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3  Voorwoord

  Voorwoord

Medio 2008 startten Politieacademie en het Landelijk ExpertiseCentrum 
Diversiteit het lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit. Een 
lectoraat aan de Politieacademie geeft altijd een tijdelijke impuls aan een 
actueel en strategisch thema binnen de politie. Per 1 januari 2011 komt 
er met het vertrek van Sjiera de Vries een – in ieder geval voorlopig – eind 
aan het lectoraat. Op dit moment bezinnen wij ons, met het politieveld, 
op de vraag of en zo ja hoe het lectoraatwerk een vervolg gaat krijgen. 
Vast staat dat het thema ook in de toekomst van groot belang blijft voor 
de politie. Het is ook aan de politieorganisatie en iedere agent om zich 
hier van bewust te zijn.

Diversiteit en multicultureel vakmanschap zijn van belang voor de 
legitimiteit en de effectiviteit van de politie. Een divers samengestelde 
politie is immers een voorwaarde om te kunnen acteren in de steeds 
complexere context van de huidige samenleving. Diversiteit draait om 
alle facetten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Competen-
ties die elkaar complementeren: dat is de essentie. Daarnaast worden er 
onder de noemer van multicultureel vakmanschap eisen gesteld aan de 
competenties van de individuele politieagent die als professional eigen 
keuzes moet maken in steeds verschillende omstandigheden. 

In een periode van 2 ½ jaar heeft het lectoraat een hoop bereikt op ge-
noemde thema’s. Sjiera de Vries is er in geslaagd zowel de politie als 
het politieonderwijs te verrijken met nieuwe kennis en inzichten. Dit 
afscheidsboek geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten en de 
wijze waarop deze doorwerking hebben gevonden binnen praktijk en 
onderwijs. Een goed voorbeeld van die doorwerking is de bijdrage van 
het lectoraat aan de leerlijn multicultureel vakmanschap, die inmiddels 
is geïmplementeerd binnen het politieonderwijs. Maar ook een onder-
zoek als ‘allochtonen naar de top’ heeft tot belangrijke inzichten geleid. 
Zo is het voor leidinggevenden van groot belang dat zij talenten van 
medewerkers weten te (h)erkennen en stimuleren. 
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  Dankwoord
Sjiera de Vries

Op 14 juli 2008 ben ik gestart met het lectoraat Multicultureel Vak-
manschap & Diversiteit aan de Politieacademie. Uitgangspunt van de 
Politieacademie is dat haar lectoren niet alleen actief zijn in het politie-
veld maar ook daarbuiten. In mijn geval betekende dit dat ik naast het 
lectoraat mijn eigen onderzoeks- en adviesbureau startte. Een mooi idee, 
maar in de praktijk bleken zowel lectoraat als eigen bureau meer inzet 
te vragen dan een halve werkweek. Doorgaan met beide betekende voor 
mij twee dingen half doen. Dat voelde onbevredigend, een keus werd 
onvermijdelijk. Ik heb besloten om met te gaan concentreren op mijn 
eigen bureau.

Nu er na 2 ½ jaar een eind komt aan mijn tijd als lector kijk ik graag 
met u terug naar wat we allemaal gedaan hebben in deze periode. Onze 
ervaring hebben we in het kort beschreven in dit boekje. Daarmee kijken 
we ook meteen naar de toekomst, want met dit boekje dragen wij onze 
kennis en ervaring over aan de mensen die verder gaan met het thema 
multicultureel vakmanschap en diversiteit in de politieorganisatie. Ik 
hoop daarbij nog regelmatig een rol te kunnen spelen, maar dan vanuit 
een andere functie, net als in de tijd van voor mijn lectoraat. Want het 
thema blijft actueel, en mijn interesse ervoor is ook nog niet verminderd.

Veel dank!
Een lectoraat bestaat niet alleen uit een lector. Sterker, zonder de inzet 
van een veel grotere groep mensen kan een lectoraat niet bestaan. Ik 
maak graag van de gelegenheid gebruik om alle mensen die in de afge-
lopen jaren op enige wijze hebben meegewerkt aan (producten van) het 
lectoraat te bedanken. Het liefst zou ik iedereen noemen. Dat zou echter 
een erg lange lijst namen opleveren, en bovendien zou ik hiermee een 
groot risico nemen. Immers, in zo’n grote reeks is de kans om iemand te 
vergeten wel erg groot. Dat wordt altijd pijnlijk voelbaar op het moment 
dat een tekst bij de drukker ligt. Juist dan dringen zich ineens namen 
op die erin hadden gemoeten! Om me die frustratie te besparen volsta 
ik hier met een algemeen woord van dank, en het noemen van slechts 
een beperkt aantal personen. Met daarbij een welgemeend excuus aan de 
mensen die ik vergeet te noemen.

Namens het College van Bestuur van de Politieacademie dank ik Sjiera 
voor haar inzet en de bijdrage die zij op het terrein van diversiteit en 
multicultureel vakmanschap voor de politie heeft gehad. Gelukkig blijft 
zij in de toekomst ook buiten de Politieacademie actief op dit terrein. Ik 
wens haar daarbij veel succes.

Prof. dr. Pieter Tops,
Lid College van Bestuur Politieacademie
Portefeuillehouder kennis en onderzoek 
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Allereerst gaat mijn dank uit naar Aukje Kramps, die als management-
assistent vanaf het begin zo’n belangrijke spilfunctie vervulde voor het 
lectoraat. Vervolgens een speciaal woord van dank voor Marianne Kui-
per, managementassistent van het LECD maar vooral ook lunchpartner 
en praatpaal. En dan natuurlijk alle andere managementassistenten, van 
zowel de lectoraten als van het LECD. Het was fijn dat er altijd iemand 
was om mee te kletsen, en fijn dat ik bij afwezigheid van Aukje een be-
roep op jullie kon doen. Ook voor onze controllers past niets dan lof. 
Christiaan de Graaf en Arjan Katoele, ik heb er bewondering voor hoe 
jullie met veel geduld en tact steeds weer onze financiële vragen weten 
te beantwoorden! De service vanuit de mediatheek was tenslotte altijd 
bijzonder snel en accuraat. Bedankt, Paul Kroes, Wycher Boneschansker 
en anderen!

Dan komen we bij Ron Starreveld, sinds maart mijn programmamana-
ger. Ingehuurd als ondersteuner, en daar is hij goed in! Maar met zijn 
enorme enthousiasme en niet aflatende stroom ideeën  over wat we ook 
nog zouden kunnen en moeten heeft Ron ook een belangrijke bijdrage 
geleverd aan mijn besluit om te stoppen. Het werd steeds duidelijker dat 
we met twee halve aanstellingen nog niet in de buurt van onze ambities 
konden komen.

In een eerder stadium heeft Rodney Bos me geholpen om het lectoraat 
op poten te zetten. Ook hij deed dit met veel enthousiasme en inzet, 
waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.

Bij de verschillende onderzoeken die we vanuit het lectoraat hebben 
uitgevoerd heb ik kunnen kennismaken met een aantal enthousiaste en 
kundige onderzoekers. Dank hiervoor Ronald van der Wal, Nicolien Kop, 
Lidia Flentrop, Salima el Guada, Maaike de Graaff, Fouad el Adel, Aart de 
Zeeuw, Anton van Dijk en Rob Witte. Maar het bood ook de gelegenheid 
om de banden weer aan te halen met oude bekenden. Gerrit van Roekel, 
Laura Keijzer, Thijs Winthagen, Margit van der Steen en Hanneke Moo-
nen, het was wederom heerlijk om met jullie te mogen werken! Door de 
samenwerking rond het onderwijs kon ik weer genieten van de inbreng 
van twee oude bekenden, Ilona Duijs en Imran Cinar. Maar ook van vele 
anderen, waarbij ik volsta met het noemen van Alex Klaverdijk, Tonnie 
Luii, Herman Reuvers en René Bakker. Ook verschillende studenten 
hebben mij erg geïnspireerd, het was leuk met jullie te werken.

Bij het LECD kon ik altijd terecht voor inspiratie. Alle medewerkers daar 
hebben hierbij hun speciale rol gespeeld. Maar Anneke Nahumury toch 
wel het meest, als directeur, maar vooral ook sparring partner en ideeën-
generator. Ditzelfde geldt voor haar voorganger, Bert Poelert, die vooral 
bij de start van het lectoraat een inspirerende rol heeft gespeeld. Ook de 
door het LECD georganiseerde bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld van de 
‘denktank cultuur’ waren steeds weer een bron van energie en nieuwe 
ideeën.

Maar er waren meer inspiratiebronnen en clubjes om het hart bij op te 
halen. Ik dank daarvoor mijn kenniskring, de lectoren en programma- 
managers, de beleidsmedewerkers diversiteit van de korpsen, de mede-
werkers van Politietop Divers, het ‘Amerika-clubje’  en de begeleidings-
commisie van het onderzoek ‘Allochtonen naar de top’ onder voorzitter-
schap van Martin Sitalsing. Fijn om met zo veel enthousiaste mensen te 
mogen werken!

Dank natuurlijk ook voor het College van Bestuur en de directie OK&O. 
Ze hebben me hun vertrouwen geschonken om met het lectoraat aan de 
slag te gaan en waar nodig meegedacht en ondersteund. Ik wil daarbij 
met name Erica de Heus bedanken voor de professionele maar vooral 
ook zeer warme manier waarop ze me heeft geholpen om een keus te 
maken. Ook Ineke Stam en Magda Berndsen wil ik bedanken, zonder 
hen was er waarschijnlijk nooit een lectoraat Multicultureel Vakman-
schap & Diversiteit geweest!

Tot slot
Het schrijven van dit dankwoord geeft me een dubbel gevoel. Waarom 
neem ik afscheid van al deze fantastische mensen? Ik hoop dan ook dat 
het geen echt afscheid is, alleen een verandering van verhoudingen. We 
zijn straks niet langer collega’s, ik ben niet langer lector, maar ik hoop 
dat daarmee onze samenwerking niet ten einde is. Dus bedankt, maar 
vooral ook: tot ziens!

Sjiera de Vries
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1  Inleiding
Sjiera de Vries 

Op 14 juli 2008 is het lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversi-
teit van de Politieacademie van start gegaan. Om organisatorische rede-
nen wordt het lectoraat per 1 januari 2011 stilgelegd. Of dat definitief is, 
of in afwachting van een nieuwe lector, is op het moment van schrijven 
van dit boek nog niet bekend. Het stilleggen van het lectoraat leek ons 
een gepast moment op terug te kijken op wat er in de afgelopen tweeën-
eenhalf jaar binnen het lectoraat is bereikt. Dat doen we in dit boekje. 
In dit eerste hoofdstuk beschrijven we de aanleiding voor het oprichten 
van het lectoraat en de doelstelling ervan, en geven we een overzicht 
van de verschillende werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Daarna wor-
den in vier afzonderlijke hoofdstukken vier onderzoeken die binnen het 
lectoraat zijn uitgevoerd kort beschreven. Uitgebreidere verslagen van 
de onderzoeken kunt u lezen in de onderzoeksrapportages die hierover 
zijn verschenen. 1

Waarom een lectoraat Multicultureel Vakmanschap en Diversiteit?

