




Samenvatting

Bijna  1 op 6 ervaartdiscriminatie

in alle gemeenten van Gelderland Zuid

-15% voelt zichzelf gediscrimineerd,

-29% neemt discriminatie bij anderen waar.

Leeftijdsdiscriminatiekomt het meest voor

-2eplaats handicap/ziekte

-3e plaats kleding/uiterlijk.

Ongeveer 4op 10arbeidsgerelateerd

meest in buurt/op straat en op arbeidsmarkt (op werk/ tijdens 

solliciteren).

hadzelf eendiscriminatie-

ervaring
1 op 6

Meer dan de helft met een discriminatie-ervaring vindt dat 

dit  het leven beïnvloedt

Minderheidmeldt discriminatie

15% meldt discriminatie-ervaring

Meestalbij politie en vertrouwenspersoon op werk

Redenen om niet te melden

1.nietbelangrijkgenoeg

2. geen aandachtwillen geven

3.‘meldenhelpt niet’

Bijna 1 op6 kentIeder1Gelijk

15% inwoners kentIeder1Gelijk

(in Nijmegen beter bekend dan in regio)

1 op 3
namdiscriminatie bij anderen 

waar



Resultaten naar district

Zelf gediscrimineerd in afgelopen 12 maanden

Nijmegen 16%

Tweestromenland 16%

De Waarden 13%

Discriminatie waargenomen bij anderen in afgelopen 12 maanden

Nijmegen 32%

Tweestromenland 28%

De Waarden 27%

Meldingsbereid (% gemeld)

Nijmegen 14%

Tweestromenland 6%

De Waarden 23%

Bekend met WGA

Nijmegen 19%

Tweestromenland 15%

De Waarden 17%

Bekend met tenminste 1 mogelijke meldlocatie

Nijmegen 72%

Tweestromenland 71%

De Waarden 70%

Bekend met Ieder1Gelijk

Nijmegen 21%

Tweestromenland 12%

De Waarden 11%





Elke gemeente in Nederland moet haar burgerstoegang biedentot een onafhankelijke en 

professionele antidiscriminatievoorziening. Burgers moeten hier terecht kunnen met klachten en 

vragen over discriminatie. De gemeente is verplicht om deze klachten teregistreren.

Wettelijke taken uitgevoerd door ADV

• registratie van discriminatie-incidenten

• behandeling van klachten

Wet 
GemeentelijkeAntidiscriminatievoorzieningen(WGA)



Doelstelling

voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie

door:

- voorlichting, scholing en training

- signaleren

- registreren van meldingen

- behandelen van klachten

- onderzoek

- beleidsadvisering

Ieder1Gelijk





Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen 
van mensen of groepen mensen op basis van 
persoonsgebonden kenmerken die er niet toe doen.

Discriminatie





• Meer klachten dan in 2010

• Ras meest gemelde grond en sterkste stijging

• Leeftijd & geslacht

• Seksuele gerichtheid, godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging

• Meest gemeld: omstreden behandeling of vijandige bejegening

• Meeste klachten over arbeidsmarkt, collectieve voorzieningen en problemen in de wijk

Discriminatie in Nederland
kerncijfers 2011



Discriminatie in Nederland
provincies

(c)NU.nl/Sjors Rodenburg





• Weigerambtenaar

• Arbeidsmarkt: afgewezen op grond van leeftijd

Discriminatie een gezichtinNeerijnen



Bieden veilig leefklimaat: lokaal mensenrechtenbeleid

Versterking rol gemeenten via lokaal discriminatiebeleid

Taken gemeente

• regierol (informeren burgers)

• verantwoordelijkheid voor implementatie in gemeentelijk beleid

Lokaal mensenrechtenbeleid

• informeren  burgers over belang van melden

Sociale veiligheid

Rol gemeente bij bestrijden discriminatie



De ambassadeur…

• houdt ons op de hoogte van wat er speelt inNeerijnen

• brengt Ieder1Gelijk in contact met lokale organisaties

• is ons aanspreekpunt voorNeerijnen

Wij…

• houden de ambassadeur op de hoogte van regionale en landelijke ontwikkelingen

• betrekken de ambassadeur in onze activiteiten

• organiseren tweejaarlijks een ambassadeursbijeenkomst

Ambassadeur
ogen en oren vanNeerijnen



Vragen?
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