
DISCRIMINATIEVRIJ
UITGAANSLEVEN 
Meer diversiteit van het uitgaans-
publiek en minder discriminatie aan 
de deur. Het Panel Deurbeleid vindt 
dat het Rotterdamse uitgaansleven 
zich positief ontwikkelt. Samen met 
de convenantpartners uit de horeca, 
blijft het Panel scherp toezien op een 
discriminatievrij deurbeleid. Dit jaar 
neemt het Panel ook de eigen 
werkwijze onder de loep.

727 MELDINGEN
Het RADAR meldpunt registreert discriminatiemeldingen 
en staat melders bij door te bemiddelen of te adviseren 
over vervolgstappen. 

2
meldingen op grond van
POLITIEKE GEZINDHEID 

61
meldingen op grond 

van LEEFTIJD

76
meldingen op grond 

van GODSDIENST 

364
meldingen op grond 

van RAS 

 Rotterdam-Rijnmond
 Zuid-Holland-Zuid
 Midden- en West-Brabant
 Brabant-Noord

WAAR KOMEN MELDINGEN 
VANDAAN?

WAAR WORDT DISCRIMINATIE 
ERVAREN?

POLITIE
30

meldingen 

WIJK
79

meldingen 
ONDERWIJS

43
meldingen 

COLLECTIEVE
VOORZIENINGEN

103
meldingen 

ARBEIDSMARKT
221

meldingen 

HORECA
26

meldingen 

INFORMATIE-
VRAGEN
beantwoordt RADAR van 
burgers, media en 
instellingen.

VEILIGE WIJKEN 
VOOR LHBT’S
Natuurlijk Samen is een Gay Straight Alliance die zich landelijk inzet voor veilige 
wijken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt’s). Dit gebeurt 
onder andere door positieve en negatieve ervaringen te verzamelen en daar lessen 
uit te trekken voor preventie en aanpak. Binnen dit verband werken RADAR en Art.1 
samen met COC Nederland, de ouderenbond ANBO, het Landelijk Samenwerkings-
verband Actieve bewoners (LSA), het kenniscentrum MOVISIE en de politie. 
Natuurlijk Samen gaat door in 2016.

Hangjongeren hebben ook recht op de 
openbare ruimte maar moeten wel een 
goede verstandhouding ontwikkelen met de 
buurt. Dat stelt de gemeente Moerdijk in het 
plan ‘It takes a village’. RADAR organiseert 
een bijeenkomst in het gemeentehuis waar 
jongeren, buurtbewoners en maatschappe-
lijke instanties met elkaar om tafel zitten. 
Wethouder Eef Schoneveld is onder de 
indruk van de jeugd en spreekt over 
‘briljantjes waar zeker aandacht aan 
besteed moet worden’. 

ANDERE AANPAK 
JEUGDOVERLAST

STUDENTEN ONDERZOEKEN 
DISCRIMINATIE HORECA
RADAR nodigt vier studenten van de Radboud 
Universiteit uit om onderzoek te doen naar 
de bereidheid van horecaondernemers om 
discriminatie aan te pakken. Een uitbater in 
Boxtel reageert alert. Met een sticker op de 
deur informeert hij bezoekers wat ze kunnen 
doen als ze om discriminatoire redenen de 
toegang wordt geweigerd. 

ZUID-HOLLAND- 
ZUID

ROTTERDAM-
RIJMOND

ETNISCH PROFILEREN
Aangehouden worden door de politie 
vanwege je huidskleur of afkomst: RADAR 
houdt zich op verschillende vlakken bezig 
met het voorkomen van etnisch profileren. 
Zo wordt samen met Controle Alt Delete en 
Amnesty International een bijeenkomst 
gehouden waarop jongeren hun ervaringen 
delen en in gesprek gaan met de politie. 

MIDDEN- EN 
WEST-BRABANT

BRABANT-
NOORD

DISCRIMINATIE

MELDINGEN

EXPERTISE DELEN

TRAININGEN & 
BIJEENKOMSTEN

ONDERZOEK
Door analyse en onderzoek 
werkt RADAR continu aan 
een zo compleet mogelijke 
voorstelling van 
discriminatie in Nederland. 

Meer informatie over RADAR, wat we doen en
hoe je ons kunt bereiken: ga naar www.radar.nl.

DIVERSITEIT OP 
DE WERKVLOER
Het Charter Diversiteit stimuleert 
diversiteit en inclusie op de 
werkvloer. RADAR participeert in 
het kenniskringnetwerk van het 
diversiteitscharter en is eind 
november de eerste antidiscrimi-
natievoorziening die het Charter 
ondertekent.

77 POWERHOOPS
Sport verbroedert en dat geldt zeker 
voor de RADAR PowerHoops. Deze 
basketbalclinics voor leerlingen van de 
basisschool maken gelijke behandeling, 
homo-acceptatie en discriminatie op 
een sportieve manier bespreekbaar.

77

EERLIJK 
SOLLICITEREN 
Bij solliciteren mogen afkomst, 
handicap, leeftijd of andere 
discriminatiegronden geen rol 
spelen. RADAR is nauw betrokken 
bij de oprichting van het 
Rotterdams Platform tegen 
Arbeidsdiscriminatie waarin 
maatschappelijke, commerciële 
en overheidsorganisaties uit 
Rotterdam de krachten bundelen 
voor een eerlijke arbeidsmarkt.

De RADAR Powerday confronteert scholieren op 
een indringende manier met hun eigen 
vooroordelen en met pijnlijke ervaringen die 
sommige jongeren hebben met discriminatie en 
uitsluiting. Hierdoor leren jongeren dat onze 
overeenkomsten sterker zijn dan onze 
verschillen. 

OVEREENKOMSTEN STERKER 
DAN VERSCHILLEN

21 MAART 
Mensen laten nadenken over 
de aanpak van racisme in 
Nederland. Dat is het doel van de 
vijfde RADAR YPOP-conferentie 
met het thema: van kennis naar 
aanpak. Het wordt een dag vol 
inspirerende sprekers, uitdagende 
workshops en optredens. 

ZET EEN STREEP 
DOOR DISCRIMINATIE
Dit is het thema van de nieuwe 
antidiscriminatiecampagne van de 
Rijksoverheid. Minister Plasterk 
geeft op 2 september het 
startschot. RADAR ondersteunt de 
campagne van harte.

OPVANG VLUCHTELINGEN 
Wat kan een stad als Rotterdam doen voor vluchtelingen?  
RADAR stelt deze vraag aan de orde in een debat, dat is 
georganiseerd in samenwerking met de stedelijke 
kenniscentra burgerschap. Andere debatten in de reeks 
gaan over het nieuwe integratiebeleid van de gemeente 
en psychosociale gezondheidszorg en diversiteit.

RADAR JAARBERICHT 2015


