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DISCRIMINATIE MELDPUNT GRONINGEN 

JAARVERANTWOORDING 2019 

Visie   
 
Een samenleving 
waarin iedereen 
mee mag doen. 
Samen voor 
diversiteit. Dit vergt 
constante 
aandacht, 
bewustwording en 
soms aanpassing 
aan en met elkaar. 
Aandacht op een 
leerzame manier 
door middel van 
gezamenlijke 
verbindende 
activiteiten. En daar 
waar het niet 
vanzelfsprekend is 
dat iemand mee 
doet of de kansen 
niet krijgt? Daar 
biedt het 
Discriminatie 
Meldpunt 
Groningen hulp en 
bijstand. 

 

//  VOORWOORD 

 

Voor u ligt de jaarverantwoording van het Discriminatie  
Meldpunt Groningen (DMG, hierna te noemen het Meldpunt).  
Het Meldpunt is uw lokale anti-discriminatievoorziening waarmee  
u als gemeente voldoet aan uw wettelijke taak in de uitvoering van  
de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening (WGA).   
Het Meldpunt is er voor uw burgers.  
 
DMG zet zich in bij gevallen en gevoelens van discriminatie, zoekt  
samenwerking en deelt kennis. Deskundigheid, betrokkenheid,  
betrouwbaarheid en onpartijdigheid zijn daarbij kernwaarden. 
 
Discriminatie  
Discriminatie is het ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen en groepen op basis  
van kenmerken die in de specifieke situatie niet van belang zijn, zoals etnische afkomst,  
seksuele gerichtheid, handicap, geslacht en leeftijd. In 2019 ontving het Meldpunt  
227 meldingen van ervaren discriminatie.  
 
Monitor en jaarverantwoording  
Het Meldpunt brengt jaarlijks een Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland uit. Deze  
publieksvriendelijke versie is onderdeel van het landelijke multi-agency rapport dat jaarlijks  
verschijnt. De monitor discriminatiecijfers 2019 Noord-Nederland is op 23 april verschenen.  
 
De jaarverantwoording is geschreven voor u als gemeentelijke opdrachtgever en bevat  
naast een inhoudelijk overzicht van de werkzaamheden een financiële verantwoording.  
 
Samenwerking  
Het Meldpunt staat in verbinding met de belangrijke sleutelfiguren binnen uw gemeente.  
Zo hebben we een intensieve samenwerking met wijk- en sociale teams en scholen ten  
behoeve van het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Deze meerjarige samenwerking  
vraagt om innovatie daarom is ons voorlichtingsmateriaal en aanbod afwisselend en vernieuwend.  
  
Cases en beleidsoverleg  
In samenwerking met Openbaar Ministerie en Politie. De cijfers van Politie-eenheid Noord-Nederland worden 
meegenomen in de Monitor discriminatiecijfers 2019.  
 
Financiering  
Het Meldpunt ontvangt subsidie van u gemeente om uitvoering te geven aan de Wet gemeentelijke anti-
discriminatievoorzieningen. Het budget van het Meldpunt bestaat uit subsidie van een meerderheid van de 
gemeenten in Groningen voor de uitvoering van de wettelijke taken. Daarnaast wordt het budget van het Meldpunt 
aangevuld door enkele gemeenten en opdrachten van instellingen voor invulling van preventie- en educatie- 
taakstelling.  
 
Onafhankelijkheid  
Onafhankelijkheid en privacybescherming van melders wordt geborgd in kwaliteitscriteria en het klachtenprotocol. 
Het Meldpunt is een onafhankelijke stichting met een onbezoldigd bestuur. Het Meldpunt geeft uitvoering aan haar 
werkzaamheden met 4 medewerkers in loondienst, stagiaires en vrijwilligers.  
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Kerntaken meldpunt  
 
 
Klachtbehandeling meldingen   
voor burgers 
Registratie en monitoring  
voor beleidsmakers 
Preventie en educatie  
voor onderwijs 
Advies en informatie 
voor professionals 
Cases- en beleidsoverleg  
met politie en OM 
Ontwikkeling en innovatie met 
ketenpartners  

 

// DOELSTELLINGEN  

 

Het Meldpunt staat voor een samenleving waarin  
iedereen mee mag doen. In ons dagelijks werk hebben we  
constant aandacht voor diversiteit. Dit vergt bewustwording  
en soms aanpassing aan elkaar. Deze boodschap vertalen wij  
in onze kerntaken.  
 
