
JAARBERICHT 
2014



2 3

RADAR en Art.1: 
noodgedwongen 
veelzijdige 
organisaties
RADAR en Art.1 zijn noodgedwongen veelzijdige organisaties. RADAR 
krijgt klachten en signalen binnen over een diversiteit aan discri-
minatiegronden. Of het nu gaat over zwangerschapsdiscriminatie, 
verboden onderscheid bij de verkoop van babypoedermelk, leeftijds-
discriminatie, maatschappelijke reuring als gevolg van uitspraken 
van een politieke voorman, arbeidsmarktdiscriminatie of uitsluiting 
op grond van geloof, het behoort allemaal tot de ‘standaard’ werk-
zaamheden. Voor Art.1 geldt in onderzoeksmatige zin hetzelfde. De 
organisatie bracht in 2014 rapporten uit over een diversiteit aan 
maatschappelijke onderwerpen. Onder andere arbeidsuitbuiting, on-
dernemerschap van migranten en grenscontroles passeerden de 
revue in publicaties van het landelijk kenniscentrum discriminatie. 
Mediavragen werden beantwoord over uiteenlopende zaken. De 
organisaties zijn gevoelig voor signalen uit de omgeving en be-
palen hun agenda voor een belangrijk deel in dialoog met die weer-
barstige werkelijkheid.
In die overvloed aan externe prikkels en signalen zoeken de organi-
saties een rode draad in wat mensen beweegt, verbindt of uit elkaar 
drijft. Dat is ieder jaar opnieuw de opgave. 
In dit jaarbericht wordt een selectie gepresenteerd van de balans en 
het resultaat van dat proces in 2014. De publicatie streeft niet naar 
volledigheid. De selectie geeft een goede dwarsdoorsnede van alles 
wat we doen en waar we mee bezig zijn. 

Naar ik hoop inspireert het jaarbericht en werkt het aanstekelijk om 
zelf ook in beweging te komen, prikkelt het tot actie en samenwer-
king met ons en anderen. Omdat het nodig was en omdat het nodig 
is, ook in 2015 en volgende jaren. Dirk Dekker,

voorzitter RADAR/
Art.1 vanaf 2014

“Niemand vindt het leuk om oneerlijk of neerbuigend 

behandeld te worden. In bepaalde omstandigheden 

komt een dergelijke behandeling voort uit vooroor-

delen en resulteert in discriminatie. Wat doe je dan? 

Behalve erover praten kun je met RADAR het discri-

minatieaspect van de klacht onderzoeken, aanpakken 

en oplossen. Je kunt het ook alleen melden.”
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Discriminatie 
ras nog steeds nr.1

Er zijn twaalf wettelijke gronden voor discriminatie. Net als 
voorgaande jaren is discriminatie op grond van ras of afkomst 
de meest voorkomende vorm in de RADAR statistieken en ook bij 
de politie. Het aandeel van rassendiscriminatie is wel met 10% 
gedaald ten opzichte van 2013. Klachten over godsdienstdiscri-
minatie zitten in de lift. Die groei is hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan de gemelde discriminatie van moslims en toenemende isla-
mofobie in Nederland.

‘Minder minder’ 
creëert lawine 
aan meldingen
Een fors deel van de stijging van de meldingen bij RADAR en collega-
organisaties is veroorzaakt door de uitspraken van PVV voorman Wilders 
tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart 2014. Alleen al RADAR noteerde hierover 858 klachten en mel-
dingen. Landelijk stond de teller bij de antidiscriminatiebureaus al 
snel op 4562 klachten en meldingen. De politie spreekt van 6400 
aangiften van discriminatie tegen Wilders en ook nog ruim 15.000 
meldingen via hun website naar aanleiding van de ‘minder minder’ 
uitspraken. RADAR heeft alle klachten en meldingen uit het eigen 
werkgebied verzameld en overgedragen aan politie en Openbaar Mi-
nisterie, met het verzoek die te beoordelen in het licht van de an-
tidiscriminatiebepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Inmiddels 
heeft het Openbaar Ministerie besloten een onderzoek te starten. 

Sterke stijging
discriminatie-
meldingen 
RADAR werkt als bureau voor gelijke behandeling en tegen discrimi-
natie in de politie eenheden Oost Brabant, Zeeland, West-Brabant en 
Rotterdam. In de ruim 60 gemeenten waar RADAR werkzaam is doet 
de organisatie minimaal de klachtbehandeling en registratie van mel-
dingen en overlegt zij periodiek met politie, Openbaar Ministerie en 
korpsbeheerdergemeente over strafrechtzaken en strategie. Specifiek 
voor de gemeente Rotterdam is RADAR het kenniscentrum voor de 
aanpak van discriminatie. Inwoners van de aangesloten gemeenten 
die getuige zijn van discriminatie of daar zelf de dupe van zijn kunnen 
terecht bij RADAR voor advies en ondersteuning. In 2014 ontving 
RADAR 1770 klachten en meldingen. Dit is een stijging van 85%.

