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Het recht op gelijke behandeling vormt één van de pijlers

UIT:

van het maatschappelijk verkeer tussen burgers onderling en

Memorie van toelichting

tussen burgers en de overheid. De bescherming van burgers
tegen discriminatie is noodzakelijk voor het functioneren en
het beschermen van de rechtsstaat, de sociale samenhang en
de onderlinge maatschappelijke verhouding.
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DE CONTEXT
1.1

EEN TERUGBLIK

1

In het ondernemingsplan voor de periode 2017-2021 ‘Werken aan gelijke behandeling in een sterke democratische rechtsstaat’ koos de organisatie voor een
aanpak die het mogelijk maakt om synergievoordelen te behalen uit inhoudelijke
en organisatorische verbindingen tussen de wettelijke taken en het flankerend
aanbod. Dit flankerend aanbod is opgebouwd uit onderdelen waarvan de effecten
op het individueel of het maatschappelijk niveau kunnen worden vertaald, bijvoorbeeld in weerbaarheid tegen discriminatie en sociale uitsluiting, vertrouwen
in de rechtstaat en anderen, integratie, participatie en een goede relatie tussen
bevolkingsgroepen. In de achterliggende periode heeft de organisatie op vrijwel
alle terreinen aantoonbaar positieve resultaten bereikt.
Bij het uitvoeren van het beleid werd de organisatie geconfronteerd met het ongemak om soms te moeten ervaren dat wetten en praktische bezwaren kunnen

In de periode 2018/2020

staan tussen droom en daad. De wettelijke hindernissen hadden geen betrekking

stroomde gemiddeld 2%

op de wet- en regelgeving op het gebied van discriminatiebestrijding en gelijke

van de aangiftes over

behandeling: de wettelijke kaders trekken immers duidelijke lijnen tegen discri-

discriminatie door van de

minatie en geven richting aan wat nodig is om het recht op gelijke behandeling

Politie naar het Openbaar

te waarborgen. Een punt van aandacht blijft de lage instroom van de geregis-

Ministerie.

treerde aangiftes over discriminatie bij het Openbaar Ministerie. Tussen 2018 en
2020 stroomde gemiddeld 2% van de, door de Politie geregistreerde, aangiftes
door naar het Openbaar Ministerie. Door de lage instroom kan het beeld ontstaan dat de normerende, sanctionerende en preventieve functie van het strafrecht onvoldoende wordt benut. Dit beeld kan de bereidheid om discriminatie te
melden negatief beïnvloeden. Een obstakel op dit gebied betrof de wijze waarop
soms in de praktijk uitvoering werd gegeven aan de uitvoering van de WGA (Wet
Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen).
Omdat de financiering van de wettelijke taken door de Rijksoverheid aan gemeenten is overgedragen, zonder daarbij duidelijke afspraken te maken over het
niveau waarop de onafhankelijke ADV (de Antidiscriminatievoorziening) moet
worden toegerust, is de financiële basis van de ADV tot nu toe wankel en onvoorspelbaar. De uitgesproken opvatting van de organisatie dat de kwaliteit en
continuïteit van het aanbod hoe dan ook moeten worden gewaarborgd, stond
regelmatig onder druk omdat de organisatie niet kon rekenen op een adequate
financiering door sommige van de 26 gemeenten in Haaglanden en Hollands
Midden waarvoor de WGA wordt uitgevoerd.
Tot nu toe is de hoogte van het budget dat jaarlijks aan de organisatie wordt
toegekend om de betreffende taken uit te voeren sterk afhankelijk van de mate
waarin een gemeente wil inzetten op een tijdige en effectieve bestrijding van
discriminatie of van de (politieke) samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Deze bepalende factoren zijn weliswaar maatschappelijke gegevenheden, maar bieden geen garantie voor een breed toegankelijke en effectief
opererende wettelijke voorziening waar alle burgers voor hulp en steun terecht
kunnen, ongeacht de gemeente waarin men woont.
De praktische bezwaren die de kloof tussen droom en daad beïnvloedden hadden
vooral betrekking op het functioneren van de organisatie en op de realisatiekracht van actoren binnen het krachtenveld dat van belang is voor een tijdige en
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effectieve aanpak van discriminatie en voor het bevorderen van non-discriminatie en inclusie.
In de achterliggende periode heeft de organisatie, zowel het bestuur als de
medewerkers, kritisch naar het eigen functioneren gekeken en maatregelen

genomen om meer te betekenen voor personen die discriminatie ervaren en signaleren. Er zijn lijnen uitgezet om de organisatie sterker te profileren binnen het
krachtenveld en om meer inhoud en vorm te geven aan de initiërende, aanvullende, ondersteunende en faciliterende inbreng van de organisatie binnen lokale
en regionale samenwerkingsverbanden.
iDb is van mening dat het onderscheidend vermogen van de organisatie, dat gekenmerkt wordt door een sterke informatiepositie, de toegankelijkheid van de
ADV, specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van discriminatiebestrijding en het vermogen om doelgerichte en effectieve coalities te smeden, vooralsnog onvoldoende is benut.

TUSSEN DROOM EN DAAD STAAN TE OVERWINNEN
OBSTAKELS

1.2

In 2019 en 2020 regisUit enigszins gedateerde gegevens uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de

treerden de Politie en de

vijf personen die discriminatie ervaart dit meldt bij de Politie en de ADV’s, de

ADV’s in totaal 9.869 en

kernpartners die bijzondere verantwoordelijkheid dragen op het gebied van dis-

15.716 meldingen en aan-

criminatiebestrijding. De lage meldingsbereidheid wordt bepaald door veelal

giftes over discriminatie.

negatieve factoren, zoals:

De stijging van het aantal
meldingen en aangiftes in

■

de onbekendheid van de ADV’s;

2020 werd sterk beïn-

■

verwachte hoge drempels bij de Politie en de ADV’s omdat men vaak denkt dat

vloed door corona-ge-

het veel moeite kost om discriminatie te melden of de indruk heeft dat het be-

relateerde incidenten,

handelen van aangiftes tegen discriminatie geen prioriteit geniet van de Politie;

voorvallen en maatrege-

schaamte waardoor men het voorval of incident, bijvoorbeeld discriminatie op

len en door de beweging

grond van afkomst, seksuele gerichtheid of seksuele identiteit, niet met anderen

die nationaal en interna-

durft te delen;

tionaal in 2020 in gang is

verruwing van de samenleving waardoor men bij voorbaat ervan uitgaat dat het

gezet naar aanleiding van

melden van discriminatie door anderen zal worden gebagatelliseerd.

het politiegeweld tegen

■

■

personen van Afrikaanse
Er zijn ook positieve factoren in beeld die invloed hebben op de lage meldings-

afkomst in de Verenigde

bereid. Tot de positieve factoren behoren:

Staten van Amerika, maar
óók in andere landen.

