Nieuwsbrief

Stoornis reden voor beledigingen
De ADV ontvangt een klacht van een vrouw die een dissociatieve stoornis
heeft. Regelmatig heeft zij dissociatieve momenten en het komt een aantal
keer per jaar voor dat zij op straat in dissociatieve toestand wordt 'opgeraapt' door de politie. Ze is daar zodoende bekend. De vrouw zegt steeds
vaker geconfronteerd te worden met negatieve en beledigende opmerkingen
van een aantal agenten. Ze krijgt te horen dat ze zich aanstelt, haar wordt
gevraagd of ze wel weet wat dit allemaal kost en haar wordt verweten dat
het haar eigen schuld is. De vrouw vindt dit pijnlijk en kwetsend; de aandoening is ernstig en vanzelfsprekend geen keuze. Ze wil dat de politie dit

haar behandelend arts bevestigd. Als zij met deze argumenten bij de hogeschool probeert het negatief studieadvies alsnog ongedaan te krijgen, ontvangt zij nul op het rekest. Ook een poging van de ADV loopt op niets uit.
De ADV legt de zaak voor aan het College voor de Rechten van de Mens.
Tijdens de zitting wordt met de hogeschool en de vrouw afgesproken dat zij
zich opnieuw voor de studie kan inschrijven. Na haar inschrijving ontvangt
de vrouw tot haar teleurstelling opnieuw een afwijzing op grond van het eerdere studieadvies. De ADV stuurt hierop een bezwaar naar de examencommissie en dit leidt tot een hoorzitting voor de geschillenadviescommissie.
De ADV begeleidt de studente bij de zitting. Tot grote vreugde van de vrouw
oordeelt de commissie dat zij zich opnieuw mag inschrijven. Inmiddels is
zij met veel plezier weer aan het studeren.

Samenwerkende ADV’s
moeite is gedaan om te onderzoeken hoe hij het werk, met bijvoorbeeld enkele aanpassingen, wèl kan uitvoeren. Besloten wordt om het College voor
de Rechten van de Mens (CRM) om een oordeel te vragen. De ADV stelt een
verzoekschrift op en ondersteunt de man bij de CRM-zitting.
Het CRM oordeelt dat het uitzendbureau de man discrimineert vanwege
zijn gehoorbeperking, omdat hij werd
afgewezen op basis van aannames
over zijn beperkingen zonder dit met
hem te bespreken. Bovendien was
niet onderzocht of er zaken aangepast konden worden, opdat de man de
werkzaamheden wel op een veilige
manier kon uitvoeren.
Naar aanleiding van dit oordeel besluit het uitzendbureau om maatregelen te treffen. Het oordeel wordt intern gedeeld en besproken om herhaling
te voorkomen. Er worden werkinstructies vastgelegd om veiligheidsaspecten
bij kandidaten met een beperking te beoordelen en bedrijfsprocessen aangepast. De sollicitant krijgt een persoonlijke brief met excuses en ontvangt
alsnog een uitnodiging voor een gesprek om zijn wensen en de mogelijkheden voor werk via het uitzendbureau te bespreken.

erkent en haar fatsoenlijk en met respect behandelt.
De ADV organiseert een gesprek met de wijkagent en de vrouw. In dit gesprek
legt de klachtbehandelaar uit wat de ziekte van de vrouw behelst en krijgt
die de ruimte om haar pijnpunten toe te lichten. Dit zorgt voor begrip bij de
agent. Hij zal haar situatie onder de aandacht brengen bij de chef en bespreken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. De vrouw is tevreden
met het gesprek en is blij dat zij gehoord wordt.
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Depressie leidt tot studiestop
Het lukt een studente aan een hogeschool niet om haar propedeuse binnen
de daarvoor gestelde termijn af te ronden. Als zij na twee jaar studeren
haar eerste studiejaar nog niet met succes heeft weten af te ronden, ontvangt ze van de school een negatief studieadvies. Ze tekent hiertegen geen
bezwaar aan. Het studieadvies wordt hierdoor onherroepelijk.
Niet veel later wordt de vrouw gediagnosticeerd met een ernstige depressie.
Zij wordt enige tijd opgenomen in een ziekenhuis, krijgt een behandeling
en neemt medicijnen. Twee jaar later is zij zodanig hersteld dat ze weer aan
studeren denkt. Terugkijkend weet de vrouw dat haar depressie de belangrijkste oorzaak is voor het mislukken van haar studie. Ook is de ziekte van
invloed geweest op het niet indienen van een bezwaarschrift. Dit wordt door

