
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mystery Call 
Gemeente Scherpenzeel  



 

Website: www.vizieroost.nl 

Telefoonnummer: 085 0734600 

E-mailadres: info@vizieroost.nl 

 

Mystery Call – maart 2021 – Gemeente Scherpenzeel 

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen stelt dat een gemeente erin voorziet dat 
haar inwoners met betrekking tot hun klachten over discriminatie toegang krijgen tot een 
laagdrempelige antidiscriminatievoorziening.  Deze klachten worden door de 
antidiscriminatievoorziening geregistreerd en eens per jaar wordt verslag uitgebracht aan 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken.  

Deze taken zijn door de Gemeente Scherpenzeel uitbesteed aan Vizier. Voor het bieden van 
onafhankelijke ondersteuning is het van belang dat de gemeente haar inwoners informeert over deze 
voorziening. Om de gemeente hierbij te ondersteunen voert Vizier controles uit. Deze controles zijn 
gericht op de gemeentelijke website en een telefoongesprek via het contactnummer van de 
gemeente. Het is belangrijk dat de juiste informatie vindbaar is op de website van de gemeente en 
dat KCC-medewerkers discriminatie herkennen in een vraag, om zodoende juist te kunnen 
doorverwijzen.  

Website 

We hebben de vindbaarheid van de informatie getoetst. Hierbij is gezocht met de zoekterm 
‘discriminatie’. Hieruit is gebleken dat op de website van de gemeente het onderwerp 
discriminatie vindbaar is. Als in de zoekbalk de zoekterm discriminatie wordt ingevuld, komt als 
eerste zoekresultaat ‘discriminatie (anti)’ naar voren. Op de webpagina zelf staat verouderde 
informatie onder de kopjes ‘wat is het?’ en ‘wat moet ik doen?’. Het betreft de vermelding van het 
Meldpunt Discriminatie en Pesten en Art. 1 Gelderland Midden. Bij ‘Hoe werkt het’ wordt Vizier Oost 
genoemd, echter verderop in deze tekst wordt de afkorting MDP weer gebruikt.  

Vindbaarheid van de zoekterm discriminatie:   
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KCC-medewerker 

Casus 

“Goedemorgen/middag, met Jolande van den Heuvel. Mijn vriend heeft laatst een taxi besteld, op 
het moment dat hij in wilde stappen met zijn hulphond werd hem door de chauffeur verzocht om 
weer uit te stappen. De hond mocht niet mee in de taxi. Dat is toch idioot. Wat kan hij doen?”  

 

Bevindingen 
De KCC-medewerker gaf aan dat je duidelijk de reden moet weten waarom de hond niet mee mocht. 
Ieder bedrijf mag volgens de medewerker eigen regels daaromtrent hebben. Geen verwijzing naar 
meldpunt of Vizier omdat eerst zeker moet zijn of sprake was van ongelijke behandeling. Advies om 
de volgende keer een taxi te nemen die hulphonden wel meeneemt, dus daarop uitzoeken.  

 

Advies 

Op de webpagina staat verouderde informatie, zoals vermeld bij de bevindingen over de website. 
Het strekt tot aanbeveling om de informatie op de website te vernieuwen met de namen van de 
juiste instanties. Medewerkers kunnen de website van de gemeente dan ook raadplegen om melders 
te informeren. Onder bijlage 1 bij dit advies is een voorbeeldtekst voor de website opgenomen. Ook 
is onder bijlage 2 een stappenplan opgenomen dat KCC-medewerkers kunnen gebruiken bij 
meldingen over ervaren discriminatie of ongelijke behandeling. 

Het is belangrijk dat KCC-medewerkers regelmatig een update krijgen over 

de antidiscriminatievoorziening Vizier. Wij bieden aan om de KCC-medewerkers minimaal een keer 

per jaar te trainen op het herkennen van discriminatie in de vraag. Dit kunnen we doen door een 

onlinetraining deskundigheidsbevordering van gemiddeld drie kwartier met plaats voor twee 

deelnemers per gemeente, die wordt bekostigd vanuit de Wga-gelden.  

Wij bevelen sterk aan om teamleiders bij deze training te laten aansluiten, zodat zij de informatie 

met hun team in de praktijk kunnen brengen. Naast voornoemde training kunnen wij tegen betaling 

ook maatwerk leveren, zoals een in-company training voor alle KCC-medewerkers. 

 

Voor vragen en meer… 
Kunt u contact opnemen met Mieke Peters via e-mail (m.peters@vizieroost.nl) of telefonisch (085 
0734607).  

In de bijgevoegde bijlagen ziet u een voorbeeldtekst voor op de gemeentelijke website en een 
stappenplan voor KCC-medewerkers voor meldingen over discriminatie. Deze bijlagen geven een idee 
van wat verwacht wordt op de website en van KCC-medewerkers en mogen als voorbeeld gebruikt 
worden. 
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Bijlagen 
Hierbij twee bijlagen, waaronder een voorbeeldtekst voor op de gemeentelijke website en een 
stappenplan voor KCC-medewerkers voor meldingen over discriminatie. 

Discriminatie 

Discriminatie is verboden. Als u wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent 
geweest van discriminatie, kunt u dit melden. [gemeentenaam] heeft daarvoor de 
stichting Vizier in de arm genomen. (website) 
 

Kosten 
Hulp van Vizier is gratis. 

Tips 
• U kunt discriminatie melden bij Discriminatieoost.nl, onderdeel 
van Vizier, via deze meldpagina. Dit kan ook via telefoonnummer 085-
0734600. 
• U kunt bij Vizier terecht voor: 

o het melden van discriminatie 
o advies over hoe u met discriminatie om kunt gaan 
o informatie over wat u tegen discriminatie kunt doen 
o bemiddeling tussen u en degene die u discrimineert 
o hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure 
o hulp bij het aangifte doen bij de politie 

 

  

https://vizieroost.nl/
https://vizieroost.nl/
https://discriminatieoost.nl/meld-een-klacht
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