Discriminatie kreeg dit jaar veel (media-)aandacht. Niet alleen het 
Zwarte Pietdebat en de verkiezingsuitspraken van Geert Wilders 
zorgden voor veel discussies. Ook de weigering van verschillende 
winkels om melkpoeder te verkopen aan mensen met een Aziatisch 
uiterlijk trok veel media aandacht. 

Discriminatie 
gemeld en dan?

Bij RADAR werken acht professionals die zijn gespecialiseerd 
in de behandeling van individuele discriminatieklachten. Sa-
men met de melder bekijken zij de mogelijkheden voor aan-
pak van een klacht. Vervolgstappen zijn afhankelijk van de 
wens en behoefte van de melder, de bereidheid van de be-
klaagde partij om in gesprek te gaan en de mogelijke ‘bewijs-
baarheid’ van een klacht. Er wordt, waar mogelijk, altijd hoor 
en wederhoor toegepast. Leidt dat niet tot resultaat, dan 
wordt ook aangifte overwogen of wordt een verzoek om een 
oordeel gedaan bij het College voor de Rechten van de Mens. 

AANTAL MELDINGEN PER JAAR

DISCRIMINATIE VANWEGE?
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Meer zaken bij het 
College voor de 
Rechten van de Mens
RADAR heeft in 2014 twaalf zaken voorgelegd aan het College voor 
de Rechten van de Mens. 
In vijf gevallen ging het om verboden onderscheid op grond van ras. 
Vier zaken betroffen verboden onderscheid op grond van geslacht en 
in drie andere zaken oordeelde het College onderscheid op grond van 
handicap/chronische ziekte, nationaliteit en leeftijd. 

RADAR werd door het College in negen gevallen in het gelijk gesteld 
op grond van verboden onderscheid en in één geval (deels) in het 
gelijk gesteld. In twee gevallen werd geoordeeld dat er geen sprake 
was van verboden onderscheid.  

Campagne 
verloskundigen en 
consultatiebureaus
Sinds jaar en dag is de arbeidsmarkt aanvoerder wat betreft de maat-
schappelijke sectoren waar discriminatie plaats vindt. Daar gaat het 
niet alleen om leeftijdsdiscriminatie, maar ook om discriminatie op 
gronden zoals handicap of chronische ziekte, ras en geslacht. Een 
hardnekkige vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt treft vrouwen 
die als gevolg van een zwangerschap een promotie mis lopen of een 
contract niet verlengd krijgen. RADAR deed een specifieke campagne 
onder verloskundigen, consultatiebureaus en medische hulpverleners 
om ze te attenderen op de mogelijkheden om dit aan te pakken. 
Ook in individuele zaken op dit terrein heeft RADAR in 2014 meer-
maals succes geboekt.

Hoog bezoek

RADAR kreeg in juli 2014 bezoek van de onderzoekscommissie van 
het CERD*, de VN Working Group of Experts on People of African 
Descent. Zij waren hier om zich door gesprekken met overheden en 
maatschappelijke organisaties te informeren over de situatie in Ne-
derland en daarover in de VN werkgroep te rapporteren. Een van de 
doelen was om discriminatie en racisme in Nederland in kaart te 
brengen. De vijfkoppige onderzoekscommissie stond onder de leiding 
van mw. Mireille Fanon- Mendes-France. 
RADAR heeft voor de ontvangst van de delegatie een paper opge-
steld over actuele vraagstukken en discussies in Nederland. Dat is 
tijdens de ontvangst gepresenteerd en toegelicht. Van het paper is 
op verzoek van een Rotterdamse gemeenteraadsfractie ook een Ne-
derlandse versie gemaakt die is te vinden op radar.nl. 

*Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination 

Nationaal en 
internationaal
RADAR en Art.1 verzamelen niet alleen informatie over discriminatie, 
maar verspreiden deze kennis vooral actief naar de mensen die er 
profijt van hebben.

De vier Kenniscentra Burgerschap in Rotterdam bieden gezamenlijk 
de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie* aan. Deze bevat inmid-
dels meer dan 40.000 titelbeschrijvingen van relevante publicaties 
over discriminatie, gelijke behandeling en diversiteit. Studenten, 
onderzoekers en journalisten maken gebruik van de Kennisbank om 
literatuur en beleidsstukken op te zoeken die anders moeilijk te vin-
den zijn. 

