Inclusie
In oktober 2021 heeft er een onderzoek over discriminatie en uitsluiting plaatsgevonden onder de leden
van het inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Het zoveel mogelijk voorkomen van uitsluiting en het
waarderen van diversiteit noemen wij inclusie. Inwoners konden daarnaast deelnemen via een open link.
In totaal hebben 1.075 inwoners van de gemeente Doetinchem de vragenlijst volledig ingevuld. De
resultaten van dit onderzoek geven een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de mening van de
inwoners van de gemeente Doetinchem. Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en laten we
u weten wat we met de resultaten doen.

Discriminatie

71% heeft het gevoel er helemaal bij
te horen in Doetinchem. 13% geeft
aan de afgelopen jaren wel eens
gediscrimineerd te zijn en 32% heeft
gezien dat iemand anders
gediscrimineerd werd. Die
discriminatie vond vooral plaats op
straat.

25% van de respondenten denkt dat er
weinig discriminatie voorkomt in de
gemeente. 43% denkt dat door
discriminatie sommige mensen geen
eerlijke kansen krijgen. 94% vindt het
belangrijk dat iedereen gelijk behandeld
wordt.

De meeste respondenten hebben geen
ervaringen met discriminatie gedeeld, niet
meegedaan aan acties tegen discriminatie en niet
of heel soms mensen die discrimineerden
aangesproken op hun gedrag. Inwoners die zelf
wel eens gediscrimineerd zijn, geven veel vaker
aan dit te doen. Zo geeft meer dan de helft van
deze groep aan mensen soms of vaak aan te
spreken op discriminerend gedrag.

Deelnemers die zelf gediscrimineerd zijn,
werden vooral gediscrimineerd vanwege
een beperking of ziekte (27%). Bij anderen
zag men vooral discriminatie vanwege
huidskleur (55%).

Inclusieve samenleving
In hoeverre is men het eens met onderstaande uitspraken?
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgenders en interseksuelen
accepteer ik volledig

90%

Ik voel me op mijn gemak in de buurt van iemand
met een andere geloofsovertuiging dan ik zelf

6% 2%2%

78%

Ik voel me verantwoordelijk om zelf een bijdrage te
leveren aan een respectvolle samenleving.

16%

85%

Ik behandel mensen met een migratieachtergrond
hetzelfde als mensen zonder migratieachtergrond

11%

83%

Eens

Hebben respondenten zelf wel eens een persoon
of een groep anders behandeld dan anderen
vanwege het geloof, geslacht, seksuele voorkeur,
huidskleur, afkomst of chronische ziekte?

12%

Niet eens, niet oneens

Oneens

Nooit
(Heel) soms

28%

Vaak

3%2%

Wat kan de gemeente doen zodat er meer oog en
begrip is voor elkaar? Een gemeente waarin niet
gediscrimineerd wordt en mensen niet worden
uitgesloten. Meerdere antwoorden mogelijk.
Top 5 meest gegeven antwoorden
10%

Goede voorbeeld
geven

8%

Meer informatie en
communicatie

7%

Ontmoetingsplekken
/samenkomsten
71%

3%1%

Weet ik niet

Aanspreken/ handhaven op
discriminatie
1%

5% 1%

6%

Iedereen gelijkwaardig
behandelen

6%

Niets

7%

Weet ik niet

20%

Helpt u zelf mee aan een samenleving die open staat voor iedereen en waar iedereen mee kan doen?

75%

25%

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor de gemeente Doetinchem. Gevoed door onder
andere de resultaten van de vragenlijst is er een plan opgesteld met concrete ideeën en initiatieven om
diversiteit in onze gemeente een belangrijke plek te geven. Samen met onze inwoners en vele, diverse
partijen voeren wij dit plan uit. Zo werken we aan een divers Doetinchem waar je jezelf kan zijn en je
welkom voelt (ook wel inclusie genoemd).

