
Wat doet  
discriminatie 

met ons?Jij meldt, wij helpen 

Discriminatie is pijnlijk en kwetsend en kan diepe 

sporen nalaten als het je overkomt. Het liefst wil je 

het zo snel mogelijk vergeten. 

Maar iedereen heeft recht op een 

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, daar waar mogelijk en gewenst, verder.  

Heb je geen hulp nodig? Of wil je geen verdere 

stappen ondernemen? Meld ook dan het 

voorval bij ADV Limburg. 

Maak discriminatie zichtbaar.

Praat mee op: 
overjouovermij.nl

Meld jouw ervaring

  meldpunt@advlimburg.nl 

  www.advlimburg.nl

  043 - 321 8489

  Antidiscriminatievoorziening Limburg

Heb jij weleens een situatie meegemaakt waarbij je het 

gevoel had ongelijk behandeld te worden? Heb jij ervaren 

dat je gediscrimineerd werd vanwege je leeftijd, 

achternaam, huidskleur, religie, seksuele gerichtheid, 

lichamelijke of geestelijke beperking of geslacht? 

Ongelijk behandeld? 
Jij meldt, wij helpen



Natascha
‘Ik was het geheim over    
 mijn afkomst zat’

Lees de verhalen van Peter,  

Marouska, Natascha en anderen 

op www.overjouovermij.nl

Marouska
‘Het voelt alsof je jezelf 
 niet mag zijn’

Peter
‘Ik voel me een eenling 
 in de massa’

“ Ik kon mijn verhaal 
 kwijt bij ADV Limburg.    
 Echt een opluchting.”

“ Ik kreeg hulp van   
 ADV Limburg bij het   
 doen van aangifte.”

“ ADV Limburg ging in   
 gesprek met school en  
 toen kon ik tóch mijn  
 examen maken”

Martin uit Venlo werd 

afgewezen voor een baan 

omdat hij te oud is.

Lucas uit Landgraaf werd bedreigd 

door zijn buren omdat hij homo is.

Jasmine uit Maastricht 

kreeg geen aanpassing bij 

haar examen ondanks haar 

dyslexie

Janine uit Weert kreeg geen 

contractverlenging omdat ze 

zwanger is.

Khalid uit Sittard werd 

beledigd en gepest door 

zijn collega’s omdat hij 

moslim is.

“ Dankzij bemiddeling  
  van ADV Limburg
  trof mijn baas 
  maatregelen”

“ Ik kreeg goed advies    
 van ADV Limburg. 
 Zo kon ik de situatie   
 zelf oplossen.”

Discriminatie bestrijden begint bij het herkennen en erkennen van 

het probleem. Zie je discriminatie in jouw omgeving? Of word je zelf 

gediscrimineerd? Deel jouw ervaring! Dat kan door ons te bellen 

(043-3218489), door langs te komen op ons kantoor in Maastricht 

of door het meldformulier in te vullen op overjouovermij.nl 

of op advlimburg.nl.

Alle hulp bij de bestrijding en vooral voorkóming van discriminatie 

is welkom. Antidiscriminatievoorziening Limburg wil zo veel 

mogelijk mensen in onze provincie bereiken. Wil jij ons helpen onze 

boodschap te verspreiden door als ambassadeur op te treden? 

Laat het ons weten.

  Word ambassadeur

  Meld discriminatie in jouw omgeving

  Praat mee!
Discriminatie en ongelijke behandeling zijn complexe onderwerpen. 

Helaas heerst er nog altijd een taboe op. Wij willen discriminatie 

bespreekbaar maken. Praat je mee? Laat van je horen op onze 

Facebookpagina of deel jouw ervaring met ons.

Wat kan ík doen


