te doen, zo citeert De Monitor het OM-rapport. 
 © NRC http://www.nrc.nl/ 

http://demonitor.ncrv.nl/discriminatie/heeft-aangifte-doen-van-discrimi
http://demonitor.ncrv.nl/discriminatie/heeft-aangifte-doen-van-discrimi
http://www.nrc.nl/
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1.3.1. Politiecijfers discriminatie 2014. 
 
De contactpersoon discriminatiezaken van Politie Flevoland houdt – conform landelijke 
richtlijnen – een EXCELbestand bij, waarin primaire gegevens van alle aangiften en 
mutaties die mogelijk discriminatoir van aard zijn, worden bijgehouden. BGBF krijgt met 
enige regelmaat een update van dit EXCELbestand. De stichting neemt de aangiften en 
mutaties op in LBAnet met als bron: geregistreerd door politie. Dit is uitsluitend bedoeld 
voor monitoring en registratie van de mogelijk discriminatoire voorvallen in Flevoland. De 
verantwoordelijkheid voor onderzoek blijft vanzelfsprekend volledig bij de politie, die 
voor vervolging bij het Openbaar Ministerie. De meldingen en de bijbehorende 
vervolgacties worden besproken tijdens het regionaal Discriminatie Overleg (RDO) van de 
drie betrokken partijen. 
 
Vanaf januari 2015 zal de politie-query landelijk worden uitgelezen en worden ingevuld in 
regionale overzichten. Bij het schrijven van dit jaarverslag – eind maart 2015 – moet 
echter worden geconstateerd dat BGBF nog geen enkel zaaksoverzicht heeft ontvangen. 
De regionale contactpersoon discriminatie van de politie geeft aan dat sprake is van een 
landelijk probleem. 
 
Cijfers 2014: 
 
Almere 234 
Dronten 10 
Lelystad 81 
Noordoostpolder 6 
Urk 2 
Zeewolde 5 
Totaal 338 
 
Politiemeldingen 2014 per grond: 
 
herkomst, kleur, ras  319 
seksuele gerichtheid 15 
godsdienst 2 
geslacht 1 
politieke gezindheid 1 
totaal 338 
 
Toelichting: Bij de meldingen herkomst, kleur, ras is sprake van 3 aangiften 
antisemitisme en 7 hakenkruizen. 
 
 
Politiemeldingen per gemeente: 
 
Almere  
herkomst, kleur, ras 224 
seksuele gerichtheid 8 
geslacht 1 
politieke gezindheid 1 
totaal 234 
 
Toelichting: Bij de meldingen herkomst, kleur, ras is sprake van 3 aangiften 
antisemitisme en 2 hakenkruizen. 
 
 
 



19 

 

Dronten  
herkomst, kleur, ras 9 
godsdienst 1 
totaal 10 
 
Toelichting: In de aangifte godsdienst is sprake van islamofobie. 
 
 
  
Lelystad  
herkomst, kleur, ras 77 
seksuele gerichtheid 4 
totaal 81 
 
Toelichting: Bij de aangiften wegens herkomst, kleur, ras is sprake van 3 hakenkruizen. 
 
 
Noordoostpolder  
herkomst, kleur, ras 5 
seksuele gerichtheid 1 
totaal: 6 
 
Toelichting: Bij de aangiften herkomst, kleur, ras is sprake van een hakenkruis. 
 
 
Urk  
herkomst, kleur, ras 1 
seksuele gerichtheid 1 
totaal 2 
 
Toelichting: De aangifte herkomst, kleur, ras betreft een hakenkruis. 
 
 
Zeewolde  
herkomst, kleur, ras 3 
seksuele gerichtheid 1 
godsdienst 1 
totaal 5 
 
Toelichting: De aangifte godsdienst betreft islamofobie. 
 
1.3.2. Analyse en commentaar politie-cijfers: 
 
Het aantal aangiften/mutaties is in verhouding tot 2013 gestegen: nam de politie in 2013 
nog 54 aangiften/mutaties op, in 2014 waren dit er 338. 
Deze stijging heeft te maken met de aangiften tegen dhr. Wilders wegens zijn uitspraak 
over  `minder,  minder  Marokkanen’  na  de  uitslag  van  de  gemeenteraadsverkiezingen  op  
19 maart 2014. 
De aangiften/mutaties vanuit Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde 
hebben dan ook dit maal vooral betrekking op de grond: herkomst, kleur, ras.   
 
Werden in 2013 in tegenstelling tot eerdere jaren geen aangiften/mutaties ontvangen 
vanuit Urk, in 2014 waren het er 2. (Herkomst, kleur, ras en seksuele gerichtheid). Geen 
van de inwoners van Urk heeft aangifte tegen dhr. Wilders gedaan. 
Het aantal aangiften/mutaties met een duidelijke uiting van antisemitisme was in 2013 4, 
in 2014 water het er 3. 
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Het aantal aangiften. mutaties met een duidelijke uiting van islamofobie was in 2014 2. 
In voorgaande jaren is bij de grond godsdienst de subcategorie islamofobie niet apart 
geregistreerd. Gezien de maatschappelijke en politieke discussie zal dit vanaf 2014 wel 
gebeuren. In de uitspraken van dhr. Wilders wordt ditmaal niet naar een godsdienst (de 
islam), maar naar een etniciteit verwezen (Marokkanen). 
 
In 2014 heeft 1 aangifte/mutatie betrekking op de grond geslacht en 1 is gedaan op 
grond van politieke gezindheid. In 2013 zijn geen aangiften/mutaties ontvangen die 
betrekking hebben op een van deze gronden. 
 
1.4. Monitoring en onderzoeken. 
1.4.1. De provinciale trendrapportage discriminatie biedt gemeenten, beleidsmakers en 
samenwerkingspartners inzicht in de ontwikkelingen binnen Flevoland op het terrein van 
ongelijke behandeling en vormt voor Bureau gelijke Behandeling Flevoland zelf een 
belangrijke bron voor het stellen van prioriteiten bij het ontwikkelen van projecten. 
De monitor met een analyse van de meldcijfers 2010-2014 verschijnt in mei 2015. 
1.4.2. Brochure werkgevers- en werknemersorganisaties uit werkplan 2014: nog niet 
gerealiseerd, wel gekozen voor andere aanpak discriminatie bij werving en selectie, 
namelijk via aanbod training `selecteren zonder vooroordeel. 
In juni 2014 heeft de nieuwe voorlichter van BGBF deelgenomen aan een train de 
trainercursus door het College voor de Rechten van de mens (CRM). Deze cursus had 
betrekking  op  de  training  `Selecteren  zonder  vooroordelen,  Voor  de  beste  match’,  
ontwikkeld door het CRM en gefinancierd met subsidie van het PROGRESSprogramma 
van de Europese Unie. De training kan ingezet worden in de arbeidsmarkt voor 
volwassenen en/of studenten met een focus op HR-P&O professionals. Bureau Gelijke 
Behandeling zal deze training uitzetten in 2015 en zich daar bij met name richten op het 
bedrijfsleven (ook MKB, waartoe in Flevoland veel bedrijven kunnen worden gerekend).  
1.4.3. Monitor LHBT-meldingen (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en 
Transgenders). BGBF heeft de meldingen over seksuele gerichtheid van de afgelopen 5 
jaren verzameld en geanalyseerd. Dit rapport wacht inmiddels al een jaar op de 
aanvullingen van het OM over de afhandeling van de aangiften van LHBT-ers in 
Flevoland. 
1.4.4. Advies voor buurtbemiddeling en Flevolandse woningcorporaties met 
expertmeeting (werkplan 2014: nog niet gerealiseerd ivm verwerking door 
klachtbehandeling van de grote aantallen Wilders-meldingen en het contact met 
gemeenten, zelforganisaties en moskeeën hierover). Activiteit is nu gepland voor 2015. 
 
1.5.  PR-activiteiten gericht op de totaliteit van het werkgebied om de 
naamsbekendheid van de WGA-voorziening te bevorderen. 
- in stand houden van een actuele website met meldmogelijkheid: in 2014 is gewerkt aan 
een nieuwe website waarbij het zelf plaatsen van content eenvoudiger is dan bij de 
huidige versie. Ook wordt een Twitterfeed toegevoegd. De website zal in het tweede 
kwartaal van 2015 worden gelanceerd. 
- digitale nieuwsbrieven. Naast de 3 algemene nieuwsbrieven is het nieuwe   
voorlichtingsaanbod aan BO en VO-onderwijs digitaal verspreid. 
- persberichten.  
- voorlichting netwerk over het melden van discriminatie en de mogelijkheden binnen de 
klachtbehandeling: een verantwoording van de activiteiten in 2014 op dit terrein is 
opgenomen onder 2.  
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1.6. Diversen. 
 
