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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.

WERK 3daagse UWV
Het UWV WERKbedrijf organiseert van 9 tot en met 11
oktober de WERK3daagse. ADV Limburg zal op 11
oktober met een informatiestand aanwezig zijn op de
landelijke banenmarkt bij de UWV vestigingen te
Roermond en Venlo. Naar aanleiding van deze
WERK3daagse en voortvloeiend uit de beleidslijnen van
ADV Limburg zijn nieuwe informatiebrochures
ontwikkeld voor werkgevers en werknemers. Deze
brochures bevatten onder andere informatie over de
wet- en regelgeving en adviezen en tips voor beide
doelgroepen met betrekking tot het thema
arbeidsmarktdiscriminatie.

Week van de Chronisch Zieken
De week van de chronisch zieken vindt plaats van 9 tot
en met 16 november met het thema “Samen Werken”.
Met dit thema wil de organisatie Week Chronisch Zieken
de focus leggen op de studiemogelijkheden en de
kansen op werk voor mensen met een chronische ziekte.
ADV Limburg zal in het kader van deze Week aanwezig
zijn bij de WajongWerkt-markt van UWV WERKbedrijf
Noord- en Midden Limburg. Voor deze markt zijn naast
de reeds eerder genoemde brochures ook specifieke
casuskaarten ontwikkeld gericht op handicap en
chronische ziekte. Een voorbeeld van deze kaarten vindt
u hier. De WajongWerkt-markt is vrij toegankelijk en
vindt plaats op 19 november van 10.00-12.00 uur bij
UWV Noord- en Midden Limburg vestiging Roermond.

Expertmeeting Gemeenschappelijke Integrale Aanpak in Limburg (GIA)
Donderdag 6 september 2012 vond de GIA
expertmeeting plaats in het Forum te Roermond. De
bedoeling van deze bijeenkomst was een verbinding
leggen tussen diversiteitbeleid en actief burgerschap.
Een belangrijk element van actief burgerschap is dat alle
burgers actief mee kunnen doen in de maatschappij.
Dagvoorzitter was dhr. Ben van Essen. Naast diverse
sprekers was er tevens een videoboodschap van dhr.
Theo Bovens, gouverneur van de Provincie Limburg. Een
samenvatting van de bijeenkomst vindt u hier. De
afronding van het thema “actief burgerschap”zal medio
november plaatsvinden en is bestemd voor raadsleden
en alle Limburgse gemeenten.

Vernieuwing toolkit ADV Limburg
In 2010 hebben alle deelnemende gemeenten een
communicatie toolkit ontvangen van ADV Limburg.
Omdat medio 2012 het beeldmerk is aangepast hebben
we besloten om de huidige toolkit te vernieuwen. Zodra
deze nieuwe toolkit gereed is ontvangen alle
deelnemende gemeenten een digitale versie hiervan.

Week van de Dialoog
In de week van de Dialoog (1 – 10 november) zijn er in
Limburg op dit moment diverse initiatieven bekend. Zo
organiseert Maastricht in Dialoog op donderdag 8
november diverse dialoogtafels door de stad met het
thema “oorsprong”. Vanwege hun eerste lustrum zullen
onder andere de ambtenaren van de Gemeente
Maastricht deelnemen. Het thema van Meerssen in
Dialoog is „‟Mijn grens jouw grens‟‟.

Agenda
Lees hier het complete overzicht van alle activiteiten in
de maanden oktober en november
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