In de jurisprudentiedatabank van Art.1 worden de nieuwste uitspra-
ken van rechtbanken en het College voor de Rechten van de Mens 
beschreven. Klachtbehandelaars bij Antidiscriminatiebureaus, maar 
ook andere juridische professionals kunnen hier hun voordeel 
mee doen. 

Art.1 voert ook zelf onderzoek uit. De onderzoeksagenda werd 
in 2014 sterk beïnvloed door de rol als National Focal Point van het 
Grondrechtenbureau van de EU, FRA. Art.1 vervult deze rol al sinds 
2011, maar heeft in 2014 een nieuw contract getekend voor de ko-
mende vier jaar. In 2014 heeft Art.1 in opdracht van FRA onderzoek 
uitgevoerd naar arbeidsuitbuiting, kinderbescherming, ondernemer-
schap van migranten en grondrechten in de context van grenscon-
troles. De resultaten van het onderzoek van Art.1 worden door het 
FRA verwerkt in Europese analyses die direct van invloed zijn op EU 
beleid en strategie. Daarnaast werkt Art.1 mee aan Europese initia-
tieven zoals een Grieks project over strafrechtelijke afhandeling van 
discriminatiezaken.
* www.kennisbankdiversiteitenemancipatie.nl
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Regionale rapportage 
over discriminatie 
verbeterd
In 2014 hebben RADAR en Art.1 een verbeterde manier van rap-
portage over discriminatievoorvallen ontwikkeld. Dat gebeurde in 
opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot nu toe 
presenteerden verschillende organisaties apart hun overzichten en 
rapportages. In het nieuwe model worden die verschillende stukjes 
van de puzzel in één publicatie geanalyseerd en samengevat gepubli-
ceerd. Dat is belangrijk omdat het een beter en completer overzicht 
geeft van alles wat er gebeurt omtrent discriminatie. Dit verbetert 
de mogelijkheden voor preventie en interventie.

In 2014 is het nieuwe rapportagemodel uitgeprobeerd in vier ge-
bieden in Nederland. Die proef verliep succesvol. Daarom hebben de 

ministeries Art.1 en RADAR gevraagd dit model in 2015 in zoveel 
mogelijk regio’s in te voeren. 

De nieuwe rapportagemethode sluit beter aan bij de informatiebe-
hoefte van lokale bestuurders. Zij krijgen een rapport dat alles wat 
bekend is aan gegevens over die regio bevat. Dat zijn niet alleen de 
meldingen bij het antidiscrimi-
natie bureau, maar ook de po-
litiegegevens en de uitspraken 
van het College voor de Rech-
ten van de Mens over dat ge-
bied en bijvoorbeeld gegevens 
uit belevingsonderzoek.

Het nieuwe rapportageformat 
biedt ook een goed landelijk 
overzicht. Doordat er voor het 
eerst in alle regio’s op dezelfde 
manier wordt gerapporteerd, is 
het mogelijk landelijk de ver-
schillende regio’s naast elkaar 
te leggen en te vergelijken. 
Art.1 en RADAR zullen dat in 
2015 voor het eerst doen. 

Leren activeren
In Bergen op Zoom zijn 2 Learn to Empower trainingen verzorgd 
door RADAR. Deze meerdaagse training is voor de gemeente Bergen 
Op zoom op maat afgestemd op ambtenaren en enkele leden van het 
team Sociaal Beheer. De training is zo positief ervaren dat RADAR 
een tweede training heeft mogen organiseren. Ditmaal voor mede-
werkers van het Doecentrum, een centrum in de wijk voor initiatie-
ven voor en door de burgers zelf. Na afloop benoemden deelnemers 
de training als een omslag in hun denken over hoe ze burgers bena-
deren en betrekken bij hun organisatie.

Het doel van deze training is om bij de benadering van burgers meer 
uit te leren gaan van empowerment en de eigen kracht van burgers. 
Zo wordt de afstand van kwetsbare groepen tot deelname aan de 
samenleving verkleind. De training richt zich op professionals en 
vrijwilligers die burgers activeren. In de training worden praktische 
handvaten aangereikt om zelf programma’s in elkaar te zetten voor 
de genoemde groepen.