■

■

de mogelijkheid om via internet en andere bronnen algemene informatie te

De aangiftes bij de Politie

vinden over hoe om te gaan met ervaren en gesignaleerde discriminatie;

hadden vooral betrek-

toegenomen kennis over de aanpak van discriminatie binnen sociale verbanden:

king op discriminatie op

veel sleutelfiguren binnen gemeenschappen en aandachtfunctionarissen binnen

grond van afkomst/ras,

het onderwijs en maatschappelijke organisaties zijn in de achterliggende periode

seksuele gerichtheid/

door iDb toegerust zodat zij, binnen sociale verbanden waarin zij opereren, de

identiteit en godsdienst,

eerste opvang kunnen verzorgen waardoor slachtoffers van discriminatie in

met name antisemitisme.

staat zijn een afweging te maken over eventuele vervolgstappen.

Bij de ADV’s ging het
vooral om meldingen over

Uit ervaring blijkt dat de toegenomen algemene kennis over discriminatie

discriminatie op grond van

bestrijding invloed heeft op de instroomprofielen bij de klachtbehandeling. Een

afkomst/ras, handicap/

groeiend aantal melders neemt contact op met iDb nadat men, via internet en/

chronische ziekte en

of via vertrouwenspersonen binnen de eigen kring, algemene informatie heeft

geslacht.

ingewonnen over wat te doen. Deze doelgroep doet vooral beroep op iDb om de
verzamelde informatie te toetsen en aan te vullen of omdat men na de eerste
opvang is doorverwezen voor een vervolgtraject bij iDb.
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De gedeconcentreerde algemene kennis over hoe om te gaan met ervaren en gesignaleerde discriminatie is, volgens iDb, een grote stap in de goede richting. Personen die discriminatie ervaren kunnen aan de ene kant rekenen op de eerste opvang
die inspeelt op hun informatiezoekgedrag en wordt verzorgd door een sleutel
figuur of professional die men kent en vertrouwt. Aan de andere kant kunnen de
betreffende sleutelfiguren en professionals, waar nodig, doorverwijzen naar iDb
of rekenen op advies en consult door iDb bij het verzorgen van de eerste opvang.
De gedeconcentreerde aanpak is afgeleid van strategische opties die in het v
 orige
ondernemingsplan zijn vastgelegd en ook in de komende periode zal worden
voortgezet. Deze strategische opties zijn:
■

versterken van de vooruitgeschoven positie van de ADV binnen het krachtenveld
dat van belang is voor een tijdige en effectieve bestrijding van discriminatie en
sociale uitsluiting;

■

functioneel maken van de sterke informatiepositie van de organisatie zodat signalen
uit registratiegegevens van de ADV, de Politie en andere ontsloten informatiebronnen kunnen worden vertaald naar gerichte interventies en een gebundelde aanpak;

■

toerusten van partijen die zich direct of indirect inzetten voor non-discriminatie
en inclusie zodat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen
en beter in staat zijn gestelde doelen te realiseren.

1.3

DE PRIORITEITEN VOOR DE PERIODE 2021-2024
Het is een uitdaging maar ook een voorrecht om te mogen werken voor personen die discriminatie ervaren en hen te helpen om het zelfvertrouwen en
het vertrouwen in anderen te (her)winnen, betekenisvolle relaties aan te gaan
met anderen en te ervaren dat gelijke behandeling niet alleen het recht is van
sommige personen en groepen. De constatering en de ervaring dat er buiten de
ADV’s ook anderen zijn die zich, in het groot maar ook in het klein, inzetten voor
non-discriminatie en voor veilige en inclusieve scholen, buurten, wijken, steden
en werkplekken, motiveert en stelt de organisatie in staat verschillende bronnen
aan te boren om succesvol te opereren.
In de komende periode zal de kloof tussen droom en daad worden verkleind door
maatregelen te nemen om:

1. De effecten van het aanbod vanuit meerdere perspectieven voelbaar en zichtbaar
te maken, zodat personen die discriminatie ervaren en anderen die beroep doen
op het aanbod van de organisatie het contact en de betrekking met iDb als betekenisvol en effectief ervaren.

2. De sterke informatiepositie en de vooruitgeschoven positie binnen het krachtenveld, dat van belang is voor discriminatiebestrijding, optimaal te benutten en
waarde toe te voegen aan de gebundelde aanpak van discriminatie en sociale
uitsluiting door bestaande en te smeden coalities.

3. Het maatschappelijk draagvlak voor discriminatiebestrijding te verbreden en het
sociaal kapitaal binnen de samenleving te mobiliseren, te activeren en te vitaliseren ten behoeve van non-discriminatie, sociale inclusie en actief burgerschap
in relatie tot het bestrijden en voorkomen van discriminatie.

4. De personele inzet, zowel in omvang als in kwaliteit, beter af te stemmen op de
taakopdracht van de organisatie.
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2

HET WERK DAT MOET WORDEN VERZET
RELEVANTE ORIËNTATIEPUNTEN

2.1

In de Memorie van toelichting op de WGA is gesteld dat het recht op gelijke
behandeling een van de pijlers is van het maatschappelijk verkeer tussen bur-

Uit recent onderzoek

gers onderling en tussen burgers en de overheid en dat bescherming van burgers

blijkt dat dat slachtof-

tegen discriminatie noodzakelijk is voor het functioneren en het beschermen van

fers van discriminatie

de rechtsstaat, de sociale samenhang en de onderlinge maatschappelijke ver-

vaak en lang last heb-

houding. Deze onderbouwing is overtuigend, maar heeft vooral aandacht voor

ben van stress, woede

de ontwrichtende werking van discriminatie op de samenleving en op de relatie

en depressieve gevoe-

tussen bevolkingsgroepen. Er is voldoende aanleiding om ook aandacht te vragen

lens. Deze burgers zijn

voor de ontwrichtende werking van discriminatie op het leven van individuele

ook minder tevreden

burgers.

