VOORSTEL 'Utrecht voor iedereen'
Samenvatting
'Utrecht voor iedereen' is een karavaan die door de stad trekt met verhalen over 'er niet bij horen',
gediscrimineerd, gepest, buiten gesloten of ongelijk behandeld. Onze boodschap is: Anders zijn is
mooi, van verschillen kunnen we leren en door jouw verhaal met ons te delen gaan we iedereen in
Utrecht waarderen. Zichtbaar in de media en met levensgrote posters, ook op straat. Op elk podium
wordt een verhaal gedeeld, verhalen opgehaald, gaan we in gesprek en gaan we na wat anders kan.

1. Projectplan
1.1. Wat gaan we doen?
We gaan een 'karavaan' organiseren met een 'verhalenpodium' waar Utrechters een verhaal kunnen
delen. Een persoonlijk verhaal over 'er niet bij horen', over hoe zijzelf zijn gediscrimineerd, gepest,
buiten gesloten of ongelijk behandeld, omdat ze anders zijn dan anderen, veelal als deel van een
minderheid. Dat kan zijn op kleur, geslacht, achtergrond (herkomst of afkomst), geloof, cultuur,
leeftijd, seksuele voorkeur, een beperking of handicap, of gewoon omdat je anders bent of je anders
gedraagt of uitziet dan de meeste anderen. De karavaan wordt met veel 'tamtam' aangekondigd,
zichtbaar in de stad Utrecht door organisaties en Utrechters direct uit te nodigen, buiten op straat
(op grote A0 posters) en online met als kop: Utrecht voor iedereen. De boodschap is:
Anders zijn is mooi, van verschillen kunnen we leren en door jouw verhaal met ons te delen gaan
we iedereen in Utrecht waarderen. Discrimineren, pesten, buiten sluiten of ongelijk behandelen
hoort niet thuis in onze stad. Utrecht voor iedereen.
Met deze boodschap gaan we met een Verhalenpodium langs bij de Utrechters zelf: direct bij hen
'thuis' in de moskee of de kerk, in het buurthuis, op de school, op straat, bij de sportvereniging en in
de bedrijfskantine. Soms is het delen van een verhaal ter plekke genoeg omdat degene die het
inbrengt de discriminatie direct bespreekbaar maakt en reacties krijgt op zijn of haar verhaal. Soms
kan het goed zijn om na afloop na te gaan of een verhaal een aanleiding is om ter plekke bij de
organisatie iets te doen aan voorlichting of begeleiding. Of een verhaal kan voor een deelnemer een
opstap zijn om het te melden als een situatie van ongelijke behandeling bij het meldpunt van Artikel
1 Midden Nederland.
We beginnen het podium altijd met een persoonlijk verhaal van een Utrechter uit het team 'Utrecht
voor iedereen' om het ijs te breken, er is een politicus of bestuurder die reageert op de verhalen, en
ook iemand die een verhaal kan vastleggen of als melding kan registreren en er is een muzikant of
acteur die er voor zorgt dat Utrechters ter plekke niet anders kunnen dan meedoen.
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1.2 Hoe gaan we het doen?
De Karavaan kondigt zich aan in de stad en wordt door prominente Utrechters enthousiast onder de
aandacht gebracht bij vertegenwoordigers van buurtcentra, sportverenigingen, scholen (middelbaar
en hoger onderwijs), bedrijven, moskeeën en kerken. Het team 'Utrecht voor iedereen' bestaat uit
ervaringsdeskundigen die een persoonlijk verhaal kunnen delen en de podia begeleiden. Op elke
locatie wordt het Verhalenpodium gericht aangekondigd in samenwerking met de schooldirecteur of
ouderraad, de manager van de sportvereniging, betrokken medewerkers in een bedrijf, de imam of
dominee, de wethouder of actieve bewoners in een buurtcentrum of buurtorganisatie.
Elk podium bevat meestal de volgende elementen:
(i) Introductie door acteur of muzikant, met 'lawaai': er gaat iets beginnen, mis het niet.
(ii) Startverhalen: de kracht van 'gepest' worden!
Één of twee persoonlijk verhalen van ervaringsdeskundigen uit het team 'Utrecht voor
iedereen'. Op vragen als:
a. 'wat is je (negatieve) ervaring met discriminatie?',
b. wat heeft jou dat (positief) - maatschappelijk en persoonlijk - gebracht?' en
c. 'wat heb je er van geleerd of kunnen anderen er van leren?'
(iii) Over de streep: waar sta jij?
Waarna de deelnemers worden uitgenodigd om in een rechte lijn naast elkaar in de ruimte te
gaan staan. Ze beantwoorden dan enkele vragen en bij een ja zetten ze een stap naar voren,
bij een nee naar achteren en ze blijven staan als het geen ja noch nee is. De vragen zijn:
a. ben jij in het afgelopen jaar wel eens gediscrimineerd of gepest?
b. heb jij in het afgelopen jaar je wel eens buiten gesloten gevoeld?
c. heb jij het sterke vermoeden wel eens ongelijk behandeld te zijn?
d. heb jij het gevoel 'er niet bij te horen' op je werk, je school, in je straat of waar ook?
e. zie jij om je heen veel discriminatie, pesten buiten sluiten of ongelijke behandeling?
f. ervaar je dat dit in onze samenleving steeds erger wordt?
g. en stoor jij je regelmatig aan discriminatie, pesten, buiten sluiten of ongelijke
behandeling in jouw (directe) omgeving?
h. vind je dat we daar meer (dan nu) tegen zouden moeten doen?
i. is ongelijk behandelen en buitensluiten en pesten of discrimineren iets waarvan jij
vindt dat er ook op je werk, je school of in je straat meer aandacht voor moet zijn?
Als iedereen op z'n plek staat beginnen we het gesprek met als startvragen 'waarom sta je
hier?' en 'wat doet dat met jou?' Zo halen we persoonlijke verhalen op van de deelnemers.
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(iv) In de kring: wat levert dit op?
Daarna neemt iedereen weer plaats in een kring en is de vraag
a. 'wat betekent dit voor de organisatie (bedrijf, moskeer, buurtcentrum of school)
waarin je actief bent of
b. voor ons samen in de stad?'
Daar doen ook de ervaringsdeskundigen uit het team 'Utrecht voor iedereen' aan mee, als
ook een aanwezige politicus of bestuurder, die een eerste reactie terug kan geven.
Conclusies worden opgeschreven en gedeeld.
(v) We sluiten dan weer af met de acteur of muzikant.
(vi) Verzamelen van verhalen
En nodigen - na afloop - de deelnemers uit om als zij dat willen een persoonlijk verhaal - al
dan niet anoniem - met ons te delen door dit ter plekke te laten opschrijven door iemand uit
het team 'Utrecht voor iedereen'. Deze verhalen worden door ons gebundeld, zowel online,
als ook in een papieren publicatie, ter inspiratie voor anderen, om van te leren of om in
Utrecht onze inzet op 'ongelijk behandeld' te vernieuwen.
(vii) Melden kan ook!
Ook kunnen deelnemers na afloop ter plekke een persoonlijke ervaring 'melden' omdat ze
vinden dat er een gerichte vervolgactie op nodig is. Vanuit het team 'Utrecht voor iedereen'
zorgen we er dan voor dat deze melding ter plekke goed wordt vastgelegd en we het
verbinden met de organisatie die er mee aan de slag kan, zoals Artikel 1 Midden Nederland.
Een Verhalenpodium duurt 30 tot maximaal 50 minuten, exclusief het na afloop noteren van
verhalen en meldingen. Zo past dat prima als pauzenummer op een ouderavond, als
lunchevenement bij een bedrijf, als gesprekspunt tijdens een ledenvergadering van een
sportvereniging of als themabijeenkomst bij een kerk of moskee.