Het lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit is opgericht 
naar aanleiding van een aantal snelle veranderingen in de Nederlandse 
samenleving, en daarmee in het werkveld van de Nederlandse politie. 
Eén van die veranderingen betreft de diversiteit van de bevolking, die 
steeds verder toeneemt. De huidige processen binnen bijvoorbeeld wijk-
politie, noodhulp, opsporing en publiekservice/intake sluiten niet altijd 
aan bij de vele culturen, gewoonten en opvattingen van mensen in onze 
samenleving. 

De toenemende diversiteit vraagt om een nieuwe manier van werken, 
waarin multicultureel vakmanschap een belangrijke rol speelt.2 Ook 
vraagt het om diversiteit in de eigen organisatie. Een divers personeels-

1 De onderzoeksverslagen zijn onder andere te downloaden bij PKN en de mediatheek van de 
Politieacademie. Gedrukte versies van de rapporten zijn, zolang de voorraad strekt, te bestellen 
bij Aukje.Kramps@politieacademie.nl

2 Zie de Vries (2009) voor een uitgebreidere bespreking van dit punt.
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bestand draagt bij aan een beter optreden in situaties waarin een multi-
culturele aanpak vereist is. Tegelijk wordt de Nederlandse arbeidsmarkt 
steeds diverser door de toegenomen participatie van vrouwen, ouderen, 
allochtonen en anders-validen. Ook deze ontwikkeling maakt het voor de 
politie belangrijk om haar personeelsbeleid meer af te stemmen op de 
diversiteit in de Nederlandse samenleving.

Activiteiten lectoraat

Het lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit heeft zich als 
doel gesteld kennis te ontwikkelen die de politieorganisatie steunt in 
haar omgang met de multiculturele samenleving. Het lectoraat streeft er 
daarnaast naar de opgedane kennis te verspreiden in de politiepraktijk 
en binnen de Politieacademie. Ook werkt het lectoraat aan borging van 
de opgedane kennis in het politieonderwijs. Hieronder beschrijven we 
wat er op deze gebieden zoal gedaan is in de afgelopen tweeëneenhalf 
jaar.

Ontwikkelen van kennis
Het ontwikkelen van kennis is de basistaak van een lectoraat. Het lecto-
raat Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit heeft dan ook verschil-
lende onderzoeken uitgevoerd. Een aantal daarvan wordt in dit boekje 
beschreven. Dat betreft allereerst een onderzoek naar de doorstroom van 
allochtone politiemensen naar leidinggevende functies (de Vries, van der Wal, 
Keijzer & Kop, 2010). In dit onderzoek, dat is uitgevoerd op initiatief van 
Politietop Divers, LECD en het lectoraat, stond de vraag centraal welke 
factoren die doorstroom bevorderen dan wel belemmeren. Doel van het 
onderzoek was te komen tot concrete aanbevelingen die de politieorgani-
satie kunnen helpen om haar doelstelling van evenredige vertegenwoor-
diging van allochtonen op alle niveaus van de organisatie te bereiken. De 
resultaten van dit onderzoek vindt u in hoofdstuk 2 van dit boek.

Twee andere onderzoeken die we hebben uitgevoerd hebben betrekking 
op het omgaan met multiculturele dilemma’s. Politiemensen worden regel- 
matig geconfronteerd met situaties waarin niet duidelijk is hoe ze 
moeten handelen omdat er verschillende belangrijke waarden in het 
geding zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag of een moslima een 
hoofddoek mag dragen bij haar uniform. Hier botsen de vrijheid van 

godsdienstbeleving en de neutraliteit van het politie-uniform. In onze 
onderzoeken hebben we enerzijds gekeken welke denklijnen en argumen-
ten politiemensen gebruiken bij het omgaan met dergelijke dilemma’s 
(van der Wal & de Vries, 2010). Daarnaast hebben we een onderzoek uit-
gevoerd naar wat al bekend is over hoe de besluitvorming over dergelijke 
dilemma’s het beste kan worden vormgegeven (Moonen, 2010). Deze 
onderzoeken worden besproken in hoofdstuk 3 en 4.

Het vierde onderzoek dat we in dit boek bespreken betreft het leren van de 
inzet van de expertgroep van het LECD (Winthagen e.a., 2011). Deze groep, 
bestaande uit multiculturele vakmensen uit verschillende korpsen, kan 
door korpsen worden ingeschakeld om hen te helpen bij problemen met 
een multiculturele achtergrond. Wij hebben onderzocht wat er blijft han-
gen van de kennis die door de expertgroep wordt binnengebracht en hoe 
het ontvangende korps die kennis borgt. De resultaten van dit onderzoek 
vindt u in hoofdstuk 5.

Naast deze vier onderzoeken zijn binnen het lectoraat nog twee andere 
onderzoeken uitgevoerd. Het ene betreft een evaluatie van de Regionale 
Discriminatie Overleggen. Op verzoek van de landelijke expertisecentra 
diversiteit van de politie en het OM, en van Art. 1, heeft het lectoraat, 
samen met drs. Salima El Guada, gekeken hoe deze overleggen vorm 
krijgen en op welke punten verbetering mogelijk is. Omdat dit onder-
zoek vooral ten dienste staat van de verbetering van de werking van de 
Overleggen worden de uitkomsten niet beschreven in dit boekje. 

Tenslotte heeft drs. Lidia Flentrop voor het lectoraat een onderzoek uit-
gevoerd naar hoe er op de Politieacademie gedacht en geschreven wordt over 
multicultureel vakmanschap en diversiteit (Flentrop, 2010). De uitkomsten 
van dit onderzoek zijn beschreven in een uitgebreid rapport, en daar-
naast samengevat in een brochure (Flentrop & de Vries, 2010). Omdat er 
al een korte versie van het onderzoeksverslag beschikbaar is hebben we 
dit onderzoek niet nader beschreven in dit boekje.

Overdragen van kennis
Kennis verzamelen is leuk, maar het wordt pas nuttig als de kennis wordt 
overgedragen, als hij breed toegankelijk wordt voor eenieder die er in 
geïnteresseerd is. Binnen het lectoraat hebben we daar aan gewerkt door 
onze onderzoeken te publiceren en beschikbaar te stellen op PKN en via 
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de mediatheek van de Politieacademie. Dit geldt niet voor het onderzoek 
waarin de Regionale Discriminatie Overleggen zijn geëvalueerd. Deze 
kennis was bedoeld voor een heel specifieke doelgroep, en is dus ook 
vooral naar hen gecommuniceerd.

Naast het publiceren van de onderzoeksverslagen zijn de rapportages 
ook in diverse settings besproken. Zo zijn rond de studie ´Allochtonen 
naar de top´ verschillende workshops georganiseerd. Deze hadden niet 
alleen tot doel onze kennis over te dragen, maar vooral ook om, op basis 
van de bevindingen, samen met de aanwezigen suggesties te formuleren 
om de doorstroom van allochtone medewerkers te bevorderen. Ook de 
overige onderzoeken zijn bij diverse bijeenkomsten gepresenteerd. 

Behalve over onze eigen onderzoeken hebben we ook gepubliceerd over 
andere al beschikbare kennis over multicultureel vakmanschap en diver-
siteit. Zo bevat de rede die de lector hield ter ere van haar installatie 
een overzicht van wat bekend is over het belang van diversiteit, en van 
de processen die het werken met diversiteit zo lastig maken (de Vries, 
2009). Ook wordt in deze rede verwezen naar wat bekend is over het 
beter omgaan met diversiteit, met andere woorden: de basis van multi-
cultureel vakmanschap wordt uit de doeken gedaan.

Naast deze publicatie is onder verantwoordelijkheid van het lectoraat 
een boekje verschenen waarin de belangrijkste theorieën op het gebied 
van multicultureel vakmanschap en diversiteit kort beschreven worden 
(Keijzer & van Wijk, 2011). Dit boekje is bedoeld om docenten wegwijs 
te maken in de belangrijkste theorieën op het gebied van omgaan met 
diversiteit en multicultureel vakmanschap. Om het boekje toegankelijk 
te maken bevat het veel voorbeelden uit de politie- en de onderwijsprak-
tijk. En voor wie meer wil weten bevat het boekje suggesties om verder 
te lezen.

Tenslotte is, onder redactie van het lectoraat, een boekje gepubliceerd 
over de bevindingen van een studiereis naar de VS en Canada (de Vries, 
2009). Tijdens deze reis, waaraan een aantal medewerkers afkomstig uit 
diverse gelederen van de politieorganisatie en een medewerker van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie deelnamen, 
hebben we veel geleerd over hoe de politie in deze landen omgaat met di-
versiteit. Met vereende krachten is deze kennis beschreven en gebundeld.

Netwerken en meedenken
Er zijn binnen (maar ook buiten) de politie veel mensen bezig met de 
thema’s multicultureel vakmanschap en diversiteit. De lector en de 
programmamanager hebben binnen verschillende netwerken en bijeen-
komst hun kennis en ervaring met anderen uitgewisseld. Door deze uit-
wisseling, en door mee te denken met elkaars projecten en activiteiten, 
is wederzijds gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Een van 
de meest interessante activiteiten in dit kader was wellicht de gastrol van 
de lector in de SER-commissie die een advies heeft voorbereid over het 
omgaan met diversiteit in arbeidsorganisaties (SER, 2009). 

Een belangrijk platform voor uitwisseling was de kenniskring die rond 
het lectoraat is opgezet. In deze kring waren zo’n 40 mensen verenigd, 
afkomstig van zowel de Politieacademie als korpsen, maar ook van buiten 
de politieorganisatie. Regelmatig kwamen zij bijeen om de activiteiten 
van het lectoraat te bespreken, maar ook om meer algemeen kennis en 
ervaring op het gebied van multicultureel vakmanschap en diversiteit uit 
te wisselen. Deze bijeenkomsten, die over het algemeen bezocht werden 
door zo’n 20 mensen, waren steeds levendig en inspirerend.

Vanuit het lectoraat is regelmatig een vertegenwoordiger aanwezig 
geweest bij de bijeenkomsten van de diversiteitsmedewerkers van de 
korpsen. Ook is een actieve bijdrage geleverd aan een ‘denktank’ van het 
LECD over de organisatiecultuur binnen de politie. Daarnaast nam het 
lectoraat deel aan vele andere bijeenkomst die binnen de Politieacade-
mie of de Politieorganisatie in bredere zin georganiseerd werden over 
multicultureel vakmanschap en diversiteit.

Investeren in onderwijs
Vanuit het lectoraat is op verschillende manieren een bijdrage geleverd 
aan het onderwijs binnen de Politieacademie. Die bijdrage bestond 
onder andere uit een serie colleges binnen het Masterprogramma van 
de academie, en het begeleiden van scripties van studenten van deze 
opleiding. Daarnaast zijn verschillende colleges verzorgd voor groepen 
docenten van de Politieacademie die meer wilden weten over multicultu-
reel vakmanschap of specifieke onderdelen daarvan, zoals leidinggeven. 
Naast het verzorgen van onderwijs binnen de Politieacademie heeft de 
lector ook verschillende gastcolleges verzorgd bij andere instellingen, 
zoals de universiteiten van Tilburg, Utrecht en Amsterdam (VU). 
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Een meer indirecte bijdrage aan het onderwijs in multicultureel vakman-
schap en diversiteit op de Politieacademie leverde het lectoraat tijdens 
verschillende overleggen met de mensen die zich bezighielden met het 
uitwerken van de leerlijn multicultureel vakmanschap voor het MBO-
onderwijs van de Politieacademie, of met ander onderwijs op dit gebied. 
Ook het eerder genoemde theorieboekje voor docenten noemen we in dit 
kader graag nogmaals.

