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Klachten over coronamaatregelen 

 

In 2020 zagen de Nederlands antidiscriminatievoorzieningen een 

ruime verdubbeling van het aantal geregistreerde klachten ten 

opzichte van een jaar eerder. Ook het BD-Zaanstreek/Waterland (BD) 

had te maken met een toename. In het eerste kwartaal van 2021 is 

een vergelijkbare tendens zichtbaar.  

  

Uit recent onderzoek van de gemeente Zaanstad komt naar voren dat één op de 

https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=b33cdd5c72669b3fd811159df&id=5056aed5dd


 

vijf van haar inwoners zich vaak (2%) of af en toe (18%) gediscrimineerd voelt. 

Dat betreft dus tienduizenden mensen, alleen al in Zaanstad. Dat is niet terug te 

zien in de meldingscijfers bij onder meer de politie en het Bureau 

Discriminatiezaken. Er is, om verschillende redenen, een enorme 

onderregistratie van het aantal discriminatieklachten. 

 

Tegelijkertijd is er wel een stijgende tendens zichtbaar in het aantal meldingen. 

Wat opvalt is dat ongeveer twintig procent van de meldingen bij het BD in het 

eerste kwartaal van 2021 coronagerelateerd is. Het varieert van het ‘zomaar’ 

bespugen van een vrouw van Aziatische komaf tot het uit de trein zetten van 

een jongen omdat hij geen mondkapje droeg (dat hoefde hij overigens niet, 

vanwege zijn leeftijd). In een aantal gevallen was er sprake van misverstanden 

of onwetendheid over de door de overheid afgekondigde coronamaatregelen. 

Zo werd er iemand ten onrechte uit een kapperszaak gezet, omdat ze 

hooikoorts had en mocht een andere meldster niet zonder mondkapje 

deelnemen aan een cursus, ondanks haar schriftelijk vastgelegde medische 

indicatie. 

 

De almaar wisselende ‘spelregels’ maken het er ook niet makkelijker op. Maar 

het laat onverlet dat er in sommige situaties sprake is van onterechte en 

ongelijke behandeling. Wie de laatste stand van zaken wil weten, kan het beste 

kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Daar is onder meer uitgebreide uitleg 

te vinden wie wanneer en waarom mondkapjes moet dragen, plus de 

uitzonderingsmogelijkheden. Bovenal blijft gelden: voelt u zich ten onrechte 

ongelijk behandeld? Meld het!  

 

https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus


  

 

 

 

 

Bureau Discriminatiezaken geopend, met 

beperkingen  

 

De coronacrisis heeft ook het Bureau Discriminatiezaken gedwongen om 

voorzorgsmaatregelen te nemen. Het BD is als vanouds dagelijks bereikbaar, 

maar in afgeslankte vorm. Het kantoor in Purmerend, gevestigd in de 

bibliotheek, blijft tijdelijk gesloten, maar is nog wel telefonisch en per mail 



 

bereikbaar. Het kantoor in Zaandam is elke werkdag open, maar ontvangt tot 

nader order geen bezoekers van buitenaf. U wordt dus verzocht om telefonisch 

(075-6125696) of via de mail (info@bdzaanstreek.nl) contact met ons op te 

nemen.  

 

 

 

 

Zaanpride 2021 

 

 

Tussen 4 en 12 juni vindt de Zaanse Regenboogweek plaats. Op diverse locaties 

is er een scala aan LHBTIQ+-gerelateerde activiteiten. Kunst, cultuur, politiek 

en entertainment; het komt allemaal aan bod. Een paar van de deelnemende 

organisaties: Podium De Flux, filmtheater de Fabriek, cultureel centrum De 

Bullekerk, Zaantheater, Zaans Museum, Evean, Zorgcirkel, Odion, De 

Zaanprinses, Brouwerij Hoop, de Kogerkerk en Dans Hotspot van Kooten. 

Uiteraard is alles coronaproof. Wie op de hoogte wil blijven van alle 

mogelijkheden en het totale programma kan het best een blik werpen op 

www.dezaanseregenboog.nl/agenda.  

 

mailto:info@bdzaanstreek.nl
https://www.dezaanseregenboog.nl/agenda


  

 

 

 

 

26 september: Balina Verhalenfestival 

 

Het 25-jarig bestaan van het Bureau Discriminatiezaken is aanleiding om in 

2021 in Zaanstad – de gemeente waar het bureau in 1996 van start ging – een 

eendaags cultuurfestival te organiseren. Op zondag 26 september staan kunst 

en cultuur uit meerdere werelddelen centraal. Hoewel dit bij uitstek uitingen zijn 

om verschillende bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden, ontbreekt het in 

de multiculturele melting pot die de Zaanstreek is vrijwel volledig aan festivals 

met een diverse invalshoek. Het BD-festival vindt plaats in Zaandam, in de 

Bullekerk en bij FluXus. 