over hun ervaring met
het strafrechtsysteem

Uit onderzoek maar ook uit aangiftes, meldingen en signalen die bij de Politie

dan slachtoffers van

en iDb binnenkomen blijkt dat alledaags racisme, discriminatie en sociale uit-

vergelijkbare delicten

sluiting binnen relevante sociale verbanden en discriminatie bij het contact met

zonder discriminatie-

de overheid, instanties en instellingen het zelfbeeld en zelfvertrouwen kunnen

aspect.

schaden en ingrijpende gevolgen kunnen hebben binnen verschillende levens
domeinen van individuele burgers. Dergelijke ervaringen kunnen ook het algemeen vertrouwen schaden en tot (zelf gekozen) isolement leiden.
In de opvatting van iDb vereist een effectieve bestrijding van discriminatie
een aanpak die erop gericht is om effecten te bereiken die vanuit verschillende
niveaus en invalshoeken moeten kunnen worden vertaald. In het verlengde van
deze opvatting wil iDb kernwaarden en merkwaarden uitdragen en praktiseren
die recht doen aan de gewenste maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, het recht op gelijke behandeling en bescherming door de rechtsstaat
en aan de sterke motivatie van de organisatie om een duidelijke en gewaardeerde
inbreng te hebben binnen het krachtenveld dat van belang is voor een tijdige en
effectieve bestrijding van discriminatie en sociale uitsluiting.

DE KERNWAARDEN EN MERKWAARDEN VAN DE ORGANISATIE

2.2

De kernwaarden en merkwaarden van de organisatie zijn gedefinieerd vanuit het
perspectief van doelgroepen die bijzondere aandacht verdienen of nodig zijn om

De kernwaarden en

het verschil te maken. Per doelgroep is aangegeven wat iDb wil uitdragen en hoe

merkwaarden van de

de organisatie door de verschillende doelgroepen wil worden ervaren. De onder-

organisatie worden

scheiden doelgroepen zijn:

toegelicht in bijlage 1
van het ondernemings-

■

Burgers die met discriminatie worden geconfronteerd: iDb wil dat het eer-

plan.

ste contact met deze burgers voor hen betekenisvol is en dat zij de organisatie
ervaren als toegankelijk, deskundig, rechtvaardig en oplossingsgericht.
■

Gemeenten en de Rijksoverheid: iDb wil dat gemeenten en de Rijksoverheid
de meerwaarde van de vooruitgeschoven positie van de organisatie binnen het
krachtenveld, de sterke informatiepositie en het vermogen om succesvolle coalities te smeden herkennen en waarderen en als instrumenten kunnen inzetten
bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het bevorderen van
non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap in relatie tot het voorkomen
en bestrijden van discriminatie.
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■

Samenwerkingspartners: iDb wil door deze partners worden gewaardeerd vanwege de sterke focus op coproductie en co-creatie, de aanvullende en ondersteunende inbreng binnen samenwerkingsverbanden en vanwege de specifieke
kennis en deskundigheid.

■

Andere opdrachtgevers: instellingen, bedrijven en organisaties die beroep doen
op de dienstverlening van de organisatie moeten de prestaties van iDb ervaren
als relevant, klantgericht, creatief en dienstverlenend.

■

De publieke opinie: door te thematiseren, te agenderen en te innoveren wil
iDb de maatschappelijke relevantie van discriminatiebestrijding uitdragen
en de publieke opinie positief beïnvloeden. Door aandacht te vragen voor het
probleemoplossend vermogen van de samenleving en uitdagende en succesvolle
voorbeelden uit de praktijk van non-discriminatie en inclusie breed voor het
voetlicht te brengen, wil iDb anderen stimuleren om mee te doen.

2.3

HET AANBOD
Het aanbod van de stichting is geclusterd binnen vier prestatievelden die het
mogelijk maken om de beoogde effecten op verschillende niveaus en vanuit ver-

De vier prestatievelden

schillende invalshoeken te duiden. De onderscheiden prestatievelden versterken

en de daarbij behoren-

elkaar en stellen de organisatie in staat om zich te profileren en zich een ge-

de indicatoren worden,

waardeerde positie te verwerven binnen relevante organisatorische verbanden

evenals de beoogde

waarin beleid vorm en inhoud krijgt. De vier prestatievelden zijn:

resultaten, de in te
zetten instrumenten

1. Waarborgen van een breed toegankelijke ADV, een betekenisvolle eerste opvang
en een effectieve klachtbehandeling.

en de toe te passen
interventies, toegelicht
in bijlage 2 van het

2. Vergroten van de weerbaarheid en handelingsvaardigheden tegen discriminatie

ondernemingsplan.

en sociale uitsluiting.

3. Versterken van de lokale en regionale infrastructuur voor een gebundelde aanpak van discriminatie en sociale uitsluiting.

4. Verbreden van het maatschappelijk draagvlak en versterking van de realisatiekracht voor non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap in relatie tot het
voorkomen en bestrijden van discriminatie en sociale uitsluiting.
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DE ORGANISATIE VAN HET WERK
CLUSTERS VAN VIER SAMENHANGENDE PRESTATIEVELDEN

3.1

3

Het bestrijden en voorkomen van discriminatie vereist interventies om de normerende en sanctionerende functie van wettelijke kaders uit te dragen en deze
te laten werken voor personen die discriminatie ervaren maar ook voor gemeenschappen en de samenleving als geheel. Aantoonbare positieve resultaten zullen
individuele burgers en groepen, die met discriminatie worden geconfronteerd,
overtuigen dat zij kunnen rekenen op een ongeconditioneerde bescherming door
de rechtsstaat en dat opvattingen die over gelijke behandeling worden uitgedragen meer zijn dan bezweringsformules om kansenongelijkheid te verhullen.
Omdat discriminatie en sociale uitsluiting veel kenmerken vertonen van ‘venijnige’ maatschappelijke vraagstukken, zal er continu moeten worden gezocht
naar nieuwe en vernieuwende oplossingen voor verschuivende sociale kwesties
die een aanjagende werking hebben op spanningen tussen bevolkingsgroepen,
discriminatie en sociale uitsluiting. Bij het ordenen van het werk dat moet worden verzet heeft iDb dan ook gekozen voor:
■

een clustering waarbij de normerende en sanctionerende aspecten van discriminatiebestrijding leidend zijn terwijl er aan de andere kant op een adequate
wijze wordt ingespeeld op de ‘venijnige’ maatschappelijke vraagstukken die een
aanjagende werking hebben of kunnen hebben op discriminatie en sociale uitsluiting;

