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Voorwoord 
 
In de Nederlandse dagbladen is bijna geen pagina te vinden zonder artikel dat direct of 
zijdelings te maken heeft met het werk van het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaan-
streek/Waterland. Van de vluchtelingen die in groten getale naar Europa trekken en daar 
felle weerstand ondervinden tot LHBT’ers die niet welkom zijn, en van gediscrimineerde 
moslims en joden tot vrouwen die hun hoofden blijven stoten tegen glazen plafonds. De 
raakvlakken zijn talloos. Dat maakt de taakuitvoering van het BD zowel dankbaar en 
uitdagend als problematisch. Er valt nog veel, heel veel te doen om de wereld – te 
beginnen met de regio Zaanstreek/Waterland – een klein beetje aangenamer en recht-
vaardiger te maken. 
Een van de steeds meer aan het licht tredende problemen die lastig zijn aan te pakken 
betreft de online-discriminatie. In een brief aan de Tweede Kamer sprak Veiligheids-
minister A. van der Steur afgelopen najaar zijn verontrusting uit over de verharde toon-
zetting in de digitale wereld. “Ondanks dat het aantal extreem-rechtse incidenten in 
Nederland beperkt is, zijn er online wel veel extreme anti-moslimsentimenten te vinden 
naast antisemitische teksten. Deze sentimenten lijken de laatste maanden in hardvochtig-
heid en aantal toe te nemen”, schreef de minister. “Ook jegens vluchtelingen en 
vreemdelingen zijn er veel xenofobe teksten te lezen op internet, wat vervolgens leidt tot 
verhit debat over de toelaatbaarheid van zulke uitingen.” In september 2015 erkenden 
Facebook en Twitter de sprongsgewijze toename van digitale discriminatie, in oktober 
belegde minister Asscher een expertmeeting over het probleem. Sindsdien lijkt, mede als 
gevolg van de vluchtelingencrisis, zowel online als in de ‘echte’ wereld de beerput verder 
te zijn opengegaan. Het Meldpunt Internetdiscriminatie (MiND) constateerde al dat het 
aantal in 2015 ontvangen klachten meer dan verdubbeld was ten opzichte van een jaar 
eerder.  
De mogelijkheden om in Nederland anoniem of via buitenlandse providers te dreigen, 
schelden en discrimineren zijn vrijwel eindeloos. Ondanks organisaties als ADB’s en op 
internet-discriminatie gerichte organisaties als MiND en MDI wordt slechts een zeer klein 
percentage van de sites en reacties die over de strafrechtelijke schreef gaan uit de lucht 
gehaald en/of bestraft.  
 
Een aparte vermelding verdient de discriminatie en bedreiging van politici in de regio 
Zaanstreek-Waterland. Niet eerder nam het BD er kennis van dat in één jaar tijd meerdere 
volksvertegenwoordigers online, telefonisch of anderszins werden belaagd vanwege hun 
politieke standpunt (in dit geval over de opvang van asielzoekers). Dergelijke handelingen 
vormen een aantasting van de onafhankelijke politieke besluitvorming en daarmee van de 
democratie. 
Veel commotie gaf afgelopen jaar ook de bekendmaking dat er plannen zijn om in 
Assendelft een islamitisch centrum en in Purmerend een islamitische school te bouwen 
c.q. in te richten. Ook de huisvesting van vluchtelingen in de Zaanstreek en Waterland 
leidde tot spanningen. Vanwege de daartegen gerichte, soms te felle reacties heeft het 
BD intensief contact onderhouden met voor- en tegenstanders van de plannen, vertegen-
woordigers van de beide gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Waar mensen 
strafrechtelijk in de fout gingen greep het BD in, onder meer via aangiftes. Het OM daagde 
in 2015 naar aanleiding van deze aangiften zes mensen voor de rechter, terwijl een 
zevende nog in afwachting is van een vervolgingsbesluit. Allen waren op webfora flink uit 
de bocht gevlogen in hun afkeer van de islam en/of vluchtelingen. Enkele Purmerendse 
leden van de Nederlandse Volks-Unie werden vorig jaar – niet voor het eerst – veroor-
deeld wegens discriminatie. 
 
Ook de toenemende complexiteit van de samenleving en de bezuinigingen op de 
Nederlandse zorg hebben hun weerslag op het BD-werk. Steeds vaker melden zich 
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mensen die zeggen te zijn gediscrimineerd, maar bij wie (ook) andersoortige (multi-) 
problematiek een rol speelt. Met regelmaat blijken mensen van het beruchte kastje naar 
de even befaamde muur te worden gestuurd, omdat hulporganisaties niet (meer) kunnen 
anticiperen op de genoemde problemen. Het Bureau Discriminatiezaken probeert de 
gedupeerden waar mogelijk te helpen, zij het wel in de wetenschap dat ze daarbij wordt 
begrensd door haar doelstellingen, de nog niet optimale wetgeving, financiële en perso-
nele beperkingen. 
 
