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Voorwoord

Doorzetten, dat is een belangrijk woord voor diversiteit en de aanpak van discriminatie. Vandaar dat het
jaarverslag van het Landelijk ExpertiseCentrum
Diversiteit deze titel heeft meegekregen.
Het was ook een jaar van doorzetten. Doorzetten van
een paar jaren beleidsontwikkeling naar uitvoering en
van diversiteit als social issue naar business issue, stevig
aangevuld met multicultureel vakmanschap.
Een belangrijke mijlpaal dit jaar was de vaststelling van
het visiedocument ‘Politie voor éénieder’ en de toevoeging van de taak omtrent de aanpak van discriminatie.
Doorzetten betekende ook het verspreiden van het
gedachtegoed omtrent multicultureel vakmanschap,
het verdiepen, het borgen, het verder aanjagen en het
onomkeerbaar maken.
Zoals hierboven al aangegeven, was een absolute
mijlpaal het vaststellen van het visiedocument ‘politie
voor éénieder’ door de Raad van Hoofdcommissarissen
en het Korpsbeheerdersberaad. Tot tweemaal toe is er
uitvoerig aandacht besteed aan het visiedocucment in
de RHC, waarbij met name de casuïstiek belangrijk was
voor de discussie. Als portefeuillehouder ben ik trots
op het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot de vaststelling. Het visiedocument was zelfs een document
voor de Ministerraad en de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft de belangrijkste
aspecten van het visiedocument tot haar politieke
verantwoordelijkheid gerekend.
Tijdens dit verslagjaar is heel veel tijd besteed aan de
verspreiding van de inhoud van het visiedocument.
Hierbij is met name waarbij met name het pluralisme
en de ononderhandelbare punten als waardevol wordt
ervaren door politiemensen die dagelijks met dilemma’s
te maken krijgen in de multiculturele samenleving.
Duizenden politiemensen, waaronder heel veel strategisch en tactisch leidinggevenden hebben kennis
kunnen nemen van multicultureel vakmanschap dat als
begrip is verankerd bij de Nederlandse politie.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat het LECD
veel ondersteuning heeft gekregen in dit verslagjaar.
Zo is in de zomer aan de Politieacademie een lector
multicultureel vakmanschap en diversiteit aangesteld
voor de nodige wetenschappelijke verdieping en verbreding en voor de relatie met het politieonderwijs.
In het begin van het verslagjaar is het project Politietop Divers onder leiding van mevrouw I. Stam gestart.
Een programma dat zich vol energie en directe steun
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richt op de strategische top van de politie,
met name op het benoemingenbeleid.
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Tenslotte is januari 2008 de Taskforce Diversiteit
gestart. De Tasfoce Diversiteit heeft met financiele met
financiële hulp van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties veel activiteiten heeft
uitgezet voor werving, selectie, opleiding en behoud
van politiemensen met een multi-etnische achtergrond, alsmede voor de verspreiding van het multicultureel vakmanschap.
Niet onvermeld mag blijven de vooruitgang, die
geboekt is bij de aanpak van discriminatie in de samenleving door de politie.
In dit verslagjaar is in elk korps het regionaal discriminatieoverleg opgestart, zoals afgesproken met het
College van Procureurs-generaal en er kon zelfs in de
zomer een eerste verslag worden gepresenteerd over
homofoob geweld. Een goede ontwikkeling die
veelbelovend is voor de komende jaren.
In de hierna volgende hoofdstukken vindt u veel
informatie over bovenstaande ontwikkelingen.
Zoals gezegd: diversiteit is een kwestie van lange
adem. Na doorzetten komt voortzetten. Vandaar dat
het thema voor 2009 is: VOORTZETTING. Een geweldig recept voor een succesvol diversiteitbeleid. niet
meer ontwikkelen dan nodig is, maar wel overtuigen,
verspreiden, van elkaar leren en stimuleren van mooie
activiteiten in korpsen en Politieacademie, alsmede het
borgen.
Het is nodig om ook op het terrein van instroom van
politiestudenten van niet-westerse afkomst succes
te boeken. Dat succes was in 2008 nog onvoldoende
waarneembaar. Dat moet de komende jaren echt
anders worden.
Investeren in imago op scholen bij jeugdigen is het
recept om op middellange termijn verandering in de
korpsen te zien, zeker als dan de uitstroom door
pensioen hard zal toenemen.
Met deze ambitie bied ik gaarne als tevreden
portefeuillehouder diversiteit/multicultureel vakmanschap en discriminatie dit jaarverslag van het LECD ter
lezing en lering aan.
Met hartelijke groet,
Magda Berndsen-Jansen
Korpschef politieregio Frylân
Portefeuillehouder diversiteit en
discriminatiebestrijding
Raad van Hoofdcommissarissen

