
Welzijn Rivierstroom  3 oktober 2017 

Werkwijze discriminatie  
Welzijn Rivierstroom vindt het belangrijk dat we leven in een land waarin iedereen mee kan doen. 
Dat betekent dat wij discriminatie op grond van artikel 1 van de grondwet dan ook niet kunnen 
accepteren. Hieronder staat hoe wij omgaan met discriminatie binnen onze eigen 
(vrijwilligers)organisatie en bij de ondersteuning die we bieden aan inwoners.  
 

1. Bij hulpvragen van inwoners 
Als medewerkers of vrijwilligers van Welzijn Rivierstroom merken dat er sprake is van discriminatie 
bij de aanvraag van vrijwilligers of maatjes, dan hanteren we de volgende werkwijze: 
 
Gesprek 
We bieden de inwoners/hulpvrager een gesprek aan, waarin we de gronden van 
discriminatie onderzoeken en de bezwaren bespreken. Hierbij maken we gebruik van de expertise 
van bureau Ieder1gelijk.  
 

 Als uit gesprek blijkt dat de hulpvrager zijn mening herziet, dan bieden we alsnog de hulp aan 

 Als uit dat gesprek blijkt dat de hulpvrager zijn mening niet herziet en er geen gegronde 
redenen zijn (bijvoorbeeld psychische achtergrond, misbruik etc.), sluiten we de hulpvraag. 
We geven bij de hulpvrager aan dat we op basis van discriminatie geen andere vrijwilliger 
gaan zoeken.  

 
2. Vrijwilligers van Welzijn Rivierstroom 

Van vrijwilligers bij Welzijn Rivierstroom zelf verwachten wij dat ze niet discrimineren op de gronden 
die hieronder beschreven. Als vrijwilligers voorkeuren hebben om bepaalde mensen niet te helpen 
op basis van onderstaande gronden, gaan we met vrijwilligers in gesprek over deze voorkeur. Als de 
medewerker van Welzijn Rivierstroom vindt dat er sprake is van discriminatie en de vrijwilliger zijn 
mening niet herziet, stopt helaas het vrijwilligerswerk. Wij verwachten van vrijwilligers bij de 
uitvoering van hun vrijwilligerswerk dat ze niet discrimineren.  
 
Als vrijwilligers merken dat er sprake is van discriminatie wanneer zij zelf iemand helpen, kunnen ze 
dat bespreken met de coördinator. Na dat gesprek kunnen ze samen dit protocol volgen.  
 

3. Wat verwachten wij van hulpverleners, generalisten en sociaal team die aanvragen doen 
Wij gaan ervan uit dat zij ook de gronden van discriminatie kennen en herkennen. Wanneer ze 
merken dat er sprake is van discriminatie verwachten wij dat ze dit ook bespreken met de cliënt. 
Wanneer er achteraf, na de aanvraag sprake is van discriminatie en er is nog actief contact vanuit de 
gemeente of de hulpverlening, dan wordt die bij het gesprek betrokken.   
  

4. Waarom deze werkwijze: 
Dat doen wij omdat Welzijn Rivierstroom als organisatie hier niet in mee wil gaan, Welzijn 
Rivierstroom wil hiermee een statement  maken en een signaal af geven aan vrijwilligers en 
inwoners. 
 
Gronden van discriminatie van het meldpunt discriminatie 
- Ras (afkomst of huidskleur) 
- Geloof of levensovertuiging 
- Handicap of chronische ziekte 
- Seksuele voorkeur 
- Geslacht 
- Leeftijd 
- Overige (politieke overtuiging, nationaliteit, voltijd/deeltijdcontracten) 

http://www.mddeventer.nl/discriminatiegro.html#Ras
http://www.mddeventer.nl/discriminatiegro.html#Geloof
http://www.mddeventer.nl/discriminatiegro.html#Handicap
http://www.mddeventer.nl/discriminatiegro.html#Seksuelevoorkeur
http://www.mddeventer.nl/discriminatiegro.html#Geslacht
http://www.mddeventer.nl/discriminatiegro.html#Leeftijd
http://www.mddeventer.nl/discriminatiegro.html#Overige
http://www.mddeventer.nl/discriminatiegro.html#Overige

