
HIGHLIGHTS�����
Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) is het 
bureau voor gelijke behandeling en tegen 
discriminatie in de provincie Utrecht. 

WEEK�VAN�DE�DIVERSITEIT�AMERSFOORT�/�
MENSENBOEKEN

In oktober organiseerden wij met een aantal 
partners de Week van de Diversiteit in 
Amersfoort. De opening gebeurde live maar 
zonder publiek in het Eemhuis. Er waren online 
activiteiten, zoals interactieve panelgesprekken 
en we maakten Levende Mensenboeken, 
waar een diversiteit aan mensen hun 
verhaal vertelden.
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Amersfoort

#JIJTELTMEE

1,5 M1,5 M

IEDEREEN�IS�BEZORGD��GEEF�ELKAAR�EEN�TEKEN�VAN�MEDELEVEN

             LIKE ONS OP FACEBOOK

MONITOR�DISCRIMINATIE�������
PROVINCIE�UTRECHT

Voor het eerst rapporteerden wij via een 
multi-agency rapport. Ook de 
discriminatiecijfers van politie en het College 
voor de Rechten van de Mens waren in de 
Monitor Discriminatie 2019: Provincie Utrecht 
meegenomen. 368 inwoners van de provincie 
deden een melding van discriminatie in 2019.

MELDPLATFORM�WEBLIJVENONSZELF�NL

Samen met COC Midden-Nederland starten wij 
vanaf 9 oktober het meldplatform 
#WeBlijvenOnszelf. Met dit meldplatform willen 
wij aan de LHBTI+-gemeenschap het belang 
benadrukken van het melden van 
discriminatie-incidenten zoals uitgescholden 
worden, bedreiging en geweld. Alleen door het 
doen van meldingen en aangiften komt er inzicht 
in de grootte van dit probleem en kan er nieuw 
beleid worden gemaakt. Zodat we hopelijk 
uiteindelijk allemaal onszelf kunnen zijn in de 
openbare ruimte.

ONLINE�CAMPAGNE��JIJTELTMEE

In mei zijn we de campagne #jijteltmee gestart 
en deze draait nog steeds op volle toeren. De 
coronacrisis brengt maatregelen met zich mee 
die veel invloed hebben op ons dagelijks leven. 
Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat 
iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd 
moeten voelen. Dit is altijd het geval, ook in 
onzekere tijden zoals nu. Daarom vragen wij in 
deze campagne extra aandacht voor solidariteit 
en inclusiviteit. Voor sociale media hebben we 
mensen geïnterviewd of zij hebben hun talent 
laten zien.

UTRECHT�IS�MIJN�STAD

Op 24 september 2020 werd in Moskee 
Assoenna het onderzoek 'Utrecht is ook mijn 
stad' van Jurriaan Omlo en Ewoud Butter 
gepresenteerd, over discriminatie en 
stigmatisering van moslims in Utrecht. 

COMING�OUT�DAG�����

Tijdens Coming Out Dag (11 oktober) 
in Amersfoort droeg collega Miny een 
persoonlijk gedicht voor. In Soest 
kwam een eind aan een lange lokale 
strijd. Na vier jaar werd voor het 
eerst de regenboogvlag gehesen. 
Ook in Utrecht was er primeur: voor 
het eerst hing voor het Stadskantoor 
de Progress Pride-vlag.

ONLINE�EDUCATIEAANBOD

Vanwege corona moesten onze 
gastlessen in het onderwijs en de 
trainingen voor professionals ineens 
anders. Daarom hebben we in korte 
tijd een manier moeten vinden om 
ook online gastlessen en trainingen te 
geven over vooroordelen, diversiteit, 
omgangnormen en discriminatie. 
Bekijk ons aanbod!

Abracazebra

Op interactieve wijze wordt het mooie prentenboek van Helen en Thomas Docherty voorgelezen. In het  

dorp Gaapvaak gaat alles zijn gewone, saaie gangetje. Totdat de vreemde zebra Abracazebra langskomt. 

Abracazebra staat volop in de belangstelling. Maar niet iedereen vindt de komst van de zebra even leuk.  

Er worden roddels verspreid en gemene plannen bedacht. Waarom eigenlijk? En wat vinden de anderen  

daar van? Durven zij iets te zeggen? Leerlingen maken spelenderwijs kennis met de thema’s ‘anders zijn’,  

‘erbij horen’, ‘vreemdeling’ en ‘vooroordelen’. Ook gerelateerde gevoelens zoals blijdschap, verdriet en  

jaloezie komen aan bod.

 

Doelgroep: groep 3 en 4

Tijdsduur: 60 minuten (+ 20 minuten verwerkingsopdracht)

Kikker en de Vreemdeling

In deze les, gebaseerd op het prentenboek van Max Velthuijs, maken de kinderen kennis met de thema’s 

‘vreemdeling’ en ‘vooroordeel’. Op een dag komt er een vreemdeling in het bos wonen: Rat. Eend en Varken 

hebben niks goeds over Rat te zeggen en vinden dat hij niet in het bos thuis hoort. Maar als Kikker besluit 

zelf een kijkje te gaan nemen, vindt hij Rat wel aardig... Zullen ze vriendjes worden? Hebben de kinderen zelf 

weleens zo’n situatie meegemaakt? Welk gevoel hadden ze daarbij? En kan je eigenlijk al van tevoren iets 

van iemand weten als je hem/haar nog nooit gesproken hebt? Er wordt afgesloten met een raadspel met de 

boodschap: laat je verrassen en sta open voor elkaar.