1.3. Wat maakt dat iedereen er van weet en velen mee willen doen?
Een grote groep Utrechters en Utrechtse organisaties gaat er van weten en willen zeker meedoen
door de inzet van:
 'Ambassadeurs Utrecht voor iedereen'
Een team van 'bekende Utrechters' - waaronder bijv. een bekende sporter, een lokale 'held',
de wethouder, oud minister (uit Utrecht), tv-presentator (uit Utrecht), en 'nog onbekende
Utrechters' met een persoonlijk verhaal vormen samen de groep van 'Ambassadeurs'. Deze
10 tot 15 Ambassadeurs nodigen gezamenlijk allerlei organisaties en bedrijven uit om mee te
doen, om te laten zien dat Utrecht voor iedereen is en dat zij graag willen dat we met de
karavaan ook bij hen langs komen.
 De ambassadeurs komen op levensgrote posters in de straat, in winkelruiten, rondom
lantaarnpalen, bij de ingang van organisaties, enz.
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Met als voorbeeld de A0 posters van de campagne 'Kom uit je schuld':

 Aankondigingen op social media,
 Met een directe brief op een enthousiaste en inspirerende manier (persoonlijk, direct en
uitnodigend) met
 als 'beloning' dat iedere organisatie die meedoet op de lijst komt van 'Top organisaties
Utrecht voor iedereen' en met dat 'keurmerk' kun je overal binnen komen!