 

 

De naam Balina is niet zomaar gekozen. Het is een verwijzing naar de Zaanse 

geschiedenis. De Zaanstreek was in voorgaande eeuwen een 

walvisvaartcentrum. Balina betekent ‘walvis’ in het Turks, Spaans, Roemeens en 

enkele andere talen. 

 

Zaankanters en niet-Zaankanters zullen op 26 september tussen 12.00 en 23.00 

uur kunnen genieten van een zorgvuldig samengesteld aanbod aan films, 

voordrachten, voorstellingen, lezingen en muziek. Daarbij staat de diversiteit – 

in velerlei opzicht – centraal. De komende maanden wordt bekendgemaakt 

welke artiesten, sprekers en films er op 26 september langskomen. Voor dit 

moment geldt: save the date! 

 

   

 

 

 

 

Diverse lesmogelijkheden voor het onderwijs 

 

De coronacrisis vraagt om maatwerk, ook in het onderwijs. Het BD speelt hier 

op in door zowel fysieke als online lessen te verzorgen. Voor leerlingen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste klas van de middelbare scholen 

is er desgewenst een webinar beschikbaar. In de half uur durende digitale 

gastles wordt op een interactieve wijze ingegaan op discriminatiemechanismen 

en de methoden om daar iets tegen te doen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 

vragen, uitleg en (film-)beelden. 

 

Liever iemand in levende lijve voor de klas? Dat kan ook, met inachtneming van 

de coronabeperkingen. Beide lesvormen, verzorgd door één van de BD-

medewerkers, zijn gratis te boeken door scholen in de Zaanstreek en 



 

Purmerend en tegen betaling door scholen in de rest van de regio Waterland. 

Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met Qali Nur: 075-

6125696 of q.nur@bdzaanstreek.nl. 

 

   

 

 

 

 

Week tegen racisme 

 

In de door Discriminatie.nl georganiseerde Week tegen Racisme (15 t/m 21 

maart) gaf een keur aan experts online lezingen en voorstellingen over 

ongelijkheid en het streven naar een rechtvaardige samenleving. Ook het 

Bureau Discriminatiezaken organiseerde enkele lezingen. Gemist? Geen 

probleem. Via onderstaande links kun je enkele bijeenkomsten terugkijken. 

 

Nawal Mustafa over racisme, recht en kleurenblindheid. 

https://radar.webinargeek.com/watch/replay/871520/099e0b9f8c2e24c527b5ba455d

1fece6/ 

 

Funda Müjde met de stelling ‘Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom sinds 

ik in een rolstoel zit’. 

https://radar.webinargeek.com/watch/replay/871523/859e224906688fbcc6c49bba17

ef8375/ 

 

Mylo Freeman vertelt over de invloed van rolmodellen en stereotypen, die al 

begint bij peuters en kleuters. 

https://radar.webinargeek.com/watch/replay/871530/dc62420c14910e5e980a5f1419

b5c7bb/ 

 

mailto:q.nur@bdzaanstreek.nl
https://radar.webinargeek.com/watch/replay/871520/099e0b9f8c2e24c527b5ba455d1fece6/
https://radar.webinargeek.com/watch/replay/871520/099e0b9f8c2e24c527b5ba455d1fece6/
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Live Your Story speelt de voorstelling ‘Zichtbare en onzichtbare identiteit – 

huidskleur versus gender’. 

https://radar.webinargeek.com/watch/replay/871532/eb34f9721175a2b16d4137bf5e

752991/ 

 

   

 

  

  

Donaties zijn welkom 
  

Het Bureau Discriminatiezaken ontvangt 

via de overheid subsidie om haar 

basistaken naar behoren te kunnen 

verrichten. Voor projecten, onderzoeken, 

etc. moet het BD echter regelmatig een 

beroep doen op externe financiers. Wij 

hopen dat onze donateurs het belang 

(blijven) inzien van een adequate 

discriminatiebestrijding in de Zaanstreek 

en in Waterland. Uw (van de belastingen 

https://radar.webinargeek.com/watch/replay/871532/eb34f9721175a2b16d4137bf5e752991/
https://radar.webinargeek.com/watch/replay/871532/eb34f9721175a2b16d4137bf5e752991/


 

aftrekbare) gift maakt het ons mede 

mogelijk om deze taak naar behoren uit te 

voeren. 

 

Donaties zijn welkom via rekening NL61 

INGB 0000357143 ten name van het 

Bureau Discriminatiezaken in Zaandam 

(o.v.v. ‘gift’). 

 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
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