■

versterking van de inhoudelijke en organisatorische verbinding tussen de ADV en
andere onderdelen van de organisatie om synergievoordelen te behalen die ten
goede komen aan de wettelijke taken en het flankerend aanbod;

■

coproductie en co-creatie waarbij, in samenwerking met externe partners die
van belang zijn voor de toegankelijkheid van de voorziening, vergroting van de
effectiviteit van interventies en voor het ontsluiten van formele en informele
informatiebronnen, waar vorm en inhoud wordt gegeven aan een gebundelde
aanpak;

■

meer aandacht voor innovatie zodat de organisatie, door middel van programma’s en projecten, nieuwe en vernieuwende concepten kan beproeven en
inzetten om non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap in relatie tot het
bestrijden en voorkomen van discriminatie te bevorderen.
Binnen de basisstructuur van de organisatie fungeert de ADV als een basisvoorziening die aanvullende en ondersteunende relaties onderhoudt met andere onderdelen van de organisaties en externe partners waarmee op verschillende terreinen waarden kunnen worden gecreëerd.
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3.2

DE ADV ALS BASISVOORZIENING
Als wettelijke voorziening dient de ADV toegankelijk te zijn voor alle personen
die met discriminatie worden geconfronteerd en dit willen melden, ongeacht
hun woonplaats. De eerste opvang maar ook andere onderdelen van het aanbod
moeten voldoen aan wettelijke eisen, kwaliteitscriteria van de landelijke vereniging van de ADV’s en aanvullende kwaliteitseisen van iDb. De uitgesproken wens
om een breed toegankelijke basisvoorziening te zijn vereist daarnaast dat de ADV
aantoonbare inspanningen levert om de meldingsbereidheid te vergroten onder
personen en groepen die onvoldoende worden bereikt. Van een organisatie die de
ambitie heeft om de vooruitgeschoven positie binnen het krachtenveld optimaal
te benutten voor tijdige en gerichte interventies mag ook worden verwacht dat
signalen uit registratiegegevens en andere bronnen worden ontsloten om beter
inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van discriminatie en in de gewenste
interventies.
De taakopvatting van iDb vraagt om:

1. Een multi-channel aanpak zodat inwoners van gemeenten, die de uitvoering van
de WGA aan iDb hebben toevertrouwd, weten dat zij discriminatie kunnen melden via kanalen die aansluiten op hun informatiebehoefte en hun informatiezoekgedrag.

2. Een dagelijkse bereikbaarheid om te waarborgen dat inwoners van de betreffende gemeenten bij de ADV terecht kunnen voor een eerste opvang die betekenisvol
is en wordt verzorgd door sensitieve en gekwalificeerde medewerkers die hen
verder helpen.

3. Het betrekken en toerusten van sleutelfiguren bij belangenorganisaties, aandachtfunctionarissen binnen het onderwijs en frontlijnfunctionarissen bij maatschappelijke organisaties zodat zij de eerste opvang kunnen verzorgen bij discriminatie binnen sociale verbanden waarin zij opereren en, waar nodig, kunnen
doorverwijzen naar iDb.

4. Een effectieve behandeling van klachten over discriminatie, conform wettelijke
eisen, kwaliteitscriteria van de landelijke vereniging van de ADV’s en aanvullende kwaliteitseisen van iDb.

5. Duurzame oplossingen van discriminatiegerelateerde problemen binnen sociale
verbanden, zoals de directe woonomgeving en op werkplekken, voor zowel
melders van discriminatie als daarbij betrokken verweerders.

6. Signaleringsrapporten en onderzoek zodat iDb, gemeenten en samenwerkingspartners tijdig en gericht kunnen inspelen op belangwekkende ontwikkelingen
en preventieve en andere interventies kunnen toepassen.
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VERGROTING VAN DE WEERBAARHEID EN HANDELINGSVAARDIGHEDEN

3.3

Vergroting van de weerbaarheid en handelingsvaardigheden behoort ook tot
de doelen die in het kader van de klachtbehandeling worden gesteld. Daarbij
gaat het primair om individuele personen die discriminatie hebben ervaren en
in sommige gevallen ook om verweerders (personen tegen wie een klacht over
discriminatie is ingediend en bereid zijn om mee te werken aan een gedegen
afwikkeling van de klacht). Bij activiteiten die in het kader van dit prestatieveld
worden uitgevoerd gaat het vooral om groepsactiviteiten die gericht zijn op:

1. Het informeren en adviseren van doelgroepen, waaronder scholieren, studenten,
personen met een migratieachtergrond, personen met een beperking, zodat men
zich beter kan verweren tegen discriminatie en sociale uitsluiting;

2. Vergroting van de bewustwording en het aandragen van gedragsalternatieven
zodat doelgroepen weten welke processen en factoren een aanjagende werking
kunnen hebben op discriminatie en sociale uitsluiting, welke copingstrategieën
wel of niet kunnen worden toegepast om te kunnen omgaan met discriminatie
en sociale uitsluiting en wat ze zelf kunnen doen om discriminatie en sociale
uitsluiting aan te pakken.

3. Adviseren en ondersteunen van zelforganisaties en belangengroepen die zich inzetten voor veilige en inclusieve scholen, non-discriminatie en inclusie binnen
de woonomgeving en op het bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen die van belang zijn voor deelname aan het maatschappelijk verkeer.

3.4

VERSTERKING VAN DE LOKALE EN REGIONALE
INFRASTRUCTUUR
Bij het uitvoeren van de wettelijke taken probeert iDb zoveel mogelijk aan te
sluiten bij lokale initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van non-discriminatie en inclusie alsook op prioriteiten van het gemeentelijk beleid op het
gebied van bijvoorbeeld sociale veiligheid, participatie, integratie en sociale
samenhang. Deze werkwijze ligt in het verlengde van de opvatting van de organisatie dat het bestrijden van discriminatie een brede maatschappelijke opgave
is. Hiervoor mogen de Politie en de ADV’s zeker worden aangesproken maar dit
betekent niet dat de overheid, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen zich een afwachtende houding mogen permitteren.
iDb wil onderdeel zijn van de lokale infrastructuur van gemeenten en daarbinnen
een initiërende, aanvullende en ondersteunende inbreng hebben door:

1. Aan te sluiten bij initiatieven van lokale partijen en daarbij relevante informatie,
kennis en deskundigheid inbrengen zodat doelen die gericht zijn op het bestrijden en voorkomen van discriminatie kunnen worden gerealiseerd.