volgens de werkgever tot een vertrouwensbreuk geleid.
De vrouw is emotioneel over het ontslag en vraagt advies aan de ADV. Die
voert eerst een hoor-/wederhoorprocedure, maar die leidt niet tot een bevredigende oplossing. De ADV vraagt daarom een oordeel aan het College
voor de Rechten van de Mens.
Het CRM oordeelt dat de tandartspraktijk verboden onderscheid maakt op
grond van handicap of chronische ziekte. Dat de vrouw een burn-out heeft
gehad is niet relevant, omdat het geen invloed heeft op haar functioneren
nu zij hiervan volledig was hersteld. Na het oordeel van het CRM biedt de
werkgever oprechte excuses aan en zegt toe in de toekomst zorgvuldiger
met dit soort zaken om te gaan.

Slecht gehoor, geen baan
Een man heeft een sollicitatiegesprek voor de functie logistiek medewerker
en krijgt een rondleiding in een distributiecentrum. Een uitzendbureau heeft
de werving en selectie verzorgd en de man bericht dat de sollicitatie positief
was verlopen. Hij wordt echter toch afgewezen, omdat men vanwege zijn
slechthorendheid twijfels heeft over de veiligheid op de werkvloer en over zijn productiesnelheid. De ADV dient vervolgens
namens de man een klacht in wegens discriminatie op grond van handicap. De ADV
wijst het uitzendbureau daarbij op de Wet
gelijke behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte. Een werkgever handelt
in strijd met deze wet als hij/zij vanwege
de veiligheid op voorhand personen met
een handicap of chronische ziekte uitsluit,
zonder onderzocht te hebben of de veiligheidsrisico’s met een doeltreffende aanpassing op te heffen zijn. Het uitzendbureau beroept zich in haar reactie op het belang van communicatie
vanwege de veiligheid op de werkvloer bij het distributiecentrum. Het is tevens van mening dat het gehoor van de man daarbij een te groot risico
vormt. De ADV en de sollicitant zijn echter van mening dat er door het bureau
meer in beperkingen dan in mogelijkheden wordt gedacht en dat er geen
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Burn-out gehad? Baan kwijt
Een vrouw heeft in het verleden een burn-out gehad. Zij is hiervan hersteld
en start vol enthousiasme aan een nieuwe baan bij een tandartspraktijk.
Haar nieuwe werkgevers zijn positief over haar functioneren. De vrouw heeft
bij haar sollicitatie niet gemeld dat zij een burn-out heeft gehad. Van het
UWV begrijpt ze dat, omdat zij uit de ziektewet komt, haar werkgever recht
heeft op een no-risk claim. Hierop besluit de vrouw alsnog aan haar werkgever te melden dat zij in het verleden een burn-out had.
De werkgever reageert in eerste instantie empathisch. De schok is dan ook
groot als de vrouw een aantal dagen later wordt meegedeeld dat haar arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd. Haar wordt verweten niet al
in het sollicitatiegesprek over haar ziekte te hebben verteld en dit heeft

