PROJECT

HERKENNEN
SIGNALEREN &
VERDER HELPEN

Er zijn ook positieve ontwikkelingen die invloed hebben op het melden
van discriminatie of het doen van aangifte. In toenemende mate kunnen
burgers die discriminatie ervaren of signaleren voor algemene informatie,
advies en een luisterend oor terecht binnen sociale verbanden waarin zij
verkeren. Binnen deze verbanden wordt de eerste opvang verzorgd door
sleutelfiguren bij belangenorganisaties, aandachtfunctionarissen binnen
het onderwijs en het jongerenwerk, frontlijnmedewerkers bij maatschap
pelijke organisaties en vertrouwenspersonen binnen bedrijven. Stichting
iDb heeft het project ‘Herkennen, Signaleren en Verder helpen’ (HSV) ont
wikkeld om deze positieve ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren.

WAT IS HET DOEL VAN HET PROJECT
Met dit project wil Stichting iDb voorwaarden scheppen zodat de eerste
opvang en het vervolg daarop bijdragen aan een tijdige en adequate inbreng
bij ervaren en gesignaleerde discriminatie door getrainde sleutelfiguren,
aandachtfunctionarissen, frontlijnmedewerkers en anderen die het ver
trouwen van slachtoffers van discriminatie genieten en hen verder kunnen
helpen. De gestelde doelen zullen worden bereikt door:
■

Kennisoverdracht: door middel van training en informatievoorziening
zal kennis en deskundigheid worden overgedragen om discriminatie
tijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en een aanzet te geven tot
een goede afwikkeling van de klacht of melding van discriminatie.
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Uit onderzoek blijkt dat de bereidheid om ervaren discrimi
natie te melden of aangifte te doen laag is. Slechts een op
de vijf personen die met discriminatie wordt geconfronteerd
meldt dit bij een Antidiscriminatievoorziening (de ADV’s)
of doet aangifte bij de politie. De lage meldingsbereidheid
wordt vooral bepaald door negatieve factoren, zoals
onbekendheid van de ADV’s, weinig vertrouwen in de politie
en verruwing van de samenleving.

■

Toerusting: het bieden van handreikingen en vergroting van de han
delingsvaardigheden zodat de eerste opvang en doorverwijzing op een
adequate wijze kunnen worden verzorgd.

■

Boeien en binden: de betrokkenheid en verbondenheid van sleutel
figuren en professionals bij/met het project zal worden bevorderd door
de functionele betekenis die zij kunnen ontlenen aan bijdragen die
zij leveren om discriminatie en sociale uitsluiting te bestrijden en te
voorkomen, door de meerwaarde en successen van het project breed
voor het voetlicht te brengen en door activiteiten te organiseren die zij
attractief vinden.

DE VERWACHTE RESULTATEN
Het project Herkennen Signaleren en Verder helpen (het HSV-project) is
ontwikkeld op basis van concepten die Stichting iDb de afgelopen jaren heeft
beproefd om de toegankelijkheid van de ADV te bevorderen. De r esultaten
van het project moeten kunnen worden vertaald in belangen van:
Personen die discriminatie ervaren: zij kunnen voor algemene infor
matie, een luisterend oor en doorverwijzing beroep doen op getrainde
personen die zij kennen en vertrouwen.
■

Sleutelfiguren en professionals die bij het project zijn aangesloten: zij
zijn sensitief, beschikken over kennis en vaardigheden om de eerste op
vang te verzorgen en, waar nodig, door te verwijzen naar Stichting iDb.

■

Belangenorganisaties, scholen, maatschappelijke organisaties en anderen: zij participeren binnen lokale netwerken die van belang zijn voor
het voorkomen en bestrijden van discriminatie en sociale uitsluiting.

WILT U MEER WETEN OVER HET PROJECT?
Neem contact met ons op via
vvanspronsen@stichtingidb.nl of
bel met 070 302 86 86
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■

ZET EEN STREEP DOOR

www.stichtingidb.nl
Koninginnegracht 12b,
2514 AA Den Haag

Postbus 598,
2501 CN Den Haag

Stichting iDb
heeft een ANBI status

