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‘Door bewustwording van gelijkwaardigheid,
komt respect tot uitdrukking in gedrag’

De omslag is tot sta d gekome i overleg met het Programma Multicultureel Vakma schap va de Politieacademie. Met dit
programma beoogt de Politieacademie multicultureel vakma schap te vera kere i o derwijs e orga isatie. Om dit doel visueel
te o dersteu e , is speciale schouderbedekki g o tworpe . Ȋierbij is de ra g op de epaulet verva ge door de compete tie
‘multicultureel vakma schap’.
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Beste Lezer,

•

Ȋierbij o tva gt u het jaarverslag va het LECD over het jaar 2007.
De i deli g, zoals geha teerd i de afgelope 2 jare is vastgehoude . Weer treft u o derdele va
het refere tiekader diversiteit i het jaarverslag.
Naast deze i deli g zij twee aspecte a ders da i het jaarverslag va 2006. Dat is het o tstaa va
het Multicultureel vakma schap, (zoals ook de titel va dit jaarverslag luidt), eve als de i ter atio ale
o twikkeli g.
Ȋet LECD heeft i het verslagjaar op volle toere ku e draaie . Mede door de tijdgeest, de
verbredi g met Multicultureel vakma schap, alsmede door de aa dacht va de aa trede de Mi ister
va Bi e la dse ßake e Ko i krijksrelaties voor het o derwerp diversiteit, is het thema i alle
politieorga isatie fors op de age da gekome .

Het vorige jaarverslag (2006) had als titel Het jaar van
de bewustwording.
Als nooit te voren zijn de politiekorpsen zich er van
bewust, dat diversiteit een belangrijk strategisch
thema is.
Diversiteit staat op alle agenda’s en is zelfs via het
woord ongelijkwaardigheid geborgd in de strategische
agenda van de Raad van Hoofdcommissarissen.
Ȋet bewustzij , het voele va de oodzaak is weliswaar esse tieel, doch da komt de fase va ha dele .
Ȋet blijkt og steeds i gewikkeld, om aa het beleidsthema diversiteit het gewe ste ha deli gsrepertoire te
verbi de . Ȋoe maak je diversiteit feitelijk toepasbaar
i het politiewerk, hoe kom je als het ware voorbij het
o gemakkelijke gevoel, dat diversiteit bij sommige
me se oproept.
I dit verslagjaar 2007 is aa dit vraagstuk zeer veel
e ergie besteed.
Deze discussies leidde tot ee
ieuw begrip, dat
diversiteit veel dichter bij de politiepraktijk bre gt:
multicultureel vakma schap.
I dit verslagjaar is dit woord regelmatig gebruikt e
heeft zich i hoog tempo verspreid over de gehele
politie.
Ȋet woord roept ieuwsgierigheid op, het appelleert
aa het politievak e ope t de deure
aar ver ieuwe de diversiteit.

Dit jaarverslag geeft va alle o twikkeli ge bij de politie e de o dersteu e de activiteite va het
LECD ee goed beeld. Ik spreek de we s uit dat het u i spireert om mee te werke aa ee
og betere
politie.

Diversiteit als gedachte, dat de politie steeds diverser
va same stelli g moet worde om de vereiste
compete ties i huis te hebbe e de legitimiteit te
behoude is o vermi derd va kracht. Multicultureel
vakma schap is ee aa vulli g om op die ma ier alle
autochto e e allochto e politieme se vakbekwaam
te make om met verschille om te ku e gaa .
Multicultureel vakma schap gaat over het ha deli gsrepertoire va politieme se i de fro tli ie, die voor
steeds ieuwe dilemma’s kome te staa , omdat de same levi g i gewikkelder wordt. I gewikkelder, gezie
de cultuurverschille , religieuze verschille , leeftijdverschille e z. Deze maatschappelijke fragme tatie zal
allee maar toe eme e stelt ordeha dhavers met
het geweldsmo opolie voor grote, i gewikkelde, maar
esse tiële vraagstukke .
Dat vereist ook multicultureel leiderschap. Dit wordt
ee esse tieel thema i de kome de jare . De politie
als fro tlij orga isatie heeft dat leiderschap i pote tie goed i zich, het ka uitsteke d verder worde
o twikkeld, wat va groot bela g is om de vele jo ge
politieme se te ku e steu e i hu vaak i gewikkelde baa tusse o ze i wo ers.
ßo heeft het LECD zich i dit verslagjaar o twikkeld
tot iet allee ee expertisece trum voor diversiteit
maar ook tot ee Expertisece trum voor multicultureel
vakma schap. Ik spreek de overtuigi g uit, dat dit de
politie verder helpt i haar professie. Ȋet jaarverslag,
dat ik u bij deze als portefeuillehouder mag aa biede , geeft hierva blijk.

Magda Ber dse -Ja se
Korpschef politieregio fryslâ
Portefeuillehouder diversiteit e
discrimi atiebestrijdi g RȊC

Met hartelijke groet,

Mr. B. Poelert MPM
Directeur La delijk ExpertiseCe trum Diversiteit
Ȋoofdcommissaris va politie
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Hoofdstuk 1 Diversiteitbeleid

De ontwikkeling van diversiteit als social issue naar
diversiteit als business issue, die in de zomer van 2004
is ingezet door de toenmalige interim directeur, drs. M.
Daniel, is in het jaar 2007 afgerond.
Hiermee wordt bedoeld, dat de generale opvatting
binnen de politie(top) thans is, dat diversiteit nodig
is, om de politie beter te kunnen laten functioneren
en om de legitimiteit te behouden. De terminologie
diversiteit als business issue is bij de politie een veel
gebruikte term.
Dit is gebeurd door zeer actieve benadering van de
korpsen op alle niveaus. Vooral de participatie van de
directeur van het LECD binnen de vergadering van de
Raad van Hoofdcommissarissen is hiervoor van groot
belang geweest.
Het referentiekader diversiteit en vooral het tweede,
heeft hieraan een grote bijdrage geleverd.

De adruk blijft ligge op ee paar algeme e hoofdthema’s, uitstijge de bove het doelgroepe beleid.
I de eerste plaats gaat diversiteit altijd over het
gedrag va i dividue i orga isaties. Gedrag dat
doordro ge is va respect, fatsoe e positieve
bela gstelli g. I het subhoofdstuk wordt hierover
ader bericht. Daaruit blijkt dat i 2007 er ee fli ke
vooruitga g is gemaakt, als gekeke wordt aar het
i stituut vertrouwe spersoo . I vestere i gewe st
gedrag is de ker va het diversiteitbeleid.
I de tweede plaats gaat het om diversiteit i het perso eelsbeleid. Ma e e vrouwe , diverse seksuele
geaardheid, diverse et ische afkomst, verschille de
religies, oud e jo g, origi eel de ke de , diversiteit
i opleidi gs iveaus e z.
Deze grote diversiteit is va groot bela g voor de
voortdure de kwaliteitso twikkeli g va ee korps.
Ȋierbij ligt het acce t va uit het LECD op de i stroom
e behoud va politieme se va
iet-westerse
afkomst.
Dit blijft ee groot speerpu t i de kome de jare .
Ȋiertoe zij twee rede e :
• het leervermoge va alle politieme se accelereert
krachtig, als er extra compete ties i het korps
worde gebracht, die de algeme e ke is vergrote i ee korps. De taak va het ma ageme t is
dat deze ke is da ook werkelijk wordt gebruikt.
Dat gebeurt i sommige korpse door deze extra
ke is i speciale etwerke bij elkaar te zette .
Ook is het odig dat i de dagelijkse politiepraktijk
de extra ke is va politieme se met ee
iet
westerse achtergro d worde be ut. Niet door
deze me se allee maar i te zette i hu eige
cultuur, maar om autochto e politieme se va
hu ke is structureel gebruik te late make .
Ȋet LECD geeft daari ee voorbeeld door middel
va de i middels la delijk beke de Expertgroep
Diversiteit, zoals verder i dit jaarverslag wordt
uitee gezet;
• de legitimatie va de politie, met ame i divers
same gestelde buurte wordt behoude als
groepe burgers zichzelf ook herke e i de
politie. Dat beke t dat de politie aar buite divers
moet zij , vooral i kleur. Ee volledig witte politie
i ee sterk multiculturele wijk zal aa legitimiteit
i boete , hoe professio eel de “witte” politie ook
geschoold ka worde .
Ee laatste bela grijk pu t, wat aa pale d is aa het
diversiteitbeleid is de aa pak va discrimi atie. De
politie eemt i toe eme de mate haar plek i dit
veld.
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I die de politie zich duidelijk ma ifesteert als
beschermer va artikel 1 va de Gro dwet, dus de
discrimi atie stevig e professio eel aa pakt, komt
dat zeer te goede aa het imago va de politie. Dit
imago is va groot bela g voor het behoud va de
legitimiteit e voor het zij va ee aa trekkelijke
werkgever voor adspira t-sollicita te met ee
ietwesterse achtergro d.
De i stroom va politieme se met ee
ietNederla dse achtergro d is, zoals gezegd og steeds
het speerpu t va diversiteit.
Ȋieraa is i het verslagjaar fli k gewerkt, zowel bij
het LECD als i de korpse e Politieacademie.
Begi va 2007 bleek, dat het aa tal politieme se
met ee
iet- westerse achtergro d voor het eerst
si ds e kele jare is gestege . Va 6,2% aar 6,4%.
I het begi va 2008 zal blijke , hoe het aa tal zich
heeft o twikkeld i het jaar 2007.
I de same werki gsafsprake tusse de Mi ister
va Bi e la dse ßake e Ko i krijksrelaties e de
korpsbeheerders is afgesproke , dat dit perce tage 8,5
proce t zal moete zij aa het ei de va de kabi etsperiode, zij de zomer 2011.
Ȋet LECD heeft i het verslagjaar geï vesteerd i
de hele kete , zoals daar is: imago, wervi g e
selectie, i zet va deze collega’s e hu behoud e
doorstroom.
ßo is bijvoorbeeld ee aa tal wervi g- e selectiefu ctio arisse i korpse opgeleid via de leerga g
“toekomst gericht selectere ”.
I de ge oemde same werki gsoveree komst zij
verder afsprake gemaakt over diversiteit va be oemi ge i de korpsleidi g va de 26 korpse , e over
diversiteit bij de overige kroo be oemi ge .
Verder zij er afsprake gemaakt over de o twikkeli g
e verspreidi g va het multicultureel vakma schap,
waarover i het volge de hoofdstuk meer.
Om deze same werki gsafsprake ook echt te ku e
realisere is ei d 2007 ee Taskforce Diversiteit
opgericht.
Deze Taskforce heeft tot taak deze same werki gsafsprake verder vorm te geve , te stimulere met
gerichte maatregele waarvoor door de Mi ister ee
jaarlijks budget va 1.1 miljoe euro ter beschikki g is
gesteld om verdere activiteite te o der eme , om de
doorbraak va diversiteit bij de Nederla dse politie de
kome de 3 jare te gara dere .
De Taskforce wordt voorgezete door mevr. M.
Ber dse , korpschef va de regio frieslâ e portefeuillehouder diversiteit e discrimi atie bi e
9

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit – Jaarverslag 2007

de Raad va Ȋoofdcommissarisse . I de Taskforce
hebbe verder zitti g twee korpschefs, de voorzitter
va het College va Bestuur va de politieacademie
e de directeur va het LECD. Ȋet secretariaat wordt
voorzie va uit het LECD.
Terugkijke d op het algeme e diversiteitbeleid bij de
politie ka worde gesteld dat door het i gezette,
stevige beleid, diversiteit u ee mome t heeft
bereikt, waarbij het zich met ee fli ke zet defi itief
estelt i de korpse . Weliswaar verschilt het og per
korps, doch de verwachti g is dat 2008, met alles wat
er u op stapel staat ee doorbraak jaar wordt.

Hoofdstuk 2 Multicultureel vakmanschap

Dit jaarverslag staat in het teken van de geboorte
en verdere ontwikkeling van de term multicultureel
vakmanschap.
In dit hoofdstuk is het goed te vermelden hoe deze
term is ontstaan.
Terugkijkende kwamen er twee aspecten van
diversiteit naar voren die goed met elkaar waren te
verenigen in dat nieuwe woord.

Ȋet eerste aspect was het gegeve , dat het woord
diversiteit voor te veel me se ee co otatie blijft
houde va aspecte va het social issue. Terme als
“schuld”, het iet goed doe , iet behore de bij het
dagelijks politiewerk, blijft toch aa de orde. Vaak
gaat diversiteit ook over gedrag, de vera dere de
same levi g e z. Dat zij voor vele beleidsverhale ,
waar aar me luistert als het echt iet a ders ka ,
doch het la dt iet. Op co gresse over diversiteit
bleke ook altijd dezelfde me se te kome , die
het o derwerp i hu hart geslote hadde doch de
reikwijdte bleek steeds weer geri g.
Al e ige tijd zocht het LECD aar ee a der, pakke der begrip. Gedacht is aa het woord professio aliteit,
doch dit is ee te groot paraplubegrip om echt als
verva gi g te ku e die e .
Ee tweede aspect was de bewustwordi g, dat de
politieage t op straat ee heel a dere belevi g heeft
va diversiteit, welke belevi g auwelijks of iet
voorkomt i het diversiteitbeleid.
I het politiekorps Midde - e West-Braba t was
al e ige tijd ee o twikkeli g gaa de, waarbij aa
uitvoere de politieme se werd gevraagd, wat zij
u merke va de vera deri ge op straat. Deze
verhale ware door ee exter adviseur, de heer
G. va Roekel, georde d i ee ee voudig model.
Met behulp va dit model werd de politieambte aar
geholpe om aspecte aa ee casus te duide e op
basis va ee rode lij ee goede professio ele keuze
te make e haar of zij ha deli gsrepertoire daaraa
aa te passe .
Al spoedig bleek dat het dus om vakma schap gaat i
ee sterk multiculturele same levi g.
Door de heer L. Melli k, directeur maatwerk va de
politieacademie werd de term multicultureel vakma schap gevormd. Dit woord is daar a i ee extreem
hoog tempo i gevoerd e verspreid. Bi e ee half
jaar is dat woord overal i gebruik, zowel de korpse ,
politieacademie als de beleidsi stitute ro dom de
politie.
Nog iet duidelijk is wat dat multicultureel vakma schap u precies is.
Ȋet gaat over het politievak, waarbij omgegaa moet
worde met vele culture . Niet allee a dere culture
i de zi va a dere la de , maar ook a dere culture
zoals de homowereld, arm e rijk, dakloze , verslaafde , religies e z.
Ee bela grijk aspect is multicultureel leiderschap. Ȋet
leide va ee multicultureel team, district of korps
i ee multiculturele omgevi g is ee
ieuw aspect,
waarbij og erg veel o derzocht, o twikkeld e
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geleerd moet worde .
Soms gaat multicultureel vakma schap de diepte
i , waarover al veel ke is is. Ee voorbeeld is het
omgaa met eergerelateerd geweld.

het pluralisme, zij i het verslagjaar vele lezi ge
gehoude , soms voor specialiste (alle ce trale
vertrouwe sperso e ), soms voor alle leidi ggeve de
i ee korps (o.a. friesla d e ßeela d).

Ee bela grijk o derdeel va multicultureel vakma schap is het pluralisme.
Deze leer helpt politieme se o verwachte, ieuwe
dilemma’s op te losse . Ȋet geeft politiechefs bove die i zicht welke “piketpale ” geëxpliciteerd moete
worde , om de politieme se op straat de odige
duidelijkheid e rugdekki g te geve .

De politieacademie heeft halverwege 2007 het besluit
ge ome ee Taskforce multicultureel vakma schap
bi e de politieacademie i te stelle , om ee
leerlij voor dit ieuwe gebied te o twikkele . Ȋet
LECD levert o dersteu i g aa deze Taskforce, zowel
qua me skracht als i houdelijk. I de al ge oemde
same werki gsafspraak is dit voor eme va de
politieacademie og ee s geborgd.

