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Onderzoek discriminatie Wijchen
Wijchen, 27 juni 2017
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
In Wijchen wordt, in vergelijking met het landelijke en regionale gemiddelde, minder
discriminatie ervaren.
Waarover wil je informeren?
Op uw verzoek hebben wij een onderzoek laten doen naar discriminatie door Ieder1Gelijk
in Nijmegen.
De hoofdconclusie is dat de Wijchenaren minder discriminatie ervaren dan elders in de
regio. In vergelijking met de landelijke cijfers ligt dit nog lager.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Op 30 juni 2016 heeft uw raad de opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar
discriminatie in Wijchen. Dit naar aanleiding van de jaarraportage van het regionale
meldpunt voor discriminatie Ieder1Gelijk. De basis van deze opdracht was het vermoeden
dat de meldingen wellicht het topje van de ijsberg zijn. Om dit te onderbouwen was nader
onderzoek nodig.
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Hierbij zijn 37 maatschappelijke organisaties in
Wijchen (een dwarsdoorsnede van onze gemeente) telefonisch geënquêteerd. Daarnaast
zijn op diverse plaatsen in Wijchen in totaal 350 personen geïnterviewd.
De hoofdconclusie van het rapport is dat er in Wijchen weliswaar gediscrimineerd wordt
maar dat de Wijchenaren minder discriminatie ervaren (10%) dan de regio Gelderland
Zuid (15%) en landelijk (24%).
Daarnaast wordt geconcludeerd dat discriminatie door velen alleen wordt geassocieerd
met rassendiscriminatie, terwijl dit in feite een breder begrip is. Geadviseerd wordt om
hierover meer voorlichting te geven. Naar onze mening is dat een aangelegenheid voor de
rijksoverheid.
Een ander punt is de onbekendheid met het meldpunt voor discriminatie. Onze website is
echter zodanig ingericht dat iedereen gemakkelijk naar de juiste instantie wordt verwezen.
Daarnaast blijkt uit mistery-guestonderzoeken dat de medewerkers van ons Klant Contact
Centrum mensen goed doorverwijzen.
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Wat zijn de gevolgen?
Naar onze mening is voldoende aangetoond dat er in Wijchen weliswaar gediscrimineerd
wordt (wat op zich uiteraard niet goed is) maar er is zeker geen sprake van het topje van
een ijsberg.
Daarom zijn wij van mening dat verder beleid in deze onnodig is.
Wat is het vervolg?
N.v.t.
Communicatie
Na de behandeling in uw raad sturen wij de maatschappelijke organisaties het rapport toe.
Bijlagen
1. Rapport Discriminatie in Wijchen 2017.
2. Bijlagen bij het rapport.
Samenvatting
Er is geen reden om aan te nemen dat in Wijchen meer wordt gediscrimineerd dan elders,
integendeel.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,