En nu

Het lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit wordt per  
1 januari 2011 stilgelegd. De lector verlaat de Politieacademie om zich 
volledig te kunnen wijden aan haar eigen onderzoeks- en adviesbureau. 
De producten zijn opgeleverd, de kasten geleegd. Daarmee komt echter 
geen einde aan de activiteiten op de Politieacademie rond deze thema’s. 
Het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD) gaat onvermoeibaar 
door, en ook elders bruist het van de activiteiten. Docenten zijn enthou-
siast aan de slag met het verder vormgeven van het onderwijs op dit 
gebied. In de overige lectoraten worden multicultureel vakmanschap en 
diversiteit als belangrijke aandachtspunten meegenomen in onderzoe-
ken. Kortom: er is nog volop beweging!

Allochtonen naar de top



2 Allochtonen naar de top:
Onderzoek naar factoren die de doorstroom van 
allochtone politiemensen bevorderen3

Sjiera de Vries, Ronald van der Wal en Laura Keijzer

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van een onderzoek naar 
de factoren die de doorstroom van allochtone politiemensen bevorderen 
(de Vries, van der Wal, Keijzer & Kop, 2010). Uit het onderzoek blijkt dat 
allochtone medewerkers die zijn doorgestroomd naar een leidinggeven-
de positie dit vooral toeschrijven aan hun eigen ambitie en inzet. Ze zien 
slechts een beperkt effect van een op doorstroom van allochtonen gericht 
beleid van de organisatie. De houding van de korpsleiding en de directe 
leidinggevende heeft volgens hen meer invloed, evenals beeldvorming 
over allochtonen in de organisatie. Die beelden worden positiever, en 
ook de organisatiecultuur ontwikkelt zich in een positieve richting, maar 
op beide vlakken is verbetering gewenst. Tenslotte wordt er op gewezen 
dat het voor doorstroom van groot belang is te beschikken over een groot 
en gevarieerd netwerk in de organisatie. 

Inleiding

Al 30 jaar streeft de politie naar diversiteit in haar personeelsbestand. 
Gerichte acties om te komen tot meer etnische diversiteit stammen uit 
de jaren tachtig van de vorige eeuw, activiteiten om meer vrouwen aan 
te trekken zijn nog ouder. Er zijn verschillende redenen voor dit streven 
(Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, 2009):
1. Legitimiteit: een politieorganisatie waarin de samenleving zich niet 

herkent loopt het risico haar legitimiteit te verliezen en daarmee haar 
draagvlak;

2. Effectiviteit: een divers samengestelde politie kan effectiever optre-
den in een diverse samenleving;

3. Arbeidsmarkt: om te kunnen beschikken over voldoende gekwalifi-
ceerde medewerkers moet de gehele arbeidsmarkt worden benut.

3 Dit hoofdstuk verscheen in een iets andere vorm eerder als artikel in het Tijdschrift  
voor de Politie.
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Steeds meer aandacht is er voor een vierde reden: divers samengestelde 
teams komen, indien goed gemanaged, tot betere en meer creatieve 
oplossingen voor problemen (de Vries et al., 2005). Zorgen voor meer 
diversiteit op alle niveaus in de organisatie draagt dus bij aan beter po-
litiewerk. 

Het streven naar een diverse personeelssamenstelling richt zich met 
name op sekse en etnische afkomst. Hoewel de activiteiten rond diversi-
teit zich aanvankelijk met name richtten op de werving van nieuwe me-
dewerkers kwam er langzamerhand steeds meer aandacht voor behoud 
(voorkomen van uitstroom) en doorstroom. 
De doorstroom naar hogere leidinggevende posities verloopt echter bij 
zowel vrouwen als allochtonen minder vlot dan gewenst. In 2007 heb-
ben de Minister van Binnenlandse Zaken en de korpsbeheerders daarom 
specifieke afspraken gemaakt om de diversiteit in de hoogste regionen 
van de organisatie te bevorderen. Deze afspraken betreffen zowel het 
verbeteren van de doorstroom als het stimuleren van zij-instroom op 
hogere posities.
Om effectieve maatregelen te kunnen nemen om de doorstroom te be-
vorderen is het belangrijk om inzicht te hebben in het proces van door-
stroom: welke factoren werken bevorderend, welke belemmeren vooral. 
Eerder is al onderzocht welke factoren bij vrouwen van belang zijn (Kop 
& van der Wal, 2008), naar de doorstroom van allochtonen was nog geen 
landelijk onderzoek verricht. Politietop Divers, lectoraat Multicultureel 
Vakmanschap & Diversiteit en LECD hebben hun krachten gebundeld 
om een dergelijk onderzoek uit te voeren. 

Stand van zaken: de cijfers

Het personeelsbestand van de Nederlandse politie bestaat voor 6,8% 
uit allochtone medewerkers (tabel 1). Bij de executieve medewerkers 
is dat cijfer lager dan bij de administratieve medewerkers. De meeste  
allochtone medewerkers zijn werkzaam in de lagere loonschalen (t/m 
schaal 8). 

Tabel 1: percentage allochtone medewerkers Nederlandse politie, 2009

Gehele personeelsbestand 6,8%

Executieve medewerkers 5,9%

Administratieve medewerkers 9,1%

Schaal 1-8 7,5%

Schaal 9-12 4,4%

Schaal 13 en hoger 4,7%

Doorstroomcijfers over de afgelopen jaren laten zien dat de kansen van 
allochtone en autochtone medewerkers om door te stromen naar een 
hogere schaal niet veel verschillen. In eerdere jaren waren de kansen 
van allochtone medewerkers om door te stromen vaak iets groter dan 
die van autochtone medewerkers, bij de laatste meting waren de kansen 
nagenoeg gelijk (figuur 1).

Figuur 1: Doorstroomkans naar hogere schaal, allochtoon en autochtoon 
(bron: LECD, 2009)

Dat de doorstroomkansen van allochtonen gelijk zijn aan die van au-
tochtonen is op zich positief, maar met gelijke doorstroomkansen wordt 
geen inhaalslag gemaakt. De bestaande ondervertegenwoordiging van 
allochtone medewerkers in hogere posities in de organisatie zal zo nog 
lange tijd blijven bestaan. Dat is niet de bedoeling, zoals blijkt uit de eer-
der genoemde afspraken die gemaakt zijn met de Minister. Tijd dus voor 
een zoektocht naar factoren die de doorstroom van allochtone mede- 
werkers bevorderen.
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Opzet onderzoek

Om te achterhalen wat succesfactoren zijn bij de doorstroom van 
allochtone medewerkers hebben we een onderzoek uitgevoerd onder al-
lochtone medewerkers die het gelukt is om door te stromen naar hogere 
posities (schaal 9 of hoger) in de organisaties. Het onderzoek richtte 
zich op zowel medewerkers met executieve functies als op hun niet-exe-
cutieve collega’s. In totaal hebben 42 medewerkers uit onze doelgroep 
een vragenlijst ingevuld en zijn er 12 medewerkers en 3 ex-medewerkers 
geïnterviewd.

Resultaten

Eigen ambitie en inzet belangrijker dan beleid
De mensen die deelnamen aan ons onderzoek zijn tevreden met wat 

ze bereikt hebben in hun loopbaan, ze hebben hun ambities kunnen 
waarmaken. Ze zijn ook ambitieus: 40% heeft plannen om binnen twee 
jaar door te stromen naar een hogere functie. De respondenten zien 
hun succes vooral als resultaat van hun eigen motivatie en ambitie: het 
is vooral hun eigen inzet die hen bracht waar ze zijn. Ze hebben niet 
de indruk dat een op doorstroom van allochtonen gerichte beleid van 
het korps of op landelijk niveau een cruciale rol heeft gespeeld. Het is 
hooguit een steuntje in de rug: prettig, maar ook niet doorslaggevend.
Zij wijzen in dit kader op een lastige paradox: enerzijds is volgens 
de respondenten een meer gericht beleid nodig om te komen tot een 
evenredige vertegenwoordiging van allochtonen in alle regionen van de 
organisatie. Anderzijds hebben zij vaak last van dergelijk beleid. Het 
leidt tot jaloezie bij collega’s en tot onderwaardering van allochtone me-
dewerkers omdat hun succes wordt toegeschreven aan het beleid en niet 
aan de eigen kwaliteiten. Men pleit dan ook voor een genuanceerd en 
gericht beleid, dat ook echt effectief is. Over de huidige vorm wordt ge-
zegd dat men vooral de negatieve bijwerkingen ervaart, maar nauwelijks 
het bedoelde positieve effect op loopbaankansen.

Meer aandacht voor herkennen, benutten en ontwikkelen kwaliteiten
Een belangrijk argument voor het streven naar diversiteit in de poli-
tieorganisatie is dat hiervan een kwaliteitsimpuls wordt verwacht. Ook 
verwacht men met medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond 

multicultureel vakmanschap binnen te halen. Onze respondenten zijn 
van mening dat zij inderdaad een bijdrage leveren aan deze kwaliteitsim-
puls, maar dat die bijdrage nauwelijks herkend wordt in de organisatie. 
Ook worden hun specifieke kwaliteiten nauwelijks ingezet of ontwikkeld. 
Zij geven overigens ook aan dat dit niet alleen geldt voor aan diversiteit 
gerelateerde kwaliteiten. Volgens hen worden specifieke kwaliteiten van 
medewerkers in de politieorganisatie over het algemeen te weinig benut 
en ontwikkeld. 

Steun korpsleiding en eigen leidinggevende belangrijker dan beleid
Onze respondenten geven aan dat de houding van de korpsleiding en 

van de eigen leidinggevende doorslaggevend zijn bij de doorstroom van 
allochtonen. Als de korpsleiding, in woord en daad, duidelijk aangeeft te 
streven naar meer diversiteit, dan volgt actie. De ondersteuning van de 
eigen leidinggevenden is cruciaal omdat beslissingen over doorstroom, 
maar ook over bijvoorbeeld scholing, via hen lopen. Leidinggevenden 
kunnen volgens onze respondenten veel meer doen om hun medewer-
kers te stimuleren en te ondersteunen bij het vormgeven van hun loop-
baan. Opvallend is ook dat veel respondenten aangeven op enig moment 
in hun loopbaan te zijn tegengewerkt door hun leidinggevende. Ook 
wordt veel melding gemaakt van het niet herkennen van talent, en met 
name niet van talent dat net een wat andere vorm heeft dan waar men in 
de organisatie aan gewend is.  