1.6.1. Wijzigingen in discriminatiewetgeving. 
 
Wet passend onderwijs: 
 
Sinds 1 augustus 2014 geldt de Wet passend onderwijs voor alle basis- en middelbare 
scholen. Passend onderwijs moet er toe leiden dat leerlingen met een beperking niet 
langer thuis zitten, omdat zij telkens door een school geweigerd worden bij aanmelding. 
De school waar een leerling met ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt is 
verantwoordelijk voor plaatsing van de leerling. Als plaatsing op de school van 
aanmelding niet mogelijk is, is het schoolbestuur verplicht te zorgen voor passend 
onderwijs op een andere school.  
Op grond van de Wet gelijke behandeling Handicap of chronische ziekte hadden ook voor 
1 augustus alle leerlingen met een beperking al recht op gelijke behandeling in het 
onderwijs. De Wet geldt voor toegang tot onderwijs, het aanbieden van onderwijs, het 
afnemen van toetsen en het afronden van onderwijs. De Wet geldt voor alle leerlingen 
met een fysieke, psychische, verstandelijke, intellectuele of zintuigelijke beperking. 
Op grond van deze Wet is een school verplicht te onderzoeken of een leerling met behulp 
van aanpassingen op de school terecht kan. Eerder kon een school een leerling weigeren 
als aanpassingen te duur of te ingewikkeld waren, en moest dit dan wel goed motiveren. 
Door de wet passend onderwijs is een school nu verplicht te zorgen voor passend 
onderwijs, eventueel op een andere school. 
 
VN-verdrag handicap 
Op 30 maart 2007 heeft Nederland het VN-verdrag inzake de Rechten van personen met 
een Handicap ondertekend, maar nog niet goed gekeurd. Dit verdrag vertelt wat landen 
moeten doen om te komen tot een inclusieve samenleving die open staat voor mensen 
met allerlei soorten handicaps. Het verdrag richt zich ook op onderwijs. Naar verwachting 
wordt het VN-verdrag in de zomer van 2015 geratificeerd door het kabinet. 
 
1.6.2. Intervisie klachtbehandeling. 
Vier keer per jaar  vindt  intervisie  plaats  tussen  de  klachtbehandelaars  uit  de  regio’s  Gooi  
en Vechtstreek, Midden Nederland, Zaanstreek Waterland en Flevoland. Aan de hand van 
casuïstiek wisselen zij kennis uit en hebben zij gelegenheid ervaringen te delen. 
 
 
2  Producten gastlessen, trainingen, voorlichting, helpdesk, (beleids)advisering, 
publiciteit en overige preventieactiviteiten. 
 
2.1. Gastlessen onderwijs. De voorlichter van BGBF vertrekt met wederzijds 
goedvinden per 1 september 2014 na een lange periode van ziekte (vanaf 1 januari 
2014). Met de nieuwe voorlichter wordt afgesproken zich, gezien haar opleiding en 
ervaring,  in eerste instantie met name te richten op voorlichting aan volwassenen en de 
periode september-december 2014 te gebruiken voor deskundigheidsbevordering op het 
terrein van gastlessen discriminatie en vooroordelen in het BO- en VO onderwijs. Ook 
dient zij in deze maanden een nieuw en passend aanbod voor de scholen te ontwikkelen.  
Inmiddels (maart 2015) zijn de gastlessen over vooroordelen en discriminatie op scholen 
hervat: in de periode 1 januari-31 maart 2015 zijn 26 gastlessen gegeven: 13 in Almere, 
11 in Lelystad en 2 in Emmeloord.    
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2.1.1. Standwerk en discriminatiequiz.  
Voor het standwerk in 2014 is een discriminatiequiz ontwikkeld, waar deelnemers 10 
vragen kregen voorgelegd met de opdracht aan te geven of bij de casus volgens de 
Nederlandse wetgeving sprake is van discriminatie. Wie meedeed kreeg een merkstift 
met een oproep ongelijke behandeling te melden, voor de winnaars was er een 
cadeaubon. De gekozen voorbeelden gaven veel reden tot discussie aan de kraam. Alle 
deelnemers kregen de juiste antwoorden thuis gezonden met informatie over de bewuste 
wetsartikelen en een oproep discriminatie vooral te melden (eigen ervaringen, maar ook 
voorvallen van derden waarbij men getuige is). Op deze wijze heeft BGBF meer dan 500 
mensen voorlichting kunnen geven over discriminatie en zelf een beter inzicht gekregen 
in de mate waarin Flevolanders op de hoogte zijn van de antidiscriminatiewetgeving.  
Veel mensen wisten niet dat een vrouw vanwege haar zwangerschap niet mag worden 
ontslagen. Ook zijn velen van mening dat een horeca-eigenaar het recht heeft zelf te 
bepalen wie hij of zij aan de deur weigert. Hier gelden echter huisregels die in 
overeenstemming moeten zijn met de discriminatiewetgeving. De uitzondering die de 
AWGB aan religieuze organisaties biedt om uitsluitend personeelsleden met deze 
religieuze overtuiging te werven (voorbeeld: het Leger des Heils zoekt medewerker met 
christelijke overtuiging) was bij sommigen wèl, maar bij anderen niet bekend. BGBF 
houdt bij toekomstige voorlichtingen en tijdens trainingen rekening met de uitkomsten 
van de quiz (zie ook 2.1.2.)   
 
Overzicht festivals waar BGBF in 2014 met een stand aanwezig was: 
 
Bevrijdingsfestival 5 mei, Almere 
Ontmoetingsfestival 18 mei, Lelystad 
Visserijdagen 31 mei, Urk 
Bondrufestival 28 juni, Lelystad 
Waterwijkfestival 30 augustus, Lelystad 
Cultuurfestival 13 september, Zeewolde 
Pieperfestival 13 september, Emmeloord 
 
Een poging een kraam te huren tijdens de Meerpaaldagen in Dronten mislukte, er was 
geen ruimte meer beschikbaar. Voor 2015 geldt dat BGBF zich eerder bij de organisatie 
van de Meerpaaldagen zal melden. (Situatie maart 2015: inschrijving gelukt!). 
 
2.1.2. Informatiemateriaal aan Flevolandse verloskundigen/consultatiebureaus. 
Omdat BGBF signalen kreeg dat discriminatie van zwangere vrouwen, mogelijk onder 
invloed van de crisis, toenam is in april een mailing verstuurd aan alle 
verloskundigenpraktijken en consultatiebureaus in Flevoland (brief met posters en folder 
BGBF).  
 
In de brief werd gewezen op Artikel 7:646 van het Burgerlijk Wetboek, waar staat:  
De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan 
van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de 
arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de 
opzegging van de arbeidsovereenkomst. 
 
Dit geldt zowel voor direct als indirect onderscheid. Onder direct onderscheid wordt mede 
verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. In de brief 
werd gevraagd of verloskundigen hun cliënten wilden wijzen op het bestaan van BGBF 
wanneer zij hoorden dat een vrouw op haar werk te maken had met discriminatie 
vanwege haar zwangerschap, zodat BGBF deze vrouwen kan bijstaan en adviseren bij 
mogelijkheden om hier iets tegen te doen.  
De brief heeft geleid tot een toename in het aantal meldingen rond zwangerschap en 
discriminatie (zie ook de eerste casus onder 1.1.2.). 
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In juli werd een brief verstuurd waarin werd bedankt voor de reacties tot dan toe en 
werd een afschrift van de eerdere brief meegestuurd als bijlage, om zo nogmaals de 
aandacht op het onderwerp te vestigen. 
 
 
2.1.3. Overige gegeven voorlichtingen en trainingen:  
25 maart:  Groot team Overleg, Zeewolde 
20 mei :  Voorlichting aan stagiaires over discriminatiewetgeving 
27 mei:  Presentatie in Sociaal Café, Almere-Buiten 
17 juni:  Voorlichting medewerkers Juridisch Loket, Almere 
25 september: Voorlichting Sociaal Café Almere Stad Oost 
6 oktober:  Voorlichting diaconie Protestantse gemeente, Lelystad 
7 oktober:  Voorlichting medewerkers Juridisch Loket, Almere (deel 2) 
18 oktober:   Interview ( 60 minuten) lokale omroep Noordoostpolder 
28 oktober:  Training startende gespreksleiders Dag van de Dialoog, Almere 
30 oktober:  Training gevorderde gespreksleiders Dag van de Dialoog, Almere 
3 november:  Training gevorderde gespreksleiders Dag van de Dialoog, Lelystad. 
11 november: Voorlichting Surinaamse ouderen: Huiskamer Erbij, Almere 
10 december:  Voorlichting aan SPH-studenten Windesheim, Almere 
 
Een van de klachtbehandelaars heeft op verzoek van het Juridisch Loket in Almere 2 
ochtenden voorlichting gegeven over antidiscriminatierecht. 
Aan de hand van casussen hebben de juristen kunnen oefenen met strafrechtartikelen, 
Algemene Wet Gelijke Behandeling en ARBOwet. Zij gaven aan ervaring te hebben met 
soortgelijke casussen, maar niet te weten dat deze ook onder het antidiscriminatierecht 
vielen. Daarnaast zijn de medewerkers geïnformeerd over de werkwijze van Bureau 
Gelijke Behandeling en het belang van melden en doorverwijzen. 
De voorlichting aan het Juridisch Loket heeft direct tot meer doorverwijzingen naar BGBF 
geleid. 
 