Overheden moeten vergaande maatregelen nemen

VN-verdrag inzake de rechten
van mensen met een beperking
Op 14 juli 2016, tien jaar na de vaststelling door de Verenigde Naties, trad het Verdrag inzake de rechten van personen
met een beperking ook in Nederland in werking. Het heeft vergaande gevolgen voor onder meer landelijke en lokale
overheden.
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Stoornis reden voor beledigingen
De ADV ontvangt een klacht van een vrouw die een dissociatieve stoornis
heeft. Regelmatig heeft zij dissociatieve momenten en het komt een aantal
keer per jaar voor dat zij op straat in dissociatieve toestand wordt 'opgeraapt' door de politie. Ze is daar zodoende bekend. De vrouw zegt steeds
vaker geconfronteerd te worden met negatieve en beledigende opmerkingen
van een aantal agenten. Ze krijgt te horen dat ze zich aanstelt, haar wordt
gevraagd of ze wel weet wat dit allemaal kost en haar wordt verweten dat
het haar eigen schuld is. De vrouw vindt dit pijnlijk en kwetsend; de aandoening is ernstig en vanzelfsprekend geen keuze. Ze wil dat de politie dit

haar behandelend arts bevestigd. Als zij met deze argumenten bij de hogeschool probeert het negatief studieadvies alsnog ongedaan te krijgen, ontvangt zij nul op het rekest. Ook een poging van de ADV loopt op niets uit.
De ADV legt de zaak voor aan het College voor de Rechten van de Mens.
Tijdens de zitting wordt met de hogeschool en de vrouw afgesproken dat zij
zich opnieuw voor de studie kan inschrijven. Na haar inschrijving ontvangt
de vrouw tot haar teleurstelling opnieuw een afwijzing op grond van het eerdere studieadvies. De ADV stuurt hierop een bezwaar naar de examencommissie en dit leidt tot een hoorzitting voor de geschillenadviescommissie.
De ADV begeleidt de studente bij de zitting. Tot grote vreugde van de vrouw
oordeelt de commissie dat zij zich opnieuw mag inschrijven. Inmiddels is
zij met veel plezier weer aan het studeren.

Samenwerkende ADV’s
moeite is gedaan om te onderzoeken hoe hij het werk, met bijvoorbeeld enkele aanpassingen, wèl kan uitvoeren. Besloten wordt om het College voor
de Rechten van de Mens (CRM) om een oordeel te vragen. De ADV stelt een
verzoekschrift op en ondersteunt de man bij de CRM-zitting.
Het CRM oordeelt dat het uitzendbureau de man discrimineert vanwege
zijn gehoorbeperking, omdat hij werd
afgewezen op basis van aannames
over zijn beperkingen zonder dit met
hem te bespreken. Bovendien was
niet onderzocht of er zaken aangepast konden worden, opdat de man de
werkzaamheden wel op een veilige
manier kon uitvoeren.
Naar aanleiding van dit oordeel besluit het uitzendbureau om maatregelen te treffen. Het oordeel wordt intern gedeeld en besproken om herhaling
te voorkomen. Er worden werkinstructies vastgelegd om veiligheidsaspecten
bij kandidaten met een beperking te beoordelen en bedrijfsprocessen aangepast. De sollicitant krijgt een persoonlijke brief met excuses en ontvangt
alsnog een uitnodiging voor een gesprek om zijn wensen en de mogelijkheden voor werk via het uitzendbureau te bespreken.

erkent en haar fatsoenlijk en met respect behandelt.
De ADV organiseert een gesprek met de wijkagent en de vrouw. In dit gesprek
legt de klachtbehandelaar uit wat de ziekte van de vrouw behelst en krijgt
die de ruimte om haar pijnpunten toe te lichten. Dit zorgt voor begrip bij de
agent. Hij zal haar situatie onder de aandacht brengen bij de chef en bespreken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. De vrouw is tevreden
met het gesprek en is blij dat zij gehoord wordt.

IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE
ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland

Botenmakersstraat 42
1506 TE Zaandam
075 612 56 96

Postbus 284
2000 AG Haarlem
023 531 58 42

Postbus 15514
1001 NA Amsterdam
020 638 55 51

Postbus 1463
1200 BL Hilversum
035 623 11 00

VORMGEVING EN PRODUCTIE WWW.FACECOMMUNICATIE.NL

BERICHT VOOR BELEIDSMAKERS EN GEÏNTERESSEERDEN

september 2017

Depressie leidt tot studiestop
Het lukt een studente aan een hogeschool niet om haar propedeuse binnen
de daarvoor gestelde termijn af te ronden. Als zij na twee jaar studeren
haar eerste studiejaar nog niet met succes heeft weten af te ronden, ontvangt ze van de school een negatief studieadvies. Ze tekent hiertegen geen
bezwaar aan. Het studieadvies wordt hierdoor onherroepelijk.
Niet veel later wordt de vrouw gediagnosticeerd met een ernstige depressie.
Zij wordt enige tijd opgenomen in een ziekenhuis, krijgt een behandeling
en neemt medicijnen. Twee jaar later is zij zodanig hersteld dat ze weer aan
studeren denkt. Terugkijkend weet de vrouw dat haar depressie de belangrijkste oorzaak is voor het mislukken van haar studie. Ook is de ziekte van
invloed geweest op het niet indienen van een bezwaarschrift. Dit wordt door

volgens de werkgever tot een vertrouwensbreuk geleid.
De vrouw is emotioneel over het ontslag en vraagt advies aan de ADV. Die
voert eerst een hoor-/wederhoorprocedure, maar die leidt niet tot een bevredigende oplossing. De ADV vraagt daarom een oordeel aan het College
voor de Rechten van de Mens.
Het CRM oordeelt dat de tandartspraktijk verboden onderscheid maakt op
grond van handicap of chronische ziekte. Dat de vrouw een burn-out heeft
gehad is niet relevant, omdat het geen invloed heeft op haar functioneren
nu zij hiervan volledig was hersteld. Na het oordeel van het CRM biedt de
werkgever oprechte excuses aan en zegt toe in de toekomst zorgvuldiger
met dit soort zaken om te gaan.

Slecht gehoor, geen baan
Een man heeft een sollicitatiegesprek voor de functie logistiek medewerker
en krijgt een rondleiding in een distributiecentrum. Een uitzendbureau heeft
de werving en selectie verzorgd en de man bericht dat de sollicitatie positief
was verlopen. Hij wordt echter toch afgewezen, omdat men vanwege zijn
slechthorendheid twijfels heeft over de veiligheid op de werkvloer en over zijn productiesnelheid. De ADV dient vervolgens
namens de man een klacht in wegens discriminatie op grond van handicap. De ADV
wijst het uitzendbureau daarbij op de Wet
gelijke behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte. Een werkgever handelt
in strijd met deze wet als hij/zij vanwege
de veiligheid op voorhand personen met
een handicap of chronische ziekte uitsluit,
zonder onderzocht te hebben of de veiligheidsrisico’s met een doeltreffende aanpassing op te heffen zijn. Het uitzendbureau beroept zich in haar reactie op het belang van communicatie
vanwege de veiligheid op de werkvloer bij het distributiecentrum. Het is tevens van mening dat het gehoor van de man daarbij een te groot risico
vormt. De ADV en de sollicitant zijn echter van mening dat er door het bureau
meer in beperkingen dan in mogelijkheden wordt gedacht en dat er geen

IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE
ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Burn-out gehad? Baan kwijt
Een vrouw heeft in het verleden een burn-out gehad. Zij is hiervan hersteld
en start vol enthousiasme aan een nieuwe baan bij een tandartspraktijk.
Haar nieuwe werkgevers zijn positief over haar functioneren. De vrouw heeft
bij haar sollicitatie niet gemeld dat zij een burn-out heeft gehad. Van het
UWV begrijpt ze dat, omdat zij uit de ziektewet komt, haar werkgever recht
heeft op een no-risk claim. Hierop besluit de vrouw alsnog aan haar werkgever te melden dat zij in het verleden een burn-out had.
De werkgever reageert in eerste instantie empathisch. De schok is dan ook
groot als de vrouw een aantal dagen later wordt meegedeeld dat haar arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd. Haar wordt verweten niet al
in het sollicitatiegesprek over haar ziekte te hebben verteld en dit heeft