Het bovenstaande is een zeer bescheiden selectie uit hetgeen Zaanstreek-Waterland het 
afgelopen jaar mede kenmerkte (overigens deels al door het Bureau Discriminatiezaken 
verwoord in onder meer eerdere jaarverslagen). Een probleem is echter dat de negatieve 
signalen steeds sterker worden. In haar jongste Zaanpeiling concludeerde de gemeente 
Zaanstad dat het aantal inwoners dat zich gediscrimineerd voelde was gestegen van 8% 
naar 11%. Het betrof het jaar 2014, dus nog ruim voor het debat over het Nederlandse 
vluchtelingenbeleid losbarstte. Het BD is dan ook benieuwd naar de cijfers over 2015. 
Vooralsnog ziet het bureau geen aanleiding om te concluderen dat het met de tolerantie 
en/of acceptatie de goede kant opgaat, in Zaanstad noch elders in de regio.  
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Organisatie 
 
Medewerkers 
 
In december 2015 beschikte het Bureau Discriminatiezaken over zes betaalde parttime 
medewerkers, evenveel als eind 2014. Om de expertise van het bureau op peil te houden, 
volgden de medewerkers vorig jaar meerdere vakgerichte intervisiebijeenkomsten, 
trainingen en cursussen. Zo werden er onder meer bijeenkomsten bezocht op het gebied 
van etnisch profileren, discriminatiewetgeving, islamofobie, LHBT-beleid, mensenrechten 
en docententrainingen.  
Naast de betaalde medewerkers waren er één dagdeel per week twee onbetaalde 
krachten bij het BD actief. Verder assisteerden er in zowel de Zaanstreek als Purmerend 
af en toe vrijwilligers op onregelmatige basis. Het bureau begeleidde twee studenten 
sociaal-juridische dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam. Een van hen 
verrichtte de eerste helft van 2015 onderzoek naar factoren die verband houden met het 
stemgedrag op de PVV en de NVU. De ander begon in november jl. met een onderzoek 
naar rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt. 
Het eveneens onbezoldigde BD-bestuur telde vijf leden en bleef in 2015 ongewijzigd. Het 
bestaat uit Rina Kremers (voorzitter), Ellen Vermeulen (secretaris), Martin Brand 
(penningmeester), Herman van Kordenoordt (lid) en Martin Pocornie (lid). 
    
Financiën  
 
Het Bureau Discriminatiezaken heeft sinds 1996 een samenwerkingsverband met de 
gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. In 2002 kwam daar Purmerend bij. De 
formalisering van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) maakte 
dat ook de vijf (sinds 1-1-2016 als gevolg van een fusie vier) andere Waterlandse 
gemeenten zich aansloten bij het BD. Daardoor kon het bureau overgaan op de 
behandeling, registratie en monitoring van klachten in de gehele (toenmalige) politieregio 
Zaanstreek-Waterland. In deze situatie is nadien geen verandering gekomen. Iedere 
gemeente is overigens verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te 
stellen waar burgers terechtkunnen met klachten over discriminatie.  
Naast de reguliere subsidies en donateursbijdragen verwierf het BD via overheids- en 
private fondsen projectsubsidies. Die waren onder meer bestemd voor een voorlichtings-, 
een onderwijs- en een meerjarig LHBT-project. 
Een verantwoording van de inkomsten en uitgaven is te vinden in het financieel overzicht 
over 2015. 
 
Landelijke ontwikkelingen 
 
Het Bureau Discriminatiezaken was tot het najaar van 2015 lid van de Samenwerkende 
Antidiscriminatievoorzieningen Nederland (SAN). Deze brancheorganisatie behartigde de 
belangen van de aangesloten ADB’s. Een werkgroep van vier ADB-leidinggevenden, 
onder wie één van het BD, heeft in 2015 voorstellen geformuleerd om de twee ADB-
brancheverenigingen (SAN en LBA) te laten fuseren. De poging slaagde: met ingang van 
2015 heeft Nederland één vertegenwoordigende organisatie waarvan achttien anti-
discriminatiebureaus lid zijn. Deze Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVTD) 
fungeert als centraal aanspreekpunt voor en van de ADB’s en neemt onder meer de 
kwaliteitsverbetering en -bewaking in de branche ter hand.    
Klachten over uitingen op internet handelt het BD in de meeste gevallen niet zelf af. Ze 
werden in 2015 – uitzonderingen daargelaten – naar het Meldpunt Internetdiscriminatie 
(MiND) geleid. Die landelijk opererende organisatie ging op 1 januari 2013 op initiatief van 
twee ministeries van start en heeft als doelstelling de aanpak van strafbare 
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discriminerende uitingen op internet. Andere vormen van digitaal ‘onrecht’ (zoals de onder 
de Wet gelijke behandeling vallende sekse- en leeftijdsdiscriminatie in vacatures op inter-
net) behandelt het BD nog steeds zelf.  
 
Provinciale/regionale ontwikkelingen 
 
Noord-Holland telt vijf ADB’s, die gezamenlijk de hele provincie bestrijken. De gebieden 
waarin zij werken corresponderen met de politieregio’s die golden tot 1 januari 2013. De 
vorming van de Nationale Politie had onder meer een nieuwe gebiedsafbakening en 
schaalvergroting tot gevolg. Het BD en de politie handhaven zoveel mogelijk de korte 
lijnen die bestonden vóór 2013.  
De Noord-Hollandse ADB’s bespraken ook in 2015 regelmatig de gang van zaken in de 
provincie en zetten gezamenlijk projecten op. Ze brachten vorig jaar één nieuwsbrief uit. 
Daarin werd onder meer uitgebreid verslag gedaan van discriminatie op de arbeidsmarkt.  
 