Lunchen in de wijk
Discriminatie en uitsluiting treft allerlei mensen. Dat zie je niet al-
tijd allemaal terug in de cijfers. Alleen al doordat lang niet alles 
wordt gemeld, maar ook omdat veel registratiebestanden onvolledig 
zijn. Daarom is het de moeite waard om met de mensen die wonen en 
werken in verschillende buurten en wijken het gesprek aan te gaan. 
Dat geeft aanvulling op alle statistieken en draagt bij aan een goed 
beeld van wat er precies speelt in buurten en wijken in Rotterdam, 
in wat er goed gaat en wat er beter kan. 
Met het oog hierop is RADAR gestart met wijklunches. Tijdens zo’n 
ontmoeting gaan mensen op een ontspannen en informele manier 
met elkaar in gesprek over persoonlijke ervaringen met samen leven 
in de wijk en met de confrontatie en aanpak van discriminatie en 
uitsluiting. De eerste wijklunch vond als proef plaats in Rotterdam 
Noord, de tweede in Delfshaven. De bijeenkomsten leverden veel 
levensechte verhalen en informatie op en ook de nodige suggesties 
over waar organisaties en overheden meer aandacht aan moeten be-
steden. Een belangrijke opbrengst is ook dat de gesprekken leiden 
tot een soort oren en ogen structuur in die wijken. Het project 
wordt uitgebreid naar andere buurten en wijken en loopt door 
in 2015.   

Discriminatie in 
2014, een overzicht 
in vogelvlucht 
Elk jaar rapporteert RADAR zowel op gemeentelijk als op regionaal 
niveau over het aantal discriminatiezaken. Alleen cijfers geven ech-
ter slechts een beperkt beeld van het fenomeen discriminatie. Veel 
discriminatievoorvallen worden nergens gemeld. Maatschappelijke 
ontwikkelingen en discussies worden dus maar deels weerspiegeld in 
cijfers over meldingen en klachten.
Als oplossing voor die tekortkoming publiceert RADAR jaarlijks een 
‘Stemmingen en Koersen´ bericht. Ook in Stemmingen en Koersen 
2014 beschrijft RADAR actuele kwesties en ontwikkelingen, ver-
schaft achtergrond en duiding bij de cijfers en belicht actuele dis-
cussies in maatschappelijk debat, media, politiek en beleid. Ook 
landelijke cijfers over discriminatie en onderzoek naar verschillen 
tussen bevolkingsgroepen passeren de revue.

Iedere bij RADAR aangesloten gemeente ontvangt ‘Stemmingen en 
Koersen’ bij de aanbieding van de wettelijke verplichte klacht-
overzichten half februari van het nieuwe jaar. Stemmingen en 

Koersen wordt ook beschikbaar gesteld aan collega´s in het land 
die er vaak een eigen versie van maken door het overzicht aan te 
vullen met wetenswaardigheden uit die regio.  
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RADAR adopteert 
basketbalwedstrijd
RADAR is maatschappelijk partner van Rotterdam Basketbal en adop-
teerde de wedstrijd Rotterdam Challenge Sports versus BC Apollo 
Amsterdam op 8 maart 2014. 

Vooraf verzorgde stand-up comedian Marlon Kicken een optreden in 
de businesslounge van Rotterdam Basketbal. Daarna onthulde nie-
mand minder dan Olympisch medaillewinnares Deborah Gravenstijn 
het nieuwe RADAR-bord dat nu onderdeel is van de boarding tijdens 
wedstrijden.

Sport
RADAR richt zich ook op sport en is formeel maatschappelijk partner 
van een aantal sportorganisaties. Samenwerking in sportverbanden 
biedt de mogelijkheid om een ‘zwaar’ onderwerp als discriminatie op 
een speelse, actieve en vrolijke manier op de agenda te krijgen. Daar-
bij heeft sport een enorm bereik in de samenleving. Allerlei vormen 
van sportbeoefening zijn immers ongekend populair. Ons richten op 
sport, biedt dus ook een kans om grote groepen te betrekken die we 
bij veel andere activiteiten niet bereiken. Sport is voor veel mensen 
ook een intensieve en competitieve manier van elkaar ontmoeten. 
In het heetst van de strijd wordt een discriminerende of kwetsende 
opmerking makkelijk gemaakt én sneller als discriminerend of kwet-
send ervaren. Op en rond  de sportvelden zie je nogal wat incidenten 
en veel sportorganisaties worstelen met de vraag naar een effectieve 
aanpak. De sportsector is dus een belangrijke samenwerkingspartner 
om gelijke behandeling, omgaan met verschillen, pesten en respect 
herkenbaar en bespreekbaar te maken en uitwassen aan te pakken.

