
  
   

     

 

Vacature onderzoeksassistent, 32 uur (4 dagen per week), Rotterdam 
 

 

Wie zijn wij 

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 daarvoor samenwerking en deelt kennis. De kernactiviteiten van RADAR zijn de 

uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (met name klachtbehandeling 

en monitoring van discriminatie) en werkzaamheden gericht op preventie van discriminatie.  

Art.1 is het landelijk kenniscentrum op het gebied van discriminatie op alle gronden. Art.1 houdt zich 

bezig met onderzoek, beleidsondersteuning en het produceren van kennisproducten.  

IDEM Rotterdam is het stedelijk expertisecentrum voor integratie, discriminatie en (lhbt-) 

emancipatie. IDEM Rotterdam zet zich in om de aanwezige expertise in Rotterdam beter beschikbaar 

te maken en te zorgen voor meer samenhang en samenwerking binnen het stedelijk netwerk. Dat 

gebeurt door partijen in de stad met elkaar te verbinden. Op de website www.idemrotterdam.nl wordt 

informatie beschikbaar gesteld aan maatschappelijke organisaties, professionals, vrijwilligers en 

anderen die te maken hebben met vraagstukken op de themagebieden. 

 

Art.1, RADAR en IDEM Rotterdam hebben een gezamenlijke onderzoeksafdeling waar dagelijks 

zeven onderzoekers een breed scala aan onderzoekswerkzaamheden verrichten op lokaal, regionaal, 

landelijk en internationaal niveau op het gebied van gelijke behandeling, discriminatie, (lhbt-) 

emancipatie en integratie. Ook binnen de eigen organisaties is de onderzoeksafdeling 

aanspreekpunt voor wetenschappelijke informatie. Voor deze onderzoeksafdeling zoekt RADAR een 

onderzoeksassistent.  
 

Jouw functie 

Je bent ondersteunend ten aanzien van de werkzaamheden van het team Onderzoek van RADAR, 

IDEM Rotterdam en Art.1. De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van de kernactiviteiten 

van het team bij de uitvoering van onderzoekswerkzaamheden, zoals het administratief overzicht 

van de diverse projecten bewaken, het verrichten van uitvoerende ondersteuning in de diverse 

projecten, het werven van respondenten, het maken van afspraken met netwerkcontacten en 

respondenten, het ondersteunen van de teamleider in voorkomende werkzaamheden en het 

uitvoeren van de P&C-cyclus van de diverse projecten. Specifiek zal je (ook) worden ingezet bij de 

jaarlijkse cijfermatige rapportage van discriminatiemeldingen in drie politie-eenheden en op  

landelijk niveau, zowel voor het bewerken en verwerken van databestanden als het schrijven van 

(onderdelen van) de rapportage(s). 

 

 

 

 

http://www.idemrotterdam.nl/


 

Wat vragen wij  

▪ Je hebt hbo- of wo-denkniveau.  

• Je hebt ervaring met Excel en SPSS. 

• Je hebt specifieke kennis en ervaring met het werken met kwantitatieve databestanden. 

• Je werkt methodisch en gestructureerd en kunt goed plannen en organiseren. 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.  

• Je werkt zorgvuldig en nauwgezet. 

• Je hebt een flexibele houding, kunt omgaan met veranderingen en snel schakelen tussen diverse 

werkzaamheden. 

• Je bent leergierig en gericht op samenwerken. 

• Je hebt affiniteit met het werk van RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam en de onderwerpen gelijke 

behandeling, discriminatie, integratie en (lhbti-) emancipatie. 

• Je bent op korte termijn beschikbaar. 

 

Wat biedt RADAR  

• Een tijdelijk contract van een jaar, met perspectief op verlenging bij voldoende opdrachten en 

goed functioneren. 

• Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de cao Sociaal Werk, inschaling in schaal 7.  

• Samenwerking in een multidisciplinair team van onderzoekers, communicatiemedewerkers en 

netwerkers.  

• Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief binnen het team. 

• Een professionele werkomgeving binnen een maatschappelijk betrokken werkveld. 

 

 

 

Sollicitatie 

Stuur je sollicitatie uiterlijk 20 augustus 2018 aan: RADAR, t.a.v. Conny Durand, via 

c.durand@radar.nl. Ons spamfilter is vrij strak afgesteld, met name hotmail-adressen worden soms 

geweigerd. Gebruik een leesbevestiging.  

De gesprekken met sollicitanten worden gehouden op vrijdag 31 augustus 2018. Je krijgt hierover 

uiterlijk 24 augustus 2018 bericht.  

 

Meer informatie 

Voor (inhoudelijke) vragen over deze vacature, kun je contact opnemen met Rob Witte via  

06-51163930 of r.witte@art1.nl. 

 

Meer informatie over onze organisaties is te vinden op www.radar.nl, www.art1.nl, 

www.idemrotterdam.nl. 

We moedigen in het bijzonder mensen die onder de doelgroepen van social return vallen, aan om te 

reageren.  

RADAR heeft het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf getekend en is lid van  

010inclusief, het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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