Netwerk 
 
Het Bureau Discriminatiezaken onderhoudt contacten met een groot aantal organisaties. 
Onverminderd belangrijk blijft de samenwerking met de collega-bureaus, de Zaans-
Waterlandse gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Vertegenwoordigers van 
de drie laatstgenoemde partners en het BD kwamen in 2015 tweemaal bijeen voor een 
(wettelijk verplicht) Regionaal Discriminatieoverleg (RDO). Het BD beheerde hierbij de 
agendering en notulen. Binnen het RDO werden onder meer discriminatie-incidenten 
besproken en de mogelijkheden van een strafrechtelijke behandeling afgestemd. Verder 
verstrekten de partners elkaar zaakoverzichten van geregistreerde (mogelijk 
strafrechtelijke) discriminatievoorvallen. 
Het BD had ook contact met tientallen andere lokale, regionale en landelijke organisaties. 
Daaronder bevonden zich scholen, media en gemeenten, Bureau Halt, buurt- en 
zelforganisaties, het welzijns- en straathoekwerk, CIDI, CMO, COC, Movisie, Theater 
AanZ, CRM en MiND. Het ging hierbij zowel om het behandelen van discriminatieklachten 
als om het uitvoeren van al dan niet gezamenlijke projecten en het uitwisselen van 
informatie. Het BD heeft samen met andere ADB’s zitting in een intervisiegroep op het 
gebied van klachtenbehandeling.  
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Meldingen 
 
Het Bureau Discriminatiezaken neemt klachten en meldingen in behandeling over 
gronden die worden genoemd in onder meer de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht en 
de gelijke-behandelingswetgeving. Mede op basis daarvan mogen mensen in Nederland 
in gelijke gevallen niet ongelijk worden behandeld op grond van levensovertuiging, 
herkomst, ras, geslacht, seksuele voorkeur, handicap, etc.  
Niet alle bij het BD ingediende klachten en meldingen verwijzen naar daadwerkelijke 
(strafrechtelijke) discriminatievoorvallen. Alleen na nader onderzoek door een bevoegde 
instelling, zoals het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het College voor de Rechten 
van de Mens, valt immers vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit. In de hierna 
genoemde cijfers is niet opgenomen of de klachten/meldingen wel of niet gegrond zijn. 
Uitgangspunt bij de rapportage zijn de door cliënten ervaren gedragingen of uitingen.  
 

 

Tabel 1: Overzicht klachten/meldingen 2012 - 2015    
 
 

Zaanstreek 2012 2013 2014 2015 
Totaal klachten/incidenten 73 80 141 75 
Waterland 2012 2013 2014 2015 
Totaal klachten/incidenten 47 50 85 62 
Totaal Zaanstreek-Waterland 120 130 226 137 

 
Toelichting bij de cijfers 
 
Het aantal door het Bureau Discriminatiezaken in 2015 ontvangen klachten daalde flink 
ten opzichte van 2014. Reden daarvoor was de klachtenreeks (88 stuks) naar aanleiding 
van de in maart 2014 gedane ‘minder, minder’-oproep van PVV-leider Geert Wilders. Het 
Openbaar Ministerie besloot in 2015 om het Kamerlid te vervolgen wegens belediging en 
het aanzetten tot discriminatie en haat. 
Na aftrek van de meldingen uit 2014 over Wilders blijkt het aantal meldingen stabiel te zijn 
(138 om 137). Met name het gepolariseerde debat over vluchtelingen en de mogelijke 
vestiging van enkele islamitische centra speelt een rol bij dit relatief hoge aantal klachten. 
De landelijke overheidscampagne die begin september 2015 van start ging en tot doel 
heeft om de meldingsbereidheid te vergroten lijkt tot nu toe nauwelijks van invloed te zijn.  
 

Voetbalclub weigert transgender 
 
Een voetbalvereniging weigerde een 13-jarige transgender-jongen te accepteren als lid. 
Het bestuur van de club was bang dat hij zou worden gepest en zei niet de kwaliteiten te 
hebben om dat tegen te gaan. Om die reden werd de jongen niet toegelaten tot de club. 
Het Bureau Discriminatiezaken probeerde in overleg met de moeder tussenbeide te 
komen, maar de vereniging ging niet overstag. Daarop werd de zaak voorgelegd aan het 
College voor de Rechten van de Mens. Het CRM oordeelde dat het verenigingsbestuur 
zich schuldig maakte aan discriminatie. Om toekomstige problemen te voorkomen gaf 
het de club ook enkele adviezen hoe om te gaan met eventueel pestgedrag. In reactie op 
dit oordeel beloofde de vereniging beterschap. 
De jongen voetbalt overigens inmiddels naar alle tevredenheid bij een andere club in 
zijn woonplaats.  
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De cijfers in dit verslag betreffen uiteraard niet het aantal daadwerkelijke discriminatie-
voorvallen in de Zaanstreek en Waterland. Net als voor bijvoorbeeld de politie geldt voor 
het BD dat alleen het topje van de ijsberg zichtbaar is in het meldingenaantal. Veel 
mensen willen, om allerlei redenen, geen klacht indienen over aangedaan of gesignaleerd 
onrecht. Voor de ADB’s, maar ook voor onder meer de politie en overheden, is een taak 
weggelegd om de meldingsbereidheid te bevorderen.   
Het BD heeft niet het ‘alleenrecht’ op de afhandeling van discriminatievoorvallen. De twee 
landelijke internetmeldpunten (MDI en MiND), het CRM, CIDI, COC en de politie Noord-
Holland registreren bijvoorbeeld eveneens klachten over ongelijke behandeling. De niet 
door het BD behandelde meldingen die bovengenoemde organisaties registreerden zijn 
buiten dit BD-jaarverslag gehouden. Verder hebben bewoners uit andere regio’s bij hun 
‘eigen’ anti-discriminatiebureau of bij het MDI of MiND klachten ingediend over voorvallen 
die zich afspeelden in de Zaanstreek of Waterland. Omdat het BD hiervan geen 
totaalbeeld heeft, worden deze cijfers hier eveneens buiten beschouwing gelaten.  
In de tabellen op de volgende bladzijden zijn de klachten en incidenten die het BD 
registreerde uitgesplitst naar het maatschappelijk terrein en de discriminatiegrond. 
 

