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Haarlem, 3 april 2008
Betreft: onderzoek "Discriminatieklimaat in Kennemerland"

Geachte leden van de gemeenteraad,

Wat is de stand van zaken als het gaat om discriminatie in Noord Holland in het algemeen en
in Kennemerland in het bijzonder?
Om daar antwoord op te krijgen heeft onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de
vijf anti discriminatie bureau's in Noord-Holland onderzoek gedaan naar het
discriminatieklimaat. De provinciale resultaten van dit onderzoek zijn op 27 maart jl.
gepresenteerd op een conferentie.

Wij verwachten dat de resultaten een basis bieden om anti discriminatiebeleid hoog op de
agenda te plaatsen bij zowel overheden als andere instellingen, met name bedrijven.

De meest belangrijke en in het oog springende resultaten zijn de volgende:
s 12% geeft aan het afgelopen jaar gediscrimineerd te zijn. Doorrekening naar

absolute cijfers voor Kennemerland, betekent dat 45.000 - 50.000 inwoners
S leeftijdsdiscriminatie is het meest genoemd (50%)
s de meeste discriminatie komt voor op de arbeidsmarkt; zowel in de werkomgeving

als bij sollicitaties (respectievelijk 24% en 27%)
S bijna een kwart zegt discriminatie in de omgeving, dus bij anderen, gezien en

gemerkt te hebben. Het gaat daarbij vooral om de grond huidskleur/ras.

Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) heeft de resultaten direct omgezet naar
beleid.

Arbeidsmarkt
Aangezien zowel de onderzoeks-cijfers als de eigen cijfers van de meldingen bij het BD
aantonen dat de arbeidsmarkt het maatschappelijk terrein is waarop de meeste discriminatie
plaatsvindt, benadert het BD vakbonden, Centra voor Werk en Inkomen, de Kamer van
Koophandel, het MKB en reïntegratiebureau's. Hiermee wordt beoogd hen te informeren en
vervolgens te adviseren om beleid hierover te ontwikkelen of voorlichtende activiteiten te
ondernemen richting bedrijven. Het BD is daarin een deskundige samenwerkingspartner.
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Allen die zich in Nederland
bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging,

politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond
dan ook, is niet toegestaan.
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Meldingsbereidheid: help melden
Veel mensen doen geen melding; 85% geeft dit aan in het onderzoek. Meer aandacht geven
aan het vergroten van de meldingsbereidheid krijgt dan ook prioriteit. Enkele maanden
geleden is in samenwerking met twee collega bureau's in Noord Holland het project "Melden
helpt, help melden" gestart. Dit project leidt mensen met een specifieke achterban op tot
intermediairs. Zij leren discriminatie herkennen, kunnen als voorportaal voor meldingen
fungeren en wijzen op het belang van het doen van een melding. De trainingen gaan vaker
gegeven worden, zodat op termijn een uitgebreid netwerk van intermediairs ontstaat.

Meldingsbereidheid: melden helpt
Een derde van de mensen geeft aan dat de reden voor het niet melden van discriminatie is
dat melden niet helpt. Het BD gaat actief aan de slag om mensen duidelijk te maken waarom
melden, zowel van gevoelens als van concrete gevallen, wel helpt. Dit gebeurt onder meer
tijdens het project 7 x 6 = 1, dat binnenkort van start gaat.

Waargenomen discriminatie
Zowel ervaren als waargenomen discriminatie is vaak gegrond op huidskleur/ras en
godsdienst. Respectievelijk 22% en 17% van allochtone inwoners van Kennemerland voelen
zich op grond hiervan gediscrimineerd. Wanneer discminatie waargenomen wordt, is 60%
hierop gebaseerd.
Het BD voelt zich door deze cijfers gesterkt in het belang dat ze hecht aan de taak preventie
en voorlichting over discriminatie, tolerantie en diversiteit op scholen opdat kinderen meer
begrip krijgen voor mensen die anders zijn.

Uitnodiging
Veel raadsleden blijken ook niet goed te weten dat 'melden helpt' en wat er met een melding
gebeurt. We vinden het belangrijk om u daarover te informeren. Wij komen graag bij u als
raad of bij u als fractie langs. Een andere mogelijkheid is dat u, wederom als raad of als
fractie, bij ons langskomt.
Het Bureau Discriminatiezaken staat voor beide opties letterlijk en figuurlijk open.

Graag sturen we u hierbij de samenvatting en conclusies van het onderzoeksrapport
"Discriminatieklimaat Kennemerland". Als u het gehele rapport wilt lezen, dan kunt u dit op
onze website vinden: www.bdkennemerland.nl.

Voor vragen, opmerkingen en uitnodigingen kunt u ons bereiken via telefoonnummer
023-5315842 of via de mail: info@bdkennemerland.nl.

Met vriendelijke groet,

Frederique Janss
directeur Bureau Discriminatiezaken
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Samenvatting en conclusies

Discriminatie blijft een hardnekkig verschijnsel in de Nederlandse samenleving, zo blijkt uit
diverse onderzoeken. Toch voeren nog maar weinig gemeenten een integraal lokaal
antidiscriminatiebeleid. Dat komt mede door onbekendheid rondom de lokale situatie op het
gebied van discriminatie.

