
Vacature Discriminatie Meldpunt Groningen  
 
Stichting Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) is een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening (ADV) die zich 
ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling 
aansluitend bij de voor Nederland geldende wetgeving of waarover wetgeving wordt voorbereid. DMG draagt de wet 
uit in haar werkzaamheden welke concreet bestaan uit klachtbehandeling, registratie, voorlichting en advies.  

 
DMG zet zich in voor verandering en inzicht, door (h)erkenning, het bespreken en bestrijden van discriminatie en 
ongelijke behandeling. Binnen een klein team werken we aan onze doelstelling. Anti-discriminatievoorzieningen 
(ADV’s) zijn veelal regionaal georganiseerd. Dat maakt samenwerking mogelijk. DMG biedt een regionale ADV voor 
een groot aantal gemeenten in de provincie Groningen. 
 
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een nieuwe collega voor een combinatiefunctie van: 
 

klachtenconsulent / voorlichter (M/V) 
16 uur per week  

 
Functieomschrijving:  
De werkzaamheden als klachtenconsulent bestaan uit het opnemen en beoordelen van klachten en meldingen van 
discriminatie. De klachtenconsulent is zelfstandig verantwoordelijk voor de analyse van de klacht. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van een protocol waarin een aantal onderdelen staan omschreven, zoals het voeren van 

intakegesprekken, het juridisch beoordelen van de klachten en het maken van een plan van aanpak. De 
klachtenconsulent registreert alle klachten in een registratiesysteem. In sommige gevallen worden cliënten begeleid 
in een klachtenprocedure. De klachtenconsulent beheert en behandelt samen met een ervaren klachtenconsulent de 
dossiers.  
 
De functie bestaat uit verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden als voorlichter bestaan uit het zelfstandig 
voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van voorlichtingen | workshops | gastlessen. Daarnaast neem je deel aan 
lokale maatschappelijke activiteiten, overlegstructuren en evenementen.  
 
Functieprofiel:  

 HBO werk- en denkniveau  
 Interesse en vertrouwen in de mogelijkheden om discriminatie en ongelijke kansen te bestrijden 
 Kennis van de sociale kaart van de provincie Groningen  
 Kennis en inzicht in de wet- en regelgeving op het gebied van discriminatie 
 Affiniteit met onderwijs en het didactisch kunnen overbrengen van kennis en vaardigheden 

 
Specifieke kenmerken:  

 Plan- en organisatievermogen  
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  
 Presentatievermogen met verschillende werkvormen en voor verschillende groepen  
 Probleemloos kunnen werken met alle onderdelen van Microsoft Office  
 Je kunt omgaan met weerstanden en vooroordelen 
 Proactief en ondernemend 
 Nauwkeurig  
 Flexibel 
 Creatief  
 Oplossingsgericht en overtuigend  

 
Wij bieden:  

 Uitdagend werk  
 Prettige werksfeer  
 Contract voor bepaalde tijd met een salaris gebaseerd op de cao Sociaal Werk. 

 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met mevrouw Smid.  
 
 
In verband met de vakantieperiode staat deze advertentie langere tijd open. In de week van 20 t/m 24 augustus kunt 
u bij onderstaand contactpersoon nog nadere informatie opvragen.  
 
Bij interesse ontvangen wij graag voor 24 augustus een motivatiebrief en CV.  

Dit kan per e-mail naar onderstaand adres:  
 
sanne@discriminatiemeldpunt.nl  
050-5498702 (vragen naar Sanne Smid)  

mailto:sanne@discriminatiemeldpunt.nl