2. Gegevens die inzicht verschaffen in de aard en omvang van discriminatie en expertise ter beschikking te stellen aan initiatieven van scholieren, studenten, en
anderen die direct of indirect gericht zijn op het bestrijden en voorkomen van
discriminatie.
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3. Opbouwen van en aansluiten bij platformen om informatie uit te wisselen en te
delen over belangwekkende ontwikkelingen en aanzetten te geven tot een gebundelde aanpak.

4. Laagdrempelige activiteiten, die gericht zijn op het bespreekbaar maken van
discriminatie en sociale uitsluiting en het geven van concrete aanzetten tot het
bestrijden en voorkomen van discriminatie binnen scholen, de directe woonomgeving en op andere plekken, te ondersteunen of te initiëren.

5. Adviseren en ondersteunen van lokale partijen bij het voorbereiden en organiseren van activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid, sociale cohesie, dialoog
tussen bevolkingsgroepen en de leefbaarheid van kwetsbare buurten en wijken.

3.5

VERBREDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK EN
VERSTERKING VAN DE REALISATIEKRACHT
Discriminatie mag weliswaar trekken vertonen van ‘venijnige’ maatschappelijke
vraagstukken maar er worden desondanks aantoonbare en hoopgevende successen geboekt tegen de veelal verschuivende sociale kwesties die een aanjagende
werking hebben op discriminatie en sociale uitsluiting. De successen die in het
groot en in het klein worden geboekt bevestigen het probleemoplossend ver
mogen van de samenleving en de realisatiekracht van coalities tegen discriminatie en sociale uitsluiting.
iDb wil de maatschappelijke relevantie van de succesvolle en aansprekende voorbeelden uit de praktijk breed voor het voetlicht brengen en, zodoende, anderen
stimuleren om aan te sluiten bij initiateven die het verschil kunnen maken.
Binnen het kader van het vierde prestatieveld zal iDb inzetten op:

1. Het creëren van aansprekende en uitdagende nieuwsfeiten om de relevantie van
discriminatiebestrijding, zowel op het individueel als op het maatschappelijk
niveau, zichtbaar te maken en uit te dragen.

2. Breed voor het voetlicht brengen van grote maar ook kleine succesvolle voorbeelden uit de praktijk van non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap
alsook van factoren die het succes kunnen bepalen.

3. Mobiliseren en vitaliseren van het sociaal kapitaal binnen gemeenschappen en
de samenleving om de realisatiekracht op het gebied van discriminatiebestrijding te vergroten.

4. Het creëren van mogelijkheden en momenten die het mogelijk maken om informatie met elkaar uit te wisselen en te delen over belangwekkende maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s en te komen tot nieuwe en bruikbare inzichten
op het gebied van discriminatiebestrijding.

5. Thematiseren en agenderen om continue aandacht te vragen voor een tijdige en
effectieve aanpak van discriminatie en sociale uitsluiting.
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DE RANDVOORWAARDEN
4.1

WERKEN VANUIT EEN STABIELE FINANCIËLE BASIS

4

De ambities van de organisatie om meer te betekenen voor personen die discriminatie ervaren vereisen een sterke marktpositie en een stabiele financiële

Per meicirculaire van

basis. De onontbeerlijkheid van een stabiele financiële basis is ook te herleiden

2021 is aangekon-

uit gegevens uit onderzoeken die in opdracht van de Rijksoverheid werden uit-

digd dat gemeenten

gevoerd. Gegevens uit betreffende onderzoeken maar ook knelpunten die ver-

extra middelen uit het

schillende ADV’s bij het uitvoeren van het werk ervaren en met gemeenten en de

gemeentefonds zullen

Rijksoverheid hebben gedeeld, bevestigen een ontoereikende financiële basis om

ontvangen (in dit geval

de toegankelijkheid van de ADV en een adequate hulp en ondersteuning te waar-

€ 0,40 per inwoner)

borgen. De oorzaken van de ontoereikende financiering zijn bekend, evenals het

voor versterking van de

feit dat iDb in de achterliggende periode extra werk heeft moeten verzetten om

ADV. Dit betekent dat

de kwaliteit en continuïteit van het aanbod zoveel mogelijk te waarborgen, óók

gemeenten minimaal

voor inwoners van gemeenten die slechts een bescheiden deel van de middelen

€ 0,74 kunnen inzetten

uit het gemeentefonds ter beschikking stelden voor het uitvoeren van de WGA.

voor het uitvoeren van
de WGA.

Het besluit om de ADV te typeren en in te zetten als een basisvoorziening is een
noodzakelijke stap om de financiële stabiliteit van de organisatie te bewaken
en te waarborgen. De basisvoorziening is als het ware de ondergrens voor een
verantwoorde uitvoering van de WGA. Dit betekent dat de organisatie geen concessies zal doen waar het gaat om het niveau waarop de wettelijke taken worden
uitgevoerd en de kosten die daarmee zijn gemoeid.
Met gemeenten die meer willen investeren in het bestrijden en voorkomen van
discriminatie zullen aanvullende afspraken worden gemaakt zodat er inhoudelijke en organisatorische verbindingen kunnen worden aangebracht tussen de
wettelijke taken en het flankerend aanbod. Dit aanbod stelt de organisatie in
staat om preventief te werken en waarden toe te voegen binnen verschillende
domeinen waar interventies nodig zijn om discriminatie en sociale uitsluiting
tijdig en effectief te bestrijden.
Het flankerend aanbod zal worden afgestemd op lokale ontwikkelingen en
prioriteiten van het gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld op het gebied van sociale
veiligheid, inclusie, participatie en actief burgerschap in relatie tot het bestrijden
en voorkomen discriminatie.