De vijf antidiscriminatiebureaus in Noord-Holland hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot
het onderzoeken van het discriminatieklimaat in Noord-Holland en in de verschillende regio's. Doel
van het onderzoek is het bieden van inzicht in het actuele discriminatieklimaat. Welk deel van de
populatie krijgt ermee te maken? Om welke vormen van discriminatie gaat het? En wordt het
gemeld? De resultaten van het onderzoek bieden een basis voor verdere versterking van het
antidiscriminatiebeleid in de provincie en de afzonderlijke regio's. Dit rapport beschrijft de
resultaten van het onderzoek in de regio Kennemerland1. Deze regio bestaat uit elf gemeenten:
Haarlem, Heemskerk, Velsen, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemstede, Uitgeest, Zandvoort,
Bennebroek, Bloemendaal en Haarlemmerliede.

Vóórkomen van discriminatie
Twaalf procent van de volwassen inwoners uit Kennemerland zegt in het afgelopen jaar tenminste
één keer te zijn gediscrimineerd. In Haarlem geldt dit voor 12% van de inwoners, terwijl 9% van de
populatie in Heemskerk, Velsen en Beverwijk een discriminatie-ervaring heeft. In de overige
gemeenten2 is 13% in het afgelopen jaar gediscrimineerd.

Op basis van deze cijfers fs een globale schatting te maken van het aantal volwassen personen dat
het afgelopen jaar met discriminatie te maken kreeg. Dit zijn in totaal tussen de 44.400 en 49.100
inwoners in de regio Kennemerland,

Type discriminatie
Leeftijdsdiscriminatie komt het meest voor in de regio Kennemerland. De helft van alle personen
met een discriminatie-ervaring heeft met deze vorm van discriminatie te maken gehad. Dit komt
met name voor onder mensen van 55 jaar en ouder.

Ook allochtonen (17%) krijgen veel vaker te maken met discriminatie dan autochtonen (11%). Bij
de gediscrimineerde allochtonen gaat het naast leeftijdsdiscriminatie in hoofdzaak om
discriminatie vanwege hun huidskleur/ras. Ook discriminatie vanwege godsdienst/geloof komt
onder allochtonen relatief veelvuldig voor. Opvallend is dat het eigen geboorteland of het
geboorteland van de ouders, nauwelijks wordt genoemd als discriminatiegrond.

Discriminatie vanwege geslacht is 19% van de gediscrimineerde inwoners uit Kennemerland
overkomen. Het zijn vooral vrouwen die deze vorm van discriminatie overkomt (35%), onder
mannen komt het vrijwel niet voor(2%).

In de provinciale rapportage worden de uitkomsten van de regio Kennemerland vergeleken met de
resultaten uit de overige regio's in Noord-Holland.
Hieronder valt: Haarlemmermeer, Heemstede, Uitgeest, Zandvoort, Bennebroek, Bloemendaal en
Haarlemmerliede.
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Aard en locatie discriminatie
Aan de inwoners die met discriminatie te maken hebben gehad, is gevraagd wat voor soort
discriminerende behandeling het betrof. De meeste inwoners karakteriseren dit zelf als
'ongelijkwaardige behandeling'3. Ook gaat het veelal om het gebruik van discriminerende taal en
het mijden van contact.

Discriminatie vindt hoofdzakelijk plaats in de werksfeer- op het werk zelf of bij een sollicitatie.
Bijna de helft van de personen met een discriminatie-ervaring geeft aan dat het incident te maken
had met de werkomgeving. Ook discriminatie-ervaringen in de buurt of op straat of tijdens het
winkelen komen veel voor.

Meldingsbereidheid
De meldingsbereidheid van discriminatie is laag. Van de personen die gediscrimineerd werden,
heeft maar 15% daarvan melding gemaakt. Vrijwel niemand deed dit bij een meldpunt voor
discriminatie. De meeste melders gingen naar de instantie waar het discriminatie-incident
plaatsvond of naar de politie. Onder allochtonen is de meldingsbereidheid even hoog als onder
autochtonen.

De meest genoemde reden om geen melding te doen, is dat volgens de inwoners 'melden niet
helpt'. Ook het 'niet belangrijk genoeg' vinden van het incident is een veelgenoemd motief voor het
niet melden.

Discriminatie in de directe omgeving
Bijna een kwart inwoners van Kennemerland heeft recent een geval van discriminatie meegemaakt
in de directe omgeving. Opmerkelijk is dat vormen van discriminatie vanwege huidskleur/ras het
meest worden genoemd, terwijl deze vorm van ongelijke behandeling veel minder mensen (zelf)

overkomt dan leeftijdsdiscriminatie. Het feit dat men vooral alert is op discriminatie op basis van
huidskleur of ras, duidt erop dat hieraan klaarblijkelijk een grotere maatschappelijke betekenis
wordt toegekend dan aan vaker voorkomende vormen van discriminatie, zoals op basis van
geslacht of leeftijd.

Bekendheid bureau
Hoe is de bekendheid van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland onder de inwoners van de
betreffende regio? Ongeveer een kwart van de inwoners uit de regio Kennemerland heeft wel eens
van het bureau gehoord of weet wat de taken van het bureau inhouden. De bekendheid is het
hoogst onder personen van 55 jaar en ouder en onder inwoners uit Haarlem.

De respondenten konden uit negen aangegeven uitingen van discriminatie kiezen, of een eigen antwoord
formuleren.