Groot Team Overleg, Zeewolde. 
Bureau Gelijke Behandeling participeert in het Groot Team Overleg (GTO) in Zeewolde 
waar het bureau enerzijds andere organisaties informeert over de werkwijze van en 
ontwikkelingen binnen de stichting en anderzijds door de andere deelnemers 
geïnformeerd wordt. Tijdens het GTO worden ook de activiteiten en werkzaamheden van 
Bureau Gelijke Behandeling in Zeewolde onder de aandacht gebracht.  
Consulent klachtbehandeling of medewerker preventie namen in 2014  deel aan het GTO 
en gaven op 25 maart een voorlichting over discriminatie en het werk van Bureau Gelijke 
Behandeling. Er werd deel genomen aan de Cultuurmarkt op 13 september. 
 
 
2.1.4. Netwerkcontacten: 
7 januari:  Nieuwjaarsreceptie lelystad 
12 januari:  Roze ambassadeurs, Utrecht 
24 januari:  Bijeenkomst maatschappelijke organisaties ESF-subsidies, Almere 
13 februari:  Overleg met organisator Rainbowevent, Lelystad. 
3 maart:  Overleg met organisatie bijeenkomst: Hoe roze-vriendelijk is  
   Lelystad? 
3 maart:  Overleg de Schoor over aanpak etnic profiling 
4 maart:  Overleg Kwintes, Almere 
6 maart:  deelname Wereldcafé, thema diversiteit, Lelystad. 
7 maart:  Congres Vrouw en Veiligheid, Utrecht 
10 maart:  Adviesgesprek organisatie die festival over discriminatie wil houden 
10 maart:  Bijeenkomst: Hoe roze-vriendelijk is Lelystad? 
17 maart:  Congres Inclusieve Stad, Almere 
19 maart:  Overleg woonzorgcentrum over diversiteit en Roze Loper 
20 maart:   Overleg Kwintes, Almere 
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25 maart:  Overleg politie Almere: etnisch profileren, diversiteit bij politie. 
26 maart:  Regiobijeenkomst Roze Ambassadeurs 
31 maart:  Overleg CMO over toegankelijkheid busvervoer, Lelystad 
3 april:  Overleg Roze 50+, Almere 
3 april:   Politieke markt, Almere  
4 april:  Bespreking  raadslid:  situatie  LHBT’s,  Dronten 
17 april:  Breed team overleg, Emmeloord   
18 april:  Overleg Flevomeerbibliotheek, Lelystad 
23 april:  Overleg ROSA deurpanel met gemeente en politie, Almere 
24 april:   Inspreken raad Lelystad over aanpak Marokkaanse risicojongeren 
15 mei:  Afscheid wethouder Meta Jacobs, Lelystad 
30 mei:  Overleg raadslid over LHBT-beleid, Dronten 
4 juni:   Gesprek moderamen Ontmoetingskerk, Lelystad 
4 juni:   Avanti, seminar Selecteren zonder vooroordeel 
14 juni:  Kermes Turkse moskee Osmanli, Lelystad 
23 juni:  Opening nieuw kantoor CMO Flevoland, Lelystad 
26 juni:  Evaluatie met Verwey Jonkerinstituut van GSA Roze 50+ 
2 juli:   Gesprek Interactcontour over mogelijkheden Café OK, Lelystad 
9 juli:    Overleg gemeente Almere nav halfjaarrapportage 
15 juli:  Overleg ANBO, Lelystad 
21 augustus:  Overleg gemeente Almere 
25 augustus:  Overleg ROSA deurpanel, gemeente Almere 
3 september:  Overleg Interactcontour over plaatsing vrijwilliger 
4 september:  Overleg Kwintes, ESF, Almere 
8 september:  Gehoord worden door rechter-commissaris ikv discriminatiezaak 
   Almere 
9 september:  Bijeenkomst over ROSA deurpanel, Almere 
15 september: Verkenning mogelijkheid Roze Viering PGL, Lelystad  
17 september: Afstemming over avond moskeeën, kerken en liberaal joodse  
   gemeente, Almere 
24 september: Kennismaking nieuwe directeur ADV Limburg 
25 september: Afscheid Thea Laffra 
26 september: Klankbordbijeenkomst Roze 50+ Woerden 
29 september: Overleg met ROMA, de Nieuwe Generatie, Lelystad 
6 oktober:  bijeenkomst Roze Loper, Woerden 
8 oktober:  Vergadering met woonzorgcentrum over diversiteit, Lelystad 
22 oktober:  vergadering over thema-avond voor moskeeën, kerken en liberaal 
   joodse gemeente, Almere 
23 oktober:  Voorbereiding met cotrainer Dag van de Dialoog, Almere 
23 oktober:  Overleg met Amnesty International over etnisch profileren,  
   Amsterdam 
30 oktober:  30 jarig bestaan de Schoor, Almere 
6 november:  Overleg Flevomeerbibliotheek, Lelystad 
10 november: Gespreksleiding dialoogtafel in Read Shop, Almere  
10 november: Workshop MTH (accountant), Lelystad 
13 november: Open dialoogtafel Hanzeborg, Lelystad 
1 december:  Overleg ROSA deurpanel, Almere 
16 december:  Opening activiteiten de Nieuwe Generatie, Lelystad 
17 december:  Overleg moskeeën, kerken en liberaal joodse gemeente, Almere 
18 december:  initiatief te komen tot ondersteuningsstructuur moslim-LHBT-ers, 
   Lelystad 
23 december:  Estafettedialoog JVSA, Almere  
 
Breed overleg WMO, Noordoostpolder. 
In 2014 heeft preventiemedewerker deelgenomen aan Breed Overleg WMO in de 
Noordoostpolder. Hiermee wil Bureau Gelijke Behandeling de gelijke 
behandelingswetgeving rond handicap en chronische ziekte onder de aandacht brengen 
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en zich op de hoogte blijven stellen van de ontwikkelingen op dit terrein in de 
Noordoostpolder. Melden van discriminatie blijft belangrijk!  
Posters/flyers betreffende alle discriminatiegronden: meld discriminatie, ontwikkeld door 
Bureau Gelijke Behandeling, kregen ruim aandacht en flyers werden uitgereikt.  
De deelnemers aan Breed Overleg WMO worden op de hoogte gehouden van bezoek door 
roze ambassadeurs in Flevoland aan de woonzorgcentra/zorginstellingen in NOP i.v.m. 
homobeleid. (Roze) activiteiten van Bureau Gelijke Behandeling worden onder de 
aandacht gebracht. Met Kwintes zijn afspraken gemaakt voor een voorlichting over 
discriminatie. 
 
Bijeenkomst Krachtig Noordoostpolder 
De voorlichter van Bureau Gelijke Behandeling woont op 13 maart een bijeenkomst bij 
van  Krachtig  Noordoostpolder  in  ’t  Voorhuis  in  Emmeloord. 
Zij participeert later die dag in het deelprogramma: Ideeëncarrousel. 
 
Op 10 december heeft een medewerker van BGBF deelgenomen aan het debat in de 
Nieuwe Bibliotheek Almere over radicalisering. Na afloop van dit debat heeft de ook 
aanwezige klachtbehandelaar signalen opgevangen van organisaties die met en/of voor 
moslimjongeren werken. Met een van deze organisaties is een vervolgoverleg gepland. 
  
 
2.1.5. Nasleep Wilders-meldingen (tevens: (beleids)advisering). 
Al snel na de uitspraken van Geert Wilders op 19 maart over `minder, minder 
Marokkanen’  ontstaan  bij  sommigen  in  de  moslimgemeenschap  gevoelens van angst. 
BGBF vraagt de colleges in 5 Flevolandse gemeenten een gebaar te maken naar deze 
moslims en te laten weten dat deze gevoelens van angst gehoord en gezien zijn. Alle 5 
burgemeesters geven gehoor aan deze oproep, elk op hun eigen wijze. 
Voor BGBF breekt een intensieve tijd aan, waarin het naast het te woord staan van de 
melders ook nodig is informatie te geven aan hen die aangifte willen doen, bv `dat een 
digitale aangifte van discriminatie in juridische zin geen aangifte is, maar leidt tot een 
mutatie’… 
Ook bezoekt BGBF de Aboe Bakr en de Omar Ibn Al Khattab moskee in Almere om 
voorlichting te geven. Dit gebeurt eveneens bij de vrouwenorganisatie INSAF in Lelystad. 
Met de ambtelijke ondersteuning van de gemeenten Emmeloord, Lelystad, Almere en 
Dronten is contact.   
BGBF overlegt meermalen met politie Flevoland hoe en waar het proces van aangifte 
doen kan worden gestroomlijnd en bemiddelt in bijzondere situaties: een joodse vrouw 
die aangifte wil doen, maar aangeeft bang te zijn te emotioneel te worden in verband 
met eigen concentratiekampervaringen.  
 
