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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.

Leeftijdsdiscriminatie werkzoekenden
Uit meldingen die bij ADV Limburg binnenkomen blijkt dat
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt een hardnekkig
verschijnsel is. Met name oudere werkzoekende krijgen
regelmatig te horen dat ze te oud zijn, niet flexibel zijn of
dat ze niet in het team passen. Tijdens gesprekken met
bezoekers van de UWV banenmarkt van 11 oktober jl. in
Roermond en Venlo werd dit beeld helaas bevestigd. Op
beide locaties was een consulent van ADV Limburg
aanwezig om werkzoekenden te informeren over de gelijke
behandelingswetgeving en de mogelijkheden om dit
verschijnsel aan te pakken. Een korte impressie over de
bevindingen van de UWV banenmarkt leest u hier

Discriminatie melden via landelijke APP
Met een nieuwe app voor mobiele telefoons en tablets
wordt het gemakkelijker om snel en actueel discriminatie
te melden. Dhr. Leers (oud minister Immigratie, Integratie
en Asiel) lanceerde de app op 13 oktober jl. Meer
informatie over de APP en gratis download mogelijkheden
leest u hier.

Speel ‘IDentity Match’
Iedereen heeft vooroordelen. Is dit erg? Nee, elke persoon
categoriseren onbekende personen en gebeurtenissen om
de dagelijkse hoeveelheid informatie te verwerken.
Problematisch wordt het als vooroordelen leidend worden
en personen hierdoor uitgesloten of gediscrimineerd
worden.
ID-Match confronteert personen met hun persoonlijke
vooroordelen. Via deze methode kunnen middels
zelfbelevenis en dialoog nieuwe feiten aangedragen
worden om persoonlijke beelden te veranderen. ID-Match
is geschikt voor alle leeftijden en doelgroepen en kan
onder andere ingezet worden binnen het onderwijs,
jeugdwerk en tijdens trainingen en voorlichtingen van
diverse organisaties en bedrijven. Wanneer u meer wilt
weten over ID-Match neem dan contact met ons op.

Binnenspel
Het L1 programma “Binnenspel” heeft 12 november jl.
opnames gemaakt over onze werkzaamheden en
doelstellingen. Gekozen is om een aantal vrijwilligers te
volgen bij de totstandkoming van ID-Match en een
testimonial van een zwangere vrouw die gediscrimineerd
werd op de arbeidsmarkt. Bekijk het filmpje hier. In de
bijbehorende nieuwsbrief van Binnenspel leest u meer
over onze missie en doelen.

Landelijk Platform Lokale Professionals
Nuansa, het kenniscentrum van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, is medio november 2010 gestart met
het aanbieden van bewustwordingtrainingen voor
professionals op het gebied van polarisatie en
radicalisering. In Limburg hebben deze trainingen
plaatsgevonden samen met een voorlichter vanuit ADV
Limburg. Aanwezigen waren onder andere afgevaardigden
van diverse Limburgse gemeenten, politie Limburg,
Openbaar Ministerie, onderwijs en maatschappelijke- en
welzijnsorganisaties. Vanuit deze
bewustwordingstrainingen is een nieuw netwerk ontstaan,
het LPLP. Meer informatie over het netwerk en materialen
die u kunt inzetten leest u hier.

Een nieuw jaar met nieuwe voornemens
Heeft u ook moeite om ieder jaar weer nieuwe
voornemens te bedenken? Of bent u misschien nog op
zoek naar een goed voornemen voor 2013? Wellicht kunt u
zich aansluiten bij onze gedachte voor het nieuwe jaar.
Benieuwd? Klik dan hier én in de wens zelf voor meer
informatie.
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nieuwsbrief afmelden. Uw contactgegevens worden dan
verwijderd.