Hoofdstuk 1

Diversiteitbeleid

Zoals u heeft gezien heeft het jaarverslag 2008 als titel
doorzetten. Dit woord past bij het begrip diversiteit.
Diversiteit is en blijft een dossier wat elke dag aandacht vraagt, waarop doorgezet moet worden. Hierin
heeft het LECD in het verslagjaar een belangrijke rol
kunnen spelen.
Echter, een opvallend aspect van dit verslagjaar was,
dat het LECD er niet meer alleen voor staat. Kennelijk wordt diversiteit nu zo’n noodzakelijk issue, dat
er diverse andere partners zijn ontstaan, die met die
doorzetting aan de slag zijn gegaan.
1. De Politieacademie heeft een lectoraat opgericht
betreffende Multicultureel vakmanschap en diversiteit. Per 1 juli 2008 is een lector aangesteld, mw.
dr. S. de Vries, afkomstig van TNO. Door de oprichting van dit lectoraat is onderzoek en verdieping
geborgd in een staande organisatie. Het spreekt
voor zichzelf, dat er een intensief contact is tussen
de directie van het LECD en de lector, om elkaar
maximaal te versterken.
2. Zoals bekend, zijn er samenwerkingsafspraken
gemaakt over diversiteit tussen de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
korpsen. Om hieraan uitvoering te geven, is een
Taskforce diversiteit ingesteld, onder leiding van
de portefeuillehouder diversiteit van de Raad van
Hoofdcommissarissen. Het LECD is hierbij nauw
betrokken en beide organisaties kunnen elkaar
versterken in de doorzettingsmacht. (Zie verder
hoofdstuk 4).
3. Een van de samenwerkingsafspraken heeft geleid
tot het project Politietop divers. Dit project houdt
zich vooral bezig met de diversiteit rondom kroonbenoemingen. Dit was een terrein waar het LECD
zich niet tot nauwelijks mee bezig hield. Het is
daarom een zeer welkome aanvulling op het doorzettingsvolume rond diversiteit.

Het LECD ervaart al deze nieuwe partners als een
geweldige versterking. Wel zal blijvend geïnvesteerd
moeten worden in afstemming om dubbelingen te
voorkomen en het voor alle betrokkenen in de politieorganisaties duidelijk te houden.
De korpsen hebben ook veel gedaan in het verslagjaar. Over het algemeen kan worden gezegd, dat er
een vorm van een vliegwiel omtrent multicultureel
vakmanschap en diversiteit in gang is gezet, doch dat
het nog op erg veel plekken nog heel kwetsbaar is.
Alle doorzettingsmacht is en blijft nodig om de prille
ontwikkeling vast te houden en uit te nutten.
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2008, mede aan de hand van het
Referentiekader Diversiteit van het LECD, een audit
uitgevoerd in alle Politieacademie, dus inclusief het
KLPD, de politieacademie en VTSPN.
Bij het schrijven van dit jaarverslag was deze rapportage van genoemde Inspectie nog niet bekend.
Vermeld dient te worden, dat de ontwikkelingen in
de korpsen erg verschillen. Er zijn enkele korpsen die
op bijna eigen kracht heel veel doen aan alle facetten van diversiteit. Die hebben alle bovengenoemde
hulpstructuren veel minder nodig. Het LECD ziet daar
veel good-practices en probeert deze te verspreiden in
andere korpsen.
Naast deze korpsen zijn een aantal korpsen met enkele
facetten van diversiteit aan de slag gegaan en enkele
korpsen zijn in veel mindere mate met het onderwerp
bezig.
Het genoemde rapport van de Inspectie zal dit nog
eens duidelijker verwoorden.

