Algemene informatie

Meer informatie over RADAR
Iedereen die meer wil weten over RADAR, vragen heeft of een klacht wil melden, kan telefonisch of via
de website radar.nl contact opnemen met één van de medewerkers. RADAR heeft kantoren in Rotterdam,
Dordrecht en Breda. In Tilburg is het alleen op afspraak mogelijk om RADAR te bezoeken.
RADAR zoekt regelmatig zelf de publiciteit. Soms doet zij dat om misstanden aan de kaak te stellen.
Veel projecten en activiteiten van RADAR leiden ook tot positieve aandacht in de media, wat weer
bijdraagt aan de beeldvorming en het publieke debat over (de aanpak van) discriminatie. Op de
website van RADAR, radar.nl, kunt u de activiteiten van RADAR op de voet volgen en een abonnement
nemen op onze nieuwsbrief.
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• RADAR Rotterdam-Rijnmond
Postbus 1812, 3000 BV Rotterdam

• RADAR Midden- en West-Brabant
Postbus 3614, 4800 DP Breda

• RADAR Zuid-Holland-Zuid
Postbus 1136, 3300 BC Dordrecht

• RADAR centraal adres
Postbus 1812, 3000 BV Rotterdam
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radar.nl
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radar.nl

RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, werkzaam in RotterdamRijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant.
RADAR toetst en bewaakt de handhaving van artikel 1 van de Grondwet:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant fungeert RADAR als
vraagbaak, waakhond, databank, kenniscentrum en lobby-organisatie voor gelijke behandeling en tegen
discriminatie.
De meest voorkomende vormen van discriminatie zijn op grond van huidkleur of afkomst, geslacht,
seksuele gerichtheid, geloofs- of levensovertuiging, leeftijd en handicap. In de praktijk kan iedereen wel
eens te maken krijgen met discriminatie; iedereen behoort wel eens tot een minderheid. Iedereen heeft
dus belang bij voorkoming en bestrijding van discriminatie en uitsluiting.
RADAR ontplooit een breed scala aan activiteiten die gelijke behandeling bevorderen en discriminatie
tegengaan:
• advies en ondersteuning bij klachten en meldingen van discriminatie;
• registratie en monitoring van klachten en meldingen;
• onderzoek, analyse en rapportage;
• beleidsbeïnvloeding en advisering van instellingen en organisaties;
• deskundigheidsbevordering en training;
• voorlichting en publieksbeïnvloeding.

Onderzoek
Hoe ervaren homoseksu
homoseksuelen bijvoorbeeld de houding van veel allochtonen tegenover hun seksuele
gerichtheid? Wat voor rol speelt discriminatie in het dagelijks leven van Marokkanen?
RADAR doet geregeld gevraagd of ongevraagd onderzoek naar aanleiding van specifieke, maatschappelijke
signalen. Zo heeft RADAR discriminatie op de arbeidsmarkt in kaart gebracht, is onderzoek gedaan naar
de beleving van discriminatie onder homoseksuelen en lesbiennes en werd aan Marokkanen gevraagd
naar hun ervaringen met discriminatie. Ook bepaalde wijken en gemeenten kunnen onderwerp zijn van
aandacht en analyse.

Advisering
Hoe maakt u discriminatie bespreekbaar in uw bedrijf? Wat is een gedragscode en hoe
oe kunt u die
invoeren op uw school?
Op basis van alle verzamelde gegevens kan RADAR structurele misstanden of problemen op het
gebied van discriminatie signaleren. RADAR kan dan besluiten ongevraagd een advies uit te brengen
aan een organisatie of instelling en aanbevelingen doen ter verbetering. RADAR geeft ook adviezen
op verzoek. Deze consultatie vindt vaak plaats naar aanleiding van een probleem dat een organisatie
zelf signaleert. RADAR-medewerkers adviseren op verzoek ook geregeld organisaties die actief zijn op
terreinen als arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting, politie en justitie.

Training
Klachtbehandeling

Hoe kunt u uw m
medewerkers leren hoe ze moeten reageren op discriminerende uitingen? Hoe herkent
u discriminatie op de werkvloer?

W dt u gediscrimineerd
Wordt
di i i
d op uw werk,
k op school of op straat? Of bent u getuige geweest van een dergelijk
voorval?
U kunt uw klacht melden bij RADAR. RADAR geeft u advies en ondersteuning bij het aanpakken van
discriminatie op alle gronden.
U bent bijvoorbeeld onbeschoft behandeld in een winkel, wordt geïntimideerd op uw werk of bent
geweigerd in een discotheek en u vermoedt dat discriminatie daarbij een rol heeft gespeeld. Of u bent
op discriminerende wijze uitgescholden door een buur. Of u heeft een discriminerende leuze gezien.
U hoeft niet persoonlijk het slachtoffer te zijn om melding te kunnen doen; u kunt ook melding
maken van een gebeurtenis waar u getuige van bent geweest. Daarnaast is het mogelijk om een
voorval alleen te laten registreren. Bent u er niet zeker van of uw probleem inderdaad met
discriminatie te maken heeft, dan kunnen we daar in een gesprek met u achterkomen.
Aan advisering en ondersteuning bij klachtenbehandeling zijn geen kosten verbonden.

RADAR geeft op maat gesneden trainingen en/of workshops aan allerlei groepen en organisaties over
diverse onderwerpen zoals:
• diversiteit en gelijke behandeling;
• discriminatie en identiteit.
• hoe herken je discriminatie in de hulpvraag van cliënten?
• de eerste indruk: hoe moet je omgaan met je eigen vooroordelen?
Heeft u interesse, maak dan een afspraak voor een gesprek met één van onze trainers en ontvang
geheel vrijblijvend advies en een offerte.

Voorlichting
Wat kan RADAR voor u betekenen? Wat staat er in de wet over gelijke behandeling en
n discriminatie?

Ontwikkelingen en trends
Bent u op zoek naar gegevens over discriminatie in uw gemeente
t off werkgebied?
k bi d?
RADAR registreert alle klachten, meldingen en vragen die binnenkomen. Samen met andere gegevens,
zoals krantenberichten en informatievragen, worden deze gegevens geanalyseerd op ontwikkelingen en
trends. Hierdoor is RADAR in staat om ontwikkelingen in de samenleving vroegtijdig te signaleren en
de effecten van beleidsmaatregelen te evalueren.

Jaarlijks komen honderden individuele vragen binnen bij RADAR. Scholen zoeken geschikt lesmateriaal,
een buurthuis wil een project opzetten, journalisten, wetenschappers en overheden hebben informatie
nodig over specifieke vormen van discriminatie of een student wil een werkstuk maken. Daarnaast wordt
RADAR regelmatig gevraagd een inleiding of presentatie te verzorgen op een conferentie, een onderdeel
van een cursus voor zijn rekening te nemen of voorlichting te geven op scholen.
RADAR voert ook projecten uit die helpen discriminatie tegen te gaan en de sociale samenhang in de
samenleving te versterken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke organisaties als het
sociaal-cultureel werk en het opbouwwerk. RADAR initieert en ondersteunt verder verschillende activiteiten
zoals de internationale antiracismedag, culturele manifestaties, debatten en wijkfeesten.