2. Doel en doelgroep
2.1. Waarom is dit nodig?
In de stad Utrecht doen we best veel als het gaat om het geven van voorlichting over discriminatie en
het kunnen doen van meldingen bij discriminatie en ongelijke behandeling. Maar de voorlichting (op
scholen en bedrijven) is vaak beperkt zichtbaar en veelal gaat het om een kort traject of eenmalig
bezoek en gesprek. Het melden van discriminatie gebeurt ruim 150 keer per jaar en Artikel 1 Midden
Nederland pakt deze meldingen op, waar dat kan door te bemiddelen en waar dat moet met een
juridisch traject. Een klein deel van de Utrechters is bekend met het meldpunt en velen geven aan
dat melden toch geen zin heeft of dat men niet weet waar je dan kunt melden. Wat vooral wordt
gemist is een plek waar Utrechters hun eigen verhaal kwijt kunnen zonder dat het direct moet leiden
tot een actie of een formele melding. Doel is om zichtbaar te maken dat een vorm van discrimineren,
bewust of onbewust, nog te vaak gebeurt en dat het belangrijk is om het bespreekbaar te maken en
om te laten zien dat verschillen niet lelijk maar juist mooi en leerzaam zijn.
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Dat dit nodig is blijkt allereerst uit de vele verhalen zelf die onderling - in eigen kring - worden
gedeeld en jammer genoeg nog veel te weinig met elkaar. De cijfers zijn ook duidelijk. In 2009 gaf
11% van de inwoners bij de inwonersenquête van de gemeente Utrecht aan dat zij zich in het
achterliggende jaar gediscrimineerd heeft gevoeld. Dat was in 2018 toegenomen tot 14%, waarvan
velen vanwege huidskleur, etniciteit of afkomst (8%), maar ook vanwege geslacht (3%), geloof (3%)
en leeftijd (2%).
Wat opvalt is dat degene die geen ervaring heeft met (een vorm van) discriminatie het ook niet direct
lijkt te zien en denkt dat het wel meevalt in Utrecht. Degene die zich wel gediscrimineerd voelt lijkt
het steeds vaker te accepteren, of houden hun mond omdat er angst is voor de reactie of negeren
het omdat ze er niet (meer) in geloven dat er over praten zin heeft. Dat willen we nu doorbreken,
door te laten zien dat het delen van verhalen over gediscrimineerd, gepest, buiten gesloten of
ongelijk behandeld worden wél zinvol is.

2.2. Wat willen we bereiken?
Met de verhalenpodia beogen we het volgende effect:
 Dat het (hoger) op de agenda komt bij organisaties, gemeente en bestuurders,
 dat mensen verschillen (meer) gaan waarderen en
 dat mensen de verhalen doorvertellen en discriminatie zo beter bespreekbaar wordt.

2.3. Wie gaan we waar bereiken?
Enkele honderden Utrechters, tijdens een bezoek aan de school (ook bij ROC, HU en UU), op straat,
het buurtcentrum, de sportvereniging, het bedrijf, de kerk of de moskee. Gemiddeld verwachten we
minmaal 15, meestal 20 en soms tot 40 deelnemers bij elk Verhalenpodium. Daarnaast bereiken we
enkele duizenden Utrechters omdat we de verhalen ook gaan delen in de (social) media.
Doelgroepen:






Leerlingen middelbare scholen, ROC, HU, UU, enz.
Bezoekers sportvereniging, moskee, kerk, buurtcentrum, enz.
Bestuurders van organisaties, gemeente, enz.
Iedereen die zijn of haar verhaal kwijt wil.
Iedereen die zich vindt dat

2.4. Wat is het effect dat we beogen?
Dat het aanzet tot denken, tot persoonlijke actie en er een 'sneeuwbal' ontstaat waarin steeds meer
mensen zich realiseren dat we discriminatie en pesten voortdurend moeten benoemen, er mee aan
de slag blijven en het 'omdraaien' en verschillen gaan waarderen.