              
 
  

‘U bent te oud’ 
 
Een Purmerender die via een wervingsbureau informeerde naar een openstaande 
vacature had aan de telefoon aanvankelijk een prettig gesprek waarin de mogelijkheden 
werden doorgenomen. Dat veranderde toen zijn werkervaring ter sprake kwam. Op de 
vraag van de recruiter hoe oud de sollicitant was luidde het antwoord ‘59’. Het 
betekende meteen het einde van de procedure: de opdrachtgever wilde volgens de 
personeelswerver niet verder gaan dan 50 jaar. De recruiter zei dat spijtig te vinden, 
omdat hij er zelf anders over dacht, maar hij had zich nu eenmaal neer te leggen bij de 
eisen van zijn opdrachtgever.    
Leeftijdsdiscriminatie is een hardnekkig fenomeen op de arbeidsmarkt. Voor alle 
duidelijkheid: in bovengenoemde situatie maakten de opdrachtgever én het 
wervingsbureau zich schuldig aan discriminatie. Toen het BD de recruiter daar op wees, 
meldde hij zich er niet van bewust te zijn geweest. Zowel hij als zijn opdrachtgever 
zegde toe om zich voortaan niet meer schuldig te maken aan leeftijdsdiscriminatie.  
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Tabel 2: Uitgesplitst naar discriminatieterrein 2015  
 

Terrein 
2015 
(aantal) 

Arbeidsmarkt 26 
Buurt/wijk 23 
Collectieve voorzieningen   6 
Commerciële dienstverlening 11 
Horeca/amusement   6 
Huisvesting   3 
Media/reclame   8 
Onderwijs 14 
Openbare ruimte   4 
Politie/Vreemdelingendienst/OM   4 
Privésfeer   0 
Publieke/politieke opinie 14 
Sport/Recreatie   1 
Overig/n.v.t. 17 
Onbekend   0 
Totaal Zaanstreek-Waterland 137 
 
 
Tabel 3: Uitgesplitst naar discriminatiegronden 2015   

 
Grond 2015 (aantal) 
Burgerlijke staat   1 
Godsdienst/levensbeschouwing  17 
Handicap/chronische ziekte   6 
Leeftijd 15 
Nationaliteit   7 
Niet-wettelijke grond 13 
Politieke gezindheid   3 
Ras/herkomst/kleur 69 
Sekse 11 
Seksuele gerichtheid   6 
Onbekend   0 
Totaal Zaanstreek-Waterland 148* 

* In meerdere klachtendossiers is sprake van twee discriminatiegronden; vandaar het totaalaantal van 148. 
 
Toelichting bij de cijfers 
 

Ten opzichte van 2014 valt onder meer op dat er vorig jaar in de categorie ‘publieke/ 
politieke opinie’ veel minder klachten zijn behandeld. Dat is geheel toe te schrijven aan de 
meldingenstroom na de ‘minder minder’-oproep van Geert Wilders in 2014. Er was in 
2015 een relatief grote klachtenstijging op de terreinen ‘buurt/wijk’ (van 13 naar 23) en 
‘onderwijs’ (van 9 naar 14). Flinke dalingen waren er op de terreinen ‘collectieve voor-
zieningen’ (van 11 naar 6), ‘commerciële dienstverlening’ (van 16 naar 11), ‘media/ 
reclame’ (van 13 naar 8) en ‘politie’ (van 10 naar 4). 
Ten aanzien van de gronden kan worden geconcludeerd dat er meer leeftijds- (van 9 naar 
15) en seksediscriminatie (van 5 naar 11) werd gemeld. Waar in 2014 geen meldingen 
binnenkwamen over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid waren dat er in 2015 
6. Opvallend is verder dat er de afgelopen vier jaar een stevige stijging was van de 
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gemelde islamofobie, van 2 in 2012 naar 16 in 2015. Mede naar aanleiding van deze 
stijging besloot het BD onderzoek te doen naar islamofobie in de regio. 
Het BD vroeg het College voor de Rechten van de Mens vorig jaar enkele malen om een 
oordeel. Ook deed het BD in het voorjaar van 2015 aangifte tegen zes Zaankanters die op 
internet racistische en/of bedreigende teksten plaatsten over een te bouwen islamitisch 
centrum in Assendelft. Ze plaatsten op Facebook teksten als ‘Branden we hem [het 
islamitisch centrum] toch gewoon af’ en ‘Gas aansluiten op dat hok’. Het Openbaar 
Ministerie besloot om tot vervolging over te gaan. Ook deed het BD in november 2015 
aangifte tegen de verspreidster van een humoristisch bedoeld, maar voor asielzoekers en 
moslims uiterst kwetsend ‘sollicitatieformulier’. Alle zeven verdachten moeten nog voor de 
rechter verschijnen. 
 