Organisatiecultuur heeft grote invloed en wordt beter
In het verleden is vaak gewezen op de negatieve invloed van de or-

ganisatiecultuur van de politie op de positie en kansen van allochtone 
politiemensen. Onze respondenten onderkennen het belang van deze 
factor. Zo speelt volgens hen de organisatiecultuur een belangrijke rol 
bij de uitstroom van allochtonen. Tegelijk geeft een aanzienlijk deel van 
de respondenten aan de huidige organisatiecultuur positief te waarde-
ren. Zij signaleren een positieve ontwikkeling, waardoor de positie en 
kansen van allochtone medewerkers verbeteren. Desondanks merken zij 
dat allochtonen nog te veel moeten knokken om gezien te worden, en te 
vaak geconfronteerd worden met vervelende grappen en opmerkingen. 
Zowel de direct leidinggevenden als de korpsleiding kunnen volgens de 
respondenten veel doen aan het verbeteren van organisatiecultuur en 
omgangsvormen. Hun houding verklaart volgens de respondenten de 
grote verschillen in organisatiecultuur tussen, maar ook binnen korpsen.
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Negatieve beelden en discriminatie werken remmend 
Hoewel de respondenten positief zijn over de ontwikkeling van de 

organisatiecultuur wordt ook expliciet aangegeven dat de cultuur nog 
niet is zoals men zou willen. Respondenten worden nog steeds gecon-
fronteerd met discriminatie, en ze hebben de indruk dat allochtonen in 
de organisatie minder kansen hebben dan autochtonen. Zij wijzen met 
name op de negatieve beelden die er nog steeds bestaan over (de kwali-
teiten van) allochtone medewerkers. Die beelden maken dat allochtone 
medewerkers zich extra moeten bewijzen. Ook hier wordt overigens 
veelal gewezen op een positieve trend naar minder discriminatie en 
meer nuance in de beeldvorming. Allochtone rolmodellen spelen hier 
een belangrijke rol. Enerzijds om de beelden van autochtone collega’s bij 
te stellen, anderzijds om de allochtone medewerkers te laten zien dat er 
ook voor hen veel mogelijk is in de organisatie.

Netwerken belangrijk 
In het onderzoek kwam het belang van netwerken op twee manieren 

aan de orde. Aan de ene kant wordt aangegeven dat het, voor een succes-
volle carrière binnen de politieorganisatie, van belang is te beschikken 
over een breed en gevarieerd netwerk binnen die organisatie. Tegelijk 
werd het belang van specifieke netwerken, bijvoorbeeld van allochtone 
medewerkers, benadrukt. Via dergelijke netwerken kunnen de specifie-
ke wensen en behoeften van de betreffende groep gebundeld worden en 
ze kunnen fungeren als spreekbuis voor de groep. Goed georganiseerde 
netwerken kunnen voor de korpsleiding een belangrijke meerwaarde 
hebben als sparringpartner.

Conclusie
Ons onderzoek laat zien dat om te zorgen voor meer doorstroom 

van allochtone politiemensen enerzijds de organisatie meer kansen kan 
bieden, en anderzijds de allochtone medewerkers meer kansen kunnen 
pakken. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid, wat aansluit bij de vi-
sie van de Nederlandse politie op de verhouding tussen werknemer en 
werkgever, zoals verwoord in de werkgeversvisie (Görtz & Schenkelaars, 
2008). 
De respondenten in ons onderzoek geven het goede voorbeeld: zij heb-
ben het heft in eigen handen genomen en hun eigen loopbaan geregis-
seerd. 

Ze hebben hun eigen kwaliteit optimaal ingezet, gezorgd dat zowel hun 
kwaliteit als hun ambitie zichtbaar waren, en een stevig netwerk om zich 
heen georganiseerd. Deze strategie werkt, en we kunnen hem dan ook 
van harte aanbevelen aan andere allochtone medewerkers die hogerop 
willen. Daarnaast willen we succesvolle allochtone medewerkers van 
harte uitnodigen om zichzelf zichtbaar te maken als rolmodel, omdat 
ook de aanwezigheid van rolmodellen de doorstroom bevordert.
Uit de verhalen van onze respondenten blijkt dat de randvoorwaarden 
die de politieorganisatie biedt om kansen te kunnen pakken nog niet 
optimaal zijn. Zo heeft de organisatie haar eigen ideaal van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de loopbaan nog niet vertaald in de gangbare 
procedures. Die gaan nog vooral uit van het initiatief van de organisatie 
en geven medewerkers weinig ruimte om zelf de regie te nemen. Het 
is tijd voor nieuwe procedures, waarbij medewerkers zich, los van de 
goedkeuring van hun leidinggevende, kunnen opgeven voor scholing of 
doorstroom. Daarnaast is het belangrijk dat de visie op wat kwaliteit is 
wordt verbreed, waardoor ook minder gangbare maar wel effectieve ma-
nieren van werken, waardering krijgen. Alleen dan kan multicultureel 
vakmanschap zich verder ontwikkelen en krijgen medewerkers die over 
dit vakmanschap beschikken de waardering die zij verdienen. Dit vraagt 
om een bredere visie op kwaliteit, maar ook om het ondersteunen van 
beoordelaars, leidinggevenden en docenten, in het leren herkennen van 
deze kwaliteiten. Dit kan middels training, maar ook het aanpassen van 
beoordelingscriteria is hierbij van belang.
De ervaringen van onze respondenten laten zien dat het belang en de 
urgentie van diversiteit en multicultureel vakmanschap nog niet echt 
zijn doorgedrongen in de organisatie. Of beter: in woorden wordt dit 
belang onderkend, maar dit komt niet voldoende tot uiting in de daden, 
in de dagelijkse praktijk. Multicultureel vakmanschap wordt nog te 
weinig als meerwaarde erkend en herkend, en daardoor worden ook de 
meerwaarde van diversiteit en het belang van diversiteit op alle niveaus 
van de organisatie niet voldoende gevoeld. Vanuit de korpsleiding zou 
deze ‘business case’ van diversiteit meer benadrukt moeten worden, zo-
wel in woorden als in daden. De korpsleiding moet explicieter aangeven 
dat diversiteit en multicultureel vakmanschap nodig zijn om als politie 
effectief te kunnen optreden in een diverse samenleving. Van een derge-
lijke interventie door de korpsleiding wordt door onze respondenten een 
veel groter effect verwacht dan van meer beleid. 
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Tegelijk vraagt het verder ontwikkelen van diversiteit en multicultureel 
vakmanschap om blijvende aandacht voor de organisatiecultuur. Daarin 
moet ruimte zijn voor een brede verscheidenheid aan mensen en moet 
krachtig worden opgetreden tegen discriminatie en ongewenste om-
gangsvormen.
De hiervoor besproken aanbevelingen bieden allochtone medewerkers 
meer ruimte voor doorstroom, maar zullen ook een gunstig effect heb-
ben voor veel autochtone medewerkers. Een investering in diversiteits-
beleid heeft dus een breed effect en leidt tot een betere kwaliteit van 
het politiewerk. We verwachten dan ook dat veel mensen de genoemde 
maatregelen steunen. Maar we weten ook dat de aandacht makkelijk 
verslapt, simpelweg omdat er zo veel onderwerpen zijn die de aandacht 
vragen. Daarom sluiten we af met een laatste aanbeveling: zorg voor een 
waakhond, een partij of persoon die in de gaten houdt dat afspraken 
worden uitgevoerd en zorgt dat er voortgang wordt geboekt.

Denklijnen bij  

culturele dilemma’s



3 Denklijnen bij culturele dilemma’s:
Een verkenning van de denklijnen van politiemensen 
bij culturele dilemma’s
Sjiera de Vries en Ronald van der Wal, in samenwerking met Gerrit 
van Roekel, buro Balans

Politiemensen worden regelmatig geconfronteerd met dilemma’s:  
situaties waarin zij moeten kiezen tussen meerdere alternatieven die alle- 
maal even (on-)aantrekkelijk zijn. Er is in dergelijke gevallen niet één 
juist alternatief dat overblijft na een logische afweging. De medewerker 
moet op basis van zijn eigen inzicht een inschatting maken van wat in 
dit geval de beste oplossing is. In de huidige multiculturele samenleving 
hebben veel dilemma’s een culturele dimensie. In dit onderzoek nemen 
we een aantal van deze culturele dilemma’s onder de loep (van der Wal & 
de Vries, 2010). We onderzoeken hoe politiemensen deze dilemma’s op-
lossen en wat hun overwegingen hierbij zijn. We zijn daarbij benieuwd 
of we denklijnen kunnen ontdekken en of deze ons kunnen helpen bij 
het opstellen van richtlijnen voor het omgaan met culturele dilemma’s.

Inleiding

In de afgelopen decennia is onze samenleving in een relatief korte 
tijd veranderd van een vrij overzichtelijke en eenduidige samenleving 
tot een complexe multiculturele samenleving. Deze multiculturele sa-
menleving kent niet alleen een grote etnische verscheidenheid, ook op 
andere vlakken zijn er grote cultuurverschillen. Te denken valt aan de 
verschillen tussen jong en oud, links en rechts, homo en hetero, man en 
vrouw. Deze verschillen zijn in de afgelopen decennia steeds uitgespro-
kener geworden. De verschillende culturen in onze samenleving kennen 
naast grote verschillen echter ook veel overeenkomsten (Van Peursen, 
1987; Woldring, 2006). 
De toenemende multiculturaliteit in de samenleving heeft ook gevolgen 
voor het politiewerk (zie bijv. de Vries, 2009). De politie staat 24 uur 
per dag in de frontlijn van de samenleving. Als geen ander wordt zij 
geconfronteerd met situaties waarin culturele verschillen een rol spelen. 
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Vaak gaat het daarbij om situaties waarin niet helder is wat goed of fout 
is, omdat de beoordeling afhangt van de waarden van waaruit er naar 
gekeken wordt. Mensen met verschillende culturele achtergronden kun-
nen over een zelfde situatie immers heel verschillend oordelen. Het is 
in dergelijke situaties bijna niet mogelijk een besluit te nemen dat door 
iedereen geaccepteerd wordt, en het is lastig om een positie te bepalen. 
Ook de eigen normen van de medewerker kunnen ter discussie staan en 
mogelijk botsen met die van de organisatie. Wat te doen?
Politiemensen worden regelmatig geconfronteerd met dergelijke cultu-
rele dilemma´s. Het vinden van de juiste oplossing hiervoor vraagt om 
veel inzicht, en fouten kunnen grote gevolgen hebben. Als betrokkenen 
of omstanders het gevoel krijgen dat de politiemedewerker hun normen 
en waarden niet respecteert kan dit een negatief effect hebben op de 
legitimiteit van de politie en het vertrouwen van de burgers in de politie. 
In het ergste geval ziet de burger de politie niet meer als “zijn” politie. 
Gezien de grote gevolgen die een foute beslissing kan hebben en de 
lastige afwegingen die gemaakt moeten worden lijkt het wenselijk om 
politiemensen te ondersteunen bij deze beslissingen. We zijn daarom 
op zoek naar richtlijnen die hen hierbij kunnen helpen. We denken 
daarbij niet aan een boekje met antwoorden, daarvoor verschillen situ-
aties onderling te veel. We willen een overzicht maken van de vragen 
die politiemensen zichzelf kunnen stellen als zij geconfronteerd worden 
met een cultureel dilemma. Vragen die hen helpen zicht te krijgen op de 
afwegingen die van belang zijn bij het maken van een keuze. We hopen 
zo de kwaliteit van het beslissingsproces te verbeteren, zonder beslis-
singen voor te koken: de medewerkers bepalen uiteindelijk zelf welke 
argumenten zij in de gegeven situatie relevant vinden.

Dilemma’s en pluralisme

De politieorganisatie heeft besloten om bij het omgaan met cultu-
rele dilemma’s zo veel mogelijk te werken vanuit het pluralisme (LECD, 
2008). Kort gezegd houdt die benadering in dat bij conflicten steeds 
gezocht wordt naar een oplossing die zo goed mogelijk past bij de cultu-
rele waarden van de verschillende partijen en derhalve voor alle partijen 
acceptabel is. Belangrijk bij deze manier van werken is dat de betrokken 
politiemedewerker de waarden van de verschillende partijen leert kennen. 