Herdenken is 
vooruitzien, nu 
meer dan ooit!
Ieder jaar vindt op 9 november in Breda een herdenking plaats van de 
Duitse Reichs Kristallnacht uit 1938. Ook dit jaar was er weer een gepast 
inhoudelijk programma opgezet voor deze dag. In de middag werd een 
speciaal voor de gelegenheid gekozen film vertoond in het Chassé The-
ater in Breda en vond de herdenking plaats bij het joods monument in 
het Wilhelminapark. Bij het avondprogramma in de Kathedraal verzorgde 
professor dr. Ernst Hirsch Ballin een indrukwekkende inleiding onder de 
titel  “de nacht van de rechteloosheid”. Het programma in de Kathedraal 
werd gevolgd door de gebruikelijke tocht langs de synagoge, het Arti-
kel 1 monument in het Valkenberg Park en een bezoek aan de Turkse 
Moskee. Stichting Kristallnacht Breda staat voor het herdenken van het 
verleden, maar legt nadrukkelijk ook een verband met discriminatie en 
uitsluiting in onze tijd. RADAR is vertegenwoordigd in het bestuur van 
de Stichting, bepaalt met de andere bestuursleden het programma 
en verzorgt een deel van de organisatorische werkzaamheden. 

Kompa Nanzi training
Op aanvraag van I-PSY, specialist in interculturele psychiatrie en in 
samenwerking met Umtapo Peace Center uit Zuid Afrika, heeft RADAR 
een driedaagse empowerment training ontwikkeld en uitgevoerd met 
een deelnemersgroep van zeventien Caribische vrouwen in de leeftijd 
van 60- tot 74 jaar. 
In de training kwamen de kracht, dilemma’s en raakvlakken van de 
eigen culturele achtergrond en de westerse cultuur aan bod. Het 
doel van deze training was het doorbreken van het taboe op het vra-
gen naar psychiatrische hulp en het creëren van een peergroup. De 
trainers namen de deelnemers mee op een reis, met als vertrekpunt 
henzelf, naar de bewustwording van hun eigen kracht. De rode draad 
in de training was de bekende spin Kompa Nanzi, uit de Caribische 
volksverhalen.   
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VERTONING “BON DIEU” 14.45 UUR
                              CHASSÉ THEATER

                        AANVANG HERDENKINGSPLECHTIGHEID 17.00 UUR                  
                                                              JOODS MONUMENT,  WILHELMINAPARK

AANVANG HERDENKING 19.00 UUR 
           SINT-ANTONIUSKATHEDRAAL
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PowerKicks
De PowerKicks zijn voetbalclinics voor gelijke behandeling, homo-
acceptatie en tegen discriminatie. De clinics worden uitgevoerd aan 
de hand van de PASS-methode. De letters PASS staan voor Positief, 
Allemaal anders, Samen, Spelen. De clinics worden verzorgd door 
de trainer en spelers van het eerste elftal. In het najaar van 2014 
kregen groepen 8 van 13 basisscholen in Den Bosch een clinic op 
het veld in het Stadion De Vliert, de thuishaven van FC Den Bosch. 
Door middel van voetbal maken FC Den Bosch, RADAR. S-port en de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch vooroordelen, homo-acceptatie en dis-
criminatie op een sportieve manier bespreekbaar.

Op vrijdag 21 november zijn de PowerKicks voor een groot publiek 
gepresenteerd bij aanvang van de wedstrijd FC Den Bosch-MVV Maas-
tricht. De PowerKicks werden aangekondigd en kinderen liepen met 
een groot PowerKicks spandoek langs het publiek.

Nieuw: actuele 
factsheets over 
discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van 
kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Iemand wordt afge-
wezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden op straat 
als homo of geweigerd bij een discotheek vanwege zijn of haar don-
kere huidkleur. Keer op keer krijgen RADAR en Art.1 vragen binnen 
als ‘hoe vaak gebeurt zoiets, wie overkomt dat, wordt het erger en 
wat kun je ertegen doen?‘
 
Om daar goed en gestructureerd antwoord op te geven zijn in 2014 
factsheets ontwikkeld. Die geven op een overzichtelijke manier 
informatie over een specifieke vorm van discriminatie. Er zijn nu 
bijvoorbeeld factsheets over onder andere rassendiscriminatie, dis-
criminatie transgenders, discriminatie in de media en meer. In de 
factsheet is alle recente en relevante informatie samengebundeld 
over de betreffende vorm van discriminatie, specifieke wette-
lijke bepalingen, relevant onderzoek, hoe vaak het voorkomt en 
wie er last van heeft. De factsheets worden regelmatig geactuali-
seerd en zijn te vinden op radar.nl.

Monitor islamofobie
RADAR heeft samen met SPIOR en CIDI onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid van een monitor islamofobie. Het CIDI jaarrapport over 
antisemitisme is daarbij als voorbeeld gebruikt, omdat dit het eerste 
en daarmee  oudste voorbeeld is van een monitor over een specifieke 
vorm van ´hatecrime´. Verder is lering getrokken uit buitenlandse 
ervaringen op dit terrein.
Het model van de monitor kon worden ontwikkeld dankzij een finan-
ciële bijdrage van het Amerikaanse Xenfund dat onderdeel is van de 
Open Society Foundations. Deze organisatie heeft nu ook geld be-
schikbaar gesteld om daadwerkelijk een islamofobiemonitor te gaan 
vullen met gegevens. Daarbij wordt opnieuw samengewerkt tussen 
SPIOR en RADAR. De gemeente Rotterdam en het Ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid dragen bij aan dit project.