4.2

COPRODUCTIE EN CO-CREATIE
Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden verwacht iDb dat partijen elkaars
kwaliteiten erkennen en waarderen en in staat zijn om op basis van vertrouwen
en wederkerigheid gezamenlijk waarden te creëren. Samenwerkings
partners
mogen elkaar kritisch toetsen maar bij het aangaan van samenwerkings
verbanden zal coproductie leidend zijn: samenwerking moet leiden tot tastbare
resultaten en de partners moeten zich aantoonbaar inspannen om gezamenlijk
succesvol te opereren.
In het kader van coproductie zal iDb ook inzetten op het bevorderen van de deskundigheid van professionals en sleutelfiguren die deelverantwoordelijkheid
dragen of willen dragen bij het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten, zoals
voorlichtingsbijeenkomsten, gastlessen en manifestaties. De keuze voor een
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blended educatief aanbod is exemplarisch voor de uitgesproken intenties op dit
gebied. Bij het blended aanbod worden gastlessen en themabijeenkomsten zodanig ingericht dat gemotiveerde en deskundige leraren en docenten onderdelen
van het aanbod van iDb zelf kunnen verzorgen. Het blended aanbod is een aanvulling op de bestaande face-to-face gastlessen en stelt leraren en docenten in
staat om het aanbod van iDb beter te integreren binnen het curriculum van de
school en om roostertechnische problemen op te lossen.
iDb zal zich positief opstellen en op een proactieve wijze deelnemen aan overleg
organen, netwerken en werkgroepen om samen met anderen gepaste antwoorden te vinden op maatschappelijke vraagstukken die het werk van de organisatie
direct of indirect raken. De proactieve opstelling zal tot uitdrukking worden gebracht door initiërend dan wel ondersteunend aanzetten te geven tot nieuwe en
vernieuwende impulsen om gezamenlijk succesvol te opereren.

4.3

MEER AANDACHT VOOR INNOVATIE
iDb zal jaarlijks een nader te bepalen percentage van het budget beschikbaar
stellen voor innovatie en ontwikkeling. Met dit budget zullen programma’s en

Het programma

projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd om:

Exclusief voor Inclusief
en het HSV-project

■

Synergievoordelen te behalen op het gebied van beleid, effectiviteit en kwaliteit.

zullen, als innovatieve

■

De marktpositie van de organisatie te versterken en bronnen aan te boren om de

initiateven van iDb,

toekomstbestendigheid van de organisatie te waarborgen.

worden ingezet om

De maatschappelijke waardering voor discriminatiebestrijding en het werk dat

het sociaal kapitaal

iDb daarbij verzet positief te beïnvloeden.

te mobiliseren en

■

te vitaliseren en om
Het programma ‘Exclusief voor Inclusief’ en het HSV-project zijn succesvolle

de toegankelijkheid

voorbeelden uit de praktijk. Met het programma heeft iDb ingezet op het mo-

van de ADV en de

biliseren en vitaliseren van het sociaalkapitaal voor succesvolle, nieuwe en ver-

meldingsbereidheid te

nieuwende interventies op het gebied van non-discriminatie, inclusie en a
 ctief

verbeteren/vergroten.

burgerschap in relatie tot het bestrijden en voorkomen van discriminatie. In
het kader van het HSV-project worden sleutelfiguren binnen gemeenschappen,
aandachtfunctionarissen binnen het onderwijs en frontlijnfunctionarissen bij
maatschappelijke organisaties door iDb getraind zodat zij in staat zijn om de
eerste opvang bij discriminatie te verzorgen binnen sociale verbanden waarin zij
opereren. Het project is gebaseerd op een concept dat iDb eerder heeft beproefd
binnen twee gemeenten. Met het aanbod van dit project wil iDb inspelen op het
informatiezoekgedrag van groepen die vooralsnog onvoldoende worden bereikt
De gedecontreerde benadering stelt de organisatie ook in staat om de eerste opvang zo dicht mogelijk bij de burgers te organiseren.
Bij zowel het programma als het project zal het nodige worden gedaan om de
sleutelfiguren en professionals te boeien en te binden. iDb vindt dat personen
die zich, als vrijwilligers, betaalde medeweker of anderszins, inzetten voor non-
discriminatie en inclusie morele en functionele betekenis moeten kunnen ont
lenen aan het werk dat zij voor anderen en de samenleving verzetten.
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4.4

EEN INTEGRAAL KWALITEITSBELEID
In hoofdstuk 1 is al gesteld dat het een uitdaging maar ook een voorrecht is om
te mogen werken voor personen die discriminatie ervaren en hen te helpen om
het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen te (her)winnen, betekenisvolle
relaties aan te gaan met anderen en te ervaren dat gelijke behandeling niet alleen
het recht is van sommige personen en groepen. Volgens iDb moet het ook een
uitdaging en een voorecht zijn om concrete en gewaardeerde bijdragen te mogen
leveren aan veilige en inclusieve steden, waar ruimte is voor verschillen.
Om de kwaliteit en continuïteit van de gewaardeerde bijdrage te waarborgen zal
iDb een integraal kwaliteitsbeleid voeren. Bij dit beleid zal bijzondere aandacht
worden geschonken aan:

■

De kwaliteit van de medewerkers: door permanente scholing, collegiale coaching
en toetsing, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap.

■

Goede arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.

■

Het toepassen van een op het werk van de organisatie en de sector toegesneden
kwaliteitsmodel om de kwaliteit van het primaire proces en de ondersteunende
en sturende processen te verbeteren, te bewaken en te waarborgen.
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Publieke opinie

Andere opdrachtgevers

Samenwerkingspartners

Overheden

•
•
•
•
•

• Bron van informatie.
• Sterke positie binnen
het krachtenveld.
• Verbindend.
• Vakkundig.
• Verantwoordings
bereidheid.
• Sterk in coproductie
en co-creatie.
• Gezamenlijk waar
den creëren.
• Betrouwbaar.
• Vakkundig.
• Verantwoordings
bereidheid.
•
•
•
•
• Aandacht voor rele
vante maatschappe
lijke thema’s.
• In staat om te agen
deren en te thema
tiseren.
• Oplossingsgericht.
• Verbindend.
• Onafhankelijk.

• Bereikbaar en
beschikbaar.
• Empathisch.
• Deskundig.
• Effectief.

• Dicht bij de burgers.
• Sensitief voor
belangwekkende
maatschappelijke
ontwikkelingen.
• Ontzorgen.
• Innovatief.

• Aanvullend.
• Coöperatief.
• Samenwerken op
basis van weder
kerigheid.
• Inspirerend.

• Deskundig.
• Professioneel.
• Verantwoordelijk.

• Maatschappelijk
betrokken.
• Oog voor maat
schappelijke
problemen.
• Sterk in thematiseren
en agenderen.

Klantgericht.
Dienstverlenend.
Succesvol.
Creatief.

Toegankelijk.
Deskundig.
Rechtvaardig.
Oplossingsgericht.
Maatschappelijk
relevant.

MERKWAARDEN

KERNWAARDEN

5. Innovatieve projecten om de publieke opinie gunstig te beïnvloeden.

4. Ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven die zich inzetten
voor non-discriminatie en inclusie.

