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Omdat wij het belangrijk vinden u op de hoogte te houden van de doelen,
werkwijze en activiteiten van de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV
Limburg) ontvangt u onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Onderzoek diversiteit in het Limburgse MKB
Zowel uit landelijke monitoren als uit de registratie van
meldingen bij ADV Limburg blijkt dat de arbeidsmarkt
het terrein is waar discriminatie en ongelijke
behandeling het meest wordt ervaren.
Het gaat dan onder meer om discriminatie op grond
van ras, leeftijd en geslacht. Toch richten de
voorlichting- en preventieactiviteiten zich in de praktijk
(nog) zelden op het bedrijfsleven. Om die reden wil
ADV Limburg meer inzicht in de huidige situatie op het
terrein van diversiteit en diversiteitbeleid in het Midden
en Klein Bedrijf (MKB) van Limburg. In opdracht van
ADV Limburg heeft I&O Research een onderzoek
uitgevoerd naar de situatie, het draagvlak en de
ondersteuningsbehoefte binnen het Limburgse MKB.
Lees hier het volledige rapport.

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Integrale Aanpak (GIA) in Limburg
In de vorm van een invitational expertmeeting zal op 6
september a.s. met ADV Limburg en de provincie
Limburg als partners een expertmeeting gehouden
worden over ‘actief burgerschap’. Gemeenten en
overheden komen ten opzichte van de burgers in een
andere rol: meer dienen en faciliteren. Actief
burgerschap, burgerkracht en zelfsturing zijn termen
die je in dit verband steeds vaker hoort. Het doel van
de expertmeeting is het speelveld nader te verkennen,
de kernthema’s te benoemen en de vragen te stellen
waarop Limburg (gemeenten, burgers, professionele
organisaties) om een antwoord vraagt. Lees hier meer
over de GIA bijeenkomst.

Campagne naamsbekendheid ADV Limburg
Afgelopen jaar is ADV Limburg gestart met een
provinciale campagne in de huis-aan-huisbladen om
haar naamsbekendheid te vergroten en de
meldingsbereidheid te verhogen. Uit ons onderzoek
naar het discriminatieklimaat in Limburg blijkt dat dit
gewenst én noodzakelijk is. Daarnaast heeft de
campagne van 2011 zichtbaar geresulteerd in een
gestage toename van het aantal meldingen. Dat deze
trend zich voortzet blijkt ook uit ons klachtenoverzicht
over de 1e helft van 2012.Op 26 augustus 2012 zal in
het Zondagnieuws de tweede advertorial gepubliceerd
worden. In de maanden september tot en met
december volgt maandelijks een advertentie in de
Trompetter (2e woensdag van de maand) en het
Zondagnieuws (4e zondag van de maand). Lees hier de
tweede advertorial.

Klachtenoverzicht januari - juni 2012
In 2011 registreerde en behandelde ADV Limburg 252
klachten. In de eerste helft van 2012 staat de teller al
op 162 klachten – een gemiddelde van 27 per maand,
in tegenstelling tot 21 klachten per maand in 2011. Dit
is maar liefst een toename van 41.2% ten opzichte van
het aantal geregistreerde klachten in dezelfde
tijdsperiode in 2011. Mede dankzij door ADV Limburg
gevoerde campagnes, voorlichtingsactiviteiten en onze
netwerkcontacten weten de inwoners van Limburg ons
steeds beter te vinden. Waarover gingen hun klachten
en wat kon ADV Limburg voor hen betekenen? Lees
hier het klachtenoverzicht over de 1e helft van 2012

Voorlichting Limburgse moskeeën
Uit ervaring blijkt dat allochtone melders voornamelijk
en vaak alleen melden op de gronden ras en
godsdienst. Om dit blikveld te verbreden en aan te
geven dat er meerdere gronden zijn waarop een
melding gemaakt kan worden, is ADV Limburg gestart
met peer2peer voorlichting in de Limburgse moskeeën.
Drie, vanuit de islamitische gemeenschap geworven
vrijwilligers, zijn geïnstrueerd door ADV Limburg om
onze werkwijze te verduidelijken tijdens het
vrijdaggebed. Op deze manier probeert ADV Limburg,
ook binnen deze groep melders, haar naamsbekendheid
te verhogen en haar werkzaamheden te verduidelijken.
Lees meer over de data van de diverse voorlichtingen.

Kerncijfers 2011
De rapportage Kerncijfers 2011 bevat een landelijk
overzicht van klachten over discriminatie die door de
antidiscriminatievoorzieningen in Nederland zijn
geregistreerd.
In 2011 werden er 6.391 klachten over discriminatie
geregistreerd. Het aantal klachten is daarmee licht
gestegen ten opzichte van 2010 (6.074 klachten). De
meeste klachten (46 %) betreffen ervaren discriminatie
op grond van ras. Andere relatief veelvoorkomende
klachten gaan over ervaren discriminatie op grond van
leeftijd (12 %), geslacht (9 %), seksuele gerichtheid (7
%) en handicap of chronische ziekte (7 %). Bijna een
derde van alle klachten (30 %) heeft betrekking op
ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt, in het
bijzonder bij werving en selectie. Lees hier het volledige
rapport.

Agenda
Lees hier het complete overzicht van alle activiteiten in
de maanden augustus, september en begin oktober.
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