Discriminatie?

Waar ligt de grens?
Gevallen en gevoelens van discriminatie op de
werkvloer
Op je werk mag je niemand anders behandelen om
verschillen in cultuur, geloof of seksuele geaardheid.
Maar soms is de scheidslijn vaag: wanneer is iets
discriminatie? En hoe treed je als agent, verpleegkundige of baliemedewerker op? Is dat in lijn met
hoe je als privépersoon zou reageren? De workshop
Discriminatie? Waar ligt de grens? laat professionals
– meestal collega’s – met elkaar in gesprek gaan over
gevallen en gevoelens van discriminatie tijdens én
na werktijd.

Dit gaan we doen

Tijdens de training voeren de deelnemers veel
opdrachten uit die direct gespreksstof geven. Ze
moeten bijvoorbeeld een positieve en een negatieve
foto uitkiezen. Op de foto’s zijn allerlei personen
te zien: spelende kinderen, agenten, jonge meisjes met piercings, vrouwen met een boerka, een
groepje extreem rechtse jongeren. Wat zouden zij
doen?

Dit levert het op

Na de workshop weet iedereen hoe de organisatie
om wil gaan met gelijke behandeling. Deelnemers
ontdekken hun eigen vooroordelen en horen andere
opvattingen – dat verbreedt hun blik. Deelnemers
herkennen gevallen van discriminatie sneller en
weten hoe ze die kunnen aanpakken. Voor sommigen
is het ook een verademing om ook eens positieve
verhalen te horen.

Dit zeggen deelnemers:

‘Ik weet nu hoe ik iemand die discriminatie heeft
ervaren te woord moet staan’
‘Ik heb geleerd dat twee mensen soms hetzelfde
zien, maar er toch anders naar kijken. Ik zie nu dat
je verschil hebt in gevoelens en gevallen van discriminatie’
‘Ik heb mijn collega’s beter leren kennen’

Voor wie is het?

Discriminatie? Waar ligt de grens? is voor iedereen
die op het werk te maken heeft met discriminatie.
De training wordt meestal gegeven aan groepen
collega’s of mensen uit dezelfde beroepsgroep, zoals
politieagenten, verpleegkundigen of loketmedewerkers.

Praktisch informatie

De training neemt een dagdeel in beslag. We geven
de training op de werklocatie.
Interesse? Bel met een van onze trainers of mail
naar info@radar.nl

