Ik laat me niet
discrimineren.

Ik meld het op
ADVLimburg.nl

ADV Limburg
Allen die zich in Nederland
bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid,
herkomst, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet
toegestaan.

Discriminatie en ongelijke behandeling kan

Art.1 van de Nederlandse Grondwet

de provincie Limburg.
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iedereen overkomen. Maar iedereen heeft
recht op gelijke behandeling. Jij ook! Ben
je ongelijk behandeld? Neem dan contact
op met ADV Limburg. Wij luisteren naar
jouw verhaal, geven advies en helpen je.
Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV
Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt
discriminatie en ongelijke behandeling in

WAT IS DISCRIMINATIE?
Discriminatie is het anders behandelen,

politieke overtuiging, ras, geslacht,

achterstellen of uitsluiten van mensen op

nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke

basis van (persoonlijke) kenmerken, zoals

staat, handicap, chronische ziekte,

godsdienst, leeftijd, levensovertuiging,

arbeidsduur en soort contract.

VOORBEELDEN VAN DISCRIMINATIE

Waarvoor kun je
bij ons terecht?
Iedereen die zich gediscrimineerd voelt - op welke grond dan
ook - kan zich bij ons melden. Melden heeft altijd zin. Alleen
door te melden kan er daadwerkelijk iets worden gedaan aan
discriminatie. Daarmee help je niet alleen jezelf maar help je

“Toen ik zwanger was, kreeg ik geen contractverlenging.

ook te voorkomen dat het een ander overkomt. Onze dienst-

ADV Limburg heeft mij goed geïnformeerd over mijn

verlening is gratis.

rechten zodat ik de situatie zelf kon oplossen.”
• ADV Limburg neemt elk discriminatie-incident, groot
of klein, serieus.

“Ik had genoeg van het gepest en getreiter door mijn
collega’s omdat ik moslim ben. ADV Limburg heeft voor
mij bemiddeld en daardoor heeft mijn baas maatregelen
genomen om de discriminatie te laten stoppen.”

• Je kunt je hart luchten, maar ADV Limburg kan je ook
begeleiden bij het nemen van stappen, zoals bemiddeling, het starten van een procedure of het doen van
aangifte.
• Wil je weten of wat jou is overkomen discriminatie is,
wat wel en niet geoorloofd is volgens de wet en wat
je eraan kunt doen? Deskundige klachtbehandelaars

“Mijn school liet mij geen aangepaste toetsen maken,

beantwoorden je vragen.

ook al ben ik dyslectisch. Na tussenkomst van ADV
Limburg kon ik toch mijn examen halen.”

• Ook als je zelf niet gediscrimineerd bent, maar discriminatie tegenkomt in je omgeving, meld het bij ons.

“Ik voelde mij niet meer veilig in mijn eigen huis omdat de
buren mij bedreigden omdat ik homo ben. ADV Limburg
heeft mij geholpen bij het doen van aangifte.”
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Melden en dan?
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Melden
Je doet een melding via e-mail, website, telefoon
of op ons kantoor.

VOORLICHTING
Discriminatie kan overal voorkomen, het kan iedereen overkomen

Contact
We nemen contact met je op voor meer
informatie over de situatie.
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en iedereen kan er iets tegen doen. Wij vinden het belangrijk om
dit onder de aandacht te brengen. Wat is discriminatie en welke
impact heeft het als het je overkomt?
We gaan naar scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties
om voorlichtingen, lezingen en interactieve workshops te
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Intakegesprek
Bij een vermoeden van discriminatie nodigen we
je uit voor een gesprek.

verzorgen. Daarbij leveren we zoveel mogelijk maatwerk.
Aanbod trainingen/workshops ADV Limburg*
• Selecteren zonder vooroordelen
• Ongewenst gedrag op de werkvloer

Onderzoek
Wij onderzoeken de klacht en koppelen de
bevindingen aan je terug.
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Vervolgstappen (Soms zijn er geen vervolgstappen mogelijk)
We bespreken de mogelijke vervolgstappen.
Bijvoorbeeld bemiddeling, advies of hulp bij
aangifte bij de politie.

Goed om te weten
Wij ondernemen geen stappen zonder jouw
toestemming. Melden kan ook anoniem.
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• Interactieve lezing over vooroordelen
• Interactieve gastles voor scholieren en studenten
• Het Vooroordelen-spel voor de basisschool
• Omgaan met discriminerende verzoeken voor
uitzendbureaus
* Kijk op onze website voor het actuele aanbod.
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VR-Experience ADV Limburg

Met behulp van Virtual Reality (VR) laten we je ervaren hoe het
voelt om gediscrimineerd te worden. Onze VR-films plaatsen
jou namelijk in situaties waar discriminatie voorkomt, zodat jij dit
ervaart vanuit het perspectief van het slachtoffer.

Zelf ervaren?

Wil jij zelf met je team of organisatie de VR-bril opzetten en
ervaren hoe het voelt om ongelijk behandeld of gediscrimineerd
te worden? Als bedrijf, organisatie of vereniging kun je je bij ons
aanmelden en komen wij naar je toe.

Anderen laten ervaren?

Organiseer je een open dag, een festival of een evenement
rondom diversiteit, gelijkheid, multiculturele samenleving of een
ander thema waar onze VR goed bij past? Ook dan kun je ons
bellen.
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