Landelijke Brancheorganisatie  
Het Meldpunt is aangesloten bij de Landelijke Vereniging  
Tegen Discriminatie. Deze vereniging bevordert een uniforme  
werkwijze van klachtbehandeling en registratie. Het Meldpunt  
registreert de discriminatiemeldingen met gebruik van het  
landelijk registratiesysteem en de daarbij behorende  
kwaliteitseisen. De medewerkers van het Meldpunt behandelen  
klachten conform het landelijk vastgestelde klachten- en  
registratieprotocol. De gegevens worden geanonimiseerd  
beschikbaar gesteld voor cijferrapportages en onderzoek.   
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//  MONITOREN VAN DISCRIMINATIE   
 
Het Meldpunt publiceert haar cijfers in lijn met de landelijke rapportages.  
De cijfers van 2019 zijn in een Monitor discriminatiecijfers  
Noord- Nederland gepubliceerd in april 2020, tezamen met het landelijk  
multi-agency rapport Discriminatiecijfers 2019.  
 
De monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland:  

 sluit aan op de landelijke rapportageverplichtingen 
 draagt bij aan een eenduidige en consistente wijze van rapporteren  

welke vergelijkbaar is met de landelijke rapporten 
 biedt de mogelijkheid om gezamenlijk met de politie een rapport uit  

te brengen 
 

De Monitor discriminatiecijfers 2019 Noord-Nederland is een rapport dat voldoet aan de landelijke richtlijnen die 
door het Ministerie van BZK vastgesteld zijn. Het rapport is in 2019 opgemaakt tezamen met de Politie-eenheid 
Noord-Nederland.  
 
Cijfers  
In 2019 werden er in totaal 227 dossiers over discriminatiemeldingen bij het Discriminatie Meldpunt Groningen 
aangelegd. Het aantal meldingen is ten opzichte van 2018 gestegen. Naast de klachten zijn er 48 informatie- en 
adviesverzoeken behandeld. In totaal zijn er 275 aanvragen binnen gekomen welke als melding of als 
informatieverzoek zijn afgedaan. De gestelde doelen zijn hiermee behaald. Alle meldingen worden 
geregistreerd in het landelijk registratiesysteem. In 22 gevallen is een uitgebreid bemiddelingstraject gestart en 
in 42 gevallen is het gekomen tot een procedure waar het Meldpunt in heeft bij gestaan.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//  MONITOREN VAN DISCRIMINATIE   



 

4 
 

DISCRIMINATIE MELDPUNT GRONINGEN 

JAARVERANTWOORDING 2019 

Sluimerende racisme op het werk 
 
Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis. Ik doe mijn werk met passie en ik heb nooit echt problemen 

ervaren. Tot vorig jaar. Samen met enkele collega’s hebben we een app-groep, waarin we elkaar op hoogte 

kunnen houden van werkgerelateerde zaken en het ruilen van diensten. In deze appgroep worden soms ook 

grappige foto’s en video’s verstuurd. Een jaar geleden werd er door één van mijn collega’s een foto gedeeld 

die erg racistisch was. Mensen met een zwarte huidskleur werden als lui en crimineel afgeschilderd. Omdat 

ik zelf een zwarte huidskleur heb, vond ik dit niet leuk. Ik heb ook in de kenbaar gemaakt in de appgroep. 

Omdat de collega ook op het werk hier maar grapjes over bleef maken, ben ik naar mijn leidinggevende 

gegaan. Ik hoopte op begrip, maar het tegendeel was waar. Ze gaf me aan dat ik het niet zo zwaar moest 

nemen, omdat het een grap was. Nu heb ik wel vaker racisme meegemaakt in het ziekenhuis door patiënten. 

