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wat maakt een huisstijl

Wat maakt nu eigenlijk een huisstijl zo persoonlijk. Niet alleen een logo en een kleurtje. Het gaat
om precies dat uit een gesprek te halen dat er toe doet. Zodat de klant zichzelf terug ziet in het
resultaat. “Dit wil ik uitstralen en zo wil ik het zeggen”.

Het Meldpunt discriminatie en pesten van Art.1 Gelderland-Midden zet zich in voor de aanpak van
discriminatie en (weg-)pesten en werkt nauw samen met de politie, Openbaar Ministerie en het
maatschappelijk middenveld. Zij kwamen met de vraag voor een professionele huisstijl.
Een uitstraling die er toe doet. Onafhankelijk, beschermend, daadkrachtig en met kennis van zaken.
In de komende pagina’s komt deze huisstijl tot leven.

Kernwoorden zijn:
- mediation (verbinden), betrokken, luisterend oor, hulp naar de juiste weg
- transparant, onafhankelijk, betrouwbaar
- professioneel, toetsen van de wetgeving, onderzoek
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Art.1 bedient 3 groepen: cliënten, gemeenten, netwerk (politie, wijkteams).
Allen hebben hetzelfde doel: het goed oplossen van het probleem in het
kader van discriminatie/pesten
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strak en alle elementen zitten erin
3 onderdelen werken naar één punt(de oplossing)
dit alles in een professioneel kader (boek)

een schild dat de client beschermd

3 onderdelen werken naar één punt, het wetboek is gevisualiseerd.
Alles in combinatie met het een schild dat bescherming biedt kortom:
beschermend, daadkrachtig en met kennis van zaken.
Om de scherpte van het beeld te compenseren en een vriendelijk/toegankelijk
karakter te behouden maken we gebruik van een “rond, zachte” lettertype.
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Zakelijk, fris en een eigen gezicht
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Onderwerp
Deinde aut uni tribuendum est aut delectis quibusdam, aut suscipiendum
est multitudini atque omnibus. Quare cum penes unum est omnium
summa rerum, regem illum unum vocamus, et regnum eius rei publicae
statum. Cum autem est penes delectos, tum illa civitas optimatium arbitrio regi dicitur. Illa autem est civitas popularis - sic enim appellant -, in
qua in populo sunt omnia. Atque horum trium generum quodvis, si teneat
cae societate devinxit, non perfectum illud quidem neque mea sententia
optimum, sed tolerabile tamen, et aliud ut alo possit esse praestantius.
Nam vel rex aequus ac sapiens vel delecti ac principes cives vel ipse populus, quamquam id est minime probandum, tamen nullis interiectis iniArt.1
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Sed et in regnis nimis expertes sunt ceteri communis iuris et consilii, et in
optimatium dominatu vix particeps libertatis potest esse multitudo, cum
omni consilio communi ac potestate careat, et cum omnia per populum
geruntur quamvis iustum atque moderatum, tamen ipsa aequabilitas est
iniqua, cum habet nullus gradus dignitatis. Itaque si Cyrus ille Perses iuAllen die zich in Nederland
stissimus fuit sapientissimusque rex, tamen mihi populi res - ea enim est,
bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond
dan ook, is niet toegestaan.
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Links

Nieuws

Welkom bij het Meldpunt voor discriminatie en pesten. Heb je het idee dat je gediscrimineerd of gepest wordt?
Omdat je te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap hebt? Houd het dan niet stil, maar laat je horen. Want meteen

OM vervolgt Wilders wegens

melden helpt!

discriminatie
Het Openbaar Ministerie in Den

In iedere gemeente is er een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies en

Haag gaat over tot vervolging

landelijke registratie van incidenten. Ieder incident waarbij sprake is van discriminatie, pesten of structurele uitsluiting

van Geert Wilders....

Lees meer >
Art.1 Gelderland-Midden

is belangrijk om te melden. Vorig jaar zijn er in Nederland meer dan 6000 meldingen van discriminatie geregistreerd.
Het Meldpunt discriminatie en pesten van Art.1 Gelderland-Midden zet zich in voor de aanpak van discriminatie en
(weg-)pesten en werkt nauw samen met de politie, Openbaar Ministerie en het maatschappelijk middenveld.
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Discriminatiebeeld GelderlandOverijssel 2012

Discriminatie en pesten
U kunt een klacht melden via het klachtenformulier of via tel.nr. 026-3772333 (ma t/m do) , dan wel via het gemeen-

Uit het rapport discriminatiebeeld

teloket. Voor meer informatie : zie Melden helpt!

Gelderland-Overijssel 2012 blijkt

Melden helpt!

dat 1....

Voorlichting

Lees meer >

Klachtenformulier
Contact

Discriminatie en pesten
Veel mensen herkennen het gevoel wanneer je gepest of ongelijk behandeld wordt.
Je mag bijvoorbeeld niet mee doen omdat
a