 
2.1.6. Piet. 
Het maatschappelijk debat over het sinterklaasfeest en met name de figuur (Zwarte) Piet 
wordt in 2014 steeds openlijker gevoerd. BGBF ontvangt meldingen van mensen die zich 
door `blackfacing’  gediscrimineerd  voelen  én  van  mensen  die  dit  ervaren  mocht  de  
traditie warmee zij zijn opgegroeid worden gewijzigd. Ook de uitspraken van premier 
Rutte leiden tot een (bescheiden) aantal meldingen. 
BGBF neemt deel aan het panel tijdens het debat in de Nieuwe Bibliotheek (Almere) over 
dit onderwerp, organiseert in samenwerking met de Flevomeerbibliotheek een 
Stadsdialoog in Lelystad en probeert te bemiddelen tussen ondernemers en 
Evenementencoördinatie in Lelystad over het al dan niet deelnemen van gekleurde Pieten 
aan de intocht. In de nasleep van het debat in Flevoland ontstaat een werkgroep racisme 
die aandacht wil vragen voor alledaags racisme, beelden, vooroordelen en 
machtsverschillen. Inwoners van Almere en Lelystad maken samen met een medewerker 
van BGBF deel uit van deze nieuwe werkgroep. 
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2.1.7. Coming Out Dag: vlag hijsen. 
 
Aangezien Coming Out Dag 11 oktober dit jaar op een zaterdag was, hebben vele 
organisaties de regenboogvlag al gehesen op vrijdag 10 oktober. Bureau Gelijke 
Behandeling Flevoland heeft aan verscheidene organisaties in Flevoland een 
regenboogvlag aangeboden, zodat deze op veel plekken door de stad en het dorp 
wapperde. Vele vlaggen bleven het hele weekend aan de mast. 
 
Plaats Naam/organisatie 

Almere FC Almere 

Almere SC Buitenboys 

Almere AS'80 

Almere Forza 

Almere Almere City/Sporting Almere 

Almere Stichting de Schoor 

Lelystad Atolplaza 

Lelystad CMO Flevoland 

Lelystad Wzc Uiterton 

Lelystad Batavia Werf 

Lelystad Stichting Welzijn 

Lelystad Nieuwland Erfgoed Museum 

Lelystad Hanzeborg 

Lelystad MFA Zuiderzeewijk 

Lelystad Flevomeer Bibliotheek 

Lelystad VV Unicum 

Lelystad Kantoor BGBF 

Dronten Gemeentehuis Dronten 

 
Wethouder van Bergen van de 
gemeente Dronten gaf aan 
volgend jaar weer de vlag te 
zullen hijsen en er één aan te 
willen schaffen. Hierop heeft 
Bureau Gelijke Behandeling 
Flevoland de regenboogvlag aan 
de gemeente Dronten 
geschonken.  
 

2: 10 oktober 2014 gemeente Dronten. BGBF en wethouder van 
Bergen 

1: Wethouder Janneke Sparreboom en KNVB voorzitter Michael van 
Praag bij VV Unicum Lelystad 



27 

 

2.2. Partner Dag van de Dialoog Almere 2014, coördinatie en training 
gespreksleiders. 
Maandag 10 november werd de Almeerse Dag van de Dialoog gehouden, een initiatief 
van de Schoor en Bureau Gelijke Behandeling, waaraan inmiddels vele maatschappelijke 
organisaties  samenwerken.  Het  thema  was  dit  jaar:  :  “Ik  zie,  ik  zie…..  jou!  Stad  van  
mensen, wat jij niet ziet, het even niet, passies, toekomst, ruimte, kansen.  
De directeur van BGBF, Arja Kruis, heeft ook in 2014 de startende en ervaren 
gespreksleiders getraind in de Dialoogmethode, samen met Isabelle Peper van 
Thinkspirator. 
In Almere zijn, verspreid over de stad, 36 dialoogtafels gehouden. Om de dialoog door 
het jaar heen gaande te houden en deze niet te beperken tot één jaarlijkse dag,  is eind 
december 2014 gestart met een maandelijkse estafettedialoog. Almeerse organisaties 
bepalen daarbij zelf het thema, nodigen de eigen gasten  uit  en  geven  het  stokje  door…..   
 
2.3. Partner dag van de Dialoog Lelystad 2014, coördinatie en training 
gevorderde gespreksleiders. 
 

Dialoogtafel Bureau Gelijke Behandeling Flevoland – Lelystad 
Op 13 november 2014 werd bij Bureau Gelijke Behandeling een dialoogtafel 

georganiseerd  met  als  thema:  “Ik  zie,  ik  zie…..  jou!  Stad  van  mensen,  wat  jij  niet  ziet,  
het even niet, passies, toekomst, ruimte, kansen. Medewerker preventie was organisator 

en gesprekleider van de dialoogtafel. 
Aantal deelnemers: 9 personen met uiteenlopende culturele achtergrond en leeftijd. 
Met het kijken door gekleurde en donkere brillen, brillen met streepjes glazen of met 
vernauwd blikveld werden bijzondere ervaringen gedeeld, soms beelden bijgesteld. 

“Agenda”  bladen  werden  na  afloop  ingevuld  met  de  hoofdvraag:  ‘Welke  afspraak  maak  je  
vandaag  met  jezelf?’  Wat  is  je  eerste  stap?”  Daarnaast:  ‘Wat  raakte  je  tijdens  de  

dialoog?’    ‘Vond  je  het  prettig  om:  mensen  te  ontmoeten,  levensverhalen  uit  te  wisselen,  
dromen te delen of in actie te  komen?”.  De  afspraak  met  jezelf  leverde  o.a.  de  volgende  
antwoorden  op:  ‘nieuwe  mensen  de  kans  en  ruimte  geven  om  hun  weg  te  vinden  in  eigen  
omgeving’,  niet  de  nadruk  op  verschillen,  maar  op  samenwerken’  respect  voor  elkaar  en  

in  gesprek  gaan’. 
 
In Lelystad berust de coördinatie van de Dag van de Dialoog bij de Stichting Welzijn en 
Bureau Gelijke Behandeling. Op 13 november worden 21 dialoogtafels georganiseerd. 
Politie Flevoland wordt node gemist als actieve partner: door de reorganisatie blijken veel 
mensen met hart voor diversiteit en dialoog vertrokken. In Lelystad traint de directeur 
van Bureau Gelijke Behandeling uitsluitend de ervaren gespreksleiders. De starters 
krijgen hun training van Janet Smid (Stichting Welzijn) en Anton van den Heuvel 
(Bataviawerf).  Lelystad gaat in 2015 verder met de Flexdialoog/Lelystaddialoog, een 
dialoog met actualiteitswaarde! Dit betekent dat de Dag van de Dialoog komt te 
vervallen.  
De Stichting Welzijn heeft aangegeven zich vanwege een kleiner aantal opbouwwerkers 
hiervoor niet meer te kunnen inzetten. BGBF zoekt inmiddels verbinding met andere 
organisaties:  Humanitas,  GGZ,  POL,  ’t  Lapp.  Politie  Eenheid  Flevoland  heeft  al  gemeld  te  
willen doorgaan als partner bij dialoogactiviteiten. 
 
2.4. Afhandeling informatieverzoeken, standwerk, helpdesk. 
In 2014 worden 202 informatieverzoeken afgehandeld (zie hiervoor: bijlage 2). 
Een overzicht van het standwerk is opgenomen onder 2.1.1., de netwerkbijeenkomsten 
en overleggen staan onder 2.1.4.  
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2.5. Voorlichting en training netwerk: samenwerkingspartners, zelforgansiaties, 
overige welzijnsorganisaties, jongeren(werkers). Projecten met 
netwerkpartners,. Publiciteit (anders dan gericht op laagdrempeligheid in het 
kader van WGA). 
Voorlichtingsactiviteiten zijn beschreven onder 2.1.1. tm 2.1.3. Ook de 
klachtbehandelaars zijn inmiddels betrokken bij het geven van voorlichting aan 
netwerkpartners, omdat zij als geen ander nut en noodzaak van melden en het belang 
van doorverwijzen kunnen uitleggen en toelichten aan de hand van casuïstiek. 
In 2014 is het project Stadsdialoog gerealiseerd met de FlevomeerBibliotheek. Bij de 
werkgroep racisme is sprake van een project met vrijwilligers. Ter versterking van de 
toegankelijkheid van het busvervoer is actieve samenwerking gezocht met CMO 
Flevoland en het GOL (Georganiseerd Overleg Lelystad). 
 
Publiciteit via sociale media:  
BGBF heeft een eigen Twitteraccount (475 volgers) en is sinds 2014 ook actief op 
Facebook (ruim 100 likes). Met name dit laatste aantal moet in 2015 worden verhoogd. 
 
Folders op plekken waar veel publiek komt: 
Met behulp van stagiaires en vrijwilligers heeft BGBF ook in 2014 de folders op alle 
publieksplaatsen (ongeveer 200) kunnen aanvullen. Bij deze gelegenheid wordt ook altijd 
even mondeling contact gezocht met de betreffende organisatie.  
 