Dat kan ik prima naast me neerleggen. Maar een collega die doorgaat, ook nadat ik heb aangegeven dit niet 

op prijs te stellen, vind ik een ander verhaal. Uiteindelijk vertelde ze me dat ze vond dat het onschuldig was. 

In de periode daarop merkte ik dat de situatie bleef steken. Ook bleven er kleine incidenten plaatsvinden, 

zoals grappen rondom de sinterklaasperiode. Ik zonderde me meer af en ervoer meer stress. Uiteindelijk ben 

ik bij de vertrouwenspersoon geweest. Naar aanleiding van dit traject hebben we het samen nogmaals 

aangekaart bij de leidinggevende. Ze bleef echter volhouden dat er niks aan de hand was. Haar oplossing was 

dat ik een training moest volgen om te leren om te gaan met situaties als deze. Ze weet mijn afwezigheid en 

stress van de afgelopen periode daar aan en kaatste alles terug naar mij.  

 

Ik vond dat mijn leidinggevende niet goed gehandeld heeft. Ik heb daarom contact gezocht met DMG. Ze 

hebben uitvoerig naar mijn verhaal geluisterd en mij adviezen gegeven. Uiteindelijk hebben we er samen 

voor gekozen om de situatie in te brengen bij de klachtencommissie voor werknemers van het ziekenhuis. 

DMG en de vertrouwenspersoon hebben me daarin ondersteund en begeleid. Ondertussen heb ik de kracht 

gevonden om intern te solliciteren naar een nieuwe afdeling en bij de eerste sollicitatie was het meteen raak. 

Ik ben blij dat ik op een andere afdeling opnieuw kan beginnen. Enkele weken later volgde ook de uitspraak 

van de commissie: ze gaven mij op alle fronten gelijk! Ook zal de afdeling in kwestie een teammiddag 

krijgen waarin de impact van discriminatie centraal zal staan.  

Ik ben erg blij met de uitkomst en ik heb mijn doel bereikt. Door de steun en begeleiding van DMG en de 

vertrouwenspersoon durfde ik deze stappen te nemen. Ik ben hen erg dankbaar. 
 

 
 
Onderzoek Discriminatieklimaat  
 
Het Onderzoek Discriminatieklimaat voeren we elke twee jaar uit. De 3de meting is uitgevoerd eind 2018.  
Samenvattend zijn de factoren die mogelijk een rol hebben gespeeld bij de fluctuaties gelegen in de registraties 
bij en door derden, het dekkingsgebied en de meldingsbereidheid. Tenslotte speelt te allen tijde het 
maatschappelijke klimaat en de mate van bewustwording een rol.  
 
Klanttevredenheid  
Uit onze klanttevredenheidsevaluatie kunnen dit jaar geen representatieve  
resultaten gegeven worden. Iedere melder ontvangt bij het sluiten van het  
dossier een evaluatieformulier. Helaas is er op dit vrijblijvende verzoek een  
respons gekomen lager 10% van het totaal aantal klachten. 
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Totalen 2019 Dossiers Meldpunt Groningen 
 
Discriminatiegrond 
 

Antisemitisme      2 
Arbeidsduur/-contract     2 
Burgerlijke staat      0 
Geslacht    14 
Godsdienst (waarvan islam)  20(12) 
Handicap of chronische ziekte  33 
Herkomst, huidskleur (ras)   85 
Leeftijd     15 
Levensovertuiging     1 
Nationaliteit      5 
Politieke overtuiging     0 
Seksuele gerichtheid   22 
Niet-wettelijke gronden   47 
Onbekend/Overig      1 

Totaal                247 
 
Terrein 
 

Arbeidsmarkt    62 
Buurt/wijk    14 
Collectieve voorziening   33 
Commerciële dienstverlening  20 
Horeca     36 
Huisvesting      4 
Media en reclame     3 
Onderwijs    16 
Openbare ruimte      7 
Politie/OM/VD      5 
Privésfeer      3 
Publieke en politieke opinie  18 
Sport en recreatie     5 
Overig, anders      1 

Totaal                227 
 
Wijze van discriminatie  
 

Vijandige bejegening   103 
Omstreden behandeling   137 
Bedreiging      17 
Geweld         9 
Overig         2 

Totaal     268 
 

 

//  KLACHTBEHANDELING EN REGISTRATIE  

 
Het Meldpunt geeft een overzicht van de registratie  
zoals in het landelijk registratiesysteem is ingevoerd.  
De aantallen kunnen afwijken van andere rapportages.  
 