Diversiteit versus multicultureel vakmanschap
Beide begrippen leiden nog wel eens tot verwarring.
In dit jaarverslag is zelfs aan elk begrip een apart
hoofdstuk gewijd. Over het algemeen wordt de term
multicultureel vakmanschap gebruikt voor het ontwikkelen van de juiste competenties en leiderschap voor
alle personeelsleden bij de politie, op alle niveaus, in
de frontlinie en in de ondersteunende functies, van zowel autochtone als allochtone medewerkers, van oud
en jong. Daarover in het volgende hoofdstuk meer.
De term diversiteit wordt niet alleen gebruikt als
koepelbegrip voor het hele takenpakket van het LECD,
waaronder multicultureel vakmanschap, maar in steeds
meerdere mate voor diversiteit in de meer klassieke
zin van het woord, zoals het binnen halen en binnen
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houden van personeelsleden van allochtone afkomst
en van andere doelgroepen.
Onder dit begrip worden de thema’s imago, werving,
selectie, opleiden, behoud, doorstroom evenals
gewenst gedrag geschaard.
Over het algemeen kan men zeggen dat het streven is
gericht op een divers samengesteld politiekorps, waar
men het multicultureel vakmanschap beheerst.

Diversiteitanalyse 2007

Slechts enkele korpsen plegen expliciete inspanningen
om hen binnen te halen en te houden. De meeste
korpsen moeten dit nog echt vorm gaan geven.
Dit alles heeft tot resultaat, dat de instroom van nietwesterse politieagenten niet tot nauwelijks toeneemt.
Slechts enkele korpsen zorgen ervoor dat het cijfer
landelijk niet daalt.
Dit is een opvallend verschijnsel na alle inspanningen
omtrent diversiteit, de lange historie, de samenwerkingsafspraken tussen Minister en korpsen en niet te
vergeten, de ontwikkeling buiten in de samenleving.
Zeker als we kijken naar de populatie op de voor de
politie interessante scholen, is het verbazingwekend,
dat het instroompercentage niet of nauwelijks stijgt.
Dit geldt voornamelijk voor de instroomniveaus 4 en 5.
Op langere termijn kan dit leiden tot een onevenwichtige representatie van niet-westerse politiemensen in
de korpsen, een zeer ongewenste ontwikkeling waarvoor in dit verslag sterk de aandacht wordt gevraagd.
Ook blijkt dat de doorstroomkansen van vrouwen en
allochtonen gelijk en zelfs iets hoger zijn dan autochtone mannen. Met minder jaren en op jongere leeftijd
is bevordering van vrouwen en allochtonen aan de
orde. Bij vrouwen gaat het bovendien om een behoorlijk absoluut getal. Op 1 december 2008 telde het LECD
in een rondgang langs alle hoofden P & O in de politieorganisaties 81 vrouwelijke commissarissen van politie
en hoger. 80 vrouwen hadden daarnaast een functie in
de administratief technische rangen op schaal 13, de
salarisschaal voor commissaris van politie.