2.5. Wat is de betekenis voor Utrecht?
Dat er een extra nieuwe impuls los komt op het bestrijden van vooroordelen en tegen gaan van
discriminatie. Ook dat we het 'anders denken' stimuleren, "kom er voor uit als je anders denkt of
doet, dat kan in Utrecht, sterker nog, dat waarderen we juist".
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3. Organisatie
3.1. Wie gaan het doen?
Het team 'Utrecht voor iedereen' bestaat uit deelnemers van diverse organisaties, met wie we dit
idee najaar 2019 verder willen uitwerken; waaronder initiatiefnemers ASHA en StadspodiumUtrecht,
als ook NISBO, U-2B-Heard!, Artikel 1 Midden Nederland, UPLR, Mowad, Al Amal en DOK030, te
organiseren in de 'Coalitie Utrecht voor iedereen'. Zes tot tien ervaringsdeskundige ambassadeurs
komt levensgroot op de A0 posters en zijn degene die elk Verhalenpodium starten met een eigen
persoonlijk verhaal.

3.2. Waar vindt het plaats?
Provincie Utrecht, specifiek in de stad Utrecht. Het zou ook in andere steden in de regio (of
daarbuiten) plaats kunnen vinden.

3.3. Is het duurzaam?
Alle ervaringen met de karavaan leggen we vast in een 'boekje' inclusief de gedeelde persoonlijke
verhalen van de ervaringsdeskundigen. Tevens zorgen wij voor een duurzaam vervolg door het zo
toegankelijk maken van de methodiek zodat anderen het traject zo over kunnen nemen.

3.4. Hoeveel mensen gaan we bereiken?
Op een directe manier, per verhalenpodium, bereiken we gemiddeld 30 mensen. Dus met vier tot
acht podia zijn dat er minimaal 120 en mogelijk meer dan 240 mensen. Daarnaast bereiken we
indirect nog een veel grotere groep, namelijk meer dan 1.000 lezers op (social) media.

3.5. Hoe gaan we de deelnemers bereiken, kunnen betrekken?
Door ons netwerk. Zie ook 1.3.

3.6. Met wie werken we samen?
Met tientallen buurt- en burgerorganisaties, instellingen, gemeente, met iedereen die er iets mee
wil. In de verdere voorbereiding (najaar 2019) zullen steeds meer Utrechters en Utrechtse
organisaties aansluiten. In de verdere uitwerking met hen en gaandeweg de uitvoering zullen wij in
contact met al deze betrokkenen diverse nieuwe ideeën verwerken in onze aanpak, dit alles altijd in
een open overleg, ook met de subsidiënten.

4. Planning
Organiseren van partners en verhalenverteller/ervaringsdeskundigen: najaar 2019. Uitvoering is
vanaf januari 2020 met een climax/finale in de 'week van respect' in november 2020.
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5. Begroting
Traject 'Utrecht voor iedereen'
Aantal eigen verhalen en podia
Zichtbaarheid

Kleine karavaan
6 verhalen en ca. 20 podia
Lokaal zichtbaar bij organisaties
en gedeeld op websites online

Bereik direct: deelnemers
Bereik indirect: lezers online
Middelen
Inzet ervaringsdeskundigen:
twee bij elke Podium (2 uur)
Ervaringsdeskundigen in
voorbereidingsteam: eigen
verhaal uitwerken en bijdrage
aan aanpak (ieder gem. 40 uur)
Acteur/muziek bij elk Podium
Zaal en catering
Posters A0
Straatspandoeken
Social Media en advertenties
Flyers en promotiemateriaal
Publicatie verhalen in 'boekje'
Coördinatie team

20x 20 = 400
1.000

Grote karavaan
10 verhalen en ca. 60 podia
Ook zichtbaar in de stad met
Abri-posters op straat
spandoeken
60x 20 = 1.200
5.000

20x 2x 70 = € 2.800

60x 2x 70 = € 8.400

6x 40x 35 = € 8.400

10x 40x 35 = € 14.000

20x 150 = € 3.000
20x 50 = € 1.000
6x 20x 100 = € 1.200
€0
€ 1.000
€ 2.000
€ 2.000
40x 70 + 120x 35 = € 7.000

60x 150 = € 9.000
60x 50 = € 3.000
10x 20x 500 = € 10.000
10x 200 = € 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 2.000
70x 70 + 200x 35 = € 11.900

Totaal

€ 28.400

€ 67.300

6. Financiering
Financier
VSB Fonds: Ideeën tegen
discriminatie en vooroordelen
Gemeente Utrecht: Utrecht
maken we samen
Stichting Utrecht in Dialoog
kfHein Fonds
Janivo Stichting, Frohnfonds,
Stichting Retourschip, Van
Baaren Stichting, Stichting
Brentano's, Stichting het R.C.
Maagdenhuis, e.a.
Totaal
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Kleine karavaan
€ 20.000

Grote karavaan
€ 20.000

€ 5.000

€ 20.000

€ 1.000
€ 1.000
€ 1.400

€ 10.000
€ 10.000
€ 7.300

€ 28.400
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