Your Power Our Power 
awarduitreiking 
& conferentie
21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie, 
stond voor RADAR geheel in het teken van de YOUR POWER OUR PO-
WER Award uitreiking & conferentie. Thema dit jaar was ‘Racisme in 
Nederland’. In het programma lieten vier experts hun licht schijnen 
over dit onderwerp en discussieerden daarover met het publiek. Er 
was entertainment en de burgemeester van Rotterdam droeg bij aan 
het programma door middel van een videoboodschap. 
De Your Power Our Power Award wordt jaarlijks op/rond 21 maart 
uitgereikt aan een persoon/organisatie die zich op bijzondere wijze 
heeft ingezet voor empowerment, om mensen weerbaar te maken 
tegen sociale uitsluiting. De award is gewonnen door Amina Hussen 
van Krachtvrouwen. Amina zet zich onuitputtelijk in tegen uitslui-
ting en ijvert onvermoeibaar voor de empowerment van vrouwen in 

het Oude Westen. 
Blijkbaar was het gekozen thema en programma een schot in de 
roos. De prijsuitreiking en de conferentie trokken dit jaar het tot 

nu toe ongeëvenaarde aantal van 235 bezoekers. 
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POWERKICKS
Voetbal is voor iedereen

In het kader van de Internationale Dag tegen Rassendiscriminatie organiseert RADAR op 21 maart 2014

Your Power - Our Power Award uitreiking & Conferentiemet als thema:

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar: ypop@radar.nl of bellen naar: 010-4113911
Datum: Vrijdag 21 maart 2014Tijd:  13.00 tot 17:30 uurLocatie: De Gouvernestraat 133   3014 PM Rotterdam  Entree gratis

Sprekers:
Ahmed Aboutaleb  Burgemeester van RotterdamDomenica Ghidei  Collegelid College voor de Rechten van de MensZihni Özdil   Maatschappijhistoricus Erasmus UniversiteitPatricia Schor  Cultuurwetenschappen, Universiteit UtrechtQuinsy Gario  Kunstenaar en presentator

De dagvoorzitter deze middag is Daisy da VeigaEntertainment door: Jared Hiwat & Derek Otte

Deze dag en het project Your Power-Our Power worden mogelijk gemaakt door: 

‘Racisme in Nederland’

Uitnodiging
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Control Alt Delete
In samenwerking met Amnesty International en andere betrokken 
organisaties heeft RADAR het initiatief genomen tot een landelijk 
platform etnisch profileren. De handen zijn ineengeslagen met onder 
andere IZI Solutions, Doetank, Blikopeners en andere belangstellen-
den en betrokkenen. RADAR heeft meegewerkt aan een expertmee-
ting en een publieksdebat over het thema etnisch profileren in de 
Melkweg te Amsterdam waar 60 tot 70 professionals aan deelnamen. 
In het debat Control Alt Delete werd met 200 mensen gediscussieerd 
over (on)zin van klagen over politie-optreden. Naar aanleiding 
van deze ervaringen organiseert RADAR een vergelijkbaar debat 
met jongeren in Rotterdam. 

Zwarte Piet komt 
ieder jaar vroeger
Al voordat de eerste pepernoten in de winkels lagen, barstte het de-
bat weer los over Zwarte Piet. Voor en tegenstanders van Zwarte Piet 
staan lijnrecht tegenover elkaar wat bijdraagt aan segregatie. Er is 
weinig tot geen ruimte voor de dialoog terwijl dit juist zo belangrijk 
is in het publieke debat.  

Ook RADAR en Art.1 kregen een hausse aan vragen binnen. Is het 
Sinterklaasfeest een racistisch feest? Moet Zwarte Piet worden afge-
schaft? Waarom wordt het niet verboden? Wie denken ‘ze’ wel dat ze 
zijn om ‘ons’ dit onschuldige kinderfeest te ontzeggen?  

RADAR vindt het tijd om het Sinterklaasfeest zodanig aan te passen 
dat het ook daadwerkelijk een feest voor iedereen wordt en heeft alle 
scholen in haar werkgebied aangeschreven met een handreiking om 
daar samen aan te werken. In een brief aan de gemeentebesturen 
is gevraagd om rond intochten en festiviteiten samen met alle 
betrokkenen te zorgen voor een mooi Sinterklaasfeest waar alle 
burgers zich welkom voelen. 