Diversiteit, de stand van zaken
In november 2008 is door het LECD een uitgebreide
kwantitatieve analyse gemaakt van de state of the
art in de korpsen betreffende diversiteit. Dit is uitgebracht in een rapport “Diversiteitanalyse 2007”. In dit
boekwerk is met veel cijfermateriaal een overzicht
gegeven per korps. Over het algemeen kan worden
gesteld, dat daar grote verschillen zichtbaar zijn. Niet
alleen in het innemen van politieaspiranten met een
niet-Nederlandse afkomst maar ook in het innemen
van vrouwen. Zo stellen sommige korpsen 50 % vrouwelijke aspiranten (meerdere jaren achtereen) aan en
sommige korpsen rondom de 20 %. Dit zijn opvallende
verschillen. Hetzelfde is te zien bij het aanstellen van
politieaspiranten met een niet-westerse afkomst.
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Bij allochtonen is dit anders. Daar gaat het om zeer
kleine aantallen. De zorg over te weinig leidinggevenden met een niet-Nederlandse achtergrond dient heel
groot te blijven.
(Het volledige rapport Diversiteitanalyse 2007 kunt u
downloaden via www.lecd.politieacademie.nl).
In de Taskforce Diversiteit, (zie verder hoofdstuk 4)
worden voornamelijk de instrumenten rondom imago,
werving, selectie, opleiden, behoud en doorstroom
sterk verspreid met een financiële ondersteuning.
Hopelijk dat 2009 een kentering laat zien in de inspanningen om meer diversiteit te verkrijgen bij de instroom van allochtonen.

Hoofdstuk 2

Multicultureel Vakmanschap

Dit Begrip is ook in 2008 weer sterke gefundeerd bij de
Nederlandse politie. Het begrip slaat op de competenties van een ieder bij de politie om om te gaan met de
diversiteit in de samenleving.
Het woord komt men in bijna elk politiekorps tegen,
op de Politieacademie en ook op het ministerie van
Binnenlandse Zalen en Koninkrijksrelaties.
Het is een term die gelinkt wordt met het feitelijk
werk, met het vakmanschap in de frontlinie en is
daarom altijd een gewild gesprekonderwerp.
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De basis voor de term is te vinden in het visiedocument
“politie voor éénieder”, ontwikkeld door het LECD en
door de portefeuillehouder aangeboden aan de Raad
van Hoofdcommissarissen. Deze heeft het document
twee maal intensief besproken en in januari 2008
vastgesteld.
Hierna is het besproken in het korpsbeheerdersberaad
en in juni 2008 aangenomen. Daarna is het meegenomen in het overleg tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat geleid heeft
tot een kabinetsstandpunt over religieuze uitingen
bij uniformdragenden, een onderwerp uit genoemde
notitie met de daarbij behorende beslissing en argumentatie.

Het visiedocument “politie voor éénieder” en de bijbehorende beslisnotitie is thans openbaar en wordt zo
spoedig mogelijk door het LECD uitgebracht.
Het heeft ertoe geleid dat:
• De politietop, dat wil zeggen alle korpschefs zich
met een pluralistische visie gemeenschappelijk
hebben gepositioneerd tussen de beide uitersten, nl
het universalisme en het cultuurrelativisme.
• Dit visiedocument heeft geleid tot een aantal
praktische afspraken, vermeld in de beslisnotitie van
de Raad van Hoofdcommissarissen.
• Dit visiedocument de mogelijkheid heeft geboden
om het begrip diversiteit met een heel andere
aanvliegroute zichtbaar en voelbaar te maken voor
politiemensen van elk niveau. (Het LECD heeft vele
tientallen lezingen houden over het pluralisme.
De helft van de politiekorpsen zijn voorgelicht
door middel van conferenties, managementdagen,
e.d. Drie korpsen hebben zelfs besloten ALLE
personeelsleden te trainen op het gebied van
pluralisme, twee korpsen van die drie zijn inmiddels
gereed).
• Deze visie leidde ertoe dat politiemensen
duidelijkheid wordt geboden in de worsteling met
nieuwe dilemma’s in de multiculturele-, en vaak
voor hen multireligieuze samenleving. Zij weten
nu dat de politietop artikel 1 van de Grondwet ook
geldig heeft verklaard voor het eigen personeel.