Overheden moeten vergaande maatregelen nemen

VN-verdrag inzake de rechten
van mensen met een beperking
Op 14 juli 2016, tien jaar na de vaststelling door de Verenigde Naties, trad het Verdrag inzake de rechten van personen
met een beperking ook in Nederland in werking. Het heeft vergaande gevolgen voor onder meer landelijke en lokale
overheden.
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Stoornis reden voor beledigingen
De ADV ontvangt een klacht van een vrouw die een dissociatieve stoornis
heeft. Regelmatig heeft zij dissociatieve momenten en het komt een aantal
keer per jaar voor dat zij op straat in dissociatieve toestand wordt 'opgeraapt' door de politie. Ze is daar zodoende bekend. De vrouw zegt steeds
vaker geconfronteerd te worden met negatieve en beledigende opmerkingen
van een aantal agenten. Ze krijgt te horen dat ze zich aanstelt, haar wordt
gevraagd of ze wel weet wat dit allemaal kost en haar wordt verweten dat
het haar eigen schuld is. De vrouw vindt dit pijnlijk en kwetsend; de aandoening is ernstig en vanzelfsprekend geen keuze. Ze wil dat de politie dit

haar behandelend arts bevestigd. Als zij met deze argumenten bij de hogeschool probeert het negatief studieadvies alsnog ongedaan te krijgen, ontvangt zij nul op het rekest. Ook een poging van de ADV loopt op niets uit.
De ADV legt de zaak voor aan het College voor de Rechten van de Mens.
Tijdens de zitting wordt met de hogeschool en de vrouw afgesproken dat zij
zich opnieuw voor de studie kan inschrijven. Na haar inschrijving ontvangt
de vrouw tot haar teleurstelling opnieuw een afwijzing op grond van het eerdere studieadvies. De ADV stuurt hierop een bezwaar naar de examencommissie en dit leidt tot een hoorzitting voor de geschillenadviescommissie.
De ADV begeleidt de studente bij de zitting. Tot grote vreugde van de vrouw
oordeelt de commissie dat zij zich opnieuw mag inschrijven. Inmiddels is
zij met veel plezier weer aan het studeren.

Samenwerkende ADV’s
moeite is gedaan om te onderzoeken hoe hij het werk, met bijvoorbeeld enkele aanpassingen, wèl kan uitvoeren. Besloten wordt om het College voor
de Rechten van de Mens (CRM) om een oordeel te vragen. De ADV stelt een
verzoekschrift op en ondersteunt de man bij de CRM-zitting.
Het CRM oordeelt dat het uitzendbureau de man discrimineert vanwege
zijn gehoorbeperking, omdat hij werd
afgewezen op basis van aannames
over zijn beperkingen zonder dit met
hem te bespreken. Bovendien was
niet onderzocht of er zaken aangepast konden worden, opdat de man de
werkzaamheden wel op een veilige
manier kon uitvoeren.
Naar aanleiding van dit oordeel besluit het uitzendbureau om maatregelen te treffen. Het oordeel wordt intern gedeeld en besproken om herhaling
te voorkomen. Er worden werkinstructies vastgelegd om veiligheidsaspecten
bij kandidaten met een beperking te beoordelen en bedrijfsprocessen aangepast. De sollicitant krijgt een persoonlijke brief met excuses en ontvangt
alsnog een uitnodiging voor een gesprek om zijn wensen en de mogelijkheden voor werk via het uitzendbureau te bespreken.
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De ADV organiseert een gesprek met de wijkagent en de vrouw. In dit gesprek
legt de klachtbehandelaar uit wat de ziekte van de vrouw behelst en krijgt
die de ruimte om haar pijnpunten toe te lichten. Dit zorgt voor begrip bij de
agent. Hij zal haar situatie onder de aandacht brengen bij de chef en bespreken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. De vrouw is tevreden
met het gesprek en is blij dat zij gehoord wordt.
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Depressie leidt tot studiestop
Het lukt een studente aan een hogeschool niet om haar propedeuse binnen
de daarvoor gestelde termijn af te ronden. Als zij na twee jaar studeren
haar eerste studiejaar nog niet met succes heeft weten af te ronden, ontvangt ze van de school een negatief studieadvies. Ze tekent hiertegen geen
bezwaar aan. Het studieadvies wordt hierdoor onherroepelijk.
Niet veel later wordt de vrouw gediagnosticeerd met een ernstige depressie.
Zij wordt enige tijd opgenomen in een ziekenhuis, krijgt een behandeling
en neemt medicijnen. Twee jaar later is zij zodanig hersteld dat ze weer aan
studeren denkt. Terugkijkend weet de vrouw dat haar depressie de belangrijkste oorzaak is voor het mislukken van haar studie. Ook is de ziekte van
invloed geweest op het niet indienen van een bezwaarschrift. Dit wordt door