 

Doelgroep: groep 1 en 2

Tijdsduur: 30 minuten (+ 30 min eventuele verwerkingsopdracht voor groep 2)

GASTLESSEN VOOR

BASISONDERWIJS

Art.1 Midden Nederland biedt gastlessen over vooroordelen, diversiteit,

(cyber)pesten en discriminatie voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.

We sluiten met onze lessen graag aan bij het programma van uw school en de thema’s die spelen in 

úw klas. Wij kunnen ook meerdere keren in één klas komen, om meer de diepte in te gaan.  

In Amersfoort en Utrecht kunnen wij veel gastlessen gratis aanbieden.

“Hele leuke manier om kinderen te  

laten nadenken over vooringenomenheid.  

Maakt ze enorm bewust van hun eigen  

gedachten en gedrag”

(Docent groep 8, de Tafelronde, Amersfoort). 

“Erg leuke les! 

De kinderen waren erg betrokken en 

ik merkte dat ze het heel leuk vonden. De creatieve 

opdracht was ook heel toepasselijk.”

 

(Docent groep 5, OBS Waterrijk, Utrecht).

Wie ben jij? 
Onze identiteit wordt al snel bepaald door de mensen om ons heen. Mensen denken af te kunnen lezen wie jij bent aan 

hoe je eruit ziet, waar je woont, naar welke school je gaat en welke vrienden je hebt. Als we voorbij de vooroordelen 

kijken, wie ben jij dan? Hoe zie jij jezelf? En wie is de ander nu écht? In deze les gaan de leerlingen op zoek naar wat 

(en wie!) onze identiteit vormt en ontdekken ze dat we meer zijn dan het beeld dat mensen van ons hebben. 

Doelgroep: eerste t/m derde klas vmbo, havo en vwo.

Sluit goed aan bij: maatschappijleer, geschiedenis, CKV, burgerschap en/of mentorles. 

Tijdsduur: vanaf 60 minuten. (incl. creatieve verwerkingopdracht: + 30 minuten).

“We zijn erg enthousiast over  het programma van vorig jaar;  

zowel de diversiteit aan thema’s als de levendige discussies.  

Dit project gaan we  jaarlijks terug laten komen!” — Docent VOLT college, Utrecht

VOORLICHTINGSAANBOD 
VOORTGEZET ONDERWIJS

Art.1 Midden Nederland biedt gastlessen over diversiteit, vooroordelen,

en discriminatie voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Onze lessen zijn altijd maatwerk: 

wij sluiten graag aan bij het programma van uw school, de thema’s die spelen in de klas en de 

actualiteit. Veel lessen zijn te combineren – zo kunnen we dieper op een onderwerp in gaan. 

In Amersfoort en Utrecht kunnen wij veel gastlessen gratis aanbieden.

Eén stap vooruit
Hoe voelt het om ‘anders’ te zijn? Of om je benadeeld of gediscrimineerd te voelen?  

In deze les ervaren leerlingen hoe het is om in de schoenen van iemand anders te staan. 

Hoe verschillend staan de zoon van een advocaat, een asielzoeker uit Syrië of een 

homoseksuele voetballer in het leven? De verschillen worden snel zichtbaar en het wordt 
 

We bespreken thema’s als privileges, gelijkheid en empathie. 
Doelgroep:Sluit goed aan bij: maatschappijleer, geschiedenis, burgerschap en/of mentorles.

Tijdsduur: vanaf 60 minuten.

Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Ze verschillen in niveau, aandachtspan,  leerstijl e
n dat 

vraagt om diverse didactische werkvormen. Ook verschillen in culturele en sociaaleconomische 

meer over de impact van de verschillen en maakt u kennis met didactische werkvormen die u kunt 

TRAININGEN & WORKSHOPS  

VOOR (A
ANKOMENDE) D

OCENTEN

Wilt u als docent meer doen met cultuur-

verschillen, diversiteit, pestgedrag of 

discriminatie op uw school? Samen met uw 

docententeam met een frisse blik kijken naar 

voor iedereen? Art.1 Midden Nederland (Art.1 

MN) biedt nu ook trainingen en workshops voor 

(aanstaande) docenten en docententeams. 

Art.1 M
N vindt het belangrijk om maatwerk te 

team en school. De trainingen worden daarom 

ontworpen aan de hand van wensen en eisen van 

de opdrachtgever en met oog voor de actualiteit. 