Dat betekent dus ook het kennen van de eigen waarden, of, in dit geval, 
de waarden van de politieorganisatie die hij vertegenwoordigt. 
In ‘Politie voor eenieder’ (LECD, 2008) wordt een aantal van deze waar-
den van de politieorganisatie verwoord. Allereerst wordt daarbij verwe-
zen naar de kernopdracht van de politie: 
“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in 
overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerke-
lijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze 
behoeven.” (artikel 2 Politiewet) 
Vervolgens worden twee zogenaamde ‘niet-onderhandelbare uitgangs-
punten’ vastgesteld: 
1. Het gelijkheidsbeginsel uit 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. 

2. Het beginsel van neutraliteit: de politie werkt voor een ieder en moet 
voor een ieder toegankelijk zijn. Zij dient zich dus te manifesteren 
als onpartijdig overheidsgezag. 

Voldoende houvast?

Politiemensen hebben dus ten minste drie ‘waarden’ die voor hen 
uitgangspunt dienen te zijn bij het omgaan met (culturele) dilemma’s. 
Wij denken echter dat er in de politiepraktijk veel meer van dergelijke 
‘waarden’ of niet-onderhandelbare uitgangspunten’ gehanteerd worden. 
Deels zijn die formeel vastgelegd, maar veel van deze waarden zijn in 
de praktijk tot stand gekomen. Niet iedereen zal dus dezelfde waarden 
hanteren, een situatie die volgens ons ongewenst is. 
We willen daarom zoeken naar gedeelde waarden, naar een overzicht 
van overwegingen die richting geven aan het keuzeproces, Het is niet 
onze bedoeling daarmee de beslissingsruimte van politiemensen in het 
omgaan met culturele dilemma’s weg te nemen. Dit lijkt ons niet alleen 
onwenselijk, maar ook niet mogelijk. Het belangrijkste kenmerk van een 
dilemma is immers dat er niet één juiste oplossing is. We denken echter 
wel dat het raadzaam is politiemensen meer richtlijnen mee te geven die 
hen kunnen helpen bij het nemen van een beslissing als zij geconfron-
teerd worden met dergelijke dilemma’s. 
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We denken overigens dat de  bedoelde richtlijnen grotendeels al bestaan, 
al zijn ze nergens formeel vastgelegd. Mensen handelen vanuit overtui-
gingen, die echter veelal impliciet en onuitgesproken blijven. Wij willen 
in dit onderzoek vaststellen vanuit welke overtuigingen nu beslissingen 
worden genomen rond culturele dilemma’s. Mogelijk kunnen deze 
overtuigingen ons helpen bij het opstellen van richtlijnen of besluit-
vormingskaders die medewerkers helpen om in dergelijke gevallen het 
beste besluit te nemen. 

Opzet onderzoek

Om te achterhalen welke denklijnen politiemensen hanteren bij het 
omgaan met multiculturele dilemma’s is aan 250 van hen gevraagd te 
reageren op een viertal dilemma’s. De vraag daarbij was aan te geven hoe 
ze zouden reageren, maar vooral ook waarom ze voor die reactie zouden 
kiezen. De vragenlijst werd ingevuld voorafgaand aan een training over 
het omgaan met culturele dilemma’s. Tijdens die training, die overigens 
geen onderdeel uitmaakt van deze studie, had men de mogelijkheid om 
nader te praten over de betreffende dilemma’s.

Resultaten

Dilemma 1: wie verleent nazorg?

Stel u bent teamchef. Bij afhandeling van een zaak heeft een Turks 
(resp. Antilliaans, etc.) gezin nog nazorg nodig.

Het eerste dilemma betreft het verlenen van nazorg aan een alloch-
toon gezin. Wordt hiervoor een allochtone collega met dezelfde etnische 
achtergrond ingezet? Volgens 14% van de respondenten is dat inderdaad 
noodzakelijk, 34% vindt dit wenselijk. Het belangrijkste argument hier-
bij is dat de allochtone collega bekend is met de taal en cultuur van het 
gezin, en zo een betere kwaliteit kan leveren dan een collega die niet over 
deze kennis beschikt. Volgens 13% van de respondenten is het raadzaam 
om in dit geval een allochtone en een autochtone collega samen te laten 
optrekken. De autochtone collega kan zo van de allochtone medewerker 
leren over het omgaan met gezinnen met deze specifieke achtergrond. 

Nog eens 7% kiest ook voor leren, maar doet dat door een allochtone 
collega in te zetten als adviseur. De grootste groep respondenten, 55% 4, 
vindt dat achtergrond geen rol zou moeten spelen bij de beslissing wie 
zal worden ingezet. Er moet gekeken worden naar competenties, niet 
naar afkomst.
In de overwegingen kunnen we twee denklijnen onderscheiden. De ene 
betreft de kwaliteit van het politiewerk, in deze de nazorg. De tweede 
lijn betreft het zo veel mogelijk benutten van leermogelijkheden. Vanuit 
eenzelfde overweging worden heel verschillende besluiten genomen. Zo 
concludeert een de deel van de respondenten dat de beste kwaliteit gele-
verd kan worden door een allochtone collega te sturen, terwijl anderen 
juist de nadruk leggen op selectie op basis van competenties in plaats 
van afkomst.

Dilemma 2: demonstreren in uniform

Een aantal collegae heeft het voornemen om in uniform mee te doen 
aan Roze Zaterdag en verzoekt de leiding om toestemming.

Bij dit dilemma zijn de meningen sterk verdeeld: 32% van de respon-
denten vindt deelname in uniform geen enkel probleem, voor 62% is dit 
absoluut geen optie. We kunnen drie onderliggende denklijnen onder-
scheiden. De eerste heeft betrekking op het imago van de politie. Voor de 
meeste respondenten speelt de zorg voor het imago een belangrijke rol 
in hun overwegingen. Ze komen echter tot tegenovergestelde besluiten. 
Volgens een deel van de respondenten is het voor dit imago van groot 
belang dat er medewerkers in uniform demonstreren: zo wordt zicht-
baar dat de politie staat voor diversiteit. De andere respondenten stellen 
dat de politie staat voor neutraliteit, en door in uniform te demonstreren 
komt volgens hen die neutraliteit ter discussie te staan. 
De tweede denklijn die de keuzes van de respondenten stuurt betreft 
het recht op vrije meningsuiting en om te demonstreren. Geen van de 
respondenten ontzegt collega’s dit recht, er is ook geen discussie over 
de vraag of collega’s mee mogen doen aan Roze Zaterdag. Het verschil 

4 Het genoemde percentage betreft steeds het percentage van het totaal aantal respondenten. 
Respondenten geven soms meerdere overwegingen bij hun antwoord. Hierdoor kan bij optel-
ling van de verschillende antwoorden het percentage hoger uitkomen dan 100%.
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van mening betreft de vraag of dit recht zich uitstrekt tot deelname in 
uniform. Dit verschil van mening betreft ook de derde denklijn, die gaat 
over het onderscheid tussen werk en privé. Betekent het dragen van het 
uniform dat men aan het werk is, of moet demonstreren in uniform 
gezien worden als een privé-aangelegenheid? Is de keus of dit kan er 
een van het individu of is het aan de werkgever om hierover een besluit 
te nemen?

Dilemma 3: geen Marokkaan in mijn huis

Twee agenten, een van Nederlandse afkomst en de ander van Marok-
kaanse afkomst, arriveren bij een echtelijke ruzie. De bewoner zegt 
tegen de Nederlandse agent(e) “Jij mag binnenkomen, maar die  
Marokkaan wil ik niet in mijn huis.”

Bij dit dilemma zijn alle respondenten het er over eens dat het gedrag 
van de bewoner niet acceptabel is. De dominante onderliggende denklijn 
is dan ook het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie. De menin-
gen over hoe hiermee moet worden omgegaan verschillen echter sterk. 
De helft (48%) van de respondenten negeert de wens van de bewoner en 
gaat als duo naar binnen. Een even grote groep besluit juist om als duo 
te vertrekken. Binnen beide groepen geeft een deel van de respondenten 
aan de bewoner aan te spreken op diens niet acceptabele gedrag. De 
denklijnen die liggen onder de uiteindelijke gedragskeuze zijn enerzijds 
de zorg om de eigen veiligheid en anderzijds het belang van klantgericht 
werken. De zorg voor de eigen veiligheid maakt dat opsplitsen zeker 
geen optie is, nog los van de vraag of opsplitsen wenselijk zou zijn omdat 
het in wezen gelijk staat aan het toegeven aan het ongepaste verzoek 
van de bewoner. Een deel van de respondenten komt vervolgens tot de 
conclusie dat klantgericht gewerkt moet worden: het probleem waarvoor 
gebeld is moet worden opgelost, het huis moet worden betreden. Ande-
ren noemen deze overweging niet, zij vertrekken. 

Dilemma 4: ongevraagde feedback

Als niet-executieve politiefunctionaris wordt u na het geven van 
feedback op politiewerk op straat geconfronteerd met de opmerking: 
‘Alweer zo’n iemand die niet begrijpt wat de executieven meemaken 
op straat!’

Op dit dilemma heeft een aanzienlijk deel van de respondenten niet 
gereageerd. We weten niet of dit komt omdat de tijd ontbrak, of omdat 
ze niet wisten hoe te reageren. De respondenten die wel gereageerd 
hebben zeggen vrijwel allemaal dat zij het gesprek willen aangaan. De 
meeste respondenten (64%) zoeken naar een open gesprek en staan 
open voor het standpunt van de ander. Bij 18% van de respondenten 
dient het gesprek alleen om de feedback te weerleggen, om de ander te 
laten zien dat deze het politiewerk niet begrijpt. In beide gevallen gaat 
men uit van dezelfde denklijn, namelijk het belang van leren. Een deel 
van de respondenten denkt daarbij nadrukkelijk aan leren van elkaar. Bij 
de laatste groep is veeleer sprake van be-leren.

Conclusie

De beschreven resultaten van ons onderzoek laten zien dat uit de 
antwoorden zoals die zijn gegeven door de respondenten inderdaad ver-
schillende denklijnen te destilleren zijn. Zo blijken de volgende vragen 
richting te geven aan het besluit over de meest adequate reactie op de 
dilemma’s:
•	 Welk	effect	heeft	mijn	actie	op	mijn	eigen	veiligheid	en	die	van	

mijn collega’s?
•	 Welk	effect	heeft	mijn	actie	op	het	imago	van	de	politie?
•	 Welk	effect	heeft	mijn	actie	op	het	belang	van	de	klant?
•	 Welke	actie	zorgt	voor	de	best	mogelijke	kwaliteit	van	het	 

politiewerk?
•	 Hoe	kan	ik	of	de	organisatie	zo	veel	mogelijk	leren	van	deze	 

situatie?
•	 Tast	ik	met	mijn	actie	de	vrijheid	van	meningsuiting	en	het	recht	

om te demonstreren niet aan?
•	 Tast	ik	met	mijn	actie	het	gelijkheidsprincipe	en	het	recht	op	 

non-discriminatie niet aan?
•	 In	hoeverre	gaat	het	hier	om	een	actie	in	mijn	privé-sfeer,	in	

hoeverre is dit werk?
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Opvallend is dat deze denklijnen geen van allen specifiek zijn voor 
culturele dilemma’s: ze kunnen bij elk verschillende soorten dilemma 
worden ingezet. Onduidelijk is of dit komt door de aard van de behan-
delde dilemma’s. Misschien zal ook bij andere dilemma’s blijken dat 
het culturele aspect minder belangrijk is voor de overwegingen dan we 
aanvankelijk dachten. Een andere belangrijke vraag is of de hier verza-
melde denklijnen behulpzaam zijn binnen een besluitvormingskader bij 
dilemma’s. Om deze vragen te beantwoorden is meer onderzoek nodig. 