3. KPI´s en verhalen vertalen in positieve maatschappelijke effecten.

2. Agenderen en thematiseren.

1. Aansprekende nieuwsfeiten creëren.

3. Relatiebeheer.

2. Marketing en acquisitiedoelen stellen en realiseren.

1. Diensten en producten specificeren en normeren.

5. Netwerken verbreden, ook met partners buiten het sociaal domein.

4. Gezamenlijke projecten en andere initiatieven ontwikkelen en
uitvoeren.

3. Complementariteit inzichtelijk en functioneel maken.

2. Werkbare en productieve coalities smeden.

1. Samenwerkingsverbanden functioneel maken.

4. Wettelijke taken verbinden met prioriteiten van het overheidsbeleid
binnen aanpalende domeinen.

3. Probleemoplossend vermogen inzichtelijk maken.

2. Agenderen en thematiseren.

1. Sterke informatiepositie optimaal benutten.

5. Uitdragen van de relevantie van het melden van ervaren en gesig
naleerde discriminatie en de meerwaarde van de klachtbehandeling.

4. Klanttevredenheidsonderzoek is integraal onderdeel van het
kwaliteitsbeleid.

3. Dienstverlening is conform kwaliteitseisen van de organisatie en
kwaliteitscriteria van de sector.

2. Eerste opvang zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren.

1. Toereikende bereikbaarheid en beschikbaarheid.

INSTRUMENTEN/INTERVENTIES

BIJLAGE 1

Burgers die met discriminatie
worden geconfronteerd

WAARDEN PER DOELGROEP
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BIJLAGEN
De kernwaarden en merkwaarden van de stichting en interventies die nodig zijn voor een
optimale benutting van het onderscheidend vermogen van de organisatie
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b. Telefonische bereikbaarheid, de
website van Stichting iDb, de
website van Discriminatie.nl en
sociale media.

2. Op werkdagen is het kantoor van de stichting bereikbaar voor de eerste opvang bij ervaren en gesigna
leerde discriminatie.

Binnengekomen meldingen en klachten worden conform wettelijke eisen, kwaliteitseisen van de lande
lijke vereniging van ADV’s en aanvullende kwaliteitscriteria van Stichting iDb behandeld.

15. Halfjaarlijks uitgevoerde klanttevredenheidonderzoeken verschaffen inzicht in de waardering die mel
ders en intermediairen toekennen aan de dienstverlening en bieden aanknopingspunten voor verbete
ring van de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit van de dienstverlening.

14. Registratie en rapportage, waar onder het opstellen van maandoverzichten, kwartaalrapportages, jaar
verslagen aan gemeenten en de Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden, verschaffen
inzicht in de aard en omvang van discriminatie alsook in maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s
die bijzondere aandacht verdienen.

13. Halfjaarlijkse signaleringsrapporten verschaffen actueel inzicht in de aard en omvang van discriminatie
en relevante ontwikkelingen en bieden aanknopingspunten voor gerichte interventies door Stichting
iDb, gemeenten en samenwerkingspartners.

12. Door een proactieve en constructieve inbreng binnen het RDO (Regionaal Discriminatieoverleg) zet
Stichting iDb zich in voor een gebundelde aanpak op het gebied van discriminatiebestrijding.

11. Binnen de strafrechtelijke keten wordt, door middel van afstemmingsoverleg, gewerkt aan het bewaken
van de voortgang van lopende zaken (i.c. aangiftes bij de Politie en meldingen bij Stichting iDb) om de
effectiviteit van de behandeling te bevorderen.

10. Leerlingen, studenten, vrijwilligers en professionals, die eigen initiatief op het gebied van non-discrimi
natie en consult willen ontplooien, kunnen op ad-hoc basis beroep doen op advies en consult.

9. De multichannel strategie is toegepast en er zijn verschillende hulpmiddelen en technieken ingezet
om de bekendheid met het bestaan en de werking van de ADV te vergroten, de meldingsbereidheid te
bevorderen en de maatschappelijke relevantie van discriminatiebestrijding uit te dragen.

8. Aandachtfunctionarissen binnen het onderwijs en maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties
en sleutelfiguren binnen gemeenschappen zijn door Stichting iDb zodanig toegerust dat zij, bij ervaren
en gesignaleerde discriminatie, de eerste opvang op een adequate wijze kunnen verzorgen binnen
sociale verbanden waarin zij opereren en, waar nodig, kunnen doorverwijzen naar Stichting iDb.

7.

6. Bij externe doorverwijzing stelt de verstrekte informatie de melder in staat relevante bronnen aan te boren.

5. Bij interne doorverwijzing is de backoffice, dankzij de screening en opbouw van het dossier, in staat de
casus te beoordelen en te verwerken tot adequate acties (b.v. een klachtbrief, een verzoekschrift, een
hoor- en wederhoorbrief, bemiddeling of een afwikkelingsbrief).

4. De melder ervaart de eerste opvang als betekenisvol en sensitief en is door de overgedragen kennis
tijdens de eerste opvang in staat om de vraag naar hulp en ondersteuning te verhelderen.

q. Monitor Discriminatie
Haaglanden en Hollands
Midden.

p. Jaarverslagen aan gemeenten.

o. Deelname aan het RDO.

n. Afstemmingsoverleg met de
Politie.

m. Halfjaarlijkse signaleringsrappor
ten.

l. Flyers, sociale media, lokale
media om de bekendheid van de
ADV te vergroten.

k. Permanente campagne, gericht
op bevordering toegankelijkheid
van de ADV en vergroting van de
meldingsbereidheid.

j. Advies en consult.

i. Nazorg en klanttevredenheids
onderzoek.

h. Bemiddeling en interventie
gericht op empowerment en
herstel van verhoudingen.

g. Ondersteuning en begeleiding.

f. Actuele sociale kaart en net
werken ten behoeve van door
verwijzing en consult.

e. Informatie, advies en doorverwij
zing (intern of extern).

d. Intake en vraagverheldering.

c. Stichting iDb is op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar voor het melden van
klachten.

a. Het Dienstenmodel.

1. De ADV is dagelijks, 7 x 24, bereikbaar voor het melden van klachten over discriminatie.

3. Binnen twee werkdagen na de melding is met de melder afgestemd over de klacht, over vervolgstap
pen, over wat nodig is voor een effectieve behandeling van de klacht alsook over de inbreng die van de
melder mag worden verwacht.