U kunt kiezen voor een training van een dagdeel 

of een kortere workshop. Onze trainingen zijn ook 

in combinatie met elkaar te boeken, zo kunnen we 

dieper ingaan op uw vragen. Deze workshops en 

trainingen kunnen ook op maat worden gemaakt 

voor MBO- en HBO-opleidingen, om studenten 

sensitief te maken voor diversiteit in hun 

bieden bij vermoedens van (stage)discriminatie. 

Neemt u contact met ons op om vrijblijvend 

de mogelijkheden te bespreken. In combinatie 

met gastlessen bij u op school kunnen wij u een 

docententrainingen gratis aanbieden!

ISLAMOFOBIE

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de negatieve beeldvorming ten opzichte van moslims en de Islam 

beledigingen op straat en/of werk (verbaal), scheldpartijen op school, et cetera. Het doel van deze 
training is om de deelnemers - moslims en niet-moslims - inzicht te geven in wat islamofobie inhoudt 

en hoe je kunt reageren op verschillende uitingsvormen hiervan.

Thema’s: weerbaarheid, Islam, wetgeving, omgangsvormen.
Groepen: minimaal 8 deelnemers. 

Tijdsduur: vanaf 120 minuten.

Diversiteit in het team en inclusiviteit op de werkvloer leveren een waardevolle bijdrage aan uw 
organisatie. Echter, als we de omgangsvormen binnen een organisatie of team als vanzelfsprekend 
zien, kunnen we onbedoeld bepaalde werknemers, cliënten en doelgroepen uitsluiten. Tijdens 
deze training verbreden we uw kennis en vaardigheden met betrekking tot cultuursensitief werken 
en inclusieve besluitvorming. Zo behandelen we diverse wijzen om een professioneel klimaat te 
creëren waarin gevoelige gesprekken gevoerd kunnen worden en iedereen zich welkom voelt. 

Thema’s: cultuurverschillen, interculturele sensitiviteit en inclusieve omgangsvormen.
Groepen: minimaal 12 deelnemers. 

Tijdsduur: vanaf 120 minuten.

TRAININGEN & WORKSHOPS  

Art.1 MN biedt trainingen aan professionals 
uit alle werkvelden. Hierin ontwikkelt u de 

en uw collega’s op het gebied van diversiteit, 
inclusiviteit en communicatie, en verbeter 
zo uw dienstverlening, partnerschappen en 

bedrijfscultuur. Samen werken we aan een 
samenleving en werkbeleving vol diversiteit, 
leermogelijkheden en gelijke kansen voor 
iedereen. Voor het ontwerpen van de training 
kijken wij specifiek naar de thema’s en vragen 
die spelen in uw organisatie.

JUBILEUMFILM��ART���MN����JAAR

Eigenlijk wilden wij in 2019 ons 
10-jarig jubileum vieren. Vanwege het 
plotselinge overlijden van onze 
toenmalige directeur Mieke Janssen 
liep dat anders. In een jubileumfilm, 
gepubliceerd in mei 2020, kijken we 
terug op 10 jaar Art.1 MN en op
wat Mieke voor onze organisatie 
heeft betekend.

NETFLIX-CATEGORIE�GEWIJZIGD�
DANKZIJ�MELDING�

Melder Joyce zag op Netflix de 
categorie ‘halvegaren en 
buitenbeentjes’ voorbij komen, 
waaronder bijvoorbeeld een serie 
over iemand met autisme stond. Ze 
plaatste erover een bericht op 
Twitter waar veel reacties op 
kwamen. Wij kunnen ons voorstellen 
dat dit als kwetsend wordt ervaren 
en dat dergelijk woordgebruik 
stigmatiserend werkt. Naar aanleiding 
van dit bericht hebben we Netflix 
gebeld en hen erop aangesproken. 
Uiteindelijk lukte het; Netflix heeft de 
categorie aangepast!

WHATSAPP

art1middennederland.nl/meld-discriminatie

    

TELEFOON �MELDENHELPT



Registraties discriminatie provincie Utrecht

Aantal meldingen door inwoner van de gemeente bij Art.1 MN
Aantal meldingen over voorval in de gemeente bij Art.1 MN

BAARN
7 
6
 

STICHTSE VECHT
20 
16 

 

WOERDEN
10
5 

 UTRECHT
352 
237 

 

BUNNIK
7 
4 

WOUDENBERG
4 
4 

LEUSDEN
7 
5 
 

ZEIST
46
29 

AMERSFOORT
75  
55  

 

SOEST
16 
9

 

BUNSCHOTEN
1  
2
 

EEMNES
3
2

 

MONTFOORT
4
4
 

DE BILT
13
10

 

OUDEWATER
0 
0 

RHENEN
10
1

 

VEENENDAAL
18 
14 

 

RENSWOUDE
0 
1

UTRECHTSE HEUVELRUG 
14
8 

WIJK BIJ DUURSTEDE
4
2
 

NIEUWEGEIN
41
17

 

IJ SSELSTEIN
14
7  

HOUTEN
22 
9

  

 

LOPIK
0 
0 

VIJFHEERENLANDEN
11 
7  

DE RONDE VENEN
9
6 

MELDINGEN�����


