jaarbericht 2017
Activiteiten Meldpunt discriminatie en pesten (MDP)

Mediation en bemiddeling
door MDP, bij meldingen of
conflicten

MDP gekoppeld aan
nationaal platform bestrijding
discriminatie en ongelijke
behandeling

Waarborgen kwaliteit MDP:
intervisie, bijscholing en
trainingen voor consulenten

Monitoring en beleidsondersteuning door MDP bij aanpak
discriminatie binnen het voetbal

MDP bij Nieuwsuur in verband
met aanpak discriminatie

Gezamenlijke aanpak Vitesse
en MDP in scheldkoren en
antisociaal gedrag in het
voetbal

Workshop 'een veilig gevoel
voor iedereen' van MDP en
politie op het Regenboogsymposium van Provincie
Gelderland

MDP gastspreker bij wijk- en
religieuze bijeenkomsten in
Gelderland-Midden over
sociale veiligheid

Melding maken
Melden helpt!
Versterking netwerk
ketenpartners: voorlichtingen,
netwerkbijeenkomsten en
vernieuwing 'Bij u in de buurt'
op MDP website

WhatsUp-meldlijn voor jongeren
weer uitgebreid! MDP verbindt
jongeren en professionals in het
onderwijs bij aanpak pesten,
uitsluiting en discriminatie

Rechtbankzaken Gelderland:
celstraf en boetes voor
discriminatie in GelderlandMidden

MDP biedt gratis advies en
bemiddeling voor inwoners
Gelderland-Midden bij discriminatie, pesten of uitsluiting.
Weet ons te vinden!

MDP scoort uitstekend in
onderzoek naar werking en
kwaliteit antidiscriminatievoorzieningen door RegioPlan/
Ministerie BZK

Regionaal discriminatieoverleg
(RDO) en monitoring strafbare
discriminatie in
eenheid Oost-Nederland

Voorlichting en gastlessen MDP
op scholen: interventie,
preventie, bewustwording en
bevordering tolerantie

MDP opgenomen in
netwerkkaart Veiligheids- en
Gezondheidsregio
Gelderland-Midden

Ontwikkeling factsheet en
voorlichting aan basisteams
politie Gelderland-Midden.
Samenwerking politie en MDP
versterkt

MDP betrokken bij ontwikkeling
nieuw registratiesysteem voor
discriminatiemeldingen in
Nederland, discriminatiebeeld
Gelderland-Midden 2017 online

Monitor Discriminatie 2017
Oost-Nederland. ADV's en
politie in Oost-Nederland
brengen gezamenlijk rapport uit

Samen praten over sociale
veiligheid, zelf initiatieven laten
ontwikkelen op basis van lokale
inventarisatie. Een project dat
bij uw gemeente past?

Gezamenlijke aanpak horecadiscriminatie Arnhem

Voorlichting en interventies bij
sportverenigingen

Bewust worden van je eigen
vooroordelen is een hele kunst.
Onze trainingen zijn op maat
en voor iedere doelgroep
inzetbaar. Meer weten?

Vragen over sociale veiligheid?
MDP is uw lokale partner in
de aanpak van ongelijke
behandeling, pesten en
uitsluiting
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