Don Quichotte 
En een veilige woonomgeving voor iedereen 

In de afgelopen jaren werd Nederland opgeschrikt door een aantal 
incidenten van homostellen die weg werden gepest uit hun woning 
en de wijk moesten nemen naar een huis in een andere buurt of ge-
meente. Hoe vaak komen dergelijke gevallen voor, wie spelen daarin 
een rol en hoe kun je voorkomen dat mensen vanwege hun seksuele 
gerichtheid op de vlucht moeten uit de eigen wijk? Die vragen pas-
seren de revue in het rapport ‘Gestreden als Don Quichotte tegen 
windmolens’. Lokaal Centraal schreef dit rapport over geweld tegen 
burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in op-
dracht van de Gay Straight Alliantie Natuurlijk Samen. 
Het onderzoek werd 17 juni 2014 gepresenteerd tijdens een expert-
meeting met 8 ronde tafels die de GSA Natuurlijk Samen organiseerde 
in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. Het onderzoek is 
mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & We-
tenschappen. De expertmeeting kon worden georganiseerd dankzij 

steun van de gemeente Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst is het 
rapport aangeboden aan de Rotterdamse wethouder van Stede-
lijke Ontwikkeling en Integratie Ronald Schneider en de plaats-

vervangend directeur Emancipatie van het Ministerie van OC&W, 
Jantina Walraven. In de Gay Straight Alliance Natuurlijk Samen wer-
ken organisaties samen om de veiligheid in de woonomgeving van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te 
verbeteren. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door RADAR, 
Art.1, COC Nederland, de ouderenbond ANBO, het Landelijk Samen-
werkingsverband Actieve bewoners (LSA), MOVISIE en de Nationale 
Politie. RADAR en Art.1 zijn projectcoördinator.    

MINDER weigeringen 
in het uitgaansleven
Het Panel Deurbeleid Rotterdam omvat vertegenwoordigers van de 
gemeente Rotterdam, de politie Rotterdam, de Koninklijke Horeca 
Nederland afdeling Rotterdam, jongeren uit Rotterdam en RADAR. 
Zij beoordeelt het deurbeleid van individuele horecaondernemers en 
onderzoekt klachten over vermeende discriminatie in de horeca. In 
2014 zijn evenals in 2012 sfeerbezoeken uitgevoerd, ter aanvulling 
op de klachten en signalen die het Panel ontvangt over discrimina-
toire weigeringen aan de deuren van het Rotterdamse uitgaansleven. 

Hoewel de ervaringen van de deelnemers gemiddeld genomen posi-
tiever waren dan tijdens de vorige sfeerbezoeken, valt op dat evenals 
in 2012 uitsluitend allochtone, mannelijke duo’s bij een aantal loca-
ties zijn geweigerd. Alle andere duo’s kwamen overal zonder proble-
men binnen. Wel vonden er minder weigeringen plaats dan in 2012. 

De winnaar van de Sfeerbezoeken 2014 is bekend gemaakt tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst van het Panel Deurbeleid Rotterdam. 
Voor de tweede maal mocht restaurant-cocktailbar-club BLEN-

DER de prijs in ontvangst nemen uit handen van burgemeester 
Aboutaleb. Op de bijeenkomst zijn ook de hernieuwde richtlijnen en 
een daaruit voortkomende TOP 10 van regels voor een discriminatie-
proof deurbeleid geïntroduceerd.
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Power & Peace
Van 2012 tot en met 2014 heeft RADAR het tweejarige project Eu-
ropean Power & Peace Exchange (EPP) uitgevoerd. Dit project wis-
selt kennis en methodieken uit tussen partners in Europa op het 
gebied van empowerment, anti-discriminatie en conflictbeheersing. 
Het project wordt gefinancierd met EU gelden. RADAR heeft hiervoor 
intensief samengewerkt met drie buitenlandse organisaties: IACE 
Spain, Via Bayern in Duitsland en het Oostenrijkse Zebra. 
Er zijn vijf bijeenkomsten georganiseerd, afwisselend in het land van 
een van de deelnemende organisaties. Behalve trainers van RADAR 
en Art.1 hebben verschillende trainers en docenten van Rotterdamse 
onderwijsinstellingen zoals Albeda college, Zadkine college en IN-
Holland deelgenomen aan dit project. Ook een aantal ZZP-ers, mede-
werkers van Pameijer (organisatie voor mensen met een beperking) 
en RotterdamV (het Rotterdams Kenniscentrum voor homo-emanci-
patie) hebben deelgenomen aan deze bijeenkomsten. 

