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Wie zijn wij 
 
Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) is in uw regio 
het antidiscriminatiebureau (adb. Inwoners uit uw 
gemeenten die zich gediscrimineerd hebben 
gevoeld of getuige zijn geweest van een 
discriminatie-incident kunnen zich melden bij ons. 
Wij geven ruimte aan het verhaal van de melder 
en het gevoel van ongelijkheid wat daarbij hoort. 
We kijken samen met de melder wat we kunnen 
doen aan de situatie.  
 
Art.1 NOG is laagdrempelig. Bijna alle melders 
nemen eerst via e-mail, internet of telefonisch 
contact op met de vraag of het voorval wat zij 
hebben meegemaakt daadwerkelijk discriminatie 
betreft. Dat is natuurlijk nooit zo te zeggen, ook 
niet met onze ervaring. Wij vinden dat het daar 
ook niet om draait, het gaat om het gevoel van 
ongelijke behandeling dat iemand heeft 
overgehouden aan een handeling of uiting. Daar 
gaan we mee aan de slag.  
 
Door het gevoel van ongelijkheid kunnen mensen 
in het nauw raken en anders reageren dan zij zelf 
of hun omgeving had verwacht. Art.1 NOG kan 
met haar expertise daarop inspelen. Zowel naar 
de melders toe als naar de ondersteuners. 
 
Tijdens een eerste gesprek dat wij hebben met 
een melder merken we vaak dat het niet alleen 
om discriminatie gaat. Soms komt het gevoel van 
discriminatie voort uit ervaringen uit het verleden.  
 
We zoeken samenwerking met andere instanties 
om te kijken of we de melders weer in hun kracht 
kunnen zetten en om de omgeving te laten inzien 
wat deze manier van buitensluiten met iemand 
doet. Een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld 
politie, gemeente, wijkteam, welzijnsorganisaties 
is dan ook zeer belangrijk.  
 
Door de expertise die wij hebben kunnen wij 
andere instanties ondersteunen en adviseren. De  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afgelopen jaren zien wij steeds vaker dat de 
wijkagent contact met ons opneemt om een 
buurtconflict te bespreken. Kan het om 
discriminatie gaan? Hoe maak ik dat 
bespreekbaar? Wat zouden we (samen) kunnen 
doen om dit conflict op te lossen? Hebben we 
andere partners nodig?  
 
Deze samenwerking resulteert niet altijd in een 
bevredigende oplossing voor het slachtoffer. Door 
meer oog te hebben voor het discriminatie-aspect 
merken we dat het conflict minder snel escaleert. 
 
Daarnaast kan Art.1 NOG door de juridische 
kennis over wet- en regelgeving omtrent ongelijke 
behandeling de professionals helpen om 
mogelijke stappen naar partijen te ondernemen. 
Deze kennis is zeer specifiek en kan daardoor 
ook niet bij een ieder bekend zijn.  
 
Met het instellen van een meldpunt zoals Art.1 
NOG in uw gemeente weten de burgers een weg 
te vinden om hun meldingen te doen. Daarnaast  
is het belangrijk om de kennis die Art.1 NOG 
heeft nog meer te delen binnen uw gemeente. Bij 
professionals, bij sportverenigingen, werkgevers, 
instanties etc. 
 

Enkele voorbeelden 
 
De afgelopen tijd heeft het onderwerp 
discriminatie en ongelijke behandeling veel 
aandacht gekregen.  
 
De uitlatingen van de heer Wilders tijdens de 
verkiezingsavond op 19 maart en tijdens zijn 
optreden op de markt in Den Haag hebben voor 
de nodige ophef gezorgd. 
 
In de jaarrapportage van het College voor de 
Rechten van de Mens staat dat er meer 
discriminatiemeldingen in 2013 binnen zijn 
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gekomen dan voorgaande jaren. Mede door hun 
rapport over zwangerschap en ongelijke 
behandeling op de werkvloer zijn de aanvraag om 
oordelen over dit onderwerp vele malen hoger 
dan in andere jaren.  
 
Ook heeft het SER in april een concept-rapport 
uitgebracht over de rol van werkgevers bij 
discriminatie op de werkvloer. Werkgevers 
moeten discriminatie beter bespreekbaar maken, 
bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken. 
Minister Asscher laat uitzoeken of het mogelijk is 
om in contracten met bedrijven waarmee de 
overheid zaken doet, op te nemen dat een bedrijf 
niet zal discrimineren. 
 
