
Liever voorkomen
Door onder meer bij onderwijsinstellingen, etnische platforms en cliëntenraden 
voorlichting te geven over discriminatie hopen wij een beeld te geven hoe 
discriminatie bespreekbaar is te maken en te voorkomen. Onze op preventie 
gerichte workshops, lezingen, gastlessen en projecten maken wij geheel op maat 
en betrekken daar de actualiteiten bij. 

Bij alles wat wij ondernemen staat het dialoogmodel centraal en daarom willen 
wij graag met u in gesprek. 

Hoe komt u met ons in contact?
via www.art1no-gelderland.nl 
info@art1no-gelderland.nl
055 522 55 55 / 0900 2 354 354

Onderscheid mag niet op grond van:
•  Ras
•  Geloof
•  Handicap/ chronische ziekte
•  Leeftijd
•   Geslacht
•  Politieke overtuiging
•  Levensovertuiging
•  Seksuele gerichtheid 
•  Nationaliteit
•  Burgerlijke staat
•  Arbeidsduur

Gelijke behandeling?
Dat wilt u toch ook?



Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) zet zich in ter voorkoming 
en bestrijding van discriminatie en ongelijke behandeling. Wij 
handelen vanuit het eerste artikel van de Grondwet en doen dat 
volgens het strafrecht en de Algemene Wet Gelijke Behandeling. 

Voor wie zijn wij er?
Voor mensen die zich gediscrimineerd voelen of daar getuige van zijn. Voor de 
hulpverlener die het vraagstuk discriminatie meerdere malen voorbij ziet komen, 
maar niet precies weet hoe daar op te reageren. Voor organisaties en bedrijven 
die meer willen weten van het discriminatieklimaat op regionaal en op landelijk 
niveau. Samen kunnen we werken aan het omzetten van vooroordelen en 
misstanden naar positieve doelen. 

Wat doet Art.1 Noord Oost Gelderland
•  een luisterend oor bieden; 
•  advies en ondersteuning geven;
•  bemiddeling bij een discriminatieconflict; 
•  hulp bij aangifte van discriminatie;
•  doorverwijzen naar andere organisaties of passende klachtenregeling 

zoals CGB;
•  begeleiding en ondersteuning bij lopende procedures;
•  voorlichting geven op scholen;
•  advies, ondersteuning en voorlichting aanbieden voor het hele 

maatschappelijke werkveld;
•  naar aanleiding van meldingen en signalen het discriminatieklimaat 

in kaart brengen.

Wat biedt Art.1 bij een melding
•  het luisterend oor;
•  gevoel gehoord te worden;
•  helpen het incident in perspectief te zetten; 
•  juridische vraagstukken worden door Art.1 uitgezocht en teruggekoppeld. 

Heeft melden zin?
Na het doen van een melding kan Art.1 Noord Oost Gelderland kijken welke 
stappen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door te bemiddelen of aangifte 
te doen bij de politie. Bovendien helpt u door melding te doen mee om 
discriminatie in Nederland in kaart te brengen. Ook wanneer u zelf denkt dat het 
incident eigenlijk te klein is om te melden, horen wij het graag. Die informatie is 
nodig om discriminatie zo effectief mogelijk te kunnen voorkomen en bestrijden. 

Wat kan Art.1 voor uw organisatie betekenen?
De kennis die Art.1 in de loop der jaren heeft opgebouwd rondom discriminatie 
en ongelijke behandelingswetgeving kan organisaties helpen bij het oplossen  
van vraagstukken rondom deze thema’s. Naar aanleiding van casuïstiek kan er  
ook geleerd worden van incidenten uit het verleden. Door samenwerking is  
het mogelijk problemen op een breder maatschappelijk niveau te bekijken. 
Cultuur- en gedragsveranderingen kunnen dan worden ingezet. 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 

gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of 

op welke grond dan ook, is niet toegestaan.