2.6. Beleidsadvisering op basis van actualiteit, gemeentelijke projecten. 
In 2014 hebben gemeenten advies gevraagd en gekregen over: 
- Hoe verder na uitlatingen Wilders? 
- Actuele stand van zaken rond mogelijke wetgeving om te komen tot een verbod op 

gelaatsbedekkende kleding (n.a.v. 2 weigeringen van persoon met een boerka). 
- Vervolg aanpak horecadiscriminatie. 
- Gebruik gekleurde Pieten bij Sinterklaasintocht en het voeren van een dialoog 

hierover (ipv opdracht van bovenaf). 
-  
3. Producten behorend bij projecten. Financiering via projectaanvragen: 
subsidiegevers zijn gemeenten en/of fondsen. 
 
3.1. Uitvoering LHBT-beleid koplopergemeente Lelystad (homo- en lesbisch 
emancipatiebeleid: uitgevoerd, wordt separaat verantwoord, baten en lasten zijn 
opgenomen in jaarrekening 2014. 
 
3.2. Uitvoering LHBT-beleid koplopergemeente Almere (homo- en lesbisch 
emancipatiebeleid: uitgevoerd, wordt separaat verantwoord, baten en lasten zijn 
opgenomen in jaarrekening 2014. 
 
3.3. Coördinatie deurpanel horecadeurweigering ROSA, Almere. 
In 2014 heeft de rechtszaak tegen één van de grotere horecagelegenheden van Almere 
plaats gevonden. De verdachten zijn vrijgesproken van discriminatie. De Officier van 
Justitie heeft appèl aangetekend.  
Bureau Gelijke Behandeling heeft namens ROSA 6 meldingen in behandeling genomen. 
Eén  melding  was  afkomstig  van  een  anonieme  melder,  die  aangaf  dat  ‘mannen  alleen’  
geweigerd kunnen worden bij een bepaalde uitgaansgelegenheid. Deze 
uitgaansgelegenheid is gewezen op een aantal oordelen van het College voor de Rechten 
van de Mens waarin geoordeeld wordt dat er in soortgelijke gevallen sprake is van 
discriminatie. 
Met twee melders is een intake gepland, met één melder zelfs meerdere malen. Deze 
melders zijn niet op de afspraak verschenen en hebben ook niet meer gereageerd na dit 
te hebben verzocht per email en/of door de voicemail in te spreken. Eén deurweigering 
was terecht: er was inderdaad sprake van een privéfeest, zoals werd opgegeven als 
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reden voor weigering. Twee meldingen die eind december zijn ontvangen zijn nog in 
behandeling. 
 
3.4.  Kapot Moeilijk. Project over etnisch profileren ism politie. 
(In werkplan 2014 heet dit : Versterken relatie Politie Flevoland en Marokkaanse 
jongeren). 
 
In 2014 is een doorstart gemaakt met Kapot Moeilijk, de overkoepelende naam voor 
werkzaamheden gerelateerd aan etnische profilering en ervaren discriminatie in het 
contact met de politie. Deze werkzaamheden richten zich tot op heden op de gemeenten 
Lelystad en Almere.  
In januari nam een medewerker van BGBF deel aan de door Doetank georganiseerde 
bijeenkomst over het aanpakken van etnisch profileren, als vervolg op de debatavond 
over etnisch profileren eind 2013. 
Deze  medewerker  heeft  begin  december  de  bijeenkomst  ‘Hoe  zet  je  rolmodellen  in  bij  de  
aanpak van  jeugdgroepen  en  jeugdcriminaliteit’  bijgewoond.  Met  het  oog  op  het  opstellen  
van een project plan ten behoeve van het verbeteren van de relatie tussen voornamelijk 
Marokkaans-Nederlandse jongeren en de politie en het terugdringen van ervaren 
discriminatie onder deze groep, worden er verschillende mogelijkheden en initiatieven 
geëxploreerd. 
Eind  december  zijn  een  BGBF  medewerker  en  stagiaire  naar  de  themamiddag  ‘Etnisch  
profileren:  en  nu?’  geweest  in  Amsterdam  voor  professionals  in  het  domein  van  jeugd,  
veiligheid  en  diversiteit.  Ook  is  de  debatavond:  ‘de  (on)zin  van  klagen’,  bijgewoond.   
 
Lelystad (Atol- en Zuiderzeewijk). 
Op 21 maart is er een bijeenkomst in Atolplaza met circa 20 jongeren in de leeftijd van 
10 tot en met 20, in samenwerking met Rick van der Molen (jongerenwerker Youth for 
Christ/Meetingpoint) en Hicham Ismaili Alaoui (Epacta). Tijdens deze bijeenkomst is er 
gesproken over discriminatie en racisme, etnische profilering en de gevoelens jegens, als 
ook het beeld over, de politie. De dag op het IBT-centrum met Marokkaanse-Nederlandse 
jongeren (10-16 jaar) en enkele politieagenten welke het jaar daarvoor had 
plaatsgevonden, is daarbij geëvalueerd. Ook kregen de jongeren een korte introductie 
over hun rechten en plichten. Uit deze bijeenkomst is naar voren gekomen dat de 
jongeren het gevoel hebben dat het contact met de politie verslechterd. Hierbij wordt een 
sterke behoefte uitgesproken dat dit ten goede veranderd. Wel is met name onder de 
oude generatie het vertrouwen in een oplossing zeer laag dan wel niet bestaand.  
Na deze bijeenkomst is er in juni een gesprek geweest met de wijkagent van de Atolwijk 
mevrouw Oldekamp en Groepchef de heer Vogels. Hieruit is naar voren gekomen dat er 
behoefte is aan een duidelijk beeld van de situatie in Lelystad en een omkaderd plan van 
aanpak. De politiemensen hebben hun steun uitgesproken voor een onderzoek en een 
projectvoorstel dat hierop zal volgen. 
In september is er in samenwerking met een stagiaire gestart met een onderzoek naar 
de verstandhouding tussen Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 16  en 25 jaar  
en de politie in Almere en Lelystad. Aangezien er bijna geen concrete meldingen worden 
gedaan van de voorvallen wil BGBF via het houden van enquêtes duidelijk in kaart 
brengen wat de ervaringen van de jongeren zijn, wat hun beeld over de politie is en ook 
hoe de politie het contact ervaart en tegen het eigen handelen aankijkt. Tot op heden 
zijn er 18 jongeren geënquêteerd en er is één jongerenwerker geïnterviewd. De werving 
van respondenten in Lelystad blijkt niet eenvoudig.  
 
Almere. 
Uit Almere kwamen ons nauwelijks geluiden ten gehore over incidenten van etnische 
profilering, maar verwacht werd dat dit onderwerp ook hier leeft. Hicham Ismaili Alaoui 
heeft begin 2014 in opdracht van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland de eerste 
contacten gelegd met verschillende welzijnsorganisaties om de ervaringen met en 
interesse voor dit thema te peilen. 
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In april is er vervolgens een netwerklunch in Bureau Baljuwstraat georganiseerd door 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, gefaciliteerd door de politie, met politiemensen en 
jongerenwerkers van o.a. de Schoor, YFC, SMOA en Diggout. Ook Forum was hiervoor 
uitgenodigd, aangezien deze organisatie een pilot wilde opzetten voor 
herstelbemiddelingsgesprekken. Dit laatste is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat Forum 
eind dit jaar is opgehouden te bestaan. Uit de netwerklunch is naar voren gekomen dat 
er een bepaalde groep (of groepen) jongeren bestaat in Almere met wie de problemen 
wat betreft de verstandhouding met de politie kenbaar zijn en dat deze verhoudingen op 
scherp staan en verbetering behoeven.  
In november is er door de Schoor en Forum een dialoogtafel georganiseerd met 
jongeren, jongerenwerkers en de politie, tijdens de Dag van de Dialoog. In deze periode 
zijn er ook verscheidene contacten gemaakt door BGBF met de Schoor en gemeente voor 
het onderzoek naar de verstandhouding tussen Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen 
de 16  en 25 jaar  en de politie in Almere en Lelystad. Aangezien er bijna geen concrete 
meldingen worden gedaan van de voorvallen wil BGBF ook hier via enquêtes duidelijk in 
kaart brengen wat de ervaringen van de jongeren zijn, wat hun beeld over de politie is 
en ook hoe de politie het contact ervaart en tegen het eigen handelen aankijkt. In Almere 
zal dit begin 2015 starten. 
 