Het zijn drie voorbeelden waarbij discriminatie 
landelijk veel aandacht heeft gekregen.  
 
De meeste discriminatie-ervaringen die bij Art.1 
NOG, maar zeker ook landelijk, binnenkomen  
hebben betrekking op de arbeidsmarkt. Deze 
meldingen betreffen voor een deel discriminatie 
bij werving en selectie. Daar zien wij dat mensen 
die te oud of te jong worden gevonden al snel 
worden uitgeselecteerd. Daarnaast speelt 
afkomst een rol. Mensen met niet-Nederlandse 
afkomst hebben minder kans om te worden 
uitgenodigd voor gesprek en daarmee een 
kleinere kans op een baan en ervaring.  
 
Steeds vaker krijgen wij meldingen van vrouwen 
die zwanger of net bevallen zijn , en vermoeden 
dat hun dienstverband door de zwangerschap 
niet is verlengd. In 2012 hebben we een zaak 
hierover aan het College voor de Rechten van de 
Mens voorgelegd. Het College oordeelde 
inderdaad dat het ging om verboden onderscheid 
op geslacht. Door dit handelen van werkgevers is 
het voor vrouwen/ moeders moeilijker om een 
baan te vinden en te behouden.  
 
Naast werving en selectie komen de meeste 
meldingen binnen over discriminatie-ervaringen 
op de werkvloer. Medewerkers die onderling 
kleine pesterijen uithalen vanwege verschil in 
afkomst of religie. Het niet mogen deelnemen aan 
een training of doorstromen naar een andere 
functie vanwege leeftijd, geslacht of afkomst. 
Door in gesprek te gaan met de werkgever is het 
vaak mogelijk om uit een impasse te komen. Art.1 
NOG neemt de rol van onafhankelijke derde om 
discriminatie bespreekbaar te maken. Lukt dit niet 
in een gesprek dan kan indien melder dat wenst 
Art.1 NOG ondersteunen het vragen om een 
oordeel bij het College voor de Rechten van de 
Mens of het starten van een civielrechtelijke 
procedure.  
 
 

Ook bij landelijke incidenten kunnen mensen zich 
bij ons melden. We registreren iedere melding. 
Voor elke melding geldt dat deze van belang is 
omdat daarmee kan worden vastgesteld waar, op 
welke terreinen en in welke vormen discriminatie 
zich voordoet. Die informatie is onder meer van 
belang voor het afstemmen van beleid door 
gemeente en overheid. Aangifte is vaak voor veel 
mensen een te hoge drempel, een melding doet 
men makkelijker. Informatie van politie, OM, het 
College voor de Rechten van de Mens en adb’s 
tezamen geeft het een goed beeld over het 
discriminatie-gevoel in Nederland.  
 

Meer informatie  
 
Naast het netwerk dat wij de afgelopen jaren 
hebben opgezet is het van belang om dichtbij de 
burger te blijven en signalen te horen, niet alleen 
van de bewoners maar ook via andere kanalen 
zodat onze kennis ook preventief ingezet kan 
worden. Ons bureau heeft niet de capaciteit om 
met alle gemeenten en alle bewoners en 
professionals in de gemeenten goede contacten 
te onderhouden om die signalen binnen te 
krijgen. Wij hopen dat u door middel van deze 
nieuwsbrief ons werk nog meer van belang bent 
gaan vinden. Tijdens uw nieuwe raadsperiode 
zou u het onderwerp discriminatie en uitsluiting 
aandacht kunnen geven door op te nemen dat 
Art.1 NOG de komende jaren haar expertise blijft 
inzetten voor uw inwoners, daarnaast door als 
gemeente aandacht te hebben voor de signalen 
van discriminatie in de buurt, in het werk, op de 
sportvelden etc.  
 
Graag nodigen wij u uit om als ambassadeur van 
Art.1 NOG onze ogen en oren te zijn. Ons te 
verbinden met in uw ogen belangrijke netwerken. 
Niet om meer meldingen te genereren maar om 
juist preventief te werk te gaan. De expertise te 
delen en te kunnen ondersteunen en adviseren 
daar waar nodig. Samen komen we op tegen 
discriminatie! 
 

Contact informatie Art.1 NOG 
 
Postbus 884 
7301 BC Apeldoorn 
0900-2 354 354 (€ 0,10 p.m.)  
 
info@art1no-gelderland.nl 
www.art1-nog.nl 
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