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discriminatie en het rapport Discriminatieklimaat Groningen 2018 

 

jaarverantwoording 

Er is in de provincie Groningen sprake van een lichte daling van het aantal discriminatieklachten in 

2018. Er zijn 185 discriminatieklachten binnengekomen en 40 informatie- en adviesverzoeken. In 29 

gevallen is er een uitgebreid bemiddelingstraject gestart en in 52 gevallen heeft DMG een klager 

bijgestaan in een procedure. Over de klanttevredenheid kunnen geen uitspraken worden gedaan 

vanwege een te lage respons van het klanttevredenheidsonderzoek. DMG heeft in 2018 twaalf 

meldingen uit de gemeente Midden-Groningen ontvangen, zie hieronder voor meer informatie. 

Monitor discriminatie 2018 Noord-Nederland en de Registratie discriminatie 2018 gemeenten 

Noord-Nederland 

In de Monitor is vastgelegd hoeveel discriminatiemeldingen er in Noord-Nederland zijn gedaan in 

2018 bij zowel DMG, politie als het College voor de rechten van de mens. De meeste klachten in 

Noord-Nederland hebben betrekking op herkomst en huidskleur, gevolgd door handicap/chronische 

ziekte en geslacht. In de gemeente Midden-Groningen zijn 12 meldingen binnengekomen bij DMG 

en eveneens 12 bij de politie. In de Registratie discriminatie 2018 wordt nader ingegaan op deze 

aantallen. De meldingen bij DMG hadden voornamelijk betrekking op godsdienst (vijf) en herkomst 

of huidskleur (vier). De meeste meldingen bij de politie hadden betrekking op seksuele gerichtheid 

(vijf), antisemitisme (drie) en herkomst en huidskleur (drie). 

In totaal zijn er in 2018 24 discriminatiemeldingen binnengekomen. Dit is iets meer dan in 2017, 

toen er in totaal 20 meldingen waren, maar fors minder dan in 2016. In het laatstgenoemde jaar 

waren er 38 meldingen. Het grote aantal meldingen in 2016 kan worden verklaard door onderlinge 

conflicten tussen bewoners van de reeds gesloten noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers (COA) in Kolham. 

Daarnaast heeft DMG in 2018 tweemaal met ons contact opgenomen (in de Monitor wordt dit 

gecategoriseerd onder de term beïnvloeding beleid). Dit heeft betrekking op een inwoner die DMG 

in onze gemeente beter onder de aandacht wilde brengen en hierover met wethouder Drenth heeft 

gesproken. We hebben met DMG afgesproken dat wij deze inwoner publicitair kunnen ondersteunen 

bij eventuele toekomstige activiteiten. 

Discriminatieklimaat Groningen 2018 

I&O Research heeft in opdracht van DMG het rapport Discriminatieklimaat Groningen opgesteld. 

Ruim 1.100 Groningse leden van twee landelijke online panels hebben een enquête ingevuld. 

Vervolgens is de verkregen data gewogen op leeftijd en geslacht. De belangrijkste uitkomsten staan 

op pagina 5 van het rapport. Ongeveer een kwart van de Groningers voelde zich in 2018 

gediscrimineerd, van deze groep maakt ongeveer een kwart melding van discriminatie. Dit gebeurt 

niet altijd bij DMG, maar ook bij de politie of een vertrouwenspersoon. Het aantal inwoners dat 

zich gediscrimineerd voelt, neemt toe. De meeste mensen voelen zich gediscrimineerd op leeftijd, 

maar ook discriminatie op grond van chronische zieken of handicap en geslacht, kleding en/of 

uiterlijk komt veel voor. 14% van de  mensen die een discriminatie-ervaring hebben gehad, hebben 

hier in hoge mate last van in het dagelijks bestaan. 