Wat we in ieder geval kunnen leren uit ons onderzoek is dat men op 
basis van een zelfde denklijn tot heel verschillende acties kan komen. De 
angst dat het aangeven van denklijnen of besluitvormingskaders zal lei-
den tot het wegnemen van het eigen initiatief blijkt ongegrond. Tegelijk 
roept deze constatering de vraag op of denklijnen of besluitvormings-
modellen helpen om te komen tot een betere kwaliteit beslissingen, 
meer transparantie en meer voorspelbaarheid. Bij de voorspelbaarheid 
zetten we vraagtekens: men besluit immers tot verschillende acties. We 
verwachten echter wel een positief effect van de denklijnen op transpa-
rantie en kwaliteit. Niet zozeer door het vaststellen van de denklijnen, 
wel door de discussie over die denklijnen te voeren. Dit zal er toe leiden 
dat er meer consensus komt over welke overwegingen belangrijk zijn bij 
een beslissing, waardoor in ieder geval de beweegredenen van politie-
mensen eenduidiger worden.

Besluitvorming  

bij morele dilemma’s in 

een diverse samenleving



4 Besluitvorming bij morele dilemma’s in een  
diverse samenleving
Hanneke Moonen en Sjiera de Vries

Politiemensen komen in hun dagelijkse werkzaamheden regelma-
tig terecht in situaties waarin zij een moreel oordeel moeten vellen of 
waarin zij moeten kiezen in een moreel dilemma. Dergelijke morele 
dilemma’s zijn van alle tijden maar komen vaker voor nu onze samen-
leving steeds diverser wordt (zie ook hoofdstuk 3). Meer verschillen in 
de maatschappij betekent ook meer verschillen in waarden en normen. 
Politiemedewerkers krijgen dan ook steeds vaker te maken met situaties 
waarin niet helder is wat goed of fout is, omdat de beoordeling afhangt 
van de waarden van waaruit je redeneert. In dergelijke gevallen kunnen 
bijvoorbeeld de waarden van de medewerker zelf verschillen van de 
waarden van andere betrokkenen, of van die van de politieorganisatie. 
Als er sprake is van dergelijke botsende waarden is steeds de vraag wiens 
waarden leidend zijn. 
Het nemen van beslissingen bij multiculturele dilemma’s valt niet mee. 
Toch hangt van de besluiten die politiemensen nemen vaak veel af. Ze 
kunnen een enorme impact hebben op individuele burgers, maar ook 
leiden tot maatschappelijke onrust, disciplinaire straffen etc. Ons uit-
gangspunt is dan ook dat meer geïnvesteerd moet worden in het trainen 
van politiemensen in de besluitvorming bij multiculturele dilemma’s. 
We willen de discussie hierover stimuleren, onder andere door een over-
zicht te bieden van bestaande ideeën over deze besluitvorming (Moonen, 
2010). Zo bespreken we in dit hoofdstuk het kader dat de politieorga-
nisatie heeft gekozen voor de omgang met multiculturele dilemma’s, 
het pluralisme. Hierna geven we een overzicht van (een deel van) de 
uitgangspunten die binnen de organisatie zijn benoemd als niet-onder-
handelbaar. Vervolgens presenteren we manieren om te oefenen met 
besluitvorming over dilemma’s. Tenslotte stellen we een aantal vragen 
over hoe de politieorganisatie verder kan gaan met het verbeteren van de 
omgang met multiculturele dilemma’s.
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Pluralisme

Om te kunnen omgaan met morele dilemma’s heeft de politie geko-
zen voor een richtinggevend denkkader, het pluralisme5.  Het pluralisme 
accepteert dat verschillende culturen naast elkaar bestaan. Daar waar 
ze met elkaar in botsing komen probeert de pluralist een oplossing te 
vinden die zo goed mogelijk bij beide partijen past. Het rekening hou-
den met culturele verschillen heeft echter wel haar beperkingen. Die 
worden gevormd door de niet-onderhandelbare uitgangspunten. Welke 
dat zijn verschilt per organisatie of groep. Voor de politieorganisatie is 
zo’n uitgangspunt bijvoorbeeld dat de Nederlandse rechtstaat de basis is 
voor de houding en het gedrag van de politie. Een andere is het gelijk-
heidsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 1 van de grondwet. Aan deze 
uitgangspunten kunnen geen concessies worden gedaan. 
Kenmerkend voor het pluralisme is dat het uitnodigt tot dialoog, tot een 
kritische reflectie op eigen en andermans denkpatronen. Maar uitein-
delijk moet er na die reflectie wel een besluit komen over wat er moet 
gebeuren. Hoe kom je tot een goede keuze bij een dergelijk dilemma? 
Belangrijk daarbij is allereerst het inventariseren van de waarden die 
voor de verschillende partijen in het geding zijn. Daarnaast is het be-
langrijk de eigen ‘onderhandelingsruimte’ te kennen: wat zijn voor mijn 
organisatie de niet-onderhandelbare punten, de punten waarop geen 
concessies kunnen worden gedaan? Waar laat zij ruimte voor onderhan-
delen, voor de invalshoeken van anderen? 

Niet-onderhandelbare uitgangspunten

In verschillende publicaties wordt geschreven over uitgangspunten 
van het politiewerk, over kaders die de onderhandelingsruimte afbake-
nen. Het gaat daarbij om wetgeving, interne regelgeving en protocollen. 
Voorbeelden van een aantal belangrijke notities waarnaar in dit kader 
steeds wordt verwezen zijn:
1. Politie voor éénieder (LECD, 2008); 
2. Code Blauw (VTSPN, 2007);
3. Kadernota Omgangsvormen en Sociale Veiligheid (LECD, 2009);
4. Beleidskader Integriteit Nederlandse Politie (Landelijk Programma 

HRM Politie, 2010)

5 Een uitgebreidere omschrijving van het pluralisme vindt u in hoofdstuk 3 van dit boek.

5. Politie in Ontwikkeling (Projectgroep Visie op de Politiefunctie, 2005);
6. Werkgeversvisie Politie (Landelijk Programma HRM Politie, 2008).

Deze lijst is niet uitputtend, (morele) uitgangspunten komen ook in 
andere notities expliciet of impliciet aan de orde. Naast deze formeel 
vastgelegde uitgangspunten kent de politiepraktijk ook vele impliciete 
uitgangspunten6. Deze worden nergens voorgeschreven, maar spelen 
wel een belangrijke rol bij de besluitvorming van politiemensen. Vaak 
ziet men ook deze ongeschreven regels als niet-onderhandelbaar. We 
hebben de belangrijkste formele en informele uitgangspunten beschre-
ven in bijgaand schema, waarbij de nummers verwijzen naar de publica-
ties zoals hierboven benoemd7.  

Schema: zie uitklap blad omslag.

Oefenen met besluitvorming

Het in kaart brengen van de niet-onderhandelbare uitgangspunten 
helpt bij het nemen van een besluit bij de dilemma-situatie. Het maakt 
duidelijk waar de grenzen liggen en waar ruimte is voor onderhandelen. 
Maar wat te doen met die ruimte? Dat zal steeds een lastige afweging 
zijn, die in elke situatie anders is. Oefenen met en praten over die afwe-
ging helpt om te komen tot betere besluiten. Het proces verloopt sneller, 
je weet beter welke afwegingen moeten worden meegenomen, en er kan 
gewerkt worden aan meer eenduidigheid over wat moet meewegen. Dit 
alles leidt tot betere kwaliteit en meer transparantie van het politiewerk.

Bij het formuleren van manieren om te oefenen met de besluitvorming 
bij culturele dilemma’s zijn we te rade gegaan bij modellen die eerder 
beschreven zijn voor vergelijkbare situaties: 
•	 Verantwoorde	professionele	keuzes:	een	stappenplan	 

(Landelijk Programma HRM Politie, 2010);
•	 Blauw	vakmanschap:	ontwikkelen	van	Goed	Politiewerk	 

(Nap, 2009);
•	 Moreel	beraad	(Molewijk,	2009).

6 Zie hoofdstuk 3 van dit boek.
7 Nummer 3 verwijst hierbij naar de in het vorige hoofdstuk besproken rapport van  

van der Wal en de Vries (2010).
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De drie aanpakken blijken uit te gaan van een aantal gemeenschappe-
lijke uitgangspunten voor het bespreken van dilemma’s:
•	 centraal	in	de	besluitvorming	staat	een	concrete	morele	vraag	of	

lastige dilemmasituatie uit de praktijk ;
•	 deze	vraagt	wordt	methodisch	besproken	onder	begeleiding	van	 

een gespreksleider die het onderzoek of de dialoog faciliteert.  
De gespreksleider bemoeit zich niet inhoudelijk met de kwestie;

•	 het	gesprek	heeft	de	vorm	van	een	onderzoek	of	verkenning	van	de	
betekenis, vooronderstellingen en antwoorden die een rol spelen. 
Niet de oplossing maar de argumenten staan centraal;

•	 iedere	casus	is	uniek,	maar	goede	argumenten	kunnen	veel	vaker	
worden gebruikt. Het bespreken van argumenten heeft dus een 
breder bereik dan alleen de actuele casus; 

•	 het	onderzoek	is	een	groepsproces,	met	als	uitgangspunt	elkaar	te	
helpen, van elkaar te leren of elkaar praktische adviezen te geven;

•	 medewerkers	zijn	in	hun	kern	een	morele	expert,	met	eigen	opvat-
tingen over goed en kwaad, en met de beroepsmatige opdracht om 
goed politiewerk te verlenen. 

Bij de bespreking zelf worden de volgende stappen gezet:
1. feitelijke situatie/ casuïstiek scherp in beeld krijgen;
2. bestuderen van de casus vanuit verschillende invalshoeken of  

‘brillen’;
3. analyse van de verschillende invalshoeken en uitkomsten dialoog;
4. keuzes maken (optioneel);
5. lessen trekken (optioneel);
6. afronding.

Leereffect van dilemma-besprekingen

Zoals uit het overzicht al blijkt worden bij dilemma-besprekingen 
niet altijd alle zes de stappen gezet. Welke keus men hier maakt is onder 
andere afhankelijk van het effect dat men wil bereiken met de bespre-
king. Op welk niveau wil men leren? 
•	 Casus niveau: doel is het beter begrijpen van de casus en het maken 

van een keuze waarover een professional  verantwoording kan afleg-
gen. De aanpak is gericht op het uitstellen van de feitelijke keuze. 

Eerst worden het probleem, het dilemma, de belangen en de 
argumenten verkend en gewogen. 

•	 Individueel professioneel niveau: hier is het streven gericht op het ver-
beteren van de morele competentie van de professional. Door goed te 
reflecteren, vragen te stellen en oordelen uit te stellen en vooroorde-
len te onderzoeken, leert de professional kritisch te zijn en te blijven 
naar hoe hij of zij goed politiewerk vormgeeft. 

