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Inleiding 
Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) is het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor inwoners van alle gemeenten van de provincie Utrecht. Het is verplicht voor 
iedere gemeente in Nederland om inwoners te ondersteunen wanneer zij zich gediscrimineerd 
of ongelijk behandeld voelen. De inwoners van Woudenberg kunnen bij Art.1 MN terecht onder andere voor informatie en advies.. Daarnaast geeft Art.1 MN gastlessen, trainingen en 
workshops, organiseren ze themabijeenkomsten en geven ze beleidsadvies.
Door Art.1 MN worden de discriminatiecijfers namens de deelnemende gemeente gedeeld met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (artikel 3 Wet gemeentelijk anti-
discriminatievoorzieningen).

Samenvatting 
In het onderstaande schema staan het aantal klachten van discriminatie in Woudenberg of 
door een inwoner van Woudenberg. Daarnaast staat de discriminatiegrond, maatschappelijk 
terrein, wijze van discriminatie en de afhandeling door Art.1 MN.
Wij zien een stijging van discriminatiegronden en wijze van discriminatie te opzichte van 2020.

2020 2021 
Aantal inwoners 4 4 
Aantal voorvallen in 4 3 
WoudenbeLcL 
Discriminatieg rond Godsdienst 

Herkomst/huidskleur 

Niet wettelijk 

Geslacht 
Godsdienst 
Herkomst/huidskleur 
Seksuele gerichtheid 
Leeftijd 
Niet wettelijk 
Onbekend/overig 

Maatschappelijk 
terrein 

Buurt/wijk 
Collectieve voorzieningen 

Media/reclame 
Openbare ruimte 

Arbeidsmarkt 
Collectieve voorzieningen 

Wijze van 
discriminatie 

Omstreden behandeling 

Vijandige bejegening 

Omstreden behandeling 

Bedreiging 
Bekladdíng 
Uitlating 

Klachten behandeling Advies en informatie Advies/informatie 
Beïnvloeding beleid 

Inclusie 
De ontwikkeling van discriminatie van Woudenbergers en in het bijzonder de voorvallen die 
ook in Woudenberg plaatsvinden, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Mochten zich in de 
toekomst meer incidenten voordoen, dan wordt hierop een passende interventie ingezet.
Daarbij wordt het monitoren van de cijfers rondom discriminatie, als onderdeel van het 
hoofdstuk inclusie, in de uitvoeringsagenda opgenomen.
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