Dit heeft te maken met de verschillende doeleinden en  
methodieken die gebruikt worden. Hierdoor zijn de  
cijfers niet eenduidig en wordt terughoudendheid met  
het duiden van cijfers aanbevolen.  
 
Tenslotte wijzen wij u nogmaals op het feit dat deze  
cijfers berusten op de meldingsbereidheid.  
 

De totalen bij discriminatiegrond en de wijze van  
discriminatie komen niet overeen, omdat er in een  
melding sprake kan zijn van meerdere gronden en/of  
de wijze van discriminatie. 
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//  KLACHTBEHANDELING EN REGISTRATIE  

 

Cijfers per gemeente  
De monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland bevat een bijlage waarbij per gemeente een overzicht is 
gegeven van de cijfers. Voor het specifieke beeld per gemeente verwijs ik dan ook naar dit document welke 
gelijktijdig met de monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland aan uw gemeenten zal worden gepresenteerd.  
 
De cijfers geven een beeld van de ervaren discriminatie welke door burgers van de gemeenten in Groningen 
gemeld zijn. Over een aantal meldingen heeft de rechter, een klachtencommissie of het College voor de 
Rechten van de Mens objectief vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake was van discriminatie. Bij een deel van 
de meldingen volgt geen objectief oordeel, omdat het niet voor een rechter of commissie wordt gebracht. 

  

Per gemeente is een overzicht gegeven van het aantal meldingen en er is een gegeven van de aantal t.o.v. het 

inwoneraantal per gemeente. 

 

Gemeente Totaal aantal meldingen 

inwoners  

Totaal aantal meldingen  

voorval  

 

Appingedam  1 0 

Delfzijl  10 7 

Groningen  164 171 

Het Hogeland  9 8 

Loppersum  

Midden-Groningen  

1 

19 

1 

18 

Oldambt 8 7 

Pekela 3 1 

Stadskanaal  3 3 

Veendam  3 4 

Westerwolde  6 6 
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Resultaten  

In 2019 heeft het Meldpunt in totaal 158 voorlichtingen/workshops verzorgd. Dit is 
opnieuw een forse stijging; zo werden er in 2017 (121) en in 2016 (87). Met deze 
voorlichtingen zijn ruim 3300 personen bereikt (in 2017 waren dit er nog 2600). De 
meeste voorlichtingen vinden plaats binnen het onderwijs, met name op Mbo-scholen.  
 

 

 

 //  PREVENTIE EN EDUCATIE    

 
 
Het Meldpunt hecht veel waarde aan preventie- en onderwijstaken. In de hele provincie wordt hier aandacht 
aan besteed. Een breed scala aan workshops, gastlessen en voorlichtingen is bij het Meldpunt aan te vragen. 
Het Meldpunt hecht veel belang aan deze preventieve taak. Het bespreekbaar maken van discriminatie en 
inzicht geven in hoe vooroordelen werken, staat hierin voorop. Interactieve en dynamische werkvormen zorgen 
ervoor dat leerlingen/deelnemers stilstaan bij hun eigen gedrag en denkwijzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast voorlichtingen binnen het onderwijs, heeft het Meldpunt ook workshops verzorgd aan professionals. Ook 
deze workshops zijn gericht op het verschaffen van inzicht in de mechanismen van het fenomeen 
‘discriminatie’.  
 
Het meldpunt draagt naast gerichte voorlichtingen ook bij via verschillende activiteiten waarbij provincie breed 
een groter publiek wordt bereikt. Te denken valt aan het aanwezig zijn op diverse evenementen en informatie te 
verschaffen. Naast discriminatie gaat hierbij ook aandacht uit naar de thema’s diversiteit en tolerantie. 
 