 

 
 
 
 
 

3: ‘Discussie  over  ‘de  (on)zin  van  klagen’ vlnr: Kathalijne Buitenweg CRM, Projectcoördinator RADAR Tikho 
Ong en Lida van den Broek Onafhankelijke klachtencommissie. 
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Bijlage 1:  
Totaaloverzicht klachten 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33 

 

 
Vergelijking BGB Flevoland aantal klachten 2013 – 2014 

            Gemeente Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

2013 in 
% 

2014 in 
% 

   Almere 165 466 54 64 
   Lelystad 93 179 30 24 
   Dronten 22 31 7 4 
   Zeewolde 7 15 2 2 
   Noordoostpolder 19 30 6 4 
   Urk 3 5 1 1 
   Overig 0 5 0 1 
   Totaal 309 731 100 100 
   

                
        
Herkomst/kleur/ras 
veroorzaker 

Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

2013 in 
% 

2014 in 
% 

 

Zonder 
Wilders % 

Turkije 3 2 1 0 
 

2 0,7 
Nederland 34 487 11 67 

 
54 18,1 

Marokko 3 3 1 0 
 

3 1,0 
Suriname 2 3 0,7 0 

 
3 1,0 

Overig Afrika 2 0 0,7 0 
 

0 0,0 
Overig Europa 1 0 0,3 0 

 
0 0,0 

Ned.Antillen 0 0 0 0 
 

0 0,0 
Overig Azië 2 0 0,7 0 

 
0 0,0 

Overig  1 1 0,3 0 
 

1 0,3 
Organisatie / Bedrijf 204 205 66 28 

 
205 68,8 

Onbekend 57 30 18,4 4 
 

30 10,1 
Totaal 309 731 100,1 100 

 
298 100,0 

                
        
Herkomst/kleur/ras 
Slachtoffer 

Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

2013 in 
% 

2014 in 
% 

   Turkije 13 10 4,2 1 
   Marokko 27 408 8,7 56 
   Suriname 27 17 8,7 2 
   Antillen / Aruba 8 10 2,6 1 
   Nederland 95 133 30,8 18 
   Irak 2 1 0,7 0 
   Iran 5 0 1,6 0 
   Afghanistan 0 0 0 0 
   Overig  2 5 0,7 1 
   Overig Afrika 9 17 2,9 2 
   Overig Amerika 1 6 0,3 1 
   Overig Azië 9 16 2,9 2 
   Overig Europa 18 15 5,8 2 
   Onbekend 44 42 14,2 6 
   N.v.t. 49 51 15,9 7 
   Totaal 309 731 100 100 
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Discriminatiegronden 
Aantal 

2013 
Aantal 

2014 
2013 in 

% 
2014 in 

% 
 

Zonder 
Wilders % 

Herkomst/kleur/ras  146 560 45,6 75,0 
 

127 40,4 
Antisemitisme   7   0,9 

 
7 2,2 

Islamofobie   10   1,3 
 

10 3,2 
Godsdienst 23 16 7,2 2,1 

 
16 5,1 

Nationaliteit 5 6 1, 6 0,8 
 

6 1,9 
Geslacht 18 34 5,6 4,6 

 
34 10,8 

Seksuele gerichtheid 40 26 12,5 3,5 
 

26 8,3 
Leeftijd 36 40 11,2 5,4 

 
40 12,7 

Handicap/Chronische ziekte 21 17 6,6 2,3 
 

17 5,4 
Burgerlijke staat 1 0 0,3 0,0 

 
0 0,0 

Niet-wettelijke gronden                   30 28 9,4 3,7 
 

28 8,9 
Politieke gezindheid 0 3 0,0 0,4 

 
3 1,0 

Onbekend 0 0 0,0 0,0 
 

0 0,0 
Totaal 320 747 100 100 

 
314 100,0 

        
        
Terrein 

Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

2013 in 
% 

2014 in 
% 

 

Zonder 
Wilders % 

Arbeid 100 113 32,4 15,5 
 

113 37,9 
Commerciële dienstverlening 26 33 8,4 4,5 

 
33 11,1 

Buurt / Wijk 40 28 12,9 3,8 
 

28 9,4 
Huisvesting 3 0 1, 0 0,0 

 
0 0,0 

Politie/justitie/OM 16 16 5,2 2,2 
 

16 5,4 
Onderwijs 17 14 5,5 1,9 

 
14 4,7 

Media / Reclame 34 19 11 2,6 
 

19 6,4 
Horeca 15 9 4,8 1,2 

 
9 3,0 

Sport / Recreatie 9 7 2,9 1,0 
 

7 2,3 
Publiek / Politieke opinie 7 448 2,3 61,3 

 
15 5,0 

Openbare ruimte 20 18 6,5 2,5 
 

18 6,0 
Privé-sfeer 3 5 1 0,7 

 
5 1,7 

Collectieve voorzieningen 17 15 5,5 2,1 
 

15 5,0 
Overig  2 6 0,6 0,8 

 
6 2,0 

Onbekend 0 0 0 0,0 
 

0 0,0 
Totaal 309 731 100 100 

 
298 100,0 

        
        
Aard 

Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

2013 in 
% 

2014 in 
% 

 

Zonder 
Wilders % 

Omstreden behandeling 169 180 47,7 23,3 
 

180 52,8 
Vijandige bejegening/belediging 142 553 40,1 71,4 

 
120 35,2 

Vernieling/Mishandeling                                 24 27 6,8 3,5 
 

27 7,9 
Bedreiging 16 12 4,5 1,6 

 
12 3,5 

Overig 3 2 0,9 0,3 
 

2 0,6 
Totaal 354 774 100 100 

 
341 100,0 
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        Oordelen Aantal 
2013 

Aantal 
2014 

2013 in 
% 

2014 in 
% 

   Sprake van discriminatie 39 55 12,6 7,5 
   Vermoeden van discriminatie 94 44 30,4 6,0 
   Vermoeden geen discriminatie 27 35 8,8 4,8 
   Geen sprake van discriminatie 55 53 17,8 7,3 
   Geen oordeel 43 39 13,9 5,3 
   Nog in behandeling 51 505 16,5 69,1 
   Totaal 309 731 100 100 
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Bijlage 2 
 
Informatieverzoeken 
2014 

Gemeente Onderwerp 

1 Lelystad SMD - stageplaats aanvraag. 

2 Woudrichem Student vraagt voor schoolonderzoek of 
discriminatie meer plaatsvindt in de stad of op 
het platteland. 

3 Amsterdam Inventarisatie klachten zorgverzekering. 

4   Amsterdam Collega-bureau houdt landelijke inventarisatie 
welke activiteiten worden ondernomen tgv 21 
maart, Internationale Dag tegen Racisme en 
Discriminatie. 

5 Lelystad Stageplaats aanvraag student Maatschappelijke 
Zorg. 

6  Alkmaar Inventarisatie door Art. 1 NHN in hoeverre er 
klachten mbt het CBR zijn binnengekomen van 
mensen met een getinte huidskleur. 

7 Wormerveer Bestelling cartoon posters verschillende 
discriminatiegronden. 

8 Onbekend Melder wil buschauffeur die vrouw in boerka 
weigerde compliment maken en geeft aan dat 
zij zich onveilig voelt. 

9 Den Helder Actualisatie gemeentegids Noordoostpolder: 
check contactgegevens. 

10  Zoetermeer Onderzoek Panteia naar welke vacatures in 
onze werksoort geschikt zijn voor 
afgestudeerden MBO Zorg, Welzijn en Sport . 

11 Zoetermeer Werknemersonderzoek Panteia. 

12 Lelystad Opgave Wereldcafé 6 maart 2014. 

13 Almere Studenten maken werkstuk over Zwarte 
Pietenkwestie en willen hiervoor interview 
houden. 

14 Lelystad Stageplaats aanvraag SAW niveau 4. 
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15 Lelystad Stageplaats aanvraag MHBO pedagogiek. 

16 ‘s  Gravenzande Vraag over krantenartikel `Nauwelijks 
allochtonen  in  de  top  van  BV  Nederland’  
doorgestuurd aan Bureau Discriminatiezaken 
(Den Haag). 

17 Enschede Inventarisatie aantal klachten over cateraar 
NSS top wegens het uitsluiten van vrouwen. 

18 Arnhem Inventarisatie  welke  adv’s  meldingen  hebben  
ontvangen van colleges van B&W nav 
uitspraken dhr. Wilders op 19 maart 2014 en 
hoe hierop is gereageerd. 

19 België Mevrouw ervaart discriminatie bij 
vrijwilligerswerk vanwege haar uiterlijk. 
Verwezen naar bureau in België. 

20 Culemborg Melder heeft Wajong Status, vraagt zich af 
waarom hij geen reactie krijgt op verzoek 
opleiding  te  mogen  volgen  en  andere  collega’s  
wel.  Doorverwezen naar Ieder1Gelijk 
(Nijmegen). 

21 Leeuwarden Inventarisatie aantal meldingen over 
telecombedrijf dat geen contract afsluit met 
mensen zonder Nederlands paspoort. 

22  Lelystad Vrouw zoekt BOL-stageplaats. 

23 Lelystad Vraag over College voor de Rechten van de 
Mens en overlap met de werkzaamheden van 
BGBF. 

24 Lelystad Verzoek om toezenden materiaal over 
discriminatie bij zwangerschap. 

25 Lelystad Sollicitatie voor stageplaats Juridisch 
medewerker niveau 4. 

26 Hilversum Klacht over uitspraken Wilders (doorverwezen 
naar Art.1 Gooi en Vechtstreek). 

27 Lelystad Verzoek openstaande vrijwilligersvacatures te 
checken. 

28 Lelystad Sollicitatie stageplaats MBO juridisch niveau 4. 

29  Grootebroek Sollicitatie afstudeeropdracht  HBO rechten. 

30  Amsterdam Inventarisatie aantal meldingen nav uitspraken 
dhr. Wilders. 
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31 Zaandam Inventarisatie aantal meldingen nav uitspraken 
dhr. Wilders. 

