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Discriminatie?
Meld het bij ons!

Vizier voorkomt en bestrijdt discriminatie. Wij hebben een
discriminatiemeldpunt en geven u advies, ondersteuning en
begeleiding bij meldingen van discriminatie. Tevens verzorgen we
trainingen, workshops, preventie- en voorlichtingsactiviteiten.

Iedereen heeft het recht op gelijke
behandeling. Toch komt er veel discriminatie
voor in onze samenleving. Overkomt het u,
laat het er dan niet bij zitten en meld het.
Samen kunnen we de wereld een beetje
mooier maken. Meld discriminatie bij ons!

WAT IS DISCRIMINATIE?

Discriminatie is het ongelijk behandelen
van (groepen) mensen vanwege kenmerken
die er in die situatie niet toe doen. Deze
kenmerken zijn: ras, afkomst, huidskleur,
geloof, levensovertuiging, leeftijd, politieke
overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, handicap,
chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime of
parttime werk) en soort contract (vast of
tijdelijk). Discriminatie is verboden volgens
Nederlandse, Europese en internationale
wetten.

“

Wij zijn net verhuisd
en onze nieuwe buren
accepteren ons niet
omdat we homo zijn.
Iedere dag hebben wij te
maken met pesterijen en
beledigingen. Vizier heeft
ons ondersteuning geboden
in ons contact met de
woningstichting en bij het
doen van aangifte bij de
politie.

WANNEER SCHAKEL IK VIZIER IN?

Neem contact met ons op als u zich
gediscrimineerd voelt of als u in uw omgeving
discriminatie ervaart. Als u twijfelt of iets
discriminatie is, kunnen wij u ook van
dienst zijn.
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“

Toen ik zwanger was,
wilde mijn werkgever mijn
contract toch niet verlengen.
Vizier heeft mij geïnformeerd
over mijn rechten en heeft mij
ondersteund in het aangaan
van het gesprek met mijn
werkgever.

“

Meerdere keren werd ik
geweigerd bij dezelfde
discotheek, volgens mij omdat
ik Marokkaans ben. De portier
had steeds een andere reden.
Volgens de eigenaar werd er
niet gediscrimineerd. Met hulp
van Vizier heeft het College
voor de Rechten van de Mens
nu geoordeeld dat er wel sprake
was van discriminatie.

Ook als u geen hulp of advies nodig heeft,
is het goed om discriminatie te melden.
Dan weten wij beter waar en hoe
discriminatie voorkomt. Op basis van
uw meldingen en signalen kunnen wij
beleidsmakers en verantwoordelijken
stimuleren passende maatregelen te nemen.
Zo maken we discriminatie en de impact
ervan op de samenleving bespreekbaar.

Vizier is een onafhankelijke stichting.
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens
en uw melding en zetten nooit stappen
zonder uw toestemming.
Onze hulp is kosteloos voor u.

WAT DOET VIZIER MET UW MELDING?

Vizier luistert naar u en neemt uw melding
serieus. Wij geven u advies hoe u in uw
situatie met discriminatie om kunt gaan.
Wij helpen u bij het voeren van een
klachtenprocedure. Zo kunnen wij uw melding
laten toetsen aan wetgeving die discriminatie
verbiedt. Tevens kunnen wij u, als u dat wilt,
helpen bij het doen van aangifte bij de politie.
Kortom: wij zoeken samen met u naar een
passende oplossing.

Vizier gericht op discriminatie
en diversiteit
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Discriminatie?
Neem contact op met Vizier.
Voelt u zich gediscrimineerd?
Heeft u discriminatie, pesten of
uitsluiting waargenomen?
Neem dan contact op met Vizier
voor advies en ondersteuning.
Dat kan ook anoniem.
Meld het op onze website
discriminatieoost.nl of vizieroost.nl,
bel ons of mail ons.

085 - 073 4600
info@vizieroost.nl of
meld@discriminatieoost.nl