Aanbod 
 
Het Meldpunt biedt diverse voorlichtingen aan. Ook is het mogelijk om, naast het bestaande aanbod, 
voorlichtingen of workshops op maat aan te vragen. Het Meldpunt beschikt over een breed palet aan 
verschillende werkvormen en activiteiten die kunnen worden afgestemd op de doelgroep. Samen met de 
aanvrager wordt gekeken naar het doel van een voorlichting en er kan ingespeeld worden op specifieke 
aandachtspunten. 
 
Bij diverse voorlichtingsvormen worden mensen betrokken die op vrijwillige basis een bijdrage willen leveren 
aan het voorlichtingsaanbod. Een voorbeeld hiervan is onze nieuwe workshop “Gevlucht” waar een persoon 
met een vluchtverhaal centraal staat en de problematiek waar hij/zij tegenaan loopt, laagdrempelig 
bespreekbaar maakt. 
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EVALUATIE VOORLICHTINGEN 

Aantal ingevulde evaluaties: 441 

De voorlichting wordt gemiddeld met een 7,9 beoordeeld. 

 

 
 
 

 //  PREVENTIE EN EDUCATIE    
 
 
Evaluaties 
Aan het einde van een voorlichtingsactiviteit wordt aandacht besteed aan evaluatie. Deelnemers, van jong tot 
oud, hebben de ruimte om aan te geven hoe ze de activiteit ervaren hebben. Een kleine greep uit de reacties: 
 

 
 

“zo blij, dat hier ook een aandacht voor is!” 
 

“ik vond het een goede manier om over te praten.” 
 

“ik vond het een eyeopener.” 
 

“het laat je inzien hoe het van de andere kant is.” 
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// ADVIES EN INFORMATIE  
 

Het Meldpunt heeft 48 informatie- en adviesverzoeken behandeld in 2019. Een aantal verzoeken ging over advies en 

informatie over voorlichtingen, waarbij gevraagd is om maatwerk te leveren. De reden waarom gevraagd kan worden om 

maatwerk kan zijn dat er iets specifieks speelt in de groep, waar klassikaal door een werkvorm over gesproken kan worden. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat een voorlichting aangepast wordt op het niveau, de leeftijd of de duur van een 

voorlichting. Andere informatieverzoeken zijn bijvoorbeeld beleidsadviezen over LHBT regenboogbeleid vormen.  

 

// CASUS EN BELEIDSOVERLEG 

 

Een goede samenwerking met de politie en justitie stelt het Meldpunt in staat om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen 

geven van de omvang van de ongelijke behandeling. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om expertise uit te wisselen en 

meer in een ketenaanpak samen te werken. De melder krijgt via het Meldpunt informatie over de vorderingen in het 

strafproces en er is afstemming over de andere wegen die bewandeld worden om de melder bij te staan in het afhandelen 

van de discriminatiemelding.  

 

Het Meldpunt is daarnaast jaarlijks aanwezig op het Regionaal Discriminatie Overleg met het Openbaar Ministerie en de 

politie conform de richtlijnen zoals deze tot op heden zijn vastgelegd in de Aanwijzing Discriminatie.  

 

//  ONTWIKKELING EN INNOVATIE  
 

Het Meldpunt beoogt mee te groeien met de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit. Onveranderd blijft dat het 

Meldpunt uitvoering blijft geven aan de wettelijke taken vanuit de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. Daarbij 

zijn kwaliteit, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid belangrijke kernwaarden. Maar we doen graag meer!  

 

Het Meldpunt staat voor een samenleving waar iedereen mee mag doen. Dit vergt constante aandacht, bewustwording en 

soms aanpassing. De overheid kan hier een belangrijke rol in spelen. Als voorbeeld figuur maar ook bij het ontwikkelen van 

beleid te allen tijde mee te wegen of er rekening gehouden is met de eisen van diversiteit. Denk hierbij aan de 

toegankelijkheid. Bijvoorbeeld bij vergunningverlening kun je ook een voorwaarde opnemen om toegankelijkheid te testen. 

Een ander voorbeeld is het eisen van pest/discriminatieprotocollen bijvoorbeeld bij sportverenigingen. Elke organisatie kan 

bij DMG hierover advies in winnen.  

 

 