•	 Teamniveau: is gericht op teambuilding, het verbeteren van 
besluitvorming(sprocessen en interdisciplinaire afstemming, bij-
voorbeeld door gezamenlijk te onderzoeken wat goed politiewerk is 
en met welk gezicht men naar buiten wil treden. 

•	 Organisatorisch of beleidsniveau: is gericht op het vormgeven en on-
derhouden van de visie en gedragscode van de organisatie, werken 
aan de identiteit van de organisatie, het zowel top-down als bottom-up 
verbinden van bijeenkomsten en dilemmagesprekken met (kwali-
teits)thema’s, etc.

Afhankelijk van de doelstelling van de bespreking worden naast het 
analyseren van de specifieke cases dus minder (casusniveau) of meer 
(organisatorisch niveau) algemene lessen getrokken uit de bespreking.

Borging

Een incidentele bespreking van een dilemma helpt de professional 
om een betere oplossing te vinden voor dat specifieke dilemma, of om 
het denken erover aan te scherpen. Dat is waardevol, maar heeft een 
beperkte impact op de kwaliteit van het politiewerk. Om meer impact te 
bereiken is het belangrijk om dilemmabesprekingen meer structureel in 
te bedden in het politiewerk. Daarmee doelen we op politiewerk in brede 
zin, want dilemma’s treden niet alleen op bij het operationele politiewerk 
in multiculturele wijken, maar ook bij beleidswerk in een witte regio. 
Door dilemma’s regelmatig en gestructureerd te bespreken ontstaat 
binnen een team meer overeenstemming over de manier van werken. 
Door de overwegingen van individuen en teams te bundelen kan de 
discussie ook naar een hoger plan worden getrokken: wat vinden wij 
als organisatie van deze overwegingen? Welke ondersteunen we, waar 
plaatsen we kanttekeningen? Zo ontstaat moresprudentie: een overzicht 
van gedeelde waarden en uitgangspunten. 
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Idealiter worden bij het vaststellen van de moresprudentie ook stakeholders 
betrokken: partijen en personen die direct betrokken zijn bij het politie-
werk. Ook hun oordeel over de overwegingen is immers van belang bij 
het optimaliseren van de keuzes. Het ontwikkelen van moresprudentie 
door het formuleren van afwegingen en argumenten stimuleert zorgvul-
digheid en biedt professionals ondersteuning bij toekomstige keuzes. 
Het ontwikkelen van de competentie om verantwoorde keuzes te maken 
en daarover verantwoording af te leggen vormt een belangrijk element 
van de professionaliteit van politiemensen (Visser, 2010). 

Voor het voeren van een morele dialoog is inmiddels binnen de politie-
organisatie een toolkit ontwikkeld (Toolkit Code Blauw, te vinden op  
Politie Kennis Net). Daarin worden onder andere voorbeelden van mo-
rele dilemma’s beschreven, en worden tips gegeven voor het organise-
ren en begeleiden van een dilemma-bespreking. Iets dergelijks zou ook 
ontwikkeld kunnen worden voor culturele dilemma’s. Daarnaast is het 
belangrijk te zoeken naar mogelijkheden om dergelijke besprekingen 
een structureel onderdeel te maken van het werkproces, bijvoorbeeld 
door de besprekingen te koppelen aan het werkoverleg of aan andere 
periodieke besprekingen.

Leren van de expertgroep 

van het LECD



5 Leren van de expertgroep van het LECD
Thijs Winthagen en Sjiera de Vries

Om de regionale politiekorpsen te ondersteunen in hun omgang met 
diversiteit heeft het LECD in 2003 een expertgroep opgericht. Korpsen 
die behoefte hebben aan ondersteuning bij het omgaan met aan diversi-
teit gerelateerde problematiek in hun uitvoerende werk kunnen een be-
roep doen op de expertgroep. Uit een eerdere evaluatie (Kop & Euwema, 
2008) blijkt dat de korpsen over het algemeen zeer tevreden zijn over de 
inzet van de expertgroep. Maar wat blijft er ‘hangen’ van deze inzet, en 
hoe wordt er voor gezorgd dat het geleerde geborgd wordt? Deze vragen 
staan centraal in dit hoofdstuk.

De expertgroep

De expertgroep is in 2003 opgericht door de toenmalige interim-
directeur van het LECD, Max Daniel. De groep bestaat uit politiemensen 
met verschillende culturele achtergronden, die in hun eigen politieregio 
ervaring hebben opgedaan met politiewerk in vooral multi-etnische wij-
ken. Op verzoek van korpsen biedt de expertgroep advies-op-maat bij aan 
diversiteit gerelateerde vraagstukken. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan 
om een advies over een verhoorplan voor een verdachte uit een specifieke 
etnische groep, maar ook om een bejegeningsprofiel voor het omgaan 
met een jeugdgroep. De expertgroep is breed inzetbaar en werkt niet 
volgens een vast patroon: haar werkwijze is afhankelijk van de behoefte 
van het vragende korps. Belangrijk uitgangspunt van de expertgroep 
is dat zij ondersteunend is: het korps is en blijft zelf verantwoordelijk 
voor het vinden van een oplossing voor haar problemen. De expertgroep 
werkt landelijk, inmiddels wordt er hard gewerkt aan het opzetten van 
regionale groepen.

Leren van de expertgroep

Doel van de inzet van de expertgroep is het ondersteunen van een 
vragend korps bij het oplossen van een door haar gesignaleerd probleem. 
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Tegelijk hoopt men natuurlijk dat het korps leert van de inzet van de ex-
pertgroep. Tijdens haar inzet dragen de leden van de expertgroep kennis 
over en ze laten zien hoe je met bepaalde situaties om kunt gaan. Ook 
gaan ze, indien relevant, met de medewerkers van het korps in gesprek 
over hun manier van denken en doen rond diversiteit. Soms worden in 
het kader van de inzet van de expertgroep ook trainingen uitgevoerd, 
bijvoorbeeld over het effectief samenwerken met externe partijen (bijv. 
jeugdzorg, buurtbeheer etc.).
Uit een evaluatie van de inzet van de expertgroep door Kop en Euwema 
(2008) blijkt dat de korpsen waar de expertgroep is ingezet over het alge-
meen positief zijn over die inzet: het probleem waarvoor de hulp van de 
groep werd gevraagd werd opgelost. Maar wat is het effect van de inzet 
van de expertgroep op een wat langere termijn? Wat blijft er hangen van 
wat men heeft geleerd van de expertgroep? Maar vooral ook: wat is er 
gedaan om het maximale leereffect te bereiken? Deze vragen stonden 
centraal in ons onderzoek. 

Opzet onderzoek

Om bovenstaande vragen te beantwoorden hebben we de mensen 
die betrokken waren bij zes verschillende inzetten van de expertgroep 
bevraagd over hun ervaring. Het betreft drie inzetten waarbij meerdere 
interventies zijn toegepast en meerdere medewerkers van het vragende 
korps bij betrokken zijn geweest. Er is per inzet gesproken met de direct 
betrokken teamleden (wijkagenten, surveillanten, noodhulp en recher-
cheurs) en hun leidinggevende(n) en met direct betrokken leden van de 
expertgroep. Waar relevant is daarnaast gesproken met beleidsmedewer-
kers en met externe betrokkenen, zoals jongerenwerkers, trainers en ge-
meentefunctionarissen. De andere drie inzetten betreffen kleinere inzet-
ten waarbij slecht enkele leden van een team betrokken zijn of waarbij 
alleen een beperkt verhoorteam ondersteuning heeft gekregen. Met de 
direct betrokkenen is gesproken over hoe de inzet van de expertgroep 
eruit zag, wat hen daarin wel of niet aansprak en wat ze ervan geleerd 
hebben. Daarnaast is met hen, maar waar relevant ook met de andere 
geïnterviewden, gesproken over wat ze nu anders doen dan voor de inzet 
van de expertgroep. Wat hebben ze geleerd, wat is blijven hangen? Ook 
hebben we gevraagd of er expliciet aandacht is besteed aan leren. Zijn 
er bijvoorbeeld bijeenkomsten geweest om de inzet van de expertgroep 

te evalueren, zijn er leerpunten op schrift gesteld, is beleid gewijzigd of 
aangepast, wordt er nog over gepraat tijdens het werk?

Inzet van de expertgroep

In de zes door ons onderzochte inzetten van de expertgroep was de 
belangrijkste vraag steeds ‘hoe maken we verbinding’. Het kan daarbij 
gaan om verbinding met een lastige groep in de wijk, maar ook om ver-
binding met een verdachte. De vraag over het maken van verbinding 
was overigens lang niet altijd de vraag waarmee de expertgroep benaderd 
werd, maar wel de vraag die bij doorvragen centraal bleek te staan. Vol-
gens de leden van de expertgroep staat deze vraag ook bij het overgrote 
deel van hun andere inzetten centraal.
De medewerkers van de korpsen geven aan dat verbinding maken een 
belangrijk onderdeel is van hun reguliere vakmanschap, maar dat het in 
specifieke situaties toch lastig is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de sa-
menstelling van de bevolking waarvoor men werkt sterk is veranderd, of 
als mensen of groepen zich heel anders gedragen dan men gewend was. 
Ook speelt vaak een rol dat er binnen het team geen overeenstemming 
is over de vraag of en de wijze waarop men de verbinding wil leggen, 
waardoor men elkaar soms tegenwerkt. 

Veel interventies van de expertgroep richten zich op problemen rond het 
handhaven van de openbare orde. Vaak betreft het daarbij het omgaan 
met groepen jeugdigen. Bij deze interventies zijn met name wijkagen-
ten en medewerkers uit de surveillancedienst betrokken. Daarnaast zijn 
er veel vragen rond verhoorplannen en andere aan het recherchewerk 
gerelateerde zaken. De vragen betreffen dan meestal cultuurspecifieke 
aspecten die kunnen helpen bij de opsporing of het verhoor van een 
verdachte. 
Opvallend is dat de expertgroep ook regelmatig wordt geconsulteerd als 
check: Eigenlijk beschikt de vragende partij over voldoende kennis en 
ervaring om de betreffende zaak aan te pakken, maar men wil graag 
meer zekerheid. Zijn er geen blinde vlekken? Beschik ik over de meest 
recente inzichten? 
Tenslotte blijkt dat een deel van de vragen aan het expertteam eigenlijk 
niet gaan over multicultureel vakmanschap, maar over samenwerken. 
De situaties waarbij problemen optreden hebben dan vaak wel een 
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diversiteitscomponent, maar de kern van het probleem zit hem in het 
niet optimaal samenwerken tussen collega´s, of in de problemen met 
de aansturing. Juist in spannende situaties breken deze zaken een team 
op. En in de praktijk gebeurt dat vaak op momenten dat moet worden 
opgetreden bij aan diversiteit gerelateerde zaken. Het externe probleem 
maakt zo het interne probleem zichtbaar.

