Meer voorbeelden

ONDERZOEK
RADAR is een kennisinstituut op het gebied van gelijke
behandeling en discriminatiebestrijding. Sinds 1983 doet
RADAR onderzoek naar discriminatie. RADAR analyseert
jaarlijks de discriminatiecijfers op basis van de binnengekomen meldingen en klachten. We duiden trends en
signaleren of er sprake is van zorgwekkende ontwikkelingen. Daarnaast voeren onze ervaren sociaal-wetenschappelijk medewerkers thematisch onderzoek uit.
Dat kan variëren van een quickscan tot een uitgebreid
ervaringsonderzoek.

Jaarlijks

RADAR analyseert ieder jaar de binnengekomen klachten en meldingen. De gemeenten die zijn aangesloten
bij RADAR ontvangen half februari een overzicht van de
klachten en meldingen in hun gemeente. We maken ook
jaarlijks een algemeen stemmingen & koersen rapport.
Daarnaast bekijken we elk jaar de klachten en meldingen per regio. We bundelen die in een regionale feitenkaart, die steeds in maart op onze website komt.

Grootschalig

In 2011 en 2012 voeren de onderzoekers van RADAR een
grootschalig onderzoek uit naar polarisatie en radicalisering in de regio Rijnmond. Door middel van interviews
worden spanningen tussen groepen in kaart gebracht en
risicofactoren opgespoord. Het Ministerie van Justitie
& Veiligheid financiert dit onderzoek en de resultaten
worden in de loop van 2012 tijdens een conferentie
gepresenteerd.

Andere onderzoeken van RADAR hadden als onderzoeksterrein bijvoorbeeld discriminatie van homoseksuelen/
lesbiennes (Roze is overal, 2009; Gay in Rotterdam,
2010). Ook deden we onderzoek naar de ervaringen van
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (Discriminatie van mensen met een beperking en
de aanpak hiervan, 2010). Verder onderzochten we de
arbeidsmarkt (Vrij Baan, discriminatie op de arbeidsmarkt, 2008) en de ervaringen van Marokkaanse Rotterdammers (Discriminatie onder Marokkaanse Rotterdammers, 2007). U kunt de onderzoeken van RADAR
downloaden op www.radar.nl.

Praktische expertise

Naast onderzoek behoren ook klachtbehandeling, voorlichting en training tot de kerntaken van RADAR. Dankzij
de combinatie van het contact met de dagelijkse praktijk van discriminatie en de expertise op het onderzoeksvlak, levert RADAR kwalitatief goed én praktisch
toepasbaar onderzoekswerk.

Diverse opdrachtgevers

Niet alleen de soorten en thema’s van onze onderzoeken
zijn uiteenlopend, de opdrachtgevers zijn dat evenzo.
RADAR verricht onderzoek in opdracht van gemeenten,
ministeries en maatschappelijke en particuliere organisaties.

Samen formuleren

RADAR levert maatwerk. Als u een onderzoek wenst op
het terrein van gelijke behandeling en discriminatie
binnen uw organisatie, dan kunt u de onderzoeksopdracht samen met de onderzoekers van RADAR formuleren.