Extreemrechts/fundamentalisme 
 
Aanhangers van de nationaalsocialistische Nederlandse Volks-Unie plakten als vanouds 
Purmerend en omgeving vol met stickers die hun gedachtengoed moesten vertolken. Ook 
de woning van een voorstander van de vluchtelingenopvang in Purmerend moest er aan 
geloven. Het verwijderen van illegaal geplakt materiaal heeft de gemeente Purmerend 
inmiddels vele tienduizenden euro’s gekost.  
Bij een debat in het gemeentehuis over diezelfde vluchtelingenopvang was een groepje 
NVU’ers luidruchtig aanwezig. Vanwege het geclaimde ‘succes’ in deze gemeente besloot 
de partij om ook in andere plaatsen, zoals Oosthuizen, te pogen het asieldebat te 
verstoren. Ondanks oproepen op internet kwamen er echter tijdens de bewuste bijeen-
komsten geen als zodanig herkenbare sympathisanten opdagen. In Purmerend wonen 
enkele hardnekkige NVU-leden die vanwege hun racistische uitingen al meermalen met 
politie en justitie in aanraking kwamen. Zo ook in 2015. 
Het Bureau Discriminatiezaken heeft geen signalen ontvangen dat zich in de regio andere 
vormen van georganiseerd extremisme of fundamentalisme manifesteerden. De politie 
heeft begin 2015 wel bekendgemaakt dat er zes casussen bestonden over jihadisten in de 
Zaanstreek.  
Tegen de Krommenieër Lewis Leonardo, een oude bekende van het BD, is voor de 
tweede keer aangifte gedaan, door het MDI. Op zijn website Misdefinitie.nl maakte 
Leonardo er als vanouds een gewoonte van om met name moslims en allochtonen 
discriminerend te bejegenen. In 2011 werd hij veroordeeld tot een boete vanwege zijn 
talloze discriminerende teksten, maar dat weerhield hem niet om op de oude voet verder 
te gaan. Naar verwachting neemt het Openbaar Ministerie in 2016 een besluit over het al 
dan niet vervolgen van Leonardo.  
 

 

‘Wel grappig’ 
 
Met de vermelding ‘Niet aanvallend bedoeld vond m gewoon wel grappig’ plaatste een 
inwoonster uit Zaandam een humoristisch bedoeld ‘sollicitatieformulier’ op Facebook. 
Daarin werden asielzoekers en moslims weggezet als zware criminelen en profiteurs. 
Na overleg met het Openbaar Ministerie besloot het Bureau Discriminatiezaken 
aangifte te doen op grond van artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht (“Hij die 
zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend 
uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, 
hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of 
verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van de derde categorie.”). De justitiële afdoening vindt waarschijnlijk plaats 
in 2016. 
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Voorlichtings- en onderwijsprojecten 
 
In 2015 ontving het Bureau Discriminatiezaken 89 informatieverzoeken, 17 meer dan een 
jaar eerder. De verzoeken waren zoals gebruikelijk gevarieerd: veel media – regionaal en 
landelijk – vroegen informatie over een breed scala aan onderwerpen. Leerlingen en 
studenten zochten gegevens voor hun werkstuk of spreekbeurt. Het BD verzorgde op 
verzoek inleidingen, trainingen en voorlichtingsprojecten.  
Gastlessen in het onderwijs die het BD zelf aanbood zijn niet opgenomen in onderstaand 
cijferoverzicht. Alleen de lessen op aanvraag staan daarin vermeld. Ruim 2850 leerlingen 
uit het middelbaar, beroeps- en basisonderwijs kregen één of meer lesuren over 
discriminatie, 250 minder dan in 2014. Wegens een toename van andere preventie-
projecten en gebrek aan medewerkerscapaciteit moest het BD helaas een aantal malen 
uitnodigingen van scholen aan zich voorbij laten gaan.  
 
Enkele voorbeelden uit de veelheid aan lessen en voorlichtingsprojecten gedurende het 
afgelopen jaar: 

• De Raad van Kerken in Krommenie organiseerde voor de bovenbouw van het 
basisonderwijs eind april een project over de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand 
van voorwerpen vertelde het BD over de plaatselijke jodenvervolging. 

• Leerlingen van de Purmerendse scholengroep Antoni Gaudi kregen van het BD les 
over achtereenvolgend homofobie, discriminatie van transgenders en islamofobie. 