Ervaren selectiviteit 
bij politiecontroles
In 2014 heeft RADAR diverse activiteiten uitgevoerd in het kader 
van een project over etnisch profileren door de politie. In dit kader 
zijn gesprekken gevoerd met ruim 300 jongeren van diverse achter-
gronden, vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en profes-
sionals zoals jongerenwerkers. De focus lag op inventarisatie  van 
gevoelens, indrukken en ervaringen met en tijdens politiecontact. 
Daarnaast is gericht op empowerment en kennisvergroting over per-
soonlijke rechten en plichten. 
Dit heeft geleid tot het rapport “Effecten van ervaren selectiviteit 
bij politiecontroles: Een uiteenzetting aan de hand van interviews 
en focusgroep-gesprekken in Rotterdam en Breda”. Met dit rapport 
is in kaart gebracht waar kansen liggen voor verbetering van de 
verhouding tussen politie en minderheden en met name jongeren.
Het rapport heeft bijgedragen aan de agendering van het onder-
werp ethnic profiling in de politie-eenheden Rotterdam, Zeeland en 
West-Brabant. In 2015 is overleg gepland over samenwerking 
met concrete activiteiten. 

PowerHoops
RADAR PowerHoops zijn basketbalclinics voor groep 8 van de basis-
school. Leerlingen ervaren de waarde van onderlinge samenwerking 
en respect volgens de STAR-methode van de Nederlandse Basketball 
Bond. STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Res-
pect. De gehele clinic is erop gericht dat iedereen deel kan nemen, 
niemand wordt uitgesloten. De leerkracht ontvangt een digitale les-
brief zodat het onderwerp nogmaals behandeld wordt in de klas.

In 2014 zijn er ruim 200 clinics gegeven in samenwerking met de 
Giants Academy. In het aankomende seizoen wordt de samenwerking 
met Rotterdam Basketbal geïntensiveerd en streeft RADAR ernaar 
meer basisscholen te bedienen dan het afgelopen jaar. 
In Moerdijk zijn de PowerHoops al in drie opeenvolgende schooljaren 
uitgevoerd. In 2014 werden 42 clinics gedaan en ook voor het aan-
komende schooljaar wordt een nieuwe 
reeks ingepland. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met Moerdijk Fit, het 

gemeentelijk sportbedrijf.
In Capelle a/d IJssel kwamen de 
wethouders Eric Faassen en Ans 

Hartnagel het initiatief enthousiast 
ondersteunen.  

Powerdays
De Powerday is een door RADAR zelf ontwikkeld trainingsproject voor 
grote groepen van ruim 100 deelnemers. Het project confronteert 
deelnemers op een indringende manier met eigen vooroordelen en 
met de pijnlijke ervaringen die sommige deelnemers op school, thuis 
en/of op straat hebben met discriminatie en uitsluiting. Het doel is 
onderling herkenning en begrip te kweken en daarop gebaseerde so-
lidariteit tussen leerlingen en docenten te stimuleren. De Powerday 
is een zeer intensief dagprogramma. Het programma wordt geleid 
door trainers van RADAR en een groep vrijwilligers. Dit zijn jongeren 
die vaak zelf als deelnemer aan een RADAR Powerday mee hebben 
gedaan en vervolgens een coachingprogramma van RADAR hebben 
gevolgd. De gecombineerde inzet van professionals en peertrainers 
vergroot de impact van het programma.   
Dit jaar heeft RADAR 16 Powerdays verzorgd. 
Met de Hogeschool INHolland werkt RADAR aan een overdracht van 
de Powerday zodat de school het project in de toekomst in eigen 
beheer kan organiseren. RADAR blijft betrokken in de rol als adviseur 

van het project. 
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Extended Power 
& SoFar
Onder de vleugels van RADAR hebben twee oud stagiaires geheel 
zelfstandig en middels acquisitie bij een aantal jongerenfondsen, 
een 2,5 daagse empowerment en anti-discriminatie training geor-
ganiseerd. Hier namen ruim 30 jongeren aan deel. De training is 
georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met leden van het 
SoFar team en een diverse groep van jongere vrijwilligers van RADAR 
in het kader van Peer educatie.

NIET STRAKS OF MORGEN.
MELD DISCRIMINATIE NU!

DOWNLOAD 
DE APP VIA

GEEF DISCRIMINATIE GEEN RUIMTE
DOWNLOAD DE                           APP



RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft 
naar een samenleving zonder uitsluiting die 
iedereen gelijke kansen biedt. RADAR verhindert 
en verhelpt gevallen en gevoelens van discriminatie, 
zoekt samenwerking en deelt kennis. 
Deskundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid 
en onpartijdigheid zijn daarbij kernwaarden. 

Samen maken wij het verschil.