32 Lelystad Gemeente vraagt BGBF contact te leggen met 
instelling die festival wil organiseren. 

33 Almere Stageverzoek 3e jaar MWD Windesheim. 

34 Haarlem Inventarisatie aantal meldingen mbt slechts via 
internet toegankelijke  spaarprogramma’s. 

35 Purmerend Sollicitatie juridisch medewerker MBO 
Amstelland. 

36 Hoogeveen Vraag over discriminatie voor werkstuk. 

37 Lelystad Aanvraag stageplaats Pedagogisch medewerker. 

38 Utrecht Verzoek om gegevens welzijnsinstellingen die 
LHBT-beleid hebben ontwikkeld. 

39 Onbekend Klacht via website, er zou te weinig aandacht 
zijn voor discriminatie van moslims en te veel 
voor  die  van  homo’s. 

40 Amstelveen Klacht via website over racisme tijdens 
sollicitatie. 

41 Dronten Sollicitatie stageplaats MBO juridisch 
medewerker. 

42 Lelystad Stagiair gemeente Lelystad wil interview 
houden over buurtinitiatieven. 

43 Julianadorp Reactie op kwestie boerkaverbod.  Vrouw 
beschouwt besluit ministerraad 
(beleidsvoornemen) als wetgeving. 

44 Amsterdam Inventarisatie aantal meldingen nav 
antisemitische uitspraken tijdens demonstratie 
in Den Haag. 

45 Lelystad Sollicitatie stageplaats SCW. 

46 Lelystad Vraag om contactgegevens van 
mensen/organisaties die kunnen worden 
benaderd voor thema Cultuur in Huiskamer 
Lelystad. 

47 Oldebroek Reactie op artikel in Telegraaf over 
boerkaverbod. 

48 Utrecht Vraag of er ook een Bureau Gelijke Behandeling  



45 

 

in Utrecht is. 

49 Zeewolde Journalist informeert naar aantal meldingen 
vanuit Zeewolde in 2013. 

50 Goes ADV inventariseert of klachten zijn ontvangen 
nav verplichte verhuizingen ouderen uit 
woonzorgcentra en uitlatingen van dhr. Samson 
en dhr. Spekman. 

51 Goes Inventarisatie over meldingen inzake 
hondenbelasting waarbij hondenbezitters wèl en 
katten-  en paardenbezitters geen belasting 
behoeven te betalen. 

52 Dronten Stage sollicitatie HBO MWD. 

53  Alkmaar Klacht van mevrouw die meent ten onrechte 
weer arbeidsgeschikt te zijn verklaard. 

54 Lelystad Open sollicitatie administratief medewerker. 

55 Apeldoorn Reactie nav  boerkazaak. Medewerkers BGBF 
worden uitgemaakt voor NSB-ers. 

56 Almere  Vraag of BGBF momenteel vacatures heeft. 

57 Lelystad Sollicitatie stageplaats juridisch medewerker. 

58 Huizen Sollicitatie stageplaats  juridisch medewerker 
zakelijke dienstverlening. 

59 Lelystad Open sollicitatie secretarieel medewerker. 

60 Paramaribo Discriminatiemelding waarbij eerder contact is 
geweest met Bureau Discriminatiezaken 
Haaglanden, betreft bejegening zwakbegaafde 
vrouw. 

61 Kampen Sollicitatie stageplaats SMD, niveau 4. 

62 Noordoostpolder Stage sollicitatie SMD, niveau 4. 

63 Harderwijk Sollicitatie stageplaats juridisch medewerker. 

64 Den Haag Inventarisatie aantal meldingen inzake 
uitspraken dhr. Wilders door OM. 

65 Almere Sollicitatie naar stageplaats SMD. 

66 Kluisbergen 
(België) 

Vraag om toezending posters. 

67 Arnhem Melding over deurweigering horecagelegenheid: 
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Polen werden niet toegelaten. Doorverwezen 
naar Art.1 Gelderland-Midden. 

68 Onbekend Reactie op artikel over boerkaverbod: BGBF 
moet alle mannen aanpakken die 
onderdrukkingscultuur handhaven. 

69 Stavenisse (Scheld)reactie nav  boerkazaak. 

70 Amsterdam Man vraagt zich af of het dragen van een 
boerka verboden is. 

71 Utrecht Enquête Movisie over de mate waarin BGBF 
wordt geconfronteerd met armoede onder 
cliënten. 

72 Onbekend Reactie op boerkazaak: `alle zichtbare 
uitwassen van veroveringsideologie islam 
hebben niets met gelijkheidsbeginselen te 
maken  ‘. 

73 Apeldoorn Reactie op boerkazaak. 

74 Assen Vraag  collega-adv over wettelijke 
bewaartermijnen dossiers. 

75 Onbekend Reactie op boerkazaak: chauffeur is 
verantwoordelijk voor veiligheid. 

76 Leiden Vraag over copyright  BGBF logo; betrokkene 
wil dit gebruiken voor schilderij. 

77 Waalwijk Vraag of zorgverzekering om kopie paspoort 
mag vragen. 

78 Lelystad Pers vraagt om aantal meldingen op grond van 
godsdienst 

79 Onbekend Anonieme klacht nav boerkazaak. 

80 Amsterdam Verzoek om interview over discriminatie. 

81 Breda Man wil aangifte doen tegen dhr. Wilders. 
Doorverwezen naar ADV in regio Breda. 

82 Breda Klacht over regelgeving ZZP-ers in de zorg: 
belastingdienst gaat uit van wetgeving dat 
AWBZ-zorg niet door zelfstandigen uitgevoerd 
mag worden.  

83 Almere Hulpvraag bij betalingsachterstand. Betrokkene 
kan pas op 15/4 bij Sociaal Raadslieden terecht. 
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84 Onbekend Voelt  zich  `als  echte  Nederlander’  
gediscrimineerd. 

85 Amsterdam Melder is op zoek naar contactgegevens MDRA 
Amsterdam:  wil melding doen over ervaring 
arbeidsmarkt-handicap/chronische ziekte. 

86 Hulst Afwijzing bij sollicitatie vanwege zwangerschap. 
Doorverwezen naar ADB Zeeland. 

87 Ermelo Vrouw voelt zich gediscrimineerd door 
uitspraken politici en anderen over mensen met 
een uitkering.  Doorverwezen naar Art.1 NO-
Gelderland. 

88 Onbekend Anonieme scheldmail nav boerkazaak. 

89 Lelystad Klacht over handelswijze BGBF in kwestie 
Sinterklaasintocht door Lelystadse ondernemer. 

90 Maastricht Vraag  over  verloop  `Homo  is  geen  scheldwoord’  
campagne. 

91 Nijmegen Collega ADV verzoekt om lijst met nummers 
politieregio’s. 

92 Almere Hulpvraag mbt financiële problemen. Volgens 
betrokkenen veroorzaakt door fouten van de 
overheid. 

93 Nunspeet Stage sollicitatie MBO. 

94 Almere Vraag over informatiemateriaal Respect2Love 
(LHBT) voor groep islamitische vrouwen. 

95 Lelystad Lesbische vrouw vraagt poster `Hier kun je zijn 
wie  je  bent’  aan. 

96 Dronten Sollicitatie stage MBO. 

97 Hilversum Pers vraagt of meldingen antisemitisme bij 
BGBF zijn toegenomen. 

98 Almere Lokale pers vraagt of meldingen antisemitisme 
bij BGBF zijn toegenomen. 

99 Almere Zoekt  betaalde stageplaats WO rechten. 

100 Almere Verzoek stageplaats MBO-SMD. 

101 Onbekend Melder voelt zich gediscrimineerd wegens 
politieke overtuiging vanwege boerkazaak 
Lelystad. 
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102 Almere Scholieren willen interview over racisme en 
discriminatie komen afnemen. 

103 Almere Pers wil informatie over hoe het in Almere met 
homoseksualiteit gesteld is. 

104 Almere Sollicitatie stage MBO sociale zekerheid. 

105 Almere Redacteur krant wil actuele cijfers mbt aantal 
meldingen inzake uitspraken dhr. Wilders. 

106 Almere Opleiding vraagt naar aantal stageplaatsen MBO 
SMD. 

107 Almere VO-school Almere wil folders voor leerlingen 
over veilig uitgaan en deurpanel. 

108 Almere Vraag om licht vrijwilligerswerk voor iemand 
met beperking. 

109 Onbekend Bedrijf wil informatie over Wet Gelijke 
Behandeling Leeftijd en nieuwe regelgeving 
voor jongeren 18-27 jaar in het kader van 
bestrijding jeugdwerkloosheid. 

110 Nijmegen Melding discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid. Doorverwezen naar Ieder1Gelijk 
(Nijmegen). 

111 Onbekend Coach geeft aan mensen te kunnen overtuigen 
van de noodzaak Zwarte Piet te laten bestaan 
door hen de juiste feiten voor te houden.  

112 Almere Wil  weten  of  bedrijf  speciale  vrouwentaxi’s  mag  
laten rijden (voor en door vrouwen). 

113 Almere Stageverzoek Maatschappelijke Zorg (MBO). 

114 Dronten Raadslid gemeente Dronten informeert naar 
meldingen inzake seksuele voorkeur vanuit 
Dronten en het mogelijk gewelddadig karakter 
daarvan. 