• Eind 2015 is het bureau begonnen met een Zaans burgerschapsproject voor 
jongeren met een migratieachtergrond. Het BD heeft hiervoor trainingen ont-
wikkeld en verzorgd over etnisch profileren en over democratie. 

• Op de Purmerendse middelbare school W.J. Bladergroen heeft het BD een 
lesprogramma uitgevoerd waarmee, met uitzondering van de schakelklas, alle 
klassen en leerniveaus werden bereikt. Dit zal in 2016 opnieuw worden uitgevoerd. 

• Basisschool De Harpoen in Jisp kreeg les over de soms lastig te bepalen grens 
tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie. Via rollenspelen oefenden de 
leerlingen hoe ze zich assertief konden opstellen. 
 

Tabel 4: Overzicht informatieverzoeken 2012-2015    
 
 
Zaanstreek 2012 2013 2014 2015 
Totaal informatieverzoeken 44 54 51 60 
Waterland 2012 2013 2014 2015 
Totaal informatieverzoeken 24 29 21 29 
 
Totaal Zaanstreek-Waterland 

 
68 

 
83 

 
72 

 
89 

 
Naast bovenstaande  informatieverzoeken nam het Bureau Discriminatiezaken dus regel-
matig zelf het initiatief om voorlichting te verzorgen. Veel organisaties, met name in de 
onderwijswereld, maakten gebruik van dit aanbod. De behoefte aan informatie over 
vooroordelen, discriminatie en intolerantie is in de loop der jaren flink toegenomen.  
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Overige projecten 
 
Informatie-uitwisseling 
 
Met het oog op de toegenomen islamofobie in haar werkgebied stak het BD vorig jaar veel 
tijd en energie in het onderhouden van contacten met islamitische organisaties, welzijns-
instellingen, politie en vertegenwoordigers van diverse overheden. Een soortgelijk verhaal 
geldt ten aanzien van de opgelopen spanningen naar aanleiding van de (mogelijke) komst 
van asielzoekerscentra, crisis- en noodopvang in de Zaanstreek en Waterland. Het leidde 
onder meer tot een aantal adviezen hoe om te gaan met (mogelijke) problemen. 
 
Informatievoorziening 
 
Het BD bracht in 2015 twee reguliere nieuwsbrieven uit. Met drie andere Noord-Hollandse 
ADB’s werd bovendien een thematische nieuwsbrief gemaakt, over discriminatie op de 
arbeidsmarkt. De provinciale nieuwsbrieven zijn vooral gericht op de gemeenteraden en 
colleges van B&W.  
Om als organisatie zichtbaar te zijn en te blijven onderhield het BD regelmatig contact met 
media. Verder werden de eigen website en Facebookpagina actueel gehouden door 
middel van regelmatige updates. Eind 2015 is begonnen met het bouwen van een nieuwe 
website. De huidige site is verouderd en gebruiksonvriendelijk. Naar verwachting is de 
nieuwe website in februari 2016 online. 
Aan het BD-archief zijn weer de nodige DVD’s, boeken, rapporten en relevante artikelen 
toegevoegd. Het documentatiemateriaal is voor iedereen beschikbaar.  
 
LHBT-beleid Purmerend en Zaanstad 
 
Purmerend maakte op uitnodiging van het ministerie van OC&W, dat hiervoor aan de 
grotere Nederlandse gemeenten subsidie beschikbaar stelde, voor de jaren 2012-2014 
een actieplan ter bevordering van de emancipatie van lesbiënnes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders (LHBT). Het werd wegens succes met drie jaar gepro-
longeerd. Ook Zaanstad heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Met het oog op een 
verlenging van de LHBT-activiteiten, dit keer onder de noemer ‘Regenboogcoalitie’, 
schreef het BD eind 2014 voor de gemeente Zaanstad een projectplan. In het najaar van 
2015 werd bekend dat het ministerie ook de Zaanse subsidieaanvraag honoreerde.     
In beide gemeenten is het BD in 2015 van start gegaan met het opzetten en uitvoeren van 
activiteiten. Dankzij de inzet van Zaanstad kunnen Oostzaan en Wormerland eveneens 
profiteren van de uitkomsten.  
Een selectie van de door het BD in Purmerend en de Zaanstreek uitgevoerde LHBT-
activiteiten in 2015: 

• Het BD verzorgde bij Antoni Gaudi en het Jan van Egmond Lyceum meerdere 
gastlessen in het kader van de door Clup Welzijn opgezette lessenserie Roze en 
de regenboog.  

• Tijdens een door Clup Welzijn georganiseerde ‘openminded-dag’ was het BD 
vertegenwoordigd met een workshop over seksuele diversiteit. 

• Alle Zaanse basisscholen ontvingen voor hun bibliotheek het prentenboek Koning 
& Koning, waarin op speelse wijze het verhaal wordt verteld van twee prinsen die 
verliefd worden op elkaar. Het boekje werd vergezeld door suggesties over 
toepasselijke lespakketten en -vormen.   

• Het Zaanse filmtheater De Fabriek vertoonde op voorstel van en in samenspraak 
met het BD in oktober een toepasselijke ‘roze’ film (Weekend). De vertoning van 
Weekend vond plaats in het kader van de internationale Coming Outdag en werd 
ingeleid door een BD-medewerker. Het was de eerste film in een reeks van zes. 
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De voorbereidingen voor het vervolg van de LHBT-campagne in 2016 zijn inmiddels in 
volle gang. 
 