volgens de werkgever tot een vertrouwensbreuk geleid.
De vrouw is emotioneel over het ontslag en vraagt advies aan de ADV. Die
voert eerst een hoor-/wederhoorprocedure, maar die leidt niet tot een bevredigende oplossing. De ADV vraagt daarom een oordeel aan het College
voor de Rechten van de Mens.
Het CRM oordeelt dat de tandartspraktijk verboden onderscheid maakt op
grond van handicap of chronische ziekte. Dat de vrouw een burn-out heeft
gehad is niet relevant, omdat het geen invloed heeft op haar functioneren
nu zij hiervan volledig was hersteld. Na het oordeel van het CRM biedt de
werkgever oprechte excuses aan en zegt toe in de toekomst zorgvuldiger
met dit soort zaken om te gaan.

Slecht gehoor, geen baan
Een man heeft een sollicitatiegesprek voor de functie logistiek medewerker
en krijgt een rondleiding in een distributiecentrum. Een uitzendbureau heeft
de werving en selectie verzorgd en de man bericht dat de sollicitatie positief
was verlopen. Hij wordt echter toch afgewezen, omdat men vanwege zijn
slechthorendheid twijfels heeft over de veiligheid op de werkvloer en over zijn productiesnelheid. De ADV dient vervolgens
namens de man een klacht in wegens discriminatie op grond van handicap. De ADV
wijst het uitzendbureau daarbij op de Wet
gelijke behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte. Een werkgever handelt
in strijd met deze wet als hij/zij vanwege
de veiligheid op voorhand personen met
een handicap of chronische ziekte uitsluit,
zonder onderzocht te hebben of de veiligheidsrisico’s met een doeltreffende aanpassing op te heffen zijn. Het uitzendbureau beroept zich in haar reactie op het belang van communicatie
vanwege de veiligheid op de werkvloer bij het distributiecentrum. Het is tevens van mening dat het gehoor van de man daarbij een te groot risico
vormt. De ADV en de sollicitant zijn echter van mening dat er door het bureau
meer in beperkingen dan in mogelijkheden wordt gedacht en dat er geen
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Burn-out gehad? Baan kwijt
Een vrouw heeft in het verleden een burn-out gehad. Zij is hiervan hersteld
en start vol enthousiasme aan een nieuwe baan bij een tandartspraktijk.
Haar nieuwe werkgevers zijn positief over haar functioneren. De vrouw heeft
bij haar sollicitatie niet gemeld dat zij een burn-out heeft gehad. Van het
UWV begrijpt ze dat, omdat zij uit de ziektewet komt, haar werkgever recht
heeft op een no-risk claim. Hierop besluit de vrouw alsnog aan haar werkgever te melden dat zij in het verleden een burn-out had.
De werkgever reageert in eerste instantie empathisch. De schok is dan ook
groot als de vrouw een aantal dagen later wordt meegedeeld dat haar arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd. Haar wordt verweten niet al
in het sollicitatiegesprek over haar ziekte te hebben verteld en dit heeft
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