115 Almere Stageverzoek HBO MWD. 

116 Almere Anonieme klacht over intimiderend gedrag 
xxxxxx Almere Haven. 

117 Almere Klacht over het feit dat stagiair geen stage mag 
lopen in ziekenhuis Almere omdat zij niet bereid 
is t-shirts met korte mouwen te dragen. 

118 Lelystad Stageverzoek MBO SMD. 
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119 Hilversum Omroep zoekt kandidaten die mee willen 
werken aan programma over slachtoffers van 
discriminatie. 

120 Onbekend Open sollicitatie. 

121 Maastricht Inventarisatie nav uitspraken 
voetbalcommentator over homoseksualiteit. 

122 Lelystad Vraag organisatie over procedure bij Dag van 
de Dialoog. 

123 Utrecht Vraag over  stichtingart1 (Amsterdam) 

124 Zaandam Vraag over beschikbaarheid stageplaatsen MBO 
zakelijke dienstverlening. 

125 Almere Vragen jongerensite over campagne `Homo is 
geen  scheldwoord’. 

126 Zwolle Klacht over leeftijdsdiscriminatie. Doorverwezen 
naar Art.1 Overijssel. 

127 Tiel Bewoner container voelt zich gediscrimineerd 
door woningbouwvereniging. Verwezen naar 
Ieder1Gelijk (Nijmegen). 

128 Belgie Vraag om gegevens  te controleren over BGBF 
op kennisportaal slechtzienden in België. 

129 Onbekend Melding die niet blijkt te zijn gedaan door 
persoon die hoort bij opgegeven 
contactgegevens. 

130 Lelystad Verzoek openstaande vrijwilligersvacatures te 
checken. 

131 Rotterdam Inventarisatie aantal Pietmeldingen, onvrede 
over aanpassingen traditie, opmerkingen uit het 
debat, uitspraak minister-president Rutte. 

132 Lelystad Vraag over procedure bij werving dialoogtafels 
Dag van de Dialoog en deelnemers. 

133 Zeewolde Verzoek gegevens BGBF op site  
zeewolde.jekuntmeer.nl in te voeren. 

134 Lelystad Vraag naar openstaande (vrijwilligers) vacature 
managementassistent. 

135 Hilversum Verzoek overzicht te sturen van aantal 
gastlessen dat BGBF in de regio Gooi & 
Vechtstreek heeft gegeven (bij gebrek aan 
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voorlichter in deze regio). 

136 Amsterdam Uitnodiging bijeenkomst nationale campagne 
bewustwording Racisme en Discriminatie. 

137 Almere Sollicitatie stageplaats MBO SMD 

138 Dronten Verzoek stageplek MBO juridisch medewerker. 

139 Onbekend Stage verzoek aan rechtbank Assen. 

140 Almere Stage verzoek MBO juridisch medewerker. 

141 Lelystad Regionale Omroep heeft vraag over 
ontwikkeling discriminatiecijfers. 

142 Hierden Stageverzoek SMD (MBO) 

143 Lelystad Sollicitatie stageplek MBO juridisch 
medewerker. 

144 Almere Verzoek stageplaats MBO SMD. 

145 onbekend Melder ontvangt nav vraag informatie over de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling. 

146 onbekend Verzoeker ontvangt informatie over de status 
van het wetsvoorstel `Instelling van een 
algemeen verbod op het dragen van 
gezichtsbedekkende  kleding’. 

147 Dronten Sollicitatie stage MBO 

148 Ermelo Stageverzoek MBO medewerker Openbaar 
Bestuur 

149 Emmeloord Sollicitatie stageplaats MBO SMD 

150 Huizen Stageverzoek MBO juridisch medewerker. 

151 Zaanstad Melder verzoekt om toezending rapport  
Polarisatie en radicalisering in Nederland 
(2009). 

152 Lelystad Verzoeker wil in gesprek het project 
Eenzaamheid in Flevoland toelichten en 
informeert naar mogelijke risicogroepen die 
bekend zijn bij BGBF (oudere LHBT-ers). 

153 onbekend Stageverzoek MBO periode september-januari. 

154 Almere Vraag of de reactie van een buurman ‘Ga terug 
naar  je  eigen  land’  tegen  iemand  die  buiten  
Nederland is geboren, discriminatie is en of het 
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verstandig is dit te melden. 

155 Dronten Stageverzoek juridisch medewerker Openbaar 
bestuur. 

156 Almere Vraag MBO College om stageplaatsen SMD 
niveau 4. 

157 Den Haag Coördinator Dag van de Dialoog Den Haag 
informeert naar voortgang in Almere en 
Lelystad. 

158 Hilversum Interview krant over horecadiscriminatie en 
aanpak deurpanel ROSA. 

159 Almere Vraag naar eventuele openstaande vacatures. 

160 Almere Informatie over stages HBO MWD Windesheim 
Almere en reactie over bij BGBF beschikbare 
mogelijkheden. 

161 Almere Enquête over beursvloer Almere en 
matchmaking. 

162 Urk Adreswijziging school en reactie. 

163 Maastricht Vragen nav klacht over gemeentelijk 
woonwagenbeleid. 

164 Lelystad Stageverzoek SAW niveau 4. 

165 Hong Kong Vragen over OMA programma uit 1994. 

166 Lelystad Stageverzoek SAW niveau 4. 

167 Dronten Sollicitatie stageplaats SMD niveau 4. 

168 Culemborg Klacht over eigen verklaring voor motorrijbewijs 
(vertraging voor brildragenden). Doorverwezen 
naar Ieder1Gelijk. 

169 Onbekend Stageverzoek HBO MWD. 

170 Onbekend Sollicitatie voor stageplaats HBO MWD. 

171 Deventer Vragen nav artikel NRC. 

172 Den Haag Verzoek namens  Ministerie SZW: 
beantwoorden vragen over eventuele 
ervaringen met de bestuursrechtelijke aanpak 
van horecadiscriminatie. 

173 Almere Stageverzoek MBO sociale zekerheid. 
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174 Almere Verzoek om voorlichting tijdens Sociaal Café in 
Parkwijk. 

175 Amsterdam Vraag naar cijfers Flevoland over discriminatie 
naar herkomst, kleur en ras 2013 en 2014 tm 
27 augustus. 

176 Onbekend Open sollicitatie telefonist/administratief 
medewerker. 

177 Almere Melder voelt zich gediscrimineerd door bedrijf 
xxxxx dat beweert dat langere mensen slimmer 
zijn. Contactgegevens melder blijken niet te 
kloppen. 

178 Arnhem Vraag over meldingen weigering verkoop 
babymelkpoeder aan Aziatische mensen. 

179 Gemeente in 
Limburg 

Man vindt inburgeringsbeleid oneerlijk wat 
betreft het wel/niet hoeven te betalen van 
kosten voor cursussen. Doorverwezen naar ADV 
Limburg. 

180 onbekend Stageverzoek student Inholland Amsterdam 
voor opleiding MWD. Belangstelling: 
ouderenzorg. 

181 onbekend Sollicitatie MBO. 

182 Velsen-Noord Melding over antisemitisme doorverwezen naar 
BD Kennemerland. 

183 onbekend Sollicitant stage reageert niet op uitnodiging 
sollicitatiegesprek. 

184 Assen Vragen voor profielwerkstuk. 

185 Velsen-Noord Melding antisemitisme. Doorverwezen naar BD 
Kennemerland. 

186 Almere Interview voor werkstuk over racisme & 
discriminatie. 

187 Dronten TV-Interview over LHTB beleid in Dronten en 
het aantal meldingen van Drontense LHBT-ers. 

188 Almere Sollicitatie stage  sociale zekerheid en 
communicatie met opleiding over 
stagevoorwaarden. 

189 Almere Stage verzoek HBO Toegepaste Psychologie. 

190 Almere Interview VO-scholieren over Zwarte Piet 
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discussie. 

191 Hilversum Omroep vraagt om aantal Zwarte Piet 
meldingen 2014 

192 Almere Klacht over ouderenbeleid; ouderen worden 
gepakt door maatregelen van de overheid. 

193 Onbekend Klacht nav  boerka-incident. Melder geeft aan 
aangifte tegen BGBF te willen doen. 

194 Onbekend Klacht over malafide deurwaarders 

195 Almere Sollicitatie stage MBO juridisch medewerker. 

196 Almere Vrouw zoekt betaalde bestuursfunctie. 

197 Almere Sollicitant zoekt vrijwilligerswerk.  

198 Almere Stageverzoek directiesecretariaat. 

199 Almere Journalist vraagt om stand van zaken 
meldingen dhr. Wilders. 

200 Almere Vraag om voorlichting tijdens Sociaal Café 
Buitenhaeghe. 

201 Almere Vraag over meldingen deurpanel ROSA ivm 
voorbereiding zitting. Verzoek om overzichten 
2012, 2013 en 2014 van deurpanel. 

202 Almere Stageverzoek MBO juridisch medewerker 
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