Tweede Wereldoorlog 
 
Het jaar 2015 stond voor een deel in het teken van zeventig jaar bevrijding. Een onge-
evenaarde reeks activiteiten die de aandacht vestigden op de Tweede Wereldoorlog 
passeerde de revue. In de aanloop daar naartoe was het BD vaak betrokken als adviseur, 
publicist of deelnemer. Daarnaast besteedde het BD zelf via enkele projecten aandacht 
aan de bezettingstijd.  
Net als in de voorgaande jaren leverde het BD gegevens voor het project ‘Monumenten 
Spreken’. Dat wordt in 2016 afgesloten met de afronding van de laatste twee films. De 
initiatiefnemers hebben onder meer 28 professionele documentaires gemaakt en 
gepresenteerd, alsmede een boek, een website en een lespakket.  
Het Molenmuseum, dat in april en mei 2015 een op jongeren gerichte oorlogs-
tentoonstelling inrichtte, ontving eveneens toepasselijke informatie van het BD, net als 
een aantal scholieren/studenten en diverse regionale en landelijke media. Verder nam het 
BD deel aan bijeenkomsten van het Stedelijk Comité 4 en 5 mei Zaanstad. Voor de 
website van dat comité schreef het BD een zevendelige serie over de oorlogs-
ontwikkelingen in de Zaanstreek.  
Met het oog op dit herdenkingsjaar ontwikkelde het BD de tentoonstelling Drie jaar, drie 
maanden, drie weken, over de jodenvervolging in de Zaanstreek. Van 14 januari tot 5 mei 
was de uit 28 tekst- en fotopanelen bestaande expositie tegelijkertijd te zien op negen 
verschillende plekken in Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. Een begeleidend boekje 
met achtergrondinformatie was gratis verkrijgbaar. Omdat de belangstelling voor de 
expositie boven verwachting was – vele duizenden mensen namen er kennis van –, moest 
de oplage van duizend boekjes al na enkele weken worden verdubbeld. Dankzij een 
financiële bijdrage van de Nederlands-Israëlitische Gemeente, die ook voor de eerste druk 
en voor de panelen in de buidel tastte, werd een tweede editie mogelijk. 
 
Zie je eigenlijk wel wat je ziet? 
 
Het BD ontwikkelde samen met historicus Hans Luiten en filmmaakster Claudia Tellegen 
een lespakket om onder meer antisemitisme in een bredere context te behandelen. Zie je 
eigenlijk wel wat je ziet? is een tekst-, beeld- en filmproject voor middelbare scholen over 
de geschiedenis van de Zaanstreek en de werking van beeldvorming tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en nu. Het project is op 11 september 2014 in het gemeentehuis van 
Zaanstad gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor raads- en collegeleden en 
vervolgens aangeboden aan de negen middelbare scholen in de gemeente. Het eerste 
exemplaar werd overhandigd aan onderwijswethouder D. Emmer. Begin 2015 werd het 
laatste exemplaar overhandigd aan een Zaanse middelbare school, een van de negen die 
het project in gebruik namen. 
 
Voorlichting aan politie 
 
Op verzoek van de politie Noord-Holland ontwikkelden de ADB’s in Kennemerland, Noord-
Holland en Zaanstreek-Waterland een voorlichtingsproject voor de medewerkers van de 
politie. Het ligt in de bedoeling dat de bureaus in 2016, onder voorbehoud van voldoende 
politie-enthousiasme, meerdere trainingen van politiepersoneel verzorgen. In de 
bijeenkomsten wordt met name aandacht besteed aan de intake indien zich mensen bij de 
politie melden die discriminatie zeggen te ondervinden.  
Inmiddels hebben ruim vierhonderd politiefunctionarissen van de eenheid Noord-Holland 
deelgenomen aan de verdiepende anti-discriminatietraining Brown eyes, blue eyes, maar 
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er moet nog veel gebeuren om te komen tot een opener blik en diverser beleid bij de 
politie. 
 
Landelijke voorlichtingscampagne 
 
Directe aanleiding voor voornoemde politietraining was de landelijke campagne tegen 
discriminatie, die naar verwachting zou leiden tot meer klachten, ook bij de politie. Deze 
langlopende overheidscampagne (titel Zet een streep door discriminatie) werd op 2 
september jl. officieel in gang gezet door minister R. Plasterk (BZK) en heeft tot doel om 
bewustwording te kweken en de meldingsbereidheid te vergroten. Via onder meer radio- 
en tv-spots en de website www.discriminatie.nl wordt gewezen op de mogelijkheid om 
discriminatie te melden bij de anti-discriminatiebureaus. Veel effect op het aantal 
meldingen lijkt de campagne in 2015 niet te hebben gehad.   
 
