
 

  

                                                  

SAVE THE DATE 

Gemeenten en de strijd tegen discriminatie 
 

 

30 maart 2023 

  

Geachte relatie, 

Op 30 maart 2023 organiseert het Platform Gemeenten en Mensenrechten een 
themabijeenkomst over gemeenten en de strijd tegen discriminatie. Tijdens deze bijeenkomst 

wordt aan lokale bestuurders, ambtenaren en politici de mogelijkheid geven om vanuit verschillende 
perspectieven van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Daartoe gaan verschillende 

gastsprekers met u en met elkaar in gesprek. Bovendien worden verschillende workshops 
gehouden, waarbij aansluiting wordt gezocht met de praktijk. Hoe dienen gemeenten vorm te geven 
aan lokaal antidiscriminatiebeleid? Hoe kunnen gemeenten discriminatie signaleren, voorkomen en 
bestrijden? Wat te doen tegen ingeslepen mechanismen, denkwijzen, werkwijzen en 
handelingspatronen die kunnen leiden tot discriminerend beleid? 

Wij stellen uw deelname aan de bijeenkomst zeer op prijs. Het programma en de officiële 
uitnodiging volgen later. 

We vernemen graag of u erbij kunt zijn, door een e-mail te sturen naar: 
platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl 

Met vriendelijke groet, 

Platform Gemeenten en Mensenrechten 
Een samenwerking tussen het College voor de Rechten van de Mens, de Verenging van 

Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 
Datum:           30 maart 2023  
Tijd:                10.00 – 16.30 uur  

Locatie:           Utrecht (de exacte locatie volgt op een later tijdstip) 
Aanmelden:     Stuur een e-mail naar platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl 

Over het Platform: het Platform Gemeenten en Mensenrechten is opgericht als een belangrijk 
actiepunt uit het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020. Het Platform wordt gevormd door een 
website en organiseert themabijeenkomsten. Op de website wisselen gemeenten ideeën uit over 
strategieën en plannen. Zo hoeven ze het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Dit is dus hét 
platform als u op zoek bent naar informatie over mensenrechten en mensenrechtenbeleid op 
lokaal niveau, of als u uw kennis wilt delen met andere gemeenten over dit onderwerp.  

Wilt u kosteloos lid worden van de website? Mail naar: 

platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl 
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