INSTRUMENTEN/INTERVENTIES

PRESTATIE-INDICATOREN

BIJLAGE 2

1

PRESTATIEVELD

ONDERNEMINGSPLAN STICHTING IDB 2021 - 2024

BIJLAGEN
De prestatie-indicatoren en de daarbij behorende instrumenten en interventies,
geclusterd binnen de vier prestatievelden
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3

2

PRESTATIEVELD

4. iDb vervult een initiërende, ondersteunende en faciliterende rol ten behoeve van een gebundelde aan
pak van discriminatie en sociale uitsluiting.

3. Leden uit de achterban van belangenorganisaties, zelforganisaties en deelnemers van laagdrempelige
wijk- en buurtactiviteiten zijn door Stichting iDb geïnformeerd over oorzaken en gevolgen van discri
minatie, over initiatieven die worden ontplooid om non-discriminatie, inclusie en sociale veiligheid te
bevorderen en de inbreng die zij zelf kunnen hebben bij het bevorderen van sociale veiligheid, non-dis
criminatie en inclusie binnen hun buurt, wijk of gemeente.

2. Binnen opgebouwde netwerken wordt informatie uitgewisseld en gedeeld over belangwekkende ont
wikkelingen en er worden, op basis van goed afgewogen besluiten, gezamenlijk initiatieven ontplooid
op het gebied van sociale veiligheid, non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap in relatie tot het
voorkomen en bestrijden van discriminatie.

1. Binnen lokale coalities wordt, op basis van coproductie en co-creatie, gewerkt aan vergroting van de
bewustwording over de ontwrichtende werking van discriminatie en sociale uitsluiting en aan activering
en vitalisering van het sociaal kapitaal van buurten, wijken en steden ten behoeve van sociale veiligheid,
non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap in relatie tot het voorkomen en bestrijden van discrimi
natie.

5. Deelnemers van gastlessen, themabijeenkomsten en trainingen hebben kennis van copingsstrategieën
(zowel positieve als negatieve) die zij toepassen om te kunnen omgaan met discriminatie en weten hoe
patronen van (zelfgekozen) isolement en zelfstigma kunnen worden doorbroken.

4. Door de kennis en handreikingen, die tijdens gastlessen, voorlichtingsbijeenkomsten en themabijeen
komsten zijn overgedragen, zijn deelnemers geïnformeerd over factoren en processen die tot discrimi
natie en sociale uitsluiting kunnen leiden, over hoe zij kunnen werken aan versterking van het zelfbeeld
en zelfvertrouwen en over hoe zij kunnen omgaan met discriminatie en sociale uitsluiting.

3. Stichting iDb schept de voorwaarden zodat deelnemers van voorlichtings- en themabijeenkomsten,
gastlessen en trainingen zich veilig voelen en in staat zijn om op een open manier ervaren discriminatie,
stigma en sociale uitsluiting bespreekbaar te maken en mee te denken over oplossingen van ervaren en
gesignaleerde problemen.

2. De kennis, deskundigheid en faciliteiten van iDb zijn ingebracht binnen samenwerkingsverbanden met
scholen, zelforganisaties van jongeren die zich richten op een evenwichtige identiteitsontwikkeling en
versterking van de weerbaarheid van hun doelgroep en belangenorganisaties die zich inzetten voor de
veiligheid, acceptatie en integratie van hun achterban.

a. Gastlessen (face-to-face en
blended).

1. Onderwijsinstellingen die willen investeren in een veilige en inclusieve leeromgeving kunnen beroep
doen op het educatief aanbod van Stichting iDb dat is afgestemd op de leefwereld, de belevings
wereld, de informatiebehoefte en het informatiezoekgedrag van leerlingen en studenten en op doelen
van opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

g. Facilitaire ondersteuning.

f. Digitale platforms die door de
kernpartners worden gedragen
en door iDb worden beheerd.

e. Advies en consult.

d. Gezamenlijke activiteiten gericht
op bevordering sociale cohesie,
leefbaarheid, sociale veiligheid
en actief burgerschap in relatie
tot het bevorderen van non-dis
criminatie en inclusie.

c. Gezamenlijke activiteiten op
het gebied van voorlichting,
bewustwording, weerbaarheids
vergroting en participatie.

b. Deskundigheidsbevordering.

a. Netwerkbijeenkomsten.

f. Projecten en programma’s.

e. Modulen, als onderdeel van
programma’s van scholen, het
jongerenwerk en andere samen
werkingspartners, en gericht
op de leefwereld en specifieke
behoeften van doelgroepen.

d. Een programmatisch aanbod.

c. Trainingen.

b. Voorlichtingsbijeenkomsten en
themabijeenkomsten.
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4. Werkconferenties en andere bijeenkomsten die door iDb worden georganiseerd bieden aanknopings
punten voor nieuwe, vernieuwende en effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken die in
vloed hebben op de aard en omvang van discriminatie en sociale uitsluiting.

3. Thema’s die tijdens dialoogbijeenkomsten aan de orde komen en grote en kleine successen die op het
gebied van discriminatiebestrijding worden geboekt bieden aanknopingspunten voor gedeelde opvat
tingen over wat nodig is om gesignaleerde en besproken problemen aan te pakken en op te lossen.

e. Symposia en (werk) conferen
ties.

d. Publicaties, waar onder fact
sheets en opiniestukken.

c. Lokale en bovenlokale media.

b. Digitale platforms die door de
kernpartners worden gedragen
en door iDb worden beheerd.

a. De eigen website, sociale media,
websites van samenwerkings
partners.

1. Er worden nieuwsfeiten gecreëerd om de meerwaarde van aansprekende, stimulerende en tot de ver
beelding sprekende voorbeelden uit de praktijk van non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap
breed voor het voetlicht te brengen en de relevantie van discriminatiebestrijding op verschillende niveaus
tot uitdrukking te brengen.

2. De ondersteunende en faciliterende inbreng van Stichting iDb draagt bij aan vitalisering van burgerini
tiatieven die zich direct of indirect richten op het bevorderen van non-discriminatie en inclusie en stelt
de leden van betreffende initiatieven in staat om functionele en morele betekenis te ontlenen aan het
werk dat zij, als vrijwilliger of in loondienst, verzetten voor veilige en inclusieve buurten en wijken, het
aanpakken van discriminatie en sociale uitsluiting en voor een goede verhouding tussen bevolkings
groepen.
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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