21 maart: Purmerend tegen discriminatie 
 
Elk jaar organiseert het BD in het kader van 21 maart, de internationale dag tegen 
racisme, in Purmerend een aantal voorlichtings- en lesprojecten. Zo namen leerlingen van 
het Da Vinci College in 2015 bijvoorbeeld deel aan het project Jij hoort er bij!, waarbij ze 
met zeven door het BD uitgenodigde gastsprekers in gesprek gingen over ‘er bij horen’. 
De leerlingen maakten verder onder meer raps, posters, strips en gedichten over discri-
minatie en ze verzorgden een sponsoractie ten bate van een weeshuis in Zuid-Afrika. Op 
19 maart presenteerden ze tijdens een grote manifestatie in de school hun resultaten, 
onder meer aan hun ouders.  
Samen met de bibliotheek richtte het BD verder een displaytafel in die in het teken stond 
van het thema. Het bureau had daarnaast een coördinerende functie bij de activiteiten die 
veel andere Purmerendse organisaties ontwikkelden in het kader van 21 maart.  
 
Onderzoeken 
 
Het BD werkte vorig jaar aan een onderzoeksrapport over islamofobie en moslimhaat. 
Aanleiding was de constatering dat dit fenomeen steeds vaker de kop opstak in 
Nederland. Zo was, om een bijna willekeurig voorbeeld te noemen, het aantal haat-
zaaiende oproepen op social media tegen het te bouwen islamitisch centrum in Assendelft 
nauwelijks bij te houden. In 2014 begon het BD met het verzamelen van bronnen, het 
bijwonen van themabijeenkomsten en interviews met betrokkenen om het probleem in de 
regio Zaanstreek-Waterland in kaart te kunnen brengen. Begin 2016 wordt het rapport 
gepresenteerd. 
Een studente van de Hogeschool van Amsterdam verrichtte gedurende het studiejaar 
2014/’15 onderzoek naar de factoren die verband houden met het stemgedrag op de PVV 
en de NVU in de regio Zaanstreek-Waterland. Een andere studente van deze school 
begon in november 2015 met een praktijktest naar rassendiscriminatie op de arbeids-
markt. Dit moet medio 2016 resulteren in een eindrapportage. Dat sluit aan bij het 
kabinetsplan om, als onderdeel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid, met vijf steden 
(Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Leeuwarden en Zaanstad) vernieuwing, 
kennisontwikkeling en -deling te faciliteren bij het aanpakken van pre-entry discriminatie 
bij het vinden van stages en werk.   
 
Asielzoekers/vluchtelingen 
 
Het BD is aanwezig geweest bij voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten in Zaanstad, 
Purmerend en Oostzaan om de stemming te peilen over de komst van asielzoekers/ 
vluchtelingen naar de regio en te spreken met organisatoren, voor- en tegenstanders. Met 
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enkele gemeenten en met VluchtelingenWerk zijn ideeën uitgewisseld over de opvang en 
begeleiding van LHBT-vluchtelingen. Ook over problemen met en van asielzoekers/ 
vluchtelingen in de regio en over bedreigingen en intimidatie van politici – een reactie op 
de komst van asielzoekers/vluchtelingen – zijn met betrokkenen gegevens uitgewisseld.  
 
Islamitische instellingen   
 
Het BD heeft in Purmerend twee bewonersbijeenkomsten en een commissievergadering 
bijgewoond over de vestiging van de islamitische basisschool De Roos. Daarbij  en -om-
heen liepen de gemoederen soms hoog op. Hetzelfde gold ten aanzien van de plannen 
voor de vestiging van een islamitisch centrum in Assendelft. Het BD voerde gesprekken 
met en gaf adviezen aan de betrokkenen bij de vestiging en woonde bijeenkomsten bij 
van het wijkteam en de Stichting Arrahma/Kleurrijk Saendelft. 
 
Fakkeltocht 
 
Op 24 december vond de jaarlijkse BD-fakkeltocht tegen discriminatie plaats, de 29ste 
achtereenvolgende editie. Aan de tocht door Wormerveer en Krommenie deden afgelopen 
jaar 180 mensen mee. De tocht werd ingeleid door stadsdichter Mandy Pijl. Na zoveel 
jaren de organisator te zijn geweest, besloot het BD dat het tijd werd voor nieuwe 
activiteiten. De 29ste werd dan ook de laatste door het BD georganiseerde editie. 
Meerdere mensen hebben gemeld door te willen gaan met de tocht. Het BD heeft zich 
bereid verklaard hen desgevraagd te willen bijstaan bij het opzetten van de volgende 
editie.  
Het BD heeft in 2015 het Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord geadviseerd 
over de organisatie van een (door het Zaanse initiatief geïnspireerde) fakkeloptocht voor 
verdraagzaamheid. Die vond op 7 november plaats in Alkmaar en telde ongeveer 
vierhonderd deelnemers.   
 
Overig 
 
Het BD was vertegenwoordigd in de landelijke begeleidingsgroep kerncijfers 2012-2014. 
Dit leidde in het voorjaar van 2015 tot een uitgebreide trendrapportage van de 
discriminatiecijfers over de voorgaande drie jaren. Verder werkte het bureau mee aan een 
regionale rapportage van de gemelde Nederlandse discriminatiecijfers over het jaar 2014. 
Daarin participeerden ook het College voor de Rechten van de Mens en de politie. Een 
BD-medewerker was tevens ‘meelezer’ van de te maken CERD-rapportage (Convention 
on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination), een NGO-rapport voor de 
Europese Commissie over de inspanningen van Nederland bij het bestrijden van rassen-
discriminatie. 