Leerpunten

De geïnterviewde teamleden vinden nagenoeg zonder uitzondering 
dat de medewerkers van de expertgroep zeer kundige en bruikbare 
adviezen hebben gegeven over concrete gedragsverbeteringen. Vooral 
tijdens de diensten waarbij leden van de expertgroep meedraaiden heeft 
men veel geleerd. Enerzijds door de aanwijzingen die men kreeg, maar 
vooral ook door te zien hoe de leden van de expertgroep praktisch te 
werk gingen. De feedback die men ontving als men vervolgens zelf ging 
oefenen met het nieuwe gedrag, heeft men als erg leerzaam ervaren. 
Een belangrijk onderdeel van veel inzetten van de expertgroep is de zo-
genaamde BOT-sessie. ‘Met de Benen Op Tafel’ wordt in een ontspannen 
sfeer gesproken over hoe het team werkt. De medewerkers vinden dit 
een prettige, laagdrempelige en veilige manier van intervisie, waar ze 
veel hebben geleerd. Belangrijk gespreksonderwerp van veel van deze 
sessies is de onderlinge samenwerking. In de dagelijkse praktijk komt 
men er nauwelijks aan toe hierover eens wat uitgebreider te praten. Door 
dat tijdens de BOT-sessie wel te doen ontstaat meer onderling begrip. 
Vaak worden afspraken gemaakt over een betere manier van samen-
werken en dat blijkt effectief. Hetzelfde geldt voor de sessies waarbij 
gezamenlijk werd gewerkt aan het opstellen van een bejegeningsprofiel. 
Deze manier van werken legt de verschillende visies op vakmanschap 
en taakuitoefening bloot en biedt de mogelijkheid om als team tot meer 
overeenstemming te komen. Het mooie van beide werkvormen is dat 
ook duidelijk wordt dat het team vaak over onvermoede talenten beschikt 
en dat teamleden meer weten over multicultureel vakmanschap dan 
gedacht. Men leert zo ook beter de kwaliteiten van het eigen team te 
benutten.
In de ondersteuning bij het opstellen van verhoorprotocollen hebben de 
interventies van de expertgroep geleid tot het verruimen van de eigen 
blik. Hierdoor leerden de verhoorders dat ze meerdere strategieën kun-

nen toepassen. In de kern gaat het daarbij enerzijds om het benaderen 
van de culturele en religieuze achtergrond van de verdachte. Daarnaast 
gaat het om het verkennen van de verdachte als een uniek individu. 
Het onderkennen van het belang van beide aspecten van de verdachte 
(achtergrond en uniciteit), en het kunnen schakelen tussen deze aan-
dachtsgebieden, staat centraal in de interventie. Opvallend is dat in deze 
casussen vooral bevestigd wordt dat de rechercheurs al vrij goed kunnen 
schakelen tussen groepskenmerken en individuele kenmerken. Het is 
juist deze bevestiging die het grootste leerpunt is. In de recherchecasus-
sen gaven de betrokken politiemedewerkers expliciet aan dat zij wilden 
voorkomen dat ze vanwege vooroordelen tot verkeerde eindoordelen 
zouden kunnen komen. Daarnaast heeft de expertgroep ook concrete 
kennis over de achtergronden van de verdachten slim kunnen over-
brengen. Dit is op een zo danige wijze gebeurd dat de rechercheurs zelf 
daarna succesvol verder konden gaan met het opzoeken van kennis. Ook 
in de recherchecasussen is aanpak van de expertgroep er dus op gericht 
om de vragende partij niet te vertellen wat hij moet doen, maar vooral te 
helpen om de context beter in te vullen en te wijzen op zijn of haar eigen 
rol in het proces.  

Borging van de leerpunten

De geïnterviewden zijn het er over eens dat de borging van wat er 
geleerd is van de inzet van de expertgroep te wensen over laat. Vrijwel 
nergens is hieraan expliciet aandacht besteed. Hierdoor is veel kennis 
weer vervlogen. Alleen in teams waar meer de gewoonte bestaat om re-
gelmatig stil te staan bij leerervaringen in het werk, waar een gewoonte 
bestaat van (inhoudelijk) werkoverleg of intervisie, worden ook de leer-
punten uit het werken met de expertgroep expliciet besproken, 
Hoewel veelal niet expliciet is stilgestaan bij wat er geleerd is, kunnen 
veel direct betrokkenen zich nog belangrijke lessen herinneren als zij 
hierover  op de juiste wijze bevraagd worden. De leerpunten zijn echter 
slechts beperkt ingebed in de reguliere manier van werken. De snelle 
wisseling van de samenstelling van teams maakt bovendien dat na enige 
tijd ook maar een beperkt deel van de teamleden de inzet van de ex-
pertgroep heeft meegemaakt en dus in potentie nog over de door de 
expertgroep aangeboden kennis beschikt. 
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Voor zover wel sprake is van actieve borging van de leerpunten bestaat 
deze uit het vastleggen van bijvoorbeeld een bejegeningsprofiel, en het 
verwijzen hiernaar bij de komst van nieuwe teamleden. In een ander ge-
val zijn naar aanleiding van de inzet van de expertgroep interne experts 
geïdentificeerd waar men terecht kan met vragen.
Over de gebrekkige borging wordt door verschillende geïnterviewden 
gezegd dat dit niet specifiek is voor de kennis rond multicultureel 
vakmanschap. Ook kennis over andere onderwerpen wordt nauwelijks 
geborgd. Tenslotte wordt nog gewezen op het gemak van de expertgroep 
als achtervang: men weet dat men altijd weer een beroep kan doen op 
hun inzet, waardoor de noodzaak van borging minder gevoeld wordt.

Mogelijkheden om meer te leren

Algemeen wordt aangegeven dat het jammer is dat de aangeboden 
kennis zo beperkt wordt ingezet. Men vindt de kennis immers zeer 
waardevol. Hoewel men enerzijds aangeeft dat borging altijd lastig is, 
ziet men toch ook verschillende mogelijkheden voor een betere borging. 
Eén daarvan is een explicietere debriefing aan het eind van de inzet: een 
bijeenkomst waarin zowel de vragen als de leerpunten nog eens worden 
besproken. Zo wordt het leren expliciet gemaakt, en wordt ook explicie-
ter wat bewaard moet blijven. Door de nieuwe kennis ook schriftelijk 
vast te leggen wordt het bovendien makkelijker om er nog eens naar 
terug te kijken en om nieuwe medewerkers er bekend mee te maken.
Borging en versterking van het leereffect kan ook bereikt worden door 
intervisie. Door regelmatig als collega’s onderling over de eigen manier 
van werken te praten blijft men zich beter bewust van wat men wel en 
niet gebruikt van de leerpunten. Uit de ervaring tijdens de BOT-sessies is 
bovendien geleerd dat men veel van elkaar kan leren, en dat onderlinge 
afstemming helpt om effectiever te werken. 
Oefenen met het geleerde gedrag kan onderdeel worden gemaakt van de 
IBT. Door te zorgen dat daar regelmatig wordt gewerkt met de situaties 
die de teamleden als lastig ervaren, en met de suggesties die zij kregen 
van de expertgroep, kan effectief gedrag worden getraind.
De leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij de borging 
van de leerpunten. Niet alleen omdat zij kunnen stimuleren dat er inter-
visie plaatsvindt, maar ook door regelmatig met individuele medewer-
kers te praten over hoe ze de leerpunten inzetten in hun dagelijkse werk, 

en door in reguliere briefings terug te grijpen op de leerpunten die zijn 
geformuleerd naar aanleiding van de inzet van de expertgroep. Ook kan 
de leidinggevende er voor zorgen dat er tijd wordt genomen om bij de 
start van een inzet of actie tijd te nemen om te reflecteren op de meest 
effectieve werkwijze. Daarbij kan dan expliciet weer worden gekeken hoe 
men de leerpunten van de inzet van de expertgroep kan benutten. Vaak 
wordt die tijd voor reflectie niet genomen, men voelt hiervoor te veel 
tijdsdruk. Het is dan goed te beseffen dat op termijn op deze manier 
juist wel tijdwinst te behalen valt.
Tenslotte kan het geleerde breder worden ingezet binnen het korps. Im-
mers, de problemen waar teams tegenaan lopen zijn veelal niet uniek. 
Ze worden ook door anderen gevoeld. Door breder bekend te maken 
wat er geleerd is, kan het korps meer profiteren van de inzet van de 
expertgroep. Hier kan ook gebruik worden gemaakt van het regelmatig 
wisselen van werkplek van medewerkers: als medewerkers zich bewust 
zijn van wat ze geleerd hebben van de expertgroep kunnen ze die kennis 
ook op hun nieuwe werkplek inzetten. Zeker als hun leidinggevende hen 
expliciet uitnodigt hun kennis in te zetten.
In het verlengde van deze aanbeveling kan ook de expertise en ervaring 
van medewerkers binnen, en waar relevant buiten het korps, beter ken-
baar worden gemaakt. Zo wordt het makkelijker om snel de juiste kennis 
en ervaring te mobiliseren. Bovendien krijgen medewerkers zo meer 
kansen om hun specifieke kwaliteiten te benutten en verder te ontwik-
kelen, en ook meer waardering voor die kwaliteiten.
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Uitgangspunten  Goed Politiewerk in een diverse samenleving

Uitgangspunten (HOE)
Respect (1, 2, 3)

fatsoenlijke bejegening

behandelt iedereen gelijkwaardig, is onpartijdig en neutraal

staat open voor andere meningen

gaat ongewenste omgangsvormen tegen (intern) (3)

Transparantie (2, 4)

handelt voorspelbaar

is open en eerlijk, de vuile was hoort op straat

kan beweegredenen en gedrag uitleggen

Verantwoordelijkheid (2)

ziet dat er een beroep op hem/haar wordt gedaan, handelt daarnaar

handelt op basis van wet- en regelgeving

weegt belangen af bij het vormen van een besluit

legt afweging voor aan anderen, aanvaardt consequenties 

Betrokkenheid (2)

zet zich in voor de belangen van anderen en de organisatie

heeft hart voor mensen, het werk en de organisatie

Betrouwbaarheid (2)

komt afspraken na

belooft niet meer dan hij/zij waar kan maken

voert taken goed uit

Rechtvaardigheid (2, 5)

is consistent in spreken en handelen

handelt rechtmatig: in overeenstemming met de (grond)wet,  

regels en normen en waarden

handelt moreel rechtvaardig: neemt afstand van eigenbelangen 

en vooroordelen, weegt diverse belangen goed af

neemt beslissingen zonder te letten op maatschappelijke status

Balans (2)

weegt aanpak van problemen af via rule of law of rule of engagement (5)

is respectvol & betrokken maar toont zich ook verantwoordelijk 

en straalt gezag uit, kent zichzelf

vindt de balans tussen de verschillende waarden van de politie

probeert vanuit de pluralistische benadering de waarden van de 

organisatie, zichzelf en de ander in balans te brengen (1, 7)

Doel en taakopdracht (WAT)
Bewaken van de waarden van de rechtstaat (veiligheid, vrijheid) (5)

Handhaven imago en openbare orde (1, 2)

Reduceren sociale onveiligheid in en tbv de gemeenschap (5)

Verantwoorde manier van omgang met geweldsmonopolie

(de-escalatie, gedoseerd, vroegtijdig en effectief handelen) (6)

Impliciete uitgangspunten in de praktijk

de kwaliteit van het politiewerk (7)

de uitstraling van het politiewerk (7)

het oplossen van problemen (7)

de veiligheid van politiemensen (7)

Resultaat

 Politie voor éénieder

voor alle groepen in de samenleving (1)

intern: iedereen voelt zich welkom (1, 3)

extern: iedereen voelt zich gelijkwaardig behandeld (1)

 

Gezag en vertrouwen: acceptatie

Vakmatige en morele component (Wat werkt? Wat is goed?) (4, 7)

Dienstbaar (democratische rechtstaat en veiligheid van burgers) (5)

Uitstraling en imago (1, 2)
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