(Voor ee uitgebreide beschrijvi g va het pluralisme
ku t u ke is eme va ee artikel, zoals dat is
geschreve voor het Tijdschrift voor de politie, door
mr. B. Poelert, directeur va het LECD, dat als bijlage
bij dit jaarverslag is gevoegd.)
Ȋet pluralisme, als o derdeel va het multicultureel
vakma schap is verder dooro twikkeld i ee brede
visiegroep, die het gehele jaar 2007 aa de slag is
geweest. Veel discipli es ware vertege woordigd.
Uitei delijk heeft deze groep ee visiedocume t
Multicultureel vakma schap same gesteld, die is
aa gebode aa de portefeuillehouder diversiteit e
zij heeft dit docume t via de geëige de route aa gebode aa de Raad va Ȋoofdcommissarisse .
I de ple aire vergaderi g va december 2007 is
uitgebreid aa dacht besteed aa dit docume t.
Allereerst heeft de Raad va Ȋoofdcommissarisse
het begrip multicultureel vakma schap omarmd.
Beslote is deze term vast te houde , zodat met ame
de Politieacademie gesteu d met dit besluit door ka
gaa met haar activiteit om het gehele politieo derwijs te doordre ke met multicultureel vakma schap
e multicultureel leiderschap.
Te tweede werd de o twikkeli g zo releva t geacht
dat het docume t i haar geheel, e vooral de o twikkeli g va piketpale , zoals het wel of iet drage va
religieuze ke merke bij het u iform.
Ook uit deze o twikkeli g blijkt, dat de politietop zich
sterk bezig we st te houde met diversiteit e
u dus
multicultureel vakma schap.
Ȋet begrip Multicultureel vakma schap is ee vervolg
op de stap va social issue aar busi ess issue. I de
praktijk blijkt de term bij politieme se erg goed aa
te slaa . Ȋet gaat over hu werk e zij ku e hieri
hu eige ervari ge met de multiculturele same levi g erg goed terugvi de .
Over multicultureel vakma schap, e da met ame
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Aa het ei de va het hoofdstuk is het goed om og
ee s positief terug te kijke op de o twikkeli g bij de
Nederla dse politie.
Diversiteit met discrimi atie e multicultureel vakma schap staat bij de politie u echt op de age da. Alle
co dities zij er om de kome de twee jare 2008 e
2009 als doorbraakjare te zie , met ee acce t op
2008.
Behalve ee gerichte i spa i g va het LECD, met
ee acce t op i ovatie e ee zoektocht richti g het
dagelijkse politiewerk zij de volge de aspecte te
oeme , die deze doorbraak mede mogelijk make .
• De tijdgeest. Elke dag gaat het over diversiteit,
soms positief, soms egatief, i de media.
Kwaliteitskra te publicere veel over de positie
va vrouwe i hogere fu cties, de positie va
homo’, discrimi atie, i tegratie, gro drechte e de
daaraa verbo de dilemma’s. Bij a alle aspecte
va het werk va het LECD zij dagelijks terug te
vi de i de same levi g. Ook i de wete schap is
ee toe eme de aa dacht voor diversiteit te zie .
Ee mooi voorbeeld is het werk va Paul Scheffer.
Ȋij heeft alle facette beschreve i zij boek “Ȋet
la d va aa komst”. Ȋet boek is waardevol als
achtergro d bij het visiedocume t “Politie voor ee
ieder”. Om die rede is dit boek i december 2007
door het LECD toegezo de aa alle korpschefs.
• De age da va de Mi ister va Bi e la dse ßake
e Ko i krijksrelaties. Met veel e ergie zet zij zich
i voor diversiteit. Ee va de resultate is het
ge oemde same werki gsco ve a t aa gaa de
diversiteit met de korpsbeheerders.
(Voor geï teresseerde is het same werki gsco vea t op te vrage bij het LECD)

• De effecte va het ver ieuwde refere tiekader
diversiteit. Dit refere tiekader 2 blijkt weliswaar
e ige o tmoedigi g te geve omdat de ormeri g
als diepgaa d wordt ervare , doch de trekkracht i
de korpse is e orm. I veel korpse wordt gericht
gewerkt aa het verbetere va de pu te i het
refere tiekader. Dit leidt i elk korps tot verbeteri ge , i sommige tot hele grote.
De verbi di g va 1.5 miljoe aa de Diversiteitprijs
Nederla dse politie geeft og ee s de importa tie
va deze o twikkeli g aa .
Dit Refere tiekader Diversiteit II is i december
door de Raad va Ȋoofdcommissarisse vastgesteld
voor de prijsuitreiki g i 2008. Voor de jare daar a
is door de Raad va Ȋoofdcommissarisse verzocht
om ee beperkt aa tal refere tiepu te .

Wat rest is doorgaa op deze weg. Vasthoude ,
dooro twikkele , verspreide e borge . Veel
eleme te heeft u al ku e leze .
Ȋopelijk i spireert het u er blijve d mee aa de slag
te blijve . Ook a dit uitsteke de verslagjaar 2007.

• Ȋet visiedocume t Multicultureel vakma schap e
met ame het pluralisme daari blijkt e orm aa te
slaa op alle iveaus bij de politie. Expertmeeti gs
over dit begrip, gekoppeld bijvoorbeeld aa leiderschap mochte zich verheuge i ee zeer grote
bela gstelli g.
• De politieacademie is bego e met ee bijstelli g
va de i houd va het politieo derwijs a de brede
evaluatie va de zomer 2007. Bij deze bijstelli g
wordt multicultureel vakma schap meege ome ,
om zo alle facette va het o derwijs hiermee te
voorzie .
• Teve s heeft de politieacademie groe licht gekrege om het lectoraat diversiteit e multicultureel
vakma schap i te richte . Aa het ei de va het
verslagjaar werd de vacature voor de lector opgesteld. Begi 2008 zal de lector aa de slag gaa .
Er zij vast o twikkeli ge vergete , die zeker
ge oemd hadde moete worde . ßoals de
i zet va de Expertgroep Diversiteit va het
LECD, de toe ame va het aa tal professio ele
ce trale vertrouwe sperso e , de o twikkeli g
va de co cept otitie omga gsvorme , de ieuwe
aa wijzi g discrimi atie, het same met defe sie
participere i de optocht op roze zaterdag, e z. Al
deze o twikkeli ge staa vermeld i de verdere
hoofdstukke .
De politie is op de goede weg. Voor veel a dere
bra ches mag de politie ee voorbeeld zij . Veel
bra cheorga isaties kome da ook bij het LECD
voor a dere i formatie.
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Hoofdstuk 3 Algemene ontwikkeling

Diversiteitprijs 2007
Op 15 maart 2007 reikte de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst de diversiteitprijs uit aan de politieregio Amsterdam – Amstelland.
Deze prijsuitreiking vond plaats tijdens een mini –
symposium gehouden bij Herik Rail Rijtuigenloods in
Amersfoort. Tijdens het symposium werd door trendwatcher Adjied Bakas de speciale politie-editie van
zijn boek Megatrends Nederland aangeboden aan de
voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen. Veel
aandacht was er voor de ervaringen van de teamchef
van Slough bij Londen, Brian Langstone, in het opbouwen en onderhouden van netwerken onder etnische en
culturele minderheden. Zijn uitspraak: netwerken bouw
je op in “vredestijd” om ze te kunnen gebruiken na
“kritische incidenten” vind zijn weg in Nederland.

Aa de ha d va het door de korpse i gevulde
refere tiekader diversiteit werde door de jury,
o derleidi g va Sadik Ȋarchaoui, voorzitter va
het College va Bestuur va forum vijf korpse
ge omi eerd: Amsterdam-Amstella d, Ke emerla d,
Noord-Ȋolla d-Noord, Rotterdam-Rij mo d e ßuidȊolla d-ßuid.
Ee auditcommissie bestaa de uit Dr. Sjiera de Vries
(se ior adviseur TNO / Arbeid, Ir. Mohamed el Achkar
(Cha ge Ma ager Diversity F I clusio TNT Post), Drs.
Rola d va Duij (se ior adviseur KBP), Rachid Berragiy
(LECD), Ȋa s va de Bergh MPA (projectma ager
LECD) e Petra Verhoekx (regio Ȋaagla de ), deed ee
diversiteitaudit bij deze korpse . ßij bestudeerde alle
releva te beleidsdocume te e bezochte elk korps
éé dag. Tijde s dit korpsbezoek sprake zij met ee
groot aa tal medewerkers, uitvoere de , wijkage te
e leidi ggeve de , ma e e vrouwe , specialiste
e ge eraliste , autochto e e allochto e , beleidsvoorbereiders e korpsleidi g. Met deze werkwijze
wordt het verba d gelegd tusse beleidsvoor eme s,
uitvoeri g e resultaat. Ȋierbij is het va groot bela g
dat de medewerker zich toegerust voelt om het werk
te doe i zij multiculturele, multi-et ische werkomgevi g e dat de medewerker zich veilig voelt i zij
werkomgevi g.

Ȋet wi e de korps bleek Amsterdam. Volge s de
juryvoorzitter bleek zij va alle ge omi eerde korpse
de beste doordat:
• het gevoel va urge tie op alle iveaus i het korps
werd aa getroffe ,
• het korps ee i tegraal o twikkelprogramma ke t
dat zorgt dat alle aa dachtsvelde structureel
worde aa gepakt,
• de i ter e veiligheid aar me i g va de medewerkers duidelijk is toege ome , multicultureel
vakma schap bij de medewerkers op velerlei wijze
wordt aa gejaagd,
• veel geï vesteerd wordt i releva te exter e
etwerke ;
• e het zeer ambitieuze streefcijfers voor de i stroom va allochto e ke t.
De mi ister va Bi e la dse ßake e
Ko i krijksrelaties be oemde i haar toespraak de
beleidsi te siveri ge waarmee zij diversiteit bij de
politie verder wil bevordere . ßij wil de doorstroom
va vrouwe e allochto e bevordere met ee
tale te programma voor medewerkers va schaal 9
tot 12. Er komt ee project zij-i stroom voor vrouwe
e allochto e om ook op hoger leidi ggeve d iveau
meer divers va same stelli g te worde . Tot slot
ko digde zij aa dat i de toekomst korpse die zich
extra i spa e op het gebied va diversiteit hiervoor
extra zulle worde beloo d.
ßowel de juryvoorzitter als de mi ister besteedde
aa dacht aa de discussie over de dubbele atio aliteit, beide ware va me i g dat dit gee e kel
beletsel vormt voor medewerkers va de politie. Aa
de i tegriteit va de politie hoeft iet te worde
getwijfeld.
I de loop va het jaar werd beke d dat de mi ister
voor het bevordere va diversiteit jaarlijks € 2,6
miljoe beschikbaar stelt. Ȋierva stelt zij € 1,5 miljoe
ter beschikki g voor de diversiteitprijs. I 2011 is dit
zelfs het gehele bedrag va € 2,6 miljoe .

Referentiekader II
Ȋet refere tiekader I werd goedgekeurd door de
Raad va Ȋoofdcommissarisse op 1 ovember 2005.
Ei d 2006 bleek dat de aa jaagfu ctie die va dit
refere tiekader werd verwacht werd waargemaakt.
Ee aa tal korpse voldoet al aa
age oeg alle
refere ties. De meeste korpse hebbe medewerkers
va allochto e afkomst i specialistische e leidi ggeve de fu cties. Aa de resultate is te zie dat bij a
alle korpse serieus werk make va diversiteit.
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Slechts va e kele korpse moest ei d 2006 geco stateerd worde dat i te siveri g oodzakelijk was.
Tegelijk met de goedkeuri g va het refere tiekader
I werd door de RȊC aa het LECD opgedrage om
ee tweede versie te o twikkele . Ee bela grijk
o derdeel moest zij het beschrijve va de diversiteitcompete ties i de primaire processe . Aa het
begi va het o twikkel proces bleek dat de behoefte
bij de korpse groot was om de impleme tatie va
diversiteit gedure de ee aa tal jare te volge om de
vooruitga g te sig alere . Daarom is i het refere tiekader II prioriteit gegeve aa het o twikkele va
criteria o der de refere ties, hiermee worde meer
ha dreiki ge gegeve aa korpse , het geve va
ee aa zet voor het o twikkele va diversiteit i de
primaire processe e het op eme va de prestatieafsprake met de mi ister va BßK. Ȋet refere tiekader
II laat duidelijk zie dat er i de korpse veel moet
gebeure . Ȋet refere tiekader is da ook bedoeld om
de korpse te helpe om i 2011 diversiteit voor het
grootste deel geïmpleme teerd te hebbe .
Ȋet refere tiekader werd i oktober besproke i de
board o dersteu i g. Met hu positief advies werd
het ter goedkeuri g voorgelegd aa de vergaderi g
va de RȊC i december. De board gaf toestemmi g
om dit refere tiekader te verspreide
aar de korpse
met het verzoek dit i te vulle voor medio december.
Op 11 december stemde de RȊC i met refere tiekader II. Refere tiekader II, voor de prijsuitreiki g
i 2008. De Raad va Ȋoofdcommissarisse verzocht
voor de daarop volge de jare met ee ee voudiger
Refere tiekader te kome .

” Als ik geen
presentator
was geweest,

was ik misschien
politieagent
geworden.”

Onderzoek
Paul de Leeuw

Kijk op www.kombijdepolitie.nl

Posterserie
I 2005 werd door het LECD ee poster gemaakt e
verspreid met Najib Amhali “Als ik gee comedia zou
zij , was ik misschie wel politieage t geworde ”.
Vooral o der Marokkaa se jo gere is deze poster
zeer beke d. Ȋet doel va deze poster is het imago
va de politie o der allochto e jo gere te verbetere
e he te wijze op ee mogelijke loopbaa bij de
politie.
I augustus is beslote om deze serie verder uit te breide . Eerst zal er ee serie posters uitgebracht worde
met comedia s, vervolge s éé met voetballers e tot
slot wordt de serie afgeslote met politici.
Ȋet make va de eerste foto va de vervolgserie
werd gelijk ee heel bijzo dere ervari g. Ȋet verzoek
aa het ma ageme t va Paul de Leeuw werd bea twoord door de redactie va het programma “Mooi
weer de Leeuw”. Dit resulteerde i het feit dat wij
de foto mochte make tijde s het TV programma.
Na de hieraa voorafgaa de odige discussies ware
wij met o geveer tie geü iformeerde collega’s
aa wezig bij de op ame va het programma. Magda
Ber dse , portefeuillehouder diversiteit i de RȊC,
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verwoordde als haar we s dat de politie et zou divers
i same stelli g mocht worde als de groep collega’s
die zij die middag bij zich had, oud, jo g, ma , vrouw,
autochtoo , allochtoo , hetero e homo. Dit streve
zou zij graag o dersteu e met ee posterserie met
rolmodelle , graag had zij ook Paul de Leeuw als
rolmodel. Op de hem beke de wijze voldeed Paul de
Leeuw aa het verzoek. Deze actie trok veel aa dacht
zowel bi e als buite de politie.
I de loop va 2008 wordt er aar gestreefd elke
maa d ee
ieuwe poster te verze de
aar de
korpse .

I mei 2005 is het o derzoek ‘Multicultureel maakt
multifu ctio eel: ee o derzoek aar omga gsvorme
e diversiteit i het politieo derwijs’ (Duijs, 2007)
afgero d. Dit o derzoek is uitgevoerd i opdracht va
het College va Bestuur (CvB) va de Politieacademie.
Aa leidi g hiervoor was de voortdure de aa dacht
va het CvB voor verbeterslage op deze gebiede .
Doel va het o derzoek was het verkrijge va i zicht
i activiteite va de Academie op de gebiede
diversiteit e omga gsvorme i het algemee ; e
de i vulli g va e kele leeropdrachte i het i itiële
o derwijs i het bijzo der. Ȋet o derzoek bestrijkt de
periode 2002 t/m 2005.
De zeer globale uitkomst va het o derzoek is dat,
o da ks dat er verschille de activiteite geweest zij
om omga gsvorme e diversiteit i het o derwijs e
orga isatie te vera kere , beide o derwerpe o voldoe de zij opge ome i het o derwijsprogramma
e -uitvoeri g. Ee exemplaar va het rapport is opvraagbaar bij de mediatheek va de Politieacademie.

Programma Multicultureel
Vakmanschap
Mede aar aa leidi g va het rapport ‘Multicultureel
maakt multifu ctio eel’ is door het CvB beslist om
multicultureel vakma schap verder i het o derwijs te
i tegrere . I dit verba d zette het CvB i mei 2007
ee tweetal o twikkeli ge i ga g. ßo verzocht zij
de directie va het LECD te advisere over de taak e
i vulli g va ee Taskforce. Daar aast werd aa To y
Luii e Ilo a Duijs gevraagd ee discussiedocume t te
schrijve om diversiteit verder i het o derwijs op te
eme . Later werde deze twee i itiatieve same gevoegd tot het Programma Multicultureel vakma schap.
Ȋet Programma Multicultureel vakma schap heeft als
doel multicultureel vakma schap als ee rode draad
17
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te verweve i alle vijf de hoofdprocesse va de
Politieacademie. Bi e elk va de hoofdprocesse
wordt ee pla va aa pak geschreve . I dit pla va
aa pak wordt beschreve hoe bi e de gelieerde
orga isatieo derdele i vulli g wordt gegeve aa de
overkoepele de programmadoelstelli g. De vele waardevolle i itiatieve die al i ga g zij gezet, worde
hieri opge ome e aa gevuld. Ȋet programmateam, o der leidi g va Lex Melli k, heeft hieri ee
advisere de, coördi ere de e o dersteu e de rol.
Ȋet programma gaat i het ajaar va 2007 officieel
va start e loopt af op 31 december 2008.

Lectoraat
Op verzoek va het CvB, de directeur Ke is etwerk
e de directie va het LECD hebbe Ilo a Duijs e
Sjiera de Vries (TNO Arbeid) voorbereidi ge getroffe voor het op te richte lectoraat Multicultureel
Vakma schap e Diversiteit. Dit lectoraat heeft
zich te doel gesteld ke is te o twikkele die de
politieorga isatie steu t i haar omga g met de
multiculturele same levi g. Ȋet lectoraat heeft
daar aast de taak de opgeda e ke is te verspreide
i de politiepraktijk e bi e de Politieacademie.
Ook borgt het lectoraat opgeda e ke is i het
politieo derwijs. Op basis va de gesprekke met
experts uit het (politiële-) veld e ee aa vulle de
literatuurstudie zij ee drietal o derzoeksthema’s
geformuleerd: de meerwaarde va diversiteit; multiculturele compete ties, diversiteit e leiderschap.
Beeldvormi g wordt als rode draad meege ome bij
het uitwerke va de o derzoeksthema’s. I het ajaar
wordt de aa vraag voor het lectoraat Multicultureel
vakma schap F Diversiteit door het CvB e het LECD
aa gebode aa de stichti g ke iso twikkeli g ȊBO.
Naar verwachti g wordt a de beoordeli g va de
stichti g het lectoraat formeel i gericht.

Hoofdstuk 4 Doelgroepen

4.1 Allochtonen
Stageproject
De oorspronkelijke doelstelling van het project was het
beschikbaar stellen van tenminste 65 stageplaatsen
aan studenten van hogeschool en universiteit. Tijdens
de uitreiking van de diversiteitprijs 2006 vergrote de
minister van BZK de opdracht naar een totaal aantal
stageplaatsen van 1% van de politiesterkte. Het
project startte in het najaar van 2006.
Gebleken is dat veel korpsen nog geen stagebeleid
kennen en dus ook geen registratie bijhouden. Dit
betekent overigens niet dat er geen stageplaatsen
beschikbaar zijn voor studenten van VMBO, MBO, HBO
en WO. Dit project is voor veel korpsen aanleiding
geweest om in de loop van 2007 een stagebeleid te
ontwikkelen en met registratie te beginnen.
Het aantal stages in 2007 was (deze informatie is pas
medio december beschikbaar)
De korpse gave op dat zij i 2007 625 stageplaatse
hadde voor stude te va VMBO, MBO, hogeschole
e u iversiteite . Ȋierva ware 34 plaatse voor
stude te met ee allochto e achtergro d va
hogeschole e 4 va ee u iversiteit. Ȋet project
stageplaatse is gestart i september 2006. Toe bleek
dat het i veel korpse o tbrak aa ee stagebeleid
e zelfs ee registratie va stages. I ee groot aa tal
korpse bleek zelfs og ee deel va 2007 odig om
tot ee goed e geïmpleme teerd stagebeleid te
kome . I 2008 mag daarom het gewe ste resultaat
verwacht worde .

De Expertgroep Diversiteit
I het jaarverslag va 2006 is uitgebreid aa dacht
besteed aa de professio aliseri g va de Expertgroep
e het omgaa met de complexiteit va sommige
aa vrage .
Ȋet e thousiasme va 2006 zit er og steeds i . Ee
blijve de factor bi e de Expertgroep. I vervolg op
het jaar 2006 heeft de Expertroep zich steeds meer
geprofileerd tot ee professio ele o dersteu de orga isatie. Deso da ks was er sterke behoefte aa ee
i ve tarisatie va de Expertgroeplede . Gedure de
deze i ve tarisatie zij
aast de goede resultate ook
ee aa tal aa dachtspu te
aar bove gekome . Drie
aa dachtpu te spro ge er bove uit;
• ee betere pla i g va de trai i ge e i zet,
• ee betere commu icatiestructuur (bi e de
Expertgroep),
• ee betere afstemmi g met de leidi ggeve de
va de Expertgroeplede .
Met betrekki g tot het eerste aa dachtpu t zal
het LECD voor 2008 ee pla i g make va de
trai i ge . Met betrekki g tot het pla e va de
i zette (va de Expertgroep) is het iet mogelijk
om ee pla i g te make . Ȋet LECD is afha kelijk
va de aa vrage de korpse . Met betrekki g tot het
tweede aa dachtpu t hebbe wij met behulp va de
o ze commu icatiedesku dige ee commu icatiepla
opgezet. Ȋet doel va dit commu icatiepla is om
de Expertgroeplede zoveel mogelijk te i formere
over alle activiteite va de Expertgroep. Teve s
zulle wij he i formere over actuele zake va
het La delijk ExpertiseCe trum Diversiteit (LECD).
Met betrekki g tot het derde aa dachtspu t hebbe
wij aa va gge ome om de leidi ggeve de te
i formere over de deel ame va de betreffe de
collega aa de Expertgroep. Mede zulle wij ee
toelichti g geve over de besluitvormi g va de
Raad va Ȋoofdcommissarisse met betrekki g tot de
maximale i zet va 80 uur per jaar voor ieder lid va
de Expertgroep.
De aa geko digde vera deri ge hebbe i 2007
plaats gevo de . Ȋet betrof de o derverdeli g va de
expertises. De drie expertises zij achteree volge d;
Ope bare orde, Opspori g, e Eerwraak. Naast de gekoze opzet voor éé coördi ator voor elke expertise,
is er ook gekoze voor ee plaatsverva ger. Voor de
expertise ope bare orde is al ee plaatsverva ge de
coördi ator actief, voor de expertise opspori g zij wij
mome teel i gesprek met ee mogelijke ka didaat.
I het jaar 2006 is amelijk vooral aar vore gekome
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dat het coördi atieschap teveel werk is voor éé persoo . De derde expertise Eerwraak komt per 1 ja uari
2008 te vervalle . I het jaar 2007 heeft de U it Multiet isch Politiewerk (MEP) va Politie Ȋaagla de , de
status gekrege va la delijk aa spreekpu t voor
eergerelateerde zake . Mome teel is er overleg met
de U it MEP e het projectbureau eergerelateerde
zake , va het mi isterie va justitie, om a 1 ja uari
2008 ee structurele bijdrage te blijve levere aa de
la delijke aa vrage c.q. verzoeke va de regio’s.
Naar aa leidi g va de complexiteit va sommige
aa vrage is same werki g gezocht met het i terve tieteam va het forum. O la gs zij al de eerste
positieve ervari ge opgedaa . Ȋet i terve tieteam
va het forum is gericht op het o dersteu e va
het lokale bestuur. Ȋu specialisatie is vooral gericht
op het aa pakke va i teret ische spa i ge i
woo wijke .
Terugkijke d op het jaar 2007 ka worde geco cludeerd dat de korpse de Expertgroep echt hebbe
gevo de . Ee goede zaak! I 2008 zulle wij met
o vermi derd veel e thousiasme deze taak uit blijve
voere .

Plaats
Politie Oosterhout
Politie Tilburg

Aangeboden diensten
O dersteu i g e adviseri g
O dersteu i g e adviseri g

Politie Ei dhove
Politie De Bosch
Politie Maastricht
Politie Asse
Politie Roermo d
Politie Ridderkerk
Politie Leeuwarde

O
O
O
O
O
O
O

Politie Ijssella d
Politie RotterdamRij mo d
Politie flevola d
Rechercheschool
Politie Ȋelmo d
Politie Vee e daal

O dersteu i g e adviseri g
O dersteu i g e adviseri g

Politie RotterdamRij mo d
Politie Gelderla dMidde
Politie Ȋeere vee

O dersteu i g e adviseri g

Lezi g Multicultureel vakma schap
Geve va gastlesse multicultureel verhoor
Marokkaa se problematiek
Bijstaa bij Marokkaa se problematiek Ope bare Orde e
Veiligheid
Problematiek Kaap-Verdia e

O dersteu i g e adviseri g

Adviesgesprek

O dersteu i g e adviseri g

I takegesprek
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Omschrijving case
Marokkaa se jeugd problematiek
Marokkaa se jeugd problematiek
(wedstrijd jo g ora je – jo g Marokko)
Marokkaa se jeugd problematiek
Marokkaa se jeugd problematiek
Ȋarddrugsha del
Problematiek Marokkaa s gezi (50 perso e )
Problematiek uitgaa sce trum
Opstelle bejege i gsprofiel
Problematiek A tillia e , uitleg Multicultureel
vakma schap
Multicultureel vakma schap e omga gsvorme
Ȋoorzitti g

4.2 Vrouwen/Gender
8 maart: “Vrouwen naar de politietop!”
Op 8 maart jl. heeft de studiedag voor politievrouwen,
georganiseerd door het Landelijk ExpertiseCentrum
Diversiteit plaatsgevonden. De dag werd gehouden
in de Meervaart te Amsterdam. Het doel van deze
studiedag, getiteld “Vrouwen naar de politietop!”,
was om een nieuwe impuls te geven aan de doorstroom van vrouwen bij de Nederlandse politie. Tijdens
de studiedag zijn belangrijke stappen genomen om de
doorgroei van vrouwen naar leidinggevende posities
binnen de politie te bevorderen. Maar ook aan het
beperken van de uitstroom van vrouwen is gedurende
de dag de nodige aandacht besteed.

Opvolging van het symposium

Facts & Figures
Poi t Logic prese teerde vervolge s ee aa tal facts F
figures betreffe de vrouwe bi e de Nederla dse
politie. De co clusies hierbij ware : het perce tage
vrouwe i executieve fu cties stijgt maar bedraagt
og steeds slechts 20,2%; het aa tal vrouwe i
leidi ggeve de fu cties stijgt eve ee s, maar er zij
og steeds mi der vrouwe da ma e i de hogere
fu cties e de politietop; vrouwe zij sterk vertege woordigd i de leeftijdsgroep tot 40 jaar, dwz dat hier
de odige ka se ligge als de huidige (v l. ma elijke) top e leidi ggeve de de pe sioe gerechtigde
leeftijd bereikt.

Notitie Met Méér Vaart Vrouwen naar de Politietop
Naar aa leidi g va het Meervaartprotocol (e de
o derligge de 50 aa beveli ge ) heeft het LECD ee
otitie opgesteld. Va uit ee algeme e beschouwi g
over Ge der wordt ee duidelijk beeld geschetst
waar er op dit gebied k elpu te bestaa . Maar als
er sprake is va k elpu te da ligge er ook ee
equivale t aa uitdagi ge . Deze uitdagi ge worde
i de otitie be oemd. Ook worde er aa beveli ge
gedaa om deze uitdagi ge aa te gaa . De uitkomste va het symposium e de daaruit voortvloeie de
otitie vorme voor het LECD de basis om doelgericht activiteite te o twikkele voor de periode
2008 – 2010 om zowel de korpse als de vrouwe
o dersteu i g te biede e daarmee terug te kere
aar het thema va het symposium; door vrouwe
te behoude , door te late strome e tale t op te
spore meer vrouwe aa de Nederla dse Politietop.

Toespraak Magda Berndsen
De dag werd geope d met ee toespraak va
Magda Ber dse , korpschef politieregio fryslâ
e portefeuillehouder Diversiteit i de Raad va
Ȋoofdcommissarisse . I haar toespraak werd
be adrukt dat de dag gee vuurpijl is maar dat
het La delijk ExpertiseCe trum Diversiteit e
de portefeuillehouder Diversiteit i de Raad va
Ȋoofdcommissarisse erop toe zulle zie dat alle
korpse zich het kome de jaar i zette om de tijde s
de dag geformuleerde aa beveli ge vorm te geve
e uit te voere .

De Met Gender Wijzer
Va uit de vraagstelli g hoe ka de otitie met Meer
Vaart Vrouwe
aar de Politietop vertaald worde
aar ee ha dzaam product is de Met Ge der Wijzer
o tstaa . I deze wijzer wordt i éé oogopslag
duidelijk aa welke ra dvoorwaarde de orga isaties
moete voldoe wil Ge der überhaupt ee ka s va
slage make . Daar aast worde aa dachtspu te
be oemd e aa beveli ge gedaa om effectief met
Ge der aa de slag te gaa . Deze wijzer zal begi
2008 aa alle politieorga isaties worde toegestuurd.

Wetenschappelijke reflectie op de facts & Figures
Prof. Dr. Yvo e Be schop, hoogleraar aa de
Radboudu iversiteit gaf vervolge s ee wete schappelijke reflectie op vrouwema cipatie i Nederla d.
Ee va de co clusies hierbij is dat me
iet allee
moete streve
aar gelijke beha deli g maar ook
aar gelijke uitkomste . Wa t als me streeft aar
gelijke beha deli g, maar de uitkomst is a ders da
streve wij het doel voorbij.	￼
Na ee i teractieve discussie met ee aa tal vrouwe
uit de praktijk e de lu ch werd bego e aa de
middagsessie.

Meer-Vaart-Protocol
Gedure de de middag gi ge de deel emers aa de
slag om ee aa tal aa beveli ge te formulere aa
de ha d va ee aa tal stelli ge . Ȋoofdvraag hierbij
was: Wat ka de politie doe , opdat ik bij de politie
blijf e ik mij ka o twikkele . Naar aa leidi g va
de uitkomste va de workshops werd het MeerVaart-protocol opgesteld. Dit werd aa het ei d va
de dag overha digd aa de aa wezige korpschefs
of vertege woordigers va de regio’s. I dit protocol
zij aa beveli ge opge ome die bij zulle drage
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aa het behoud e de doorgroei va vrouwe bij de
politie. Ee va de uitkomste is dat vrouwe vooral
zelf va uit hu kracht moete ha dele . Dit vraagt
i ieder geval de odige i spa i g va de (korps)
leidi g. Verder die t de cultuur aa gepast te worde
(voor ma e ) e zal het beleid e igszi s moete
worde gewijzigd.
De aa wezige korpschefs hebbe i ieder geval
aa gegeve het protocol te o dersteu e . Dit is ee
bela grijk sig aal e ee eerste stap i de goede
richti g.
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2007 Het jaar van de bewustwording

Traject Competentie Zelf Management

Politieregio Brabant-Noord

Het deeltraject Brug naar Leiderschap Groningen

Ook de politieregio Braba t Noord gaat i 2008 ee
pilot starte met het deeltraject Compete tie ßelf
Ma ageme t ee Brug aar Leiderschap.

I 2007 hebbe twee groepe va vrouwe va
de politieregio Gro i ge deelge ome aa het
pilotproject Compete tie ßelf Ma ageme t; ee Brug
aar Leiderschap. De evaluatie va deze pilots maakte
duidelijk dat dit traject ee daadwerkelijke bijdrage
levert om vrouwe bewust te late worde va hu
eige kracht, de aa wezige ambities te vertale e
daadwerkelijk vorm te geve .
De a imo i Gro i ge was zo groot dat a de zomer
ee derde groep vrouwe va start is gegaa met het
deeltraject Ee brug aar Leiderschap. Omdat twee
vrouwe va de politieregio ßaa streek Waterla d
gelijk aa de slag wilde gaa met dit traject, is
met politie Gro i ge overleg gevoerd of zij deel
uit zoude ku e make va de derde groep i
Gro i ge . Dit vormde gee probleem. Resultaat is
dat weer twee vrouwe
a het volge va het traject
zich bewust zij waar hu kwaliteite ligge e hu
loopbaa defi itieve vorm hebbe gegeve .

Onderzoek naar de carrière mogelijkheden van NPA
vrouwen
I same werki g met de politieacademie is het
LECD ei d 2005 met ee o derzoek gestart aar de
uitstroom va vrouwe e ma e , die de klassieke
NPA-opleidi g hebbe gevolgd tusse 1971 e 2001.
Ee kwa titatief o derzoek too de aa , dat de
uitstroom va vrouwe twee maal zo hoog was da de
ma elijk collega’s.
Met ee kwalitatief o derzoek is i 2007 o derzocht,
o der welke omsta dighede zij bij de politie zoude
zij gebleve . Dit o derzoek wordt feitelijk uitgevoerd
door de o derzoeksgroep va de Politieacademie. Ei d
2007 was het co cept va het o derzoeksresultaat
gereed. I het voorjaar 2008 wordt het totaalo derzoek geprese teerd. Kortom hoe zit het met de
doorstromi g e welke mogelijke blokkades kome
vrouwe tege op weg aar de Politietop. Ȋet o derzoek met daaruit voortvloeie de aa beveli ge wordt
begi 2008 gepubliceerd.

4.3 Homoseksuelen
Roze Zaterdag
I 2007 werd voor de 2e keer door het La delijk
Ȋomo etwerk Politie i u iform deelge ome aa
de Parade va de Roze ßaterdag te Berge op ßoom.
Er was veel aa dacht va de media. Die gi g echter
vooral uit aar Defe sie, die a uitdagi g door het
LȊP voor de eerste keer i u iform meeliep met de
parade.

the trai er” programma “hatecrimes” i Lo de , dat
werd verzorgd door OSCE/ODȊIR e de politie City of
Lo do .

W W W . H AT E C R I M E S . N L

Er wordt i maart 2008 gestart met het project i
de twee pilotkorpse : Amsterdam-Amstella d e
Gelderla d-zuid.

Blauw op de roze ontmoetingsplek
I same werki g met MOVISIE (ke isce trum homolesbisch e biseksualiteit) is de folder “Blauw op de
Roze o tmoeti gsplaats” o twikkeld.
Deze folder geeft ha dreiki ge voor het operatio ele
politiewerk e beleidso twikkeli g m.b.t. homo
o tmoeti gsplaatse . De folder is si ds ei d 2007
beschikbaar voor de korpse

Het deeltraject Innerlijk Leiderschap
Daar aast bleek er grote i teresse te zij voor het
a dere deeltraject Compete tie ßelf Ma ageme t;
I erlijk Leiderschap. Voor dit traject is ee groep
same gesteld die i februari 2008 va start zulle
gaa .

Op ee professio ele ma ier is de politie geprese teerd, waardoor de hoofddoelstelli g; het zichtbaar
make va homoseksualiteit bi e de politie adrukkelijk werd gehaald. Positieve reacties ware tijde s e
a de deel ame overweldige d. 70 politieme se
am
deel aa de parade; waarva 40 i u iform. Verder
werde wervi gsactiviteite uitgevoerd.

Hatecrimes
Ȋet o derwerp “hatecrime”e homofobische gedragi ge kwame dit jaar extra op de age da te staa
door ee aa tal i cide te .
De Nederla dse Politie is iet bij machte adequate
cijfers te levere m.b.t. geweld e /of homofobische
i cide te .
I voorbereidi g is het project “Ȋatecrimes”, dat
zich richt op misdrijve /overtredi ge e i cide te
op gro d va homoseksualiteit, religie e ras. Dit
project wordt o dersteu d door maatschappelijke orga isatie, zoals: COC, Movisie, forum, A e
fra k Stichti g, MeldMisdaadA o iem e Art1.
(a tidiscrimi atiebureaus).
I het kader va dit project hebbe de twee projectleiders va de pilotkorpse deelge ome aa e “trai
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I o twikkeli g is de folder “Multiculturoze recherchetips”. I deze folder worde tips gegeve voor
rechercheo derzoeke , die homogerelateerd zij .

Blauw op de roze
ontmoetingsplaats
Suggesties voor de politie op
Homo- ontmoetingsplaatsen

1

Blauw op de roze ontmoetingsplaats

Dodenherdenking
4 mei werd i Amsterdam weer deelge ome aa de
Dode herde ki g bij het Ȋomomo ume t. 40 deel emers va de politie; daar aast participeerde defe sie
e bra dweer. De opzet was ook dit jaar stijlvol e
ee activiteit die zeker i het programma opge ome
blijft.

Inzet LECD
De beleidsmedewerker LECD is be aderd door het
rechercheteam va de regio Gro i ge i verba d met
misdrijve die speelde i de homosce e i Gro i ge .
Ȋet team ko va diverse waardevolle tips worde
voorzie .
Verder werde door het homo etwerk Amsterdam
diverse telefoo tjes doorgegeve aa de beleidsmedewerker. Va uit het la d wordt dit homo etwerk
gebeld m.b.t. bepaalde probleme , die homo gerelateerd zij .
De lede va het La delijk Ȋomo etwerk, ku e da
via de beleidsmedewerker regio aal worde i gezet
t.b.v. bemiddeli g. Ee mooie service voor de burger.
Drie keer is de beleidsmedewerker geraadpleegd i.v.m.
probleme bij homo o tmoeti gsplaatse .

LHP

De regio ale homo etwerke stag ere i hu
o twikkeli g; of bij a gee activiteite e
age oeg
gee uitbreidi g va het aa tal etwerke . De a imo
om zich te bi de aa ee
etwerk lijkt iet groot.
Ee lichtpu t is dat dit jaar het eerste I terregio ale
etwerk va start is gegaa : Noord-Ȋolla d oord/
Ke emerla d e ßaa streek-Waterla d hebbe de
ha de i ee geslage .
Dit etwerk heeft al twee i terregio ale activiteite
o tplooid waarbij twee Korpschefs aa wezig ware .
Ee mooi i itiatief.
Va uit het LȊP zal worde gestimuleerd meer i terregio ale etwerke op te zette . De waarde va
etwerke is bijzo der groot, zowel voor de operatio ele die stuitvoeri g als i de gevalle wa eer ee
collega voor zij /haar comi g-out staat.

4.4 Andersvaliden
Als o derdeel va diversiteit wil het LECD ook a dersvalide zichtbaar blijve make . Na ee periode va
i ve tarisatie is er ee
ieuwe brochure opgesteld met
de rece te subsidie mogelijkhede voor a dersvalide .
Deze brochure is verstuurd aar alle hoofde PFO e
medewerkers diversiteit. Teve s is deze i formatie
beschikbaar gesteld aa PKN.
Ȋet Netwerk Visueel Geha dicapte Politieambte are
is ieuw leve i geblaze e dit jaar hebbe er 2
bijee komste plaatsgevo de i Amersfoort.
Ȋet Netwerk heeft als doel elkaar te o tmoete ,
ervari ge uit te wissele , va elkaar te lere e te
i spirere . I middels telt het Netwerk 23 lede .

Eurogay Police Association
I september heeft de Eurogay Police Associatio
(EGPA) ee bestuursvergaderi g gehoude i het
Ȋoofdbureau va politie te Amsterdam.
Tijde s e
a deze vergaderi g bleek weer de e orme
i spiratie e o dersteu i g, die dit Europese etwerk
oplevert.
Noorwege is dit jaar ee
etwerk gestart, Ierla d is
als aspira t lid toegetrede e start volge d jaar ee
officieel etwerk. Verder is o der meer gesproke over
best practice, die uitgewisseld ku e worde e de
orga isatie va de 3e EGPA co fere tie i Barcelo a
op 2,3 e 4 juli 2008.
De Spaa se secretaris (voorzitter Gaylespol) heeft ILGA
(I t. Lesbia Gay Associatio ) i Vil ius(Litouwe ) bezocht e daar ee workshop verzorgd. De Nederla dse
voorzitter (beleidsmedewerker LECD) heeft ee
workshop over “hatecrimes”e “Gaypolice Networks”
verzorgd i flore ce(Italië). Daar is ook gesproke
met Italiaa se collega’s, die het og bijzo der moeilijk
hebbe met hu
etwerk “Polis Aperta”.

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit
Subsidiemogelijkheden
Andersvaliden

De beleidsmedewerker am deel aa de vergaderi ge va de La delijk Werkgroep Politiek va het
la delijke COC.

Ȋet la delijk Ȋomo etwerk politie heeft 4 keer
vergaderd i Amersfoort. Steeds ware er ro d de
10 deel emers aa wezig. De i spa i ge va o ze
lede heeft o.a. geleid tot de o twikkeli g va de
folders “Blauw op de roze o tmoeti gsplaats” e
“Multiculturoze recherchetips”.
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ICT
Ȋet LECD heeft ee protocol opgesteld voor visueel geha dicapte politiemedewerkers bij ee vera dere de
ICT omgevi g. Dit protocol is door het LECD verspreid
o der visueel geha dicapte collega’s, hoofde PFO e
ICT va alle korpse .
Nog steeds baart de vera dere de ICT omgevi g voor
visueel geha dicapte collega’s de odige zorg.
Naast de uitrol va de Citrix omgevi g is ook de uitrol
va het BVO-systeem (Basis Voorzie i g Opspori g)
ee pu t va aa dacht. Voor dit laatste is er ee
werkgroep opgericht i verzorgi gsgebied ßuid
West om te lere va de obstakels e de opgeda e
ervari ge ter beschikki g te stelle bij de uitrol va
de a dere korpse .
Mome teel houdt het LECD ee i ve tarisatie o der
visueel geha dicapte collega’s va de gebruikte applicaties, levera cier e bruikbaarheid. Teve s staat de
vraag uit bij alle korpse tot ee opgave va aa talle
a dersvalide medewerkers die specifieke aa passi ge
gebruike op het gebied va ICT.
Ȋet LECD heeft co tacte met vtsPN over oplossi ge
i de toekomst.

4.5 Leef-Tijd
I het kader va o tgroe i g e vergrijzi g heeft het
LECD per 1 maart 2007 ook Leef-tijd i portefeuille. We
wille bijdrage aa bewustwordi g va de u iciteit
va iedere politie medewerker o geacht leeftijd. Ook
dit is multicultureel vakma schap.
Elke leve sfase heeft zij specifieke drijfvere e
kwaliteite e zij compleme tair. I vestere , waardere e uitdage als ee co ti u proces voor alle
leeftijde draagt bij aa ee vitale medewerker e ee
vitale orga isatie.
Ȋet LECD heeft i dit kader ee leef-wijzer o twikkeld
gericht op de medewerker 45plus. I deze leef-wijzer
worde suggesties gedaa op het gebied va i zetbaarheid, gezo dheid, fi a cië e motivatie/zi gevi g. I middels is deze leef-wijzer door veel korpse i
grote hoeveelhede bij het LECD aa gevraagd.
Er is teve s ee ro de gemaakt la gs alle korpse
om te i ve tarisere i hoeverre leve sfase bewust
perso eelsbeleid al o derdeel is va o twikkeli gsgericht perso eelsbeleid.
Dit heeft geresulteerd i ee la delijk overzicht va
o twikkeli ge e best practises.
De best practices zij beschikbaar via de site va het
LECD.
Ȋet LECD heeft ee i teractieve sessie Beeldvormi g
leve sfase o twikkeld.
Deze i teractieve dialoog tusse medewerkers va
verschille de fase bre gt ee proces op ga g ter
bewustwordi g e begrip va de specifieke ke merke va elke leve sfase.
Ȋet gaat i op de gesig aleerde problematiek va
verschil jo g-oud, beeldvormi g leve sfase e
vera twoordelijkheid voor de eige loopbaa . De
eerste pilot heeft al plaatsgevo de e i 2008 is deze
i teractieve sessie aa te vrage bij het LECD.
Er zij ook al co tacte gelegd met het La delijk ȊRM
project, PKN e heeft het LECD ee makelaarsrol op dit
thema tusse de korpse .

4.6 Omgangsvormen
Inleiding
“Ȋoe gaa me se die werkzaam zij bij de
Nederla dse politie a o 2006 met elkaar om?”
Dit was de hoofdvraag va het o derzoek va de
Rutgers Nissogroep over omga gsvorme , werkbelevi g e diversiteit.
Ee vraag die iet allee de o derzoekers toe wilde
wete , maar die ook i 2007 og heel veel is gesteld,
maar veel bela grijker, waar ook heel hard aa is
gewerkt om o gewe ste omga gsvorme te voorkome . O gewe ste omga gsvorme kome bi e de
politieorga isatie helaas og steeds voor.
Ȋet LECD heeft met het thema omga gsvorme i
2007 gefu geerd als aa jager e o dersteu er va het
beleid omga gsvorme .
Er is aa ee aa tal speerpu te gewerkt waaro der:
• de o twikkeli g va de kader ota omga gsvorme
• de aa stelli g va ce trale vertrouwe sperso e i
alle politieregio’s
• desku digheidsbevorderi g e i tervisie orga isere voor alle ce trale vertrouwe sperso e
• ee optimale wervi g, selectie e opleidi g voor
vertrouwe sperso e o twikkele
• het orga isere va ee co gres voor vertrouwe sperso e i 2008
• als ke isce trum op het gebied va omga gsvorme fu gere
• fu ctio ere als exter e vertrouwe spersoo voor
medewerkers va de politie.
Speerpu te , die er allemaal aa zulle bijdrage dat
o gewe ste omga gsvorme worde aa gepakt e
voorkome .
Aa pakke va o gewe ste omga gsvorme
ke merkt zich door de opva g e begeleidi g va
slachtoffers door vertrouwe sperso e e / of leidi ggeve de e de aa pak va o gewe ste omga gsvorme door de leidi ggeve de .
Ȋet preve tieve spoor bevat de bewustwordi g va
omga gsvorme ter voorkomi g va o gewe ste
omga gsvorme . Daar aast draagt het bij aa het
besef dat respectvol gedrag de basis vormt voor ee
cultuur bi e de Nederla dse politie, die ee plezierig werkklimaat voor elke medewerker ke t.
Omga gsvorme als “de olie” voor de orga isatie, i
relatie tot diversiteit e i tegriteit.
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Kadernota Omgangsvormen
De vraag aar ee duidig beleid omga gsvorme
voor de Nederla dse politie e ee beleid dat de
rechtsgelijkheid va de medewerkers waarborgt is de
basis geweest om te werke aa de o twikkeli g va
de Kader ota Omga gsvorme .
De vera derde wetgevi g e de behoefte aa het
bre ge va same ha g tusse de beleidsterrei e
omga gsvorme , diversiteit e i tegriteit speelde bij
deze o twikkeli g ook ee bela grijke rol.
I same werki g met de ce trale vertrouwe spersoe , BßK, het NPI e de politiebo de NPB, ACP e
VMȊP is er heel hard gewerkt aa de tot sta dkomi g
va deze kader ota.
Deze kader ota is uitei delijk ee beleids otitie
omga gsvorme geworde .
De same ha g va omga gsvorme met de beleidsterrei e diversiteit e i tegriteit wordt uitgebreid
beschreve . Daar aast wordt er veel aa dacht
gevraagd voor de cruciale rol va de leidi ggeve de
bij het aa pakke e voorkome va o gewe ste
omga gsvorme . Ȋet bela g va het hebbe va ee
ce trale vertrouwe spersoo e die s positie i de
orga isatie kome als ee a der hoofdthema aa de
orde.
E daar waar vera deri ge altijd gepaard gaa
met opleidi g e vormi g wordt hier i de kaderota ook aa dacht voor gevraagd e wel voor alle
medewerkers op alle iveaus, al hebbe ze a dere
vera twoordelijkhede .
Als bijlage zij toegevoegd ee
ieuw klachte regleme t met ee toelichti g e ee fu ctieprofiel voor
ce trale vertrouwe spersoo .
I december 2007 is de kader ota Omga gsvorme
i gebracht bij de board o dersteu i g va de Raad
va Ȋoofdcommissarisse . ßij ware zeer te spreke
over de i houd va de kader ota e deze wordt
da ook i ja uari 2008 voorgelegd aa de Raad va
Ȋoofdcommissarisse ter goedkeuri g.
Ȋet impleme tatiepla va deze kader ota, diverse
richtlij e e ee stroomschema worde i 2008 ter
ha d ge ome . Om zo uitei delijk iet allee ee
beleidsdocume t op hoofdlij e te hebbe , maar ook
ee praktische werkbaar geheel te hebbe .

Centrale vertrouwenspersonen
Ee va de aa beveli ge va het Nisso o derzoek
“omga gsvorme , werkbelevi g e diversiteit bij de
Nederla dse politie” uit 2000 was het aa stelle va
ee ce trale vertrouwe spersoo voor elke regio.

Deze ce trale vertrouwe spersoo coördi ere
e o dersteu e de vertrouwe sperso e bij de
uitvoeri g va hu werk. Kijke d aar het preve tieve
spoor zij zij de aa jagers va het beleid, o twikkele
zij beleid e creëre e versterke zij het draagvlak
bij het ma ageme t e leidi ggeve de i de
orga isatie. Daar aast advisere e o dersteu e ze
de leidi ggeve de bij de aa pak va o gewe ste
omga gsvorme .
Kortom zij zij de luis i de pels va de orga isatie als
het gaat om omga gsvorme !
I het verlede was de te de s, dat me op papier
leek te beschikke over ee ce trale vertrouwe spersoo maar dat er werd gekoze voor a dere
varia te zoals als taakacce t aast ee a dere
volwaardige fu ctie; weggezet bij ee beleidsmedewerker Pe O, ee aa dachtsveld voor P e O, het iet
i vulle va de fu ctie ( a vertrek va ee ce trale
vertrouwe persoo ).
I 2007 hebbe diverse regio’s ee ce trale vertrouwe spersoo aa gesteld passe d i het fu ctiegebouw va de desbetreffe de regio, met ee goede
fu ctiebeschrijvi g e salarisschaal passe d bij deze
zware fu ctie.
Ȋeel veel regio’s hebbe de aa stelli g e de positio eri g va ee ce trale vertrouwe spersoo zeer
serieus hebbe opgepakt. Dat heeft er da ook toe
geleid dat er og maar ee e kele regio is die gee
ce trale vertrouwe spersoo heeft zoals beschreve i
de Kader ota Omga gsvorme .

Landelijk Overleg Vertrouwenspersonen
De beleidsadviseur omga gsvorme is ook voorzitter
va het La delijk Overleg Vertrouwe sperso e .
Ee overleg va alle ce trale vertrouwe sperso e
va de Nederla dse politie, Rijksrecherche e de
Marechaussee.
Ȋet LOV is i 2007 vijf keer bij elkaar geweest.
O derwerpe die aa de orde zij geweest zij :
• De kader ota omga gsvorme ;
• De rol va de ce trale vertrouwe spersoo i de
korpse ;
• I tervisie;
• Relaties op de werkplek;
• De aa passi ge i het refere tiekader met betrekki g tot omga gsvorme ;
• Ee i leidi g over het visiedocume t va het LECD.
I ovember zij er twee studiedage voor ce trale
vertrouwe sperso e geweest.
Ȋet thema va deze dage was:
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“Spyral Dy amics als middel voor de Ce trale
Vertrouwe sperso e om hu professio aliteit te
vergrote .“
21 deel emers dede aa deze zeer geslaagde dage
mee.
I 2008 staa er og zeker 2 dage op het programma
om de toepasbaarheid va Spyral Dy amics voor de
Ce trale Vertrouwe spersoo uit te bouwe .

e hore
og te vaak “Waar bemoei je je mee?”. De
ha de i elkaar slaa levert meer op maar da zal
me zich eerst bewust moete zij va de eige rol.
Ȋet aa bre ge va deze koerswijzigi g bi e het
beleid omga gsvorme vraagt om vertrouwe spersoe die i staat zij mee te wijzige i de koers.

Activiteiten 2007
De deel emers o dervo de alle daar aast de
weldaad maar ook de e ergie die he deze dage
gaf. Ieder voor zich voelde weer waarom zij of hij
het solistische va de fu ctie als zwaar ervaart e
hoe i tervisie daar ee bela grijk hulpmiddel bij is
geworde .
Uit het LOV zij twee werkgroepe o tstaa , te wete
ee voor de wervi g, selectie e opleidi g va vertrouwe sperso e e de a dere voor ee co gres voor de
vertrouwe sperso e va de Nederla dse politie voor
2008.

Vertrouwenspersonen
Elke regio heeft vertrouwe sperso e .
De ma ier waarop vertrouwe sperso e werke is
zeer divers. De primaire taak, opva g e begeleidi g
va het slachtoffer, wordt heel goed vervuld. De
politie ka da ook trots zij op deze collega’s.
Als het gaat om hu sig alere de e advisere de rol
zij de o twikkeli ge va de fu ctie mi der positief.
Juist het sig alere e advisere va de vertrouwe sperso e aa het ma ageme t e de leidi ggeve de
maakt duidelijk aa he dat er vaak meer speelt da
dat me zich bewust is. Daar aast ku e de vertrouwe sperso e ee geweldige steu e toeverlaat zij
als het gaat om te kome tot ee goede oplossi g va
ee zaak.
ßij wete als gee a der bi e de orga isatie hoe om
te gaa met zake ro d omga gsvorme . ßij hebbe
veel ervari g e diverse opleidi ge ge ote om hu
fu ctie aar behore uit te oefe e .
De orga isatie bewust make va deze advisere de
e sig alere de rol e het versterke va deze rol bij
de vertrouwe sperso e drage ook weer bij tot ee
veilig werkklimaat voor ee ieder.
Ȋet bewustwordi gsproces te aa zie va deze
vera derde rol is i 2007 op ga g gekome , maar
verloopt og moeizaam. De cruciale rol va de leidi ggeve de als het gaat om omga gsvorme is voor
vele va he
og gee gemee goed. ßola g dat og
iet is doorgedro ge , zit me zeker iet te wachte
op de adviseri g e o dersteu i g va de vertrouwe sperso e . ße worde
og te veel gezie als lastig

2007 heeft zich verder og geke merkt door de
volge de zake :
Door het bezoeke va alle regio’s de sta d va zake
te aa zie va omga gsvorme e de rol va de
ce trale vertrouwe sperso e i kaart bre ge
Bi e het LECD omga gsvorme
adrukkelijker op
de kaart zette e i relatie bre ge tot de a dere
thema’s va het LECD.
Bi e de politieacademie omga gsvorme
adrukkelijker op de kaart zette e i relatie bre ge tot de
medewerkers, de doce te e het o derwijs.
Ȋet voortdure d o der de aa dacht bre ge va
de relatie tusse omga gsvorme , diversiteit e
i tegriteit.
Ȋet positio ere va de ce trale vertrouwe sperso e
werd voortdure d o der de aa dacht gebracht va
korpschefs, hoofde P e a dere bela ghebbe de
bi e de politie.
Ȋet bijstaa va ce trale vertrouwe sperso e bij de
aa pak va diverse vorme va o gewe st gedrag.
Ȋet o dersteu e va ce trale vertrouwe sperso e
bij de vormgevi g, impleme tatie e uitvoeri g va
het beleid i de regio’s.
Ȋet advisere o dersteu e va diverse ieuw
aa gestelde ce trale vertrouwe sperso e

Externe vertrouwenspersoon
I 2007 is gebleke dat er i toe eme de mate
gebruik wordt gemaakt va de beleidsmedewerker
va het LECD voor diverse medewerkers va de
Nederla dse politie.
Veelal betreft het da vrage over de aa pak va
o gewe st gedrag waarbij me de a o imiteit
gewaarborgd wil hebbe . Gee vertrouwe hebbe
i de oplossi ge bi e de regio is ee a dere rede
om haar te be adere .
I de meer complexe zake die aa de orde kwame ,
blijke vaak alle i ter e wege
iet te zij bewa deld
of juist zo der succes te zij bewa deld.
Alle vrage heeft zij aar behore ku e bea twoorde , me se op het goede pad ku e zette of zelf
opgetrede als vertrouwe spersoo .
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4.6 Discriminatiebestrijding
Algemeen
Discrimi atie is ee veelvormig verschij sel dat vraagt
om ee aa pak op vele fro te .
Ȋet oplaaie d geweld tege homoseksuele e het
wegpeste va gezi e i Amsterdam e Waspik
trokke het afgelope jaar de aa dacht. Ȋet kabi et
heeft i 2007 de bestrijdi g va discrimi atie als
topprioriteit be oemd.
De achterligge de gedachte is: discrimi atie e a dere
vorme va iet-gelijke beha deli g staa participatie
i de weg. Op termij leidt het tot ee tweedeli g i
de same levi g.
Daarmee is de oodzaak voor ee brede aa pak va
wat wel “de beto rot va de same levi g” wordt
ge oemd gegeve . Voor de politie is discrimi atie ee
ker taak: het is immers ee er stig strafbaar feit.
De portefeuille discrimi atie heeft va af 2005 ee
vaste plaats bi e het LECD.
Ȋet LECD heeft ee aa jaag- e adviesfu ctie. Ȋet
o dersteu t korpse i de aa pak va discrimi atie.
Er is ee duidelijke relatie tusse de aa pak va
discrimi atie e het diversiteitbeleid va de politie.
Beide o derwerpe bepale uitei delijk mede de
legitimatie va de politie. Ee politie die iet divers
is same gesteld e te wei ig doet aa de bestrijdi g
va discrimi atie, mist de aa sluiti g met het publiek
e verliest draagvlak. O twikkeli ge i E gela d
hebbe dat aa getoo d.
Om die rede maakt het thema bi e het LECD
i tegraal o derdeel uit va het diversiteitbeleid.
Diversiteitbeleid e Discrimi atiebestrijdi g worde
da ook bi e het LECD beide met ee hoofdletter
“D” geschreve .
I 2007 werd va uit het LECD iet allee op beleidsmatige wijze gewerkt. Ook werde diverse co crete
advieze aar aa leidi g va casusposities gegeve
aa verschille de korpse , gemee te e maatschappelijke orga isaties.
I middels blijkt me voor co crete “raad e daad” de
weg aar het LECD gevo de te hebbe .

Quick Scan 2007
Ȋet a tidiscrimi atiebeleid maakte i 2007 expliciet
o derdeel uit va het La delijk Kader Politie 2007. I
het kader worde
ege ra dvoorwaarde ge oemd
die og steeds gelde . (Deze ra dvoorwaarde zij
voor geï teresseerde op te vrage via lecd@politieacademie. l).
Door 24 korpse werd ei d 2007 ee vrage lijst i gevuld om ee beeld te krijge va de sta d va zake
i de korpse . Naast de ege ra dvoorwaarde uit
het la delijk kader werde e ige aa vulle de vrage
gesteld.
De resultate va de quick sca zulle i 2008 beke d
worde gemaakt. Uit de beschikbare i formatie blijkt
dat de korpse i 2007 stappe voorwaarts hebbe
gezet. Toch blijve er forse verschille i de i te siteit
va de aa pak.
ßo hebbe de regio’s Twe te e IJssella d ee projectleider vrijgemaakt om het discrimi atiebeleid ee
fli ke impuls te geve . Ee e kele regio heeft og ee
duwtje i de rug odig.
Ver ieuwi g Aa wijzi g Discrimi atie OM
I december 2007 werd de ieuwe Aa wijzi g
Discrimi atie va het College va Procureurs-ge eraal
va kracht. Deze aa wijzi g legt ee stevige i spa i gsverplichti g op de schouders va de politie: ee
actieve rol bij meldi ge e aa gifte e ee actief
opspori gsbeleid.
Op basis va bi e de korpse opgeda e ervari ge
werd i 2007 i put aa deze Aa wijzi g geleverd.
I goed overleg met het Ope baar Mi isterie werd
i het afgelope jaar al ee begi gemaakt met de
impleme tatie va de Aa wijzi g zodat i 2008 ee
goede start gemaakt ka worde met de Regio ale
Discrimi atie Overlegge . Dit overleg vi dt plaats
o der leidi g va de discrimi atieofficier i de regio.
Same met ee vertege woordiger va de politie e
de a tidiscrimi atievoorzie i g worde de strafwaardige discrimi atie-i cide te i de regio besproke .

Gezamenlijke aanpak discriminatie: conferentie 7 juni
2007
Op 7 ju i 2007 werd de co fere tie “gezame lijke
Aa pak Discrimi atie” georga iseerd.
Ȋet LECD leverde hieraa
ame s de politie ee
actieve bijdrage. Vertege woordigers va de
rijksoverheid, de politie, het ope baar mi isterie, de
VNG, a tidiscrimi atiebureaus, de commissie gelijke
beha deli g e a dere NGO’s sprake aa de ha d
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va verschille de thema’ s over ieders bijdrage aa
de aa pak. Dit resulteerde i ee i te tieverklari g
met co crete afsprake voor de abije toekomst. Als
vervolg op deze dag is ee bevloge regiegroep aa
de slag gegaa om de i te ties te verweze lijke . Ȋet
LECD participeert daari .
Activiteite op het gebied va o.a. registratie, voorlichti g e beleid worde op elkaar afgestemd e het
doel is om het publiek i 2009 te late ervare dat het
beleid daadwerkelijk vruchte heeft afgeworpe . Voor
de politie ligge de ker activiteite bij ee goede registratie e ee actieve opstelli g als “poortwachter”
va de strafrechtskete .

Netwerkonderhoud met korpsen
Ook i 2007 werde de regio’s gestimuleerd e
o dersteu d bij het o twikkele va regio aal
a tidiscrimi atiebeleid.
Voor het eerst kwame alle co tactperso e uit de
regio’s op 23 augustus 2007 bijee i War sveld.
Deze bijee komst sto d i het teke va de impleme tatie ieuwe Aa wijzi g. Aa de dag werd teve s
deelge ome door vertege woordigers va beide
mi isteries, de A e fra k Stichti g e het Meldpu t
Discrimi atie I ter et.
Ook de KMAR was i verba d met de door he verrichte politietake voor het eerst vertege woordigd.
Vooral gre sco troles e mobiel toezicht va vreemdeli ge zij aa dachtsgebiede .
Tijde s de bijee komst werde ervari ge uitgewisseld e afsprake gemaakt over de impleme tatie va
de ieuwe aa wijzi g.
Teve s werd beslote om begi 2008 ee vervolg te
geve aa ee geslaagde dag.

Uniforme Registratie
Ee va de bela grijkste resultate va de la delijke
co tactdag was de afspraak om i de verschille de
regio’s te gaa werke met ee u iform registratiemodel aar Amsterdams model. ßodoe de ka i vulli g
worde gegeve aa de al jare la g bestaa de we s
om ee crimi aliteitsbeeld discrimi atie te make
e er hoeft iet gewacht te worde op het ieuwe
bedrijfsprocesse systeem va de politie. Bij de regioale aa pak va discrimi atie zij de co tactperso e
uit de regio ee bela grijk perso eel fu dame t.
Door de co tactperso e werd de we s geuit om
ruimte te krijge om hu vera twoordelijkhede op
serieuze wijze i vulli g te ku e geve . I de ieuwe
Aa wijzi g vervulle zij ee sleutelpositie. Naar de
toekomst werd ee zorg uitgesproke over de bestuurlijke betrokke heid bij de aa pak va discrimi atie.

Beslote werd om i het voorjaar 2008 i alle regio’s te
starte met het Regio aal Discrimi atie Overleg: ee
zaaksoverleg tusse ope baar mi isterie, politie e
a tidiscrimi atiewetvoorzie i g.

Ȋet PKN blijkt voor bela gstelle de i de regio aa
beteke is te wi e .
I de tweede helft va 2007 werd het domei discrimiatie op het PKN geactualiseerd e uitgebreid.
Ee redactieraad is actief om het domei perma e t
te voorzie va actuele e releva te i formatie.
Ȋet ha dboek discrimi atie e het reactieprotocol is
voor de korpse digitaal beschikbaar.
Va uit het Ope baar Mi isterie wordt het ke is et
regelmatig gevoed met rece te jurisprude tie.

verzorge zij geï strueerd over de ieuwe aa wijzi g. Afgesproke is dat zij aa de aa wijzi g i het
o derwijs aa dacht bestede .
I de module Service e I take –o derdeel va de
opleidi g va operatio eel leidi ggeve de aa de politieacademie e de Ȋogeschool Wi desheim-, maakt
de aa pak va discrimi atie va af 2007 o derdeel uit
va het lesprogramma.
Door het CIDI e het COC-Nederla d werde op deze
opleidi ge gastcolleges verzorgd.
I overleg met het PolitieVormi gsCe trum te Vaasse
werd de opleidi g voor het service e i takeperso eel
geactualiseerd. Ȋet i takeperso eel is immers ee bela grijke doelgroep: zij die e te zorge dat melders/
aa gevers goed worde bevraagd e dat i cide te
met ee discrimi atoire achtergro d goed worde
weggeschreve i de politiesysteme .

Meldpunt Discriminatie Internet (MDI)

Netwerkonderhoud met landelijke partners

Op het i ter et staa regelmatig discrimi atoire
uitlati ge .
Ȋet MDI is i het leve geroepe om te reagere op
meldi ge va burgers.
I ruim 97 % va de gevalle leidt i terve tie va uit
het MDI tot vrijwillige verwijderi g.
I a dere gevalle wordt aa gifte gedaa . Ȋet LECD
participeert i het regelmatige zaaksoverleg tusse
het ope baar mi isterie e MDI . Ȋet afgelope jaar
is de beke dheid va het MDI e wat zij te biede
hebbe i de korpse toege ome . Mede da kzij de
same werki g is i 2007 ee aa tal spraakmake de
zake (w.o. Stormfro t e Natio ale Allia tie) opgepakt. Toch blijkt het og steeds iet i alle regio’s
eve makkelijk om schaarse opspori gscapaciteit voor
i ter etzake beschikbaar te krijge . Va daar dat i
2007 gesprekke zij gestart om te bezie i hoeverre
–bijvoorbeeld i het kader va cybercrime- capaciteit
te behoeve va i ter etzake ter beschikki g ka
kome . Naast het meldpu t –dat reageert op meldi ge - heeft de KLPD ei d 2007 ee project gestart om
actief op haatzaaie de uiti ge op het i ter et te
gaa surveillere .

I het afstemmi gsoverleg tusse LECD e
het La delijk Bureau ter Bestrijdi g va
Rasse discrimi atie (LBR), De La delijke Vere igi g
va A tidiscrimi atiebureaus
(LV-ADB) e het Expertisece trum va het Ope baar
Mi isterie werde de activiteite besproke e
afgestemd. Ook met Artikel 1 vi d regelmatig overleg
plaats over vooral de vormgevi g va de RDO’s i de
regio.
Goedlope de RDO’s zij va groot bela g voor de
aa pak va discrimi atie i regio aal iveau.

PolitieKennisNet (PKN)

Antidiscriminatiebeleid in het politieonderwijs
I 2007 is o derzocht i hoeverre discrimi atiebestrijdi g o derdeel uitmaakt va het i itiële e posti itiële politieo derwijs. Dit bleek o voldoe de het geval
te zij .
Deze ke is is ee
oodzakelijk voorwaarde voor
ee adequate aa pak. De focus is daarbij gericht op
het operatio eel leidi ggeve de iveau. De vaste
doce te die de opleidi g tot hulpofficier va Justitie
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Internationale activiteiten
Ȋet acce t va de activiteite va het LECD lag het
afgelope jaar vooral i eige la d, va uit de gedachte dat me eerst i eige huis zake goed op orde
die t te hebbe alvore s i i ter atio aal opzicht te
ku e actere .
I i ter atio aal opzicht i de Nederla dse “performa ce” iet goed.
Dat heeft vooral te make met de gebrekkige registratie. Daardoor ku e de resultate va de i spa i ge va de politie iet goed zichtbaar gemaakt
worde e doet de Nederla dse politie zichzelf
feitelijk tekort.
Voor de collega’s i België werd ei d 2007 ee lezi g
over de Nederla dse aa pak verzorgd.
Ook werd ee bijdrage geleverd aa de totsta dkomi g va rapportages va Europese orga isatie als het
ECRI.

Discriminatie in Visiedocument 2007-2010
I 2007 zag het visiedocume t va het LECD het licht.
Als o derdeel va dit visiedocume t werd ook de visie
op het discrimi atiedossier ge oteerd.
I de kome de jare zal de aa pak plaatsvi de la gs
drie lij e .
Op de eerste plaats zal de strafrechtelijke aa pak
verder geoptimaliseerd worde . Ee goedlope d RDO,
betrouwbare e u iforme registratie e voldoe de
opspori gscapaciteit zij daarbij voor het kome de
jaar bela grijke doele . Voor ee goede aa pak va
discrimi atie is ee strafrechtelijke be aderi g allee
iet voldoe de.
Ȋet ope baar bestuur heeft ee sleutelrol e die t i
positie te worde gebracht. Te behoeve va de bestuursrechtelijke aa pak zal va uit het RDO i formatie
die e te worde aa geleverd. Ȋet i 2007 o twikkeld
registratieformulier biedt die aa grijpi gspu te voor
het lokale bestuur. I verba d met de bestuursrechtelijke aa pak is va uit het LECD het i itiatief ge ome
om same met de VNG ee o derzoek te late doe
door de u iversiteit va Tilburg aar het bestuursrechtelijke i strume tarium (de k aa vergu i ge /
subsidies etc.). Doel is om i de kome de jare ee
gedege strafrechtelijke aa pak uit te bouwe tot
gemee schappelijke rechtsha dhavi g.
De tweede lij die voor de toekomst zal worde i gezet betreft de wijze waarop het publiek het optrede
va de politie percipieert. Ee politie die als discrimiatoir wordt ervare heeft wei ig draagvlak. Om daar
meer zicht op te krijge zulle i de kome de jare
i itiatieve worde ge ome . Daarbij valt te de ke
aa het zichtbaar make va ervari ge va burgers i
klachte procedures e via bevolki gso derzoek.
Als derde lij zal aa dacht blijve uitgaa
aar het
bestrijde va zg . i ter e discrimi atie i de korpse .
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Hoofdstuk 5 Internationale ontwikkelingen

Hoofdstuk 6 Interne Organisatie

Het LECD houdt zich ook bezig met diversiteit buiten
de landsgrenzen.
Daarvoor zijn twee redenen:
In het buitenland is men ook op zoek naar bestpractises bij de politie en het is van groot belang deze
ontwikkelingen te kennen en zonodig naar Nederland
te vertalen;
Nederland heeft er belang bij dat de ons omringende
politiekorpsen zich ook ontwikkelen op het gebied
van diversiteit en in het multi-cultureel vakmanschap.
Immers, als het in het buitenland ontaardt in een
conflict tussen politie en minderheden, heeft het ook
direct gevolg voor de rust in onze wijken. Het LECD
wil dus investeren in de ontwikkeling van diversiteit
en multi-cultureel vakmanschap bij de Europese
politiekorpsen.

De volge de activiteite zij -worde o der ome :
• ee subsidie wordt aa gevraagd bij de Europese
commissie;
• ee website zal worde o twikkeld,
• ee i ter atio aal co gres voor de politiekorpse
i alle la de zal worde georga iseerd over
diversiteit e multicultureel vakma schap.
Ka didaatstede zij Dubli , Oslo e Amsterdam.
• Elk la d zal worde gevraagd ee sleutelpersoo
voor dit vakgebied aa te wijze , zodat 1 of 2 keer
per jaar met deze o geveer 30 sleutelperso e
i formatie uitgewisseld ka worde .

Personele aangelegenheden

I het LECD is i middels capaciteit vrijgemaakt voor
deze o dersteu i g.

Secretariaat

Ȋet LECD heeft daari ee
aam i i ter atio aal
verba d.
De afgelope jare heeft het LECD het secretariaat
voor het Europees Netwerk Politievrouwe (ENP te
Amersfoort) o dersteu t met ee halve fte. Deze situatie zal i 2008 i die zi worde gewijzigd, dat de tijd
meer besteed zal worde aa diversiteit i brede zi .
Verder o dersteu t het LECD de eurogaypolice. (ßie
www. Eurogaypolice.com)
Deze positie va de Nederla dse politie is og ee s
verstevigd, doordat het LECD het i itiatief heeft
ge ome ee (voorlopig i formele) stuurgroep
diversiteit i te stelle , bestaa de uit politiechefs uit
diverse europese la de . Deze stuurgroep, o geveer
10 lede , probere diversiteit i de verschille de
Europese la de te stimulere .
Op dit mome t zij de deel eme de la de
aast
Nederla d: België, Noorwege , Ierla d, Ȋo garije,
E gela d e ßwitserla d. Bespreki ge met de
Baltische la de e Spa je om zich erbij te voege
lope .
I 2007 is er vergaderd i Dubli , Mu ster e
Boedapest.
De bedoeli g is dat de stuurgroep ee Europees proces
va toe eme de diversiteit e multicultureel vakma schap aa jaagt. Ee visie c.q. beleidsdocume t is reeds
aa ge ome , waaruit diverse activiteite voortkome .
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De jare 2007 e 2008 zij voor het LECD bela grijke jare . Ȋet o twikkelde beleid, bijvoorbeeld op het terrei
va multicultureel vakma schap moet de kome de jare i de korpse worde weggezet.
I die twee jare zal het LECD da ook op maximale sterkte draaie . Ȋet overschot va de begroti ge va de
jare 2004, 2005 e 2006 zal hiervoor worde aa gewe d.
I 2009, het jaar waari het LECD geëvalueerd wordt, zal terughoude der met de formatie worde omgegaa .
Per 1 december 2007 zag het perso eelsbesta d va het LECD er als volgt uit:

Overzicht personeel Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit

Naam
I 2007 is door medewerkers ee werkbezoek afgelegd
aa Curaçao e heeft ee LECD medewerker ee
delegatie va uit de politieacademie aar Marokko
begeleid.
Tot slot verzorgd het LECD af e toe op verzoek prese taties i het buite la d. (Lyo , Mu ster, Madrid.)
Nederla d e E gela d worde i Europa als de too aa geve de la de gezie op het gebied va diversiteit. De bereidheid om deze positie uit te ve te
aar
a dere la de wordt i Europa zeer gewaardeerd.

Telefoon

E-mail

Secretariaat (algemee ) (055) 539 27 75 lecd@politieacademie. l
farida el Aoutma i

(055) 539 27 75 farida.el.aoutma i@politieacademie. l

Elle Broekhof

(055) 539 27 77 elle .broekhof@politieacademie. l

Patricia Kaihe a

(055) 539 22 38 patricia.kaihe a@politieacademie. l

Kimberly Weerts

(055) 539 22 39 kimberly.weerts@politieacademie. l

Directie
Naam

Functie

Telefoon

Bert Poelert

Directeur
Ma ager,
plv. directeur

(06) 537 449 88 bert.poelert@politieacademie. l

A

eke Nahumury

E-mail

(06) 539 792 37 a

eke. ahumury@politieacademie. l

Communicatie
Naam

Portefeuille / omschrijving Functie

Telefoon

Sigrid Dikke

Commu icatie e media

Commu icatieadviseur

(06) 109 227 73 sigrid.dikke @politieacademie. l

E-mail

Patty Ȋolterma

Commu icatie e projecte

Projectmedewerker

(055) 539 22 35 patty.holterma @politieacademie. l

Verdeling portefeuilles
Naam

Portefeuille / omschrijving Functie

Telefoon

Ȋa s va de Bergh

Projecte /Refere tiekader

Beleidsmedewerker

(06) 538 403 02 ha s.va .de .bergh@politieacademie. l

E-mail

Rachid Berragiy

Allochto e / Expertgroep
Diversiteit

Beleidsmedewerker

(06) 106 530 05 rachid.berragiy@politieacademie. l

I ge te Brake

Omga gsvorme

Beleidsmedewerker

(06) 537 224 94 i ge.te.brake@politieacademie. l

Paulo de Campos Neto

Allochto e / Expertgroep
Diversiteit

Beleidsmedewerker

(06) 516 899 51 paulo.campos. eto@politieacademie. l

Ilo a Duijs

O derzoek e O derwijs

Beleidsmedewerker

Artie Ramsodit

Promotieo derzoek “lere
Beleidsmedewerker
i de fro tli ie va ee
multiculturele same levi g”

(06) 225 673 18 ilo a.duijs@politieacademie. l
(06) 242 618 21 artie.ramsodit@politieacademie. l

Ȋelma Rode burg

A dersvalide e Leef-tijd

Beleidsmedewerker

(06) 104 602 52 helma.rode burg@politieacademie. l

Ja S ijder

Ȋomoseksuele

Beleidsmedewerker

(06) 536 296 74 ja .s ijder@politieacademie. l

floris Tas

Discrimi atiebestrijdi g

Beleidsmedewerker

(06) 132 139 65 floris.tas@politieacademie. l

A ita Wiema

Ge der mai streami g

Beleidsmedewerker

(06) 537 375 06 a ita.wiema @politieacademie. l
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Huisvesting

Financiën

Ȋoewel de huisvesti g va het LECD i de tijdelijke
huisvesti g va de politieacademie aa de Oude
Apeldoor seweg op zich voldoe de was, belemmerde
de i deli g i klei e kamers ee efficië te werkwijze.
Met behulp va de o dersteu e de die ste va de
politieacademie is met ee klei e verbouwi g éé
grote werkruimte verkrege met e kele vergaderplekke . Ȋet ka toorco cept is i gevoerd, zoals dat ook
straks gaat gelde i de ieuwe co cer locatie aa de
Ar hemseweg.
I de praktijk blijkt het erg goed te werke . Niema d
heeft meer ee eige kamer, de commu icatie is sterk
verbeterd e op dezelfde oppervlakte ku e
u veel
meer medewerkers aa de slag.
Alles overzie de heeft het LECD tot 2010 aa deze
ruimte ee prachtige moder e voorzie i g e bereidt
zo de medewerkers voor op de moder e situatie i de
ieuwbouw.

De co trole va de fi a ciële situatie bij het LECD
geschiedt co form afspraak bi e de pla i g- e
co trolecyclus va de politieacademie.
Dit gebeurt efficië t e leidt tot 4 maa delijkse
fi a ciële rapportages met prog oses.

Op maa dag 1 oktober jl. is de ruimte officieel
geope d door de pas aa getrede voorzitter va het
College va Bestuur va de politieacademie,
A.P.P.M. va Baal.

Va bela g is te melde , de het Mi isterie va
Bi e la dse ßake exogee de koste voor de
uitreiki g va de Diversiteitprijs Nederla dse politie
2007 heeft vergoed, i clusief de ee malige uitgave va
ee speciale politie-editie va het boek Megatre ds
Nederla d. Duize d exemplare zij i de korpse e
politieacademie uitgezet. I december 2007 zij de
laatste boeke uitgegeve .

I 2007 is de begroti g geheel uitge ut, i clusief ee
overschrijdi g.
Deze begroti gsoverschrijdi g wordt gedicht va uit de
overgebleve gelde va 2004, 2005 e 2006. I 2008
zal zich dezelfde situatie voordoe .
ßoals was afgesproke is het budget, bestemd voor
de o twikkeli g va de aa pak va discrimi atie, dat
voorgaa de jare uit de zoge aamde projecte pot
va de Raad va Ȋoofdcommissarisse kwam, met
i ga g va 1 ja uari 2007 o dergebracht i de
reguliere begroti g va het LECD.

Ȋet grootste deel va de doeluitkeri g voor het LECD
gaat op aa perso ele koste . Verder wordt ee groot
deel va het geld besteed aa i ovatie e o twikkeli g, i huur va bijzo dere expertise e aa koste ,
verbo de aa
etwerke e co gresse , o.a. het
vrouwe co gres op 8 maart 2007.
De overige gelde strome terug aar de korpse e
da vooral die korpse die actief gebruik make va
het LECD.
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Grootboekrekening
Bruto lonen en toelagen
Res. vakantiegeld
Sociale Lasten
Forensenvergoeding
Onk./Repres.verg.
Studiekostenvergoeding
Kinderopvang
Persoonsgebonden Budget
ARBO-zorg (med.begeleidi
Verblijfkosten en vliegti
Persoonsgeb. kleding BBS
OV persoonsgeb. kleding e
Personeelsatt. en ontsp.a
Verg. werknemersverzekeri
Res. vakantiegeld
OV Personeelskosten
DB personeelslasten
IV lonen
Gastdocenten
Gedetacheerden
Huur-en lease opl. en vor
Baten uit salarisadm
Eigen personeel/detacheringen
Uitzendkrachten (direct)
Uitzendkrachten (indirect
Overig ingehuurd personeel
(uitzendkrachten)
Subtotaal personele kosten
OV kst huisvesting
IV huisvesting
IL huisvesting
Huisvestingskosten
IV ICTS
IL ICTS
ICT kosten
Porti en koerierskosten
Communicatiemiddelen
Drukwerk algemeen
Bind- en drukwerk etc.
Kantoorartikelen
Bureaukosten
Onderh. DG verb. en auto
Huur- en lease verb. en a
DG verb. en automatiserin
Overige kosten verbindingen en
automatisering
Afschr beheer
Kst externe bureaus behee
Repres. en PR kosten
Vergaderkosten
OV kst beheer
Overige bedrijfskosten/vergaderingen
Subtotaal materiele kosten
38

Begroting
2007
396.685,00
0,00
84.097,00
12.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.424,00
0,00
1.072,00
0,00
286.500,00
0,00
0,00

Realisatie
2007
580.891,21
9.884,24
94.621,98
21.340,59
53,54
0,00
-40,39
0,00
2.190,48
10.292,71
1.540,00
1.173,44
3.449,75
-24.674,37
0,00
3.534,85
-80.858,09
-3.774,40
1.142,40
228.197,83
0,00
-3.668,87
797.798,00

0,00
0,00

Begroting
2008
607.633,00
101.475,00
16.039,00

500,00
2.500,00

21.273,00
-1.000,00
240.516,00

845.296,90

988.936,00

0,00
55.084,42
0,00

55.084,42

797.798,00
0,00
0,00
63.868,00

900.381,32
269,80
0,00
84.555,00

63.868,00
0,00
46.629,00

0,00
988.936,00
104.566,00

84.824,80

104.566,00

58.453,39

0,00

405,60

0,00

18.991,62

0,00

699,37

0,00

0,00
58.453,39
46.629,00

0,00

Mediakosten beheer
Kosten doc.centrum en mediatheek
IL wagenpark
IV wagenpark
Reis- en Verblijfkosten
Dienstreizen eigen vervoer/openbaar
vervoer
OV kst opl. en vorming
Onkosten expertiseontwikkeling/
Onderzoek
OV ingehuurd pers. (direc
Inhuur/diensten/adviezen derden
Opl. en bijscholing (dien
Opleiding
IL academiekosten
Academie kosten
IV Administratieve Servic
Gemeenschappelijke factoren
Subtotaal organisatiekosten
OV kst vervoer
Dotatie VZ dubieuze deb.
OV kst overige
IV algemeen
IL administratieve serv.
IL beheer overige
Agemeen
Subtotaal extra activiteiten
Vrijval bijzondere bijdrage
Bijzondere bijdrage
OV baten Politie
Overige baten
IB algemeen
Overige baten
Totaal baten
Resultaat

0,00

3.523,43
0,00

15.000,00
0,00
3.500,00
18.500,00
370.000,00

0,00
0,00

14.424,00
110.545,00
0,00
0,00

0,00

14.880,00
125.377,00
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8.440,00
8.974,01
172.348,79

71.962,00
176.528,00
39

45.000,00

22.100,00

-1.386.000,00

-134.392,00
-1.492.392,00
-38,00
-38,00
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124.985,00
454.732,00

60.830,33
60.830,33

-1.358.000,00

63.522,00
121,31
0,00
541,96
7.932,39
32,50

110.545,00
701.786,77

33.710,00
33.710,00

0,00
-134.392,00

19.247,00
124.985,00

71,40
-3,00
0,00
0,00
19.250,00
41.511,93

-1.358.000,00

127.000,00
19.247,00

24.058,14

110.545,00
535.469,00

0,00
35,70
310,15

0,00
0,00
0,00
0,00
14.880,00

127.000,00

110.545,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
26.250,00
7.460,00

180.000,00

159.416,92
24.058,14

699,37

0,00
0,00
0,00

180.000,00

159.416,92

14.424,00

3.500,00

364.905,48

22.000,00

18.991,62

0,00

3.500,00

364.905,48

22.000,00

0,00

39.337,80

370.000,00

405,60

0,00

3.523,43
28.818,52
0,00
10.519,28

67.100,00
67.100,00
-1.527.575,00

-1.386.000,00
-161.692,00
-148.963,07
-310.655,07
-1.696.655,07
138.692,14
138.692,14

-1.527.575,00
-159.721,00
-159.721,00
-1.687.296,00
0,00

Bijlagen

Multicultureel vakmanschap
Professionalisering in een
veranderende samenleving
mr. B. Poelert MPM
Bert Poelert is directeur La delijk ExpertiseCe trum
Diversiteit.

‘Multicultureel vakmanschap’ is een recent bij de
politie ingevoerde term. In dit artikel zet Bert Poelert
uiteen hoe de term ontstaan is en wat de basisgedachte erover is. Het multiculturele vakmanschap is
een doorontwikkeling van diversiteit als business
issue en tevens het broodnodige vitale antwoord op
de dilemma’s waarmee frontlijnorganisaties, zoals
de politie, mee worstelen. Zeker gezien het feit dat
de politie zich bevindt in een overgangsperiode
tussen een overzichtelijke, eenduidige Nederlandse
samenleving en een volledig functionerende nieuwe
Nederlandse samenleving.

Van diversiteit als social issue naar een
diversiteit als business issue
Om de term ‘multicultureel vakma schap’ te ku e
plaatse , is het odig kort aar de geschiede is va
diversiteit te kijke .
Dece ia la g is ‘diversiteit’ bij orga isaties gepositio eerd als ee social issue. Er werd sterk gedacht
i doelgroepe , die als slachtoffergroepe werde
beha deld. Diversiteitbeleid werd, zeker bij de politie,
sterk politiek aa gestuurd, met ame door de Tweede
Kamer i de vorm va debatte over perce tages.
De politie werd daarbij steeds als ee soort voorhoedeorga isatie gezie , hetgee tot veel aa dacht,
rapportages e soms ook verwijte leidde.
Deze de kwijze werd behoorlijk gedomi eerd door
de roma tische belevi g omtre t immigratie e het
daarmee verba d houde de cultuurrelativisme. De
zorge omtre t de vele cultuurfacette die de ieuwe
i stroom met zich meebracht, werde door de politiek
e beleidsmakers auwelijks kritisch bekeke e ze
werde i bedekte terme besproke .
Medewerkers va fro tlij orga isaties bij de overheid,
zoals lerare , maatschappelijk werkers e politiemedewerkers, zage echter ook de dagelijkse realiteit
va de diverse cultuurfacette e herke de zich iet
altijd i die roma tische beeldvormi g.
Robert Put am heeft i zij Amerikaa se o derzoek
aa getoo d dat diversiteit i de same levi g, o der
a dere veroorzaakt door herke bare migratiestrome ,
ook tot terugtrekke de bewegi g va meerderhede
leidt. De beke de sociale structure vervage e me
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zoekt ieuwe veilige, beke de verba de , waardoor
gevaar va segregatie ka o tstaa .
Overige s slaagde de politie er wel i , met valle e
opstaa , om volge s de defi itie va de i middels
vervalle Wet Same , ruim 6% politiemedewerkers i
die st te eme met ee
iet-westerse afkomst.
Voor vele critici is dit perce tage veel te laag. Voor
a dere , die al meer ervari g hebbe met diversiteit,
is dit gee slechte score. Ȋet is ee bela grijke
o twikkeli g als de ki dere va de o geschoolde
gastarbeiders uit plattela dsgebiede uit Turkije
e Marokko zich i ee ge eratie dermate hebbe
o twikkeld dat zij ee waardevolle bijdrage levere
aa de uitoefe i g va het overheidsgezag i hu
la d va aa komst. Ee mooi voorbeeld is Ahmed
Marcouch, tha s stadsdeelvoorzitter Amsterdam-West
e daarvoor jare la g ee uitsteke de politiema . ßo
zij er i middels ho derde .
Ȋoe ook te beoordele , die ruim 6% moet wel fors
groeie om de vera deri ge i de same levi g te
ku e bijhoude . Daarover is iederee het ee s.
De be aderi g va diversiteit als social issue is echter
ee te beperkte, om deze groei te realisere .
Aa diversiteit als social issue is ee begrip toegevoegd, iet i de plaats va , maar als verrijki g. Me
oemt dat i de diversiteitliteratuur diversiteit als
business issue. Eige lijk wil het zegge dat het iet zo
i teressa t is hoe je tege immigratie aa kijkt, maar
je hebt voor je orga isatie gewoo de ieuwe ke is,
de ieuwe compete ties odig om je werk goed te
ku e doe . Ȋet helpt als bij ee rechercheafdeli g
ee aa tal politieme se werkt met ee Marokkaa se
achtergro d. ßij ku e hu collegarechercheurs
bijvoorbeeld tips geve over verhoortech iek va
jo ge Marokkaa s-Nederla dse verdachte .
Ee aa tal politieme se i het wijkteam dat de codes
e de religieuze facette ke t i de wijk, ka
et a
ee i cide t (i de wijk, atio aal of i ter atio aal)
het verschil make tusse vrede of o geregeldhede .
Ȋet opbouwe va
etwerke met alle bewo ersgroepe i vredestijd e ze goed be utte i tijde va
spa i g is de hogeschool va goed politiewerk.
Diversiteit als business issue heeft diversiteit wat
o tdaa va de slachtofferco otatie, va de politieke
correctheid e gaat gewoo over goed politiewerk.
I het algemee ka worde gesteld dat diversiteit als
business issue de afgelope drie jare stevige bodem
o der de voete heeft gekrege . ßowel de aspecte
uit diversiteit als social issue met de aspecte uit de
diversiteit als business issue helpe het verdere proces
va diversiteit te o twikkele . I dit geval bij de
politie, maar het geldt voor elke orga isatie, zowel i
de private als publieke sector.

Moeizame connotaties met het woord
diversiteit
O da ks de hiervoor geschetste o twikkeli g bleef
het woord ‘diversiteit’ op de ee of a dere ma ier
o gemakkelijk. Mogelijk dat de diversiteit, i het verlede sterk geprese teerd als social issue, daar debet
aa is. De ‘multiculti-avo de ’, de wat verwijtachtige
too , vooral aar witte ma e i ee bepaalde
leeftijdgroep – i vele orga isaties de meerderheid
– hebbe soms geleid tot bepaalde gevoele s over
diversiteit die ee afwere de houdi g ge erere . Er
ligt, met ame voor de meerderheid i orga isaties,
ee co otatie va schuld bij het woord ‘diversiteit’.
Gevoele s kome da bove over streefperce tages,
positieve discrimi atie e o begrip over de politieke
correctheid i de same levi g, terwijl i de fro tli ie
met vele dilemma’s wordt geworsteld.
Ȋet is mogelijk, dat het o derwerp bij ee fro tlij orga isatie als de politie og iets gevoeliger ligt. Ee va
de oorzake daarva ka ligge i het gegeve dat
migratiestrome bij a altijd gepaard gaa met, soms
heftige, crimi aliteit bi e het ema cipatieproces. De
politie krijgt als geweldsmo opolist vooral te make
met de egatieve ka te va immigratie, zowel i de
opspori g, hulpverle i g als ordeha dhavi g i de
wijke . Voor veel politieme se zij deze ervari ge
va i vloed voor het kijke
aar diversiteit.
Duidelijk is gebleke dat diversiteit bij ee deel va de
politiemedewerkers o voldoe de dy amiek ge ereerde voor de i ter alisatie e voor de vertali g aar
het dagelijkse politiewerk.
Na de stap va diversiteit als social issue aar diversiteit als business issue was ee volge de o twikkeli g
odig.
Va bela g was de term voor deze o twikkeli g.
De term moest aa sluite bij het politiewerk e
aa sluite bij de belevi g va de politieme se i de
fro tlij .

De geboorte van de term ‘multicultureel vakmanschap’
I allerlei discussies ro dom het vak va politiemedewerker i ee s el vera dere de same levi g
o tsto d het woord multicultureel vakmanschap. Ȋet
woord vakmanschap verwijst aar het dagelijkse werk,
het werk waar me voor opgeleid is, waarop me vaak
trots is. Ȋet verwijst ook aar ha dwerk, zoals dat va
de meubelmaker of juwelier. Je maakt iets waarop je
trots ka zij . Multicultureel betreft het geheel va
i teracties met alle groeperi ge i de same levi g.
Met ee
adruk op alle. Dus iet allee groeperi ge
met ee
iet-Nederla dse achtergro d. Ȋet is dus
veel meer da multi-et isch vakma schap. Ȋet gaat
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ook over de i teracties met oudere , jo gere , rijke ,
arme , dakloze , alzheimerpatië te , seksueel a ders
geaarde , religies, met achterblijvers i de same levi g e globaliste . Kortom, de same levi g fragme teert steeds meer i vele te o derscheide groepe die
o verwacht aa de orde kome i het politiewerk.
Opvalle d is dat de ieuwe term zich raze ds el over
politie-Nederla d heeft verspreid. Ȋet komt dichter bij
politieme se da het woord ‘diversiteit’. Ȋet is mogelijk om ee bijee komst over diversiteit te houde
o der de vlag va multicultureel vakma schap, terwijl
het woord ‘diversiteit’ iet valt.
Dit houdt allee sta d als multicultureel vakma schap
gee oude wij i
ieuwe zakke blijkt te zij . Er
moet ee i houd aa gegeve worde die die ders
echt raakt e ka helpe bij hu lastige werk. Dat ka
allee als we voor de i houdelijke o twikkeli g va
het vakma schap luistere
aar de belevi g va de
fro tlij medewerkers als het gaat om a dere culture
e he helpt bij het omgaa met hu dagelijkse
dilemma’s.

Dilemma’s van frontlijnorganisaties
Bij ee willekeurig werkoverleg met fro tlij medewerkers bij de politie, vooral bij de oodhulp c.q.
wijkdie st, kome de dilemma’s heel ee voudig i
alle kleure la gs. Laat je je als vrouwelijke wijkage t
wegsture bij ee moskee, als deze i je wijk ligt?
Ȋaal je de homoseksuele wijkage t weg uit het dorp,
als daartege wordt geprotesteerd door het kerkelijk
deel? Ȋoud je ee ma aa die zij vrouw heeft
misha deld, terwijl je et alles hebt geleerd over
cultuur, eer e ma e trots. E hoe te ha dele als
je met je collega met ee Turkse achtergro d bij ee
Nederla ds gezi op assiste tie komt e de Turkse
collega de toega g wordt geweigerd, terwijl de ruzie
hoorbaar i de tui gaa de is?
Maar ook a dere i het korps zitte met dilemma’s.
ßoals de perso eelschef, die bij de aa stelli g va
ee moslim de vraag krijgt of hij of zij vijf keer per
dag aar ee aparte gebedsruimte ka gaa voor het
gebed. Ȋoe te ha dele ?
I het korps Midde -West-Braba t is met exter e
hulp ee la ge lijst va dilemma’s opgesteld; ieuwe
dilemma’s die voortkome uit de toe eme de verscheide heid i de same levi g e die o ze fro tlij medewerkers vaak voor ieuwe, grote probleme
ku e stelle .
Ee va de ker pu te va het ieuwe begrip ‘multicultureel vakma schap’ is dat deze dagelijks beleefde
dilemma’s, waar diversiteitbeleid zoals tot u toe
verspreid gee a twoord op had, voorzie worde va
ee rode draad, ee hulplij voor die frontliners om
tot aa vaardbare oplossi ge te kome .

De theorie van het pluralisme
De theorie ro dom het begrip ‘pluralisme’ levert
i zicht op i ee complexe afwegi g, is op zich
ee voudig e blijkt, a de odige experime te , erg
behulpzaam te zij voor het omgaa met o verwachte
ieuwe dilemma’s. De theorie is zeer ee voudig over
te bre ge e het geeft i houd aa leiderschap aa de
uitvoeri g i de fro tlij .
De theorie gaat uit va twee ker begrippe , amelijk
het cultuurrelativisme e het universalisme.
Cultuurrelativisme ke t elke cultuur gelijke waarde
toe. De me s is meer o derdeel va haar of zij
cultuur da ee u iek i dividueel weze . Ee cultuurrelativist accepteert a dere cultuurverschij sele i
alle facette e gelooft da ook dat migratiestrome
i tegrere met behoud va de eige cultuur.
Cultuurrelativiste zij vaak erg tolera te perso e
met ee grote bela gstelli g voor a dere . Ȋet leidt
echter tot vraagstukke over het wel of iet acceptere va bepaalde cultuurgedragi ge .
Cultuurrelativisme ka leide tot te veel tolera tie,
wegkijke e ka leide tot politieke correctheid,
o verschilligheid e segregatie.
Ȋoe cultuurrelativisme te ver ka doorslaa heeft
Paul Scheffer i zij beke de opi iestuk i het NRC
Handelsblad, ja uari 2000 uitee gezet.
Universalisme is het tege overgestelde. De u iversalist
gaat uit va de me s als u iek weze , zelfsta dig
de ke d e ha dele d. Dat u ieke weze heeft fu dame tele, algemee gelde de me se rechte , zoals
vastgelegd i de overee komste va de Vere igde
Naties. Deze regels gaa bove de culturele relaties.
De u iversalist houdt de scheidi g va kerk e staat
goed i de gate e verdedigt de wette va het la d
e vooral de gro drechte , zoals vastgelegd i de
Gro dwet.
Over beide ker begrippe valt og veel te zegge
doch voor de toelichti g op de theorie va het
pluralisme is dit eve voldoe de.
De dagelijkse fro tlij praktijk ha teert het goede uit
de beide begrippe e vere igt dit i het pluralisme
als rode draad i het omgaa met dilemma’s.
Welke keuze me maakt uit ee va de twee begrippe i ee bepaalde casus ha gt sterk af va de
ker taak va de orga isatie waarvoor me werkt. Ȋet
is dus voor elke bra che a ders. I de gezo dheidszorg
ka me zegge : o ze ker taak is me se gezo d
make . Dus die Turkse ma die de medische hulp aa
zij vrouw door ee ma elijke gy aecoloog weigert,
wordt duidelijk gemaakt, dat, u er gee vrouwelijke
gy aecoloog beschikbaar is, de ma elijke collega echt
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moet ku e ha dele .
Bij de politie is de ker taak rechtsha dhavi g e
actieve rechtsbeschermi g (zie o.a. Politie i o twikkeli g). De politiemedewerker zal da altijd de Turkse
ma die zij vrouw slaat aa houde voor huiselijk
geweld e zal, afha kelijk va de omsta dighede ,
reke i g houde met het gezichtsverlies va de ma
va uit cultureel oogpu t.

Praktische uitwerking
Ter illustratie geef ik hier twee casusse aa gaa de
dilemma’s die worde o trafeld met behulp va de
theorie va het pluralisme.
Ee prachtige casus is die va de i braak i ee
moskee i ee vrij grote stad. Ȋet glas va het kapotte
raam ligt i de gebedsruimte voor de ma e . De
imam, ee lokale beke dheid, belt de politie e deze
ze dt ee fore sisch o derzoeker. I dit geval is het
ee vrouwelijke politiemedewerker, die zich bij de
imam meldt. De imam weigert de vrouw ee ha d te
geve . ßij eemt dat voor ke isgevi g aa e kiest
dus voor het cultuurrelativistische sta dpu t. Ȋier prima, wa t de ha d schudde raakt de ker taak va de
politie iet. (Ee echte pluralist doet hetzelfde, maar
vraagt wel aar ee alter atieve begroeti gsha deli g
e wil daaraa wel respect voor elkaar bemerke .) De
imam vraagt om ee ma elijke collega, omdat zij als
vrouw iet de gebedsruimte voor de ma e i mag.
Na e ige aarzeli g zegt de vrouw dat ze dat iet doet.
O bewust kiest ze i deze voor ee puur u iversalistisch sta dpu t, i.c. terecht. Er wordt bij de politie
gee o derscheid gemaakt tusse ma e e vrouwe
qua i zet. ßij vraagt daarop: hoe ka ik respect to e
voor uw godsdie st? De imam vraagt haar haar hoofd
te bedekke e haar schoe e uit te doe . Dat laatste
wil zij iet omdat er glas op de vloer ligt e zij stelt
voor de oversokke va het DNA-pak aa te trekke .
ßo kome ze er same uit. Deze vrouwelijke collega
heeft het i tuïtief voortreffelijk opgelost i deze uit de
rece te praktijk afkomstige casus.
Ee a der dilemma: ee moslimarresta te wil bij
haar i sluiti g haar hoofddoek iet af doe . De
u iversalist zal met deze we s gee reke i g houde :
regel is regel, voor de veiligheid moet de hoofddoek
af. De cultuurrelativist zal de hoofddoek toelate i
de cel. De pluralist kijkt aar de ker taak: veiligheid
biede aa dege e die va hu vrijheid zij beroofd
e waarover de staat zorgvuldig moet wake . De
pluralist zal de hoofddoek dus af eme , maar houdt
reke i g met de cultuur c.q. religie va de arresta te
e verstrekt haar, i die voorradig, ee papiere
hoofddoek.

Positionering
Ȋet hiervoor ge oemde is gee spoorboekje, maar ee
de klij die tot ee rode draad leidt i het multiculturele vakma schap. Echter, deze rode draad is iet
voldoe de.
Ȋet is va groot bela g dat de top va de orga isatie
ee aa tal pri cipiële dilemma’s bea twoordt. Dat
beteke t dat de allerhoogste vera twoordelijke, i.c. de
Raad va Ȋoofdcommissarisse , ee aa tal dilemma’s
overde kt e met behulp va het pluralisme sta dpu te i eemt, piketpale
eerzet. Deze piketpale zij
esse tieel, ook weer gerede eerd va uit de ker taak.
Eerst maar ee voorbeeld buite de politie. Ee
patië t, die iet gewasse wil worde door ee zwarte
verzorgster, stelt steeds weer de directe fro tlij medewerkers voor dilemma’s. Die zulle zich ook afvrage ,
hoe de kt de topleidi g hierover? Wat gebeurt er
als ik ee beslissi g eem e er gedoe over komt? I
ee zieke huis ka ik mij voorstelle dat de Raad va
Bestuur de stelli g i eemt dat op gro d va artikel 1
va de Gro dwet ee ieder gelijk is. Wij late dus o s
perso eel iet discrimi ere door wie da ook. Dat
beteke t dat er voor deze patië t uitei delijk gee
plaats is i het zieke huis. Ȋier zou dus ha dhavi g
va artikel 1 va de Gro dwet bove de ker taakgedachte va het zieke huis uitgaa . Dit die t da
helder te worde gecommu iceerd aar medewerkers,
die dat als ee e orme steu i de rug zulle ervare
va hu leidi g, e ook i die
odig gecommu iceerd
aar de patië te .
ßo ka ik mij voorstelle dat ee schoolleidi g het
sta dpu t i eemt, dat er co form de Nederla dse
gewoo te geme gd wordt gesport e dat er gee
uitzo deri ge worde toegelate . Natuurlijk zal ee
pluralistische leidi g zorge voor veilige kleed- e
doucheomgevi g.
Bij de politie speelt hetzelfde. I ee middelgrote
stad werd ee politiema met ee Turkse achtergro d
de toega g tot ee wo i g geweigerd door ee
Nederla dse ma die om politieassiste tie had
verzocht, terwijl de collega met ee Nederla dse
achtergro d werd bi e gelate . Deze o verwachte
dilemma’s moete zo mi mogelijk op het bord va
het betrokke i dividu gelegd worde . Met heldere,
algeme e piketpale ka e orme o dersteu i g
aa de uitvoeri g door de hoogste leidi g worde
gebode .
Deze piketpale zoude voor de politie i ieder geval
over artikel 1 va de Gro dwet moete gaa : er wordt
gee o derscheid gemaakt tusse politiemedewerkers,
iet aar geloof, kleur, seksuele geaardheid of geslacht. Dit geeft veel duidelijkheid.
Ee tweede uitspraak zou zich ku e voordoe op
basis va de ker taak va de politie: ha dhavi g
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va wette e actieve rechtsbeschermi g. De politie
moet da voor ee ieder eutraliteit uitstrale .
Godsdie stige overtuigi g of a dere uiti ge worde
dus iet op het u iform gedrage .
ßo ka ik mij voorstelle dat over ee aa tal a dere,
wat vaker voorkome de aspecte gemee schappelijke
afsprake worde gemaakt, zoals het biede va
faciliteite om te bidde . Nu bede kt elk korps het
zelf e is het afha kelijk va ee u iversalistische of
va ee cultuurrelativistische overtuigi g.
Op deze wijze make orga isaties, met ame
fro tlij orga isaties va de overheid, helder, hoe zij
zich positio ere i ee steeds complexer worde de
wereld.
Als je va specifieke doelgroepe i de same levi g
iets verwacht door duidelijke piketpale te stelle ,
moet daar iets tege over staa . E dat is ee keiharde,
duidelijke aa pak va discrimi atie. Elke orga isatie
moet die discrimi atie hard aa pakke i de eige
orga isatie. Voor de politie komt daar og ee s ee
extra eleme t bij, amelijk de vera twoordelijkheid
va de aa pak va discrimi atie i de same levi g. Bij
duidelijke positio eri g va de politie hoort ook die
i - e vooral exter e aa pak va discrimi atie.

Slot
Multicultureel vakma schap is ke is, houdi g e
gedrag e is va bela g i alle reeds bestaa de
hoofdprocesse . Ȋet gaat er om ee politie te zij die
zich o twikkelt i de turbule tie va de same levi g.
Multicultureel vakma schap blijkt i de praktijk
voluit te werke . Er is veel aa dacht voor, met ame
va politiemedewerkers die aa de fro tlij staa .
Dat ze het bij het beha dele va dit multicultureel
vakma schap ook over diversiteit hebbe , zal duidelijk
zij . Maar da i ee vorm die vele zal aa spreke ,
ook dege e die tot u toe diversiteit wat op afsta d
hebbe gadegeslage .

De Politieacademie is i middels bego e met de
o twikkeli g va de leerlij Multicultureel vakma schap. I het door het LECD o twikkelde refere tiekader 2 zij veel aa k opi gspu te gelegd voor
multicultureel vakma schap e i diverse korpse
zij er i itiatieve ge ome voor de dooro twikkeli g erva .
I de Raad va Ȋoofdcommissarisse zal ee
otitie
worde besproke met bove staa de i houd.
ßodra daarover formele besluitvormi g is geweest,
wordt i dit tijdschrift hierover ader geschreve .

Georganiseerde congressen 2007
Datum
15-03-2007
08-03-2007
07-06-2007
30-06-2007
03-10-2007

Congres
Uitreiki g Diversiteitprijs Nederla dse politie
Vrouwe dag
Co fere tie “Gezame lijke aa pak discrimi atie”
Roze ßaterdag PARADE i Berge op ßoom (Deel ame i u iform i clusief Defe sie)
Bijee komst (beleids-)medewerkers Diversiteit va de regio’s. Doel va deze dag is om u o der
a dere mee te eme i het gedachtegoed achter de visieo twikkeli g va het multicultureel
vakma schap e de overige o twikkeli ge bi e het LECD. Er was gedure de de dag de
mogelijkheid om best practices met elkaar te dele e de behoefte aa ee
etwerk werd
geï ve tariseerd. Verder was er i de middag tijd i geruimd voor ee i teractieve discussie
over multicultureel vakma schap o der leidi g va Gerrit va Roekel va Bureau Bala s.

Landelijk Homonetwerk Politie
Datum
Do derdag
29 maart

Georganiseerde landelijke netwerkbijeenkomsten 2007
Landelijk Overleg Vertrouwenspersonen
Datum
15-02-2007

26-04-2007
21-06-2007
13-09-2007
21F22-11-2007

Besproken onderwerpen
Bespreki g co cept Kader ota omga gsvorme e sociale veiligheid, same ha g
omga gsvorme , diversiteit e i tegriteit. Professio aliseri g va de ce trale
vertrouwe sperso e e desku digheidsbevorderi g vertrouwe sperso e .
Voortga g werkgroepe , rol va de ce trale vertrouwe spersoo e het NISSO-o derzoek
Voortga g opleidi g vertrouwe sperso e , themadag voor vertrouwe sperso e i 2008 e
ee themamiddag over relaties op de werkvloer.
Verbi di g omga gsvorme e i tegriteit e de kader ota Omga gsvorme e sociale
veiligheid
De tweedaagse voor ce trale vertrouwe sperso e sto d i het teke va Spiral Dy amics

Do derdag
31 mei 2007

Do derdag 6
september

Do derdag
6 december
2007
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Besproken onderwerpen
Refere tiekader diversiteit Politie. Er komt ee Refere tiekader 2. I het huidige refere tiekader
wordt slechts bij 2 vrage aa dacht besteed aa homoseksualiteit. Ȋierbij ee voorbeeld va
Sto ewall (UK). Deze ha teert deze vrage lijst voor bedrijve die zich hebbe aa gemeld bij
hu “Gayfrie dly werkgevers programma”. Jaarlijks wordt ee prijs uitgereikt: 2006 Staffordshire
Police 2007 IBM
Brai stormsessie over ee folder t.b.v. Rechercheo derzoeke , die homo gerelateerd zij .
“Blauw op de roze o tmoeti gsplaats”er zij 20.000 folders beschikbaar. Ȋoe verspreide ? Ȋet
zij klei e folders, die gemakkelijk i de bi e zak passe . (I itiatief i 2006 aa de orde gesteld
i het LȊP)
Wervi gactie LȊP door Erik Ja Slot
Welke prioriteit bij I te tieverklari g va Gardere .(bijlage)
Parade Roze ßaterdag te Berge op ßoom op zaterdag 30 ju i 2007. Ȋet districtsbureau J.
Obrechtlaa 9 te Berge op ßoom wordt o ze uitvalsbasis(5 mi . lope
aar start parade);
alle medewerki g va districtschef fred Stegma ; voldoe de parkeer gelege heid; voldoe de
faciliteite ; Ned. Politie Orkest heeft i pri cipe medewerki g toegezegd.(totaal 62 orkestlede !)
Project “Ȋatecrimes”
Wervi gsactie LȊP
Roze ßaterdag (22 mei ware er 28 aa meldi ge bij het LECD bi e gekome ; loopt dus
goed.......hoewel ee aa tal beke de gezichte zich og iet hebbe gemeld....) Ȋet NPO
heeft toch gee twee orkeste ; voor de steelba d moet betaald worde e is ee private
aa gelege heid; het orkest komt gratis. Ȋet protocol voor de Roze ßaterdag is aa gepast aa
Berge op ßoom(is al eerder aar jullie gezo de ); ik zoek allee
og ee Paradeleider i
u iform.
Brai storme over i fo t.b.v. rechercheo derzoek bij ee homogerelateerd delict.
ȊOP folder is herzie e wordt aa gebode aa de board Perso eel va de RȊC
(I ter) Regio ale ieuwtjes zij meegedeeld.
Vervolg brai stormsessie over folder “multiculturoze tips t.b.v. Rechercheo derzoeke .(bijlage)
“Blauw op de roze o tmoeti gsplaats” voortga g folder.
Opstarte va ee homo etwerk; brochure va “Sto ewall”(UK) is door Ivo Groot vertaald e
hier e daar aa gepast(bijlage)
Evaluatie Roze ßaterdag te Berge op ßoom op zaterdag 30 ju i 2007.
Project “Ȋatecrimes” voortga g
Prese tatie folder Ȋomo o tmoeti gsplaatse .
Werkpla LECD/homoseksualiteit
Eurogaypolice, plv. bestuurslid. Lede va het LȊP ku e zich ka didaat stelle . Deze fu ctie
houdt i het bijwo e va de vergaderi ge va het bestuur va Eurogaypolice/co fere ties;
meede ke e o dersteu e va o twikkeli ge op Europees iveau; betrokke heid bij homoema cipatie.
La delijke co tactdag LȊP/homo etwerke 2008.
Roze ßaterdag i Tiel op zaterdag 28 ju i 2007.
Project “Ȋatecrimes” voortga g
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Visueel Gehandicapte Poltieambtenaren
Datum
26 maart
30-01-2007
25-04-2007

09-10-2007

Besproken onderwerpen
Overga g va VGPA aar NVG
Sta d va ßake I.C.T.
O dersteu i g Vero ique va Velze
Va VGPA aar NVG
Sta d va zake ICT
Dele va ervari ge
I ve tarisere behoefte voor de etwerkbijee komste :
• doelstelli g
• verwachti ge
• o derwerpe
• freque tie
I teractieve workshop verzorgd door Jos te Vergert e Trude Ȋe se ,
loopbaa adviseurs Ȋet Loo Erf
‘Wat heb ik odig om ee vervolgstap i mij loopbaa te make reke i g houde d met mij
visuele beperki g’
Dele va ervari ge

Samenstelling Politiediversiteitsraad 2006
De PDR zal zich bezig houde met de hoofdlij e va de diversiteito twikkeli g bij de Nederla dse politie e met
de daartoe te verrichte activiteite door het LECD.

Naam

Functie

mevrouw M.A. Ber dse
de heer C.P.J.M. Boers
de heer f. va Dale
de heer Ȋ.B. E tzi ger
de heer C.J. Ȋeijsma
de heer G.Ȋ.P.K. Ȋuijser va Ree e
de heer B. va der Ploeg

korpschef, regiokorps Gooi en Vechtstreek, voorzitter
manager talent ontwikkeling Rabobank Nederland
voorzitter C.O.C. Nederland
hoogleraar migratie- en integratiestudies, Erasmusuniversiteit
korpschef, regiokorps Utrecht
korpschef, regiokorps Zaanstreek-Waterland
plaatsvervangend directeur directie Politie,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
partner Senz
directeur Colourful People
korpsbeheerder, regiokorps Midden- en West- Brabant

mevrouw J.J. Sylvester
mevrouw M. Usta
de heer R. Vreema

Vergaderingen Politie Diversiteitraad 2006
Datum
5 april 2007

29-08-2007
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Besproken onderwerpen
Evaluatie co gres “Vrouwe
aar de Politietop” 8 maart 2006
Evaluatie co gres “Diversiteitprijs Nederla dse Politie” 15 maart 2006
Project Ȋate Crimes
Jaarpla LECD 2007
Evaluatie Roze ßaterdag
Visiedocume t Europa
Meer-vaart protocol
O twikkeli g lectoraat e begeleidi gscommissie
Visie Nederla dse Politie op diversiteit
Actiepu te debatmiddag BßK 12 ju i 2006
Co cept docume t “Politie voor iederee ” (bijlage)
• procedure totsta dkomi g
• bespreki g hoofdlij
• bespreki g beslispu te
• bespreki g per hoofdstuk – verbetervoorstelle
• verdere verloop procedure
Deel ame Roze ßaterdag 30 ju i jl.
Voortga g Meer-vaartprotocol
Opzet 26 korps
Opzet refere tiekader II
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Productenoverzicht LECD
Internet
www.lecd.politieacademie. l
Uitgaven
Corporate brochure LECD ( ed)
Corporate brochure LECD (e g)
Beleidspla LECD Nederla dse politie 2005 - 2007
Beleidspla LECD Nederla dse politie 2005 - 2007 (e g)
Refere tiekader Diversiteit I + II
Co gresverslag Diversiteitprijs Nederla dse politie 2006
Turkse die stplicht (praktische i formatie e co seque ties) digitaal
Jaarverslag LECD 2001
Jaarverslag LECD 2002
Jaarverslag LECD 2003
Jaarverslag LECD 2004
Jaarverslag LECD 2005
Jaarverslag LECD 2006
Expertgroep Diversiteit
Leerga g Wervi g F Selectie : “toekomstgericht selectere ”
Leefwijzer
Subsidiemogelijkhede A dersvalide
I teractieve sessie “beeldvormi g leve sfase ”
Protocol bij ee vera dere de ICT omgevi g voor visueel geha dicapte politiemedewerkers
Leerga g vrouwe : “Compete tie ßelf Ma ageme t”
Ȋa dboek 'zo zij o ze ma iere ' (vertrouwe sperso e ) (+ cd)
Omga gsvorme , werkbelevi g e diversiteit bij de Nederla dse Politie
Nissorapport "werkbelevi g bi e de Nederla dse politie"
Werkpla Politie e diversiteit 2001-2005 (BßK) ( ed)
Werkpla Politie e diversiteit 2001-2005 (BßK) (e g)
Ȋa dboek A ders Valide + erratum (NPI)
CD-ROM
ßo zij o ze ma iere (vertrouwe sperso e ) (+ ha dboek)
Reke model Streefcijfers % allochto e (+ ha dboek)
DVD
NOS-uitze di g va Expertgroep i Culemborg
Mij Beroep (het politieberoep/expertgroep i de spotlight)
Netwerken
La delijk Platform Diversiteit (LPD)
La delijk Overleg Vertrouwe sperso e (LOV)
La delijk Overleg Ȋomoseksuele (LOȊ)
La delijk Overleg Netwerke (LON)
Expertgroep Diversiteit
Visueel Geha dicapte Politieambte are (VGPA)
Congressen/ Symposium
Studiedag Vertrouwe sperso e
Diversiteitprijs Nederla dse Politie
Studiedag Vrouwe
Studiedag Ȋomoseksuele
Onderzoeken
Diversiteitmo itor
Literatuurstudie (Equal)
I ve tarisatie Ema cipatie
Multiculturele compete ties voor de politie
Diversiteit i het politieo derwijs
NPA-vrouwe (waar zij ze gebleve ?)
Overig
mediatheek diversiteit
expertgroepe
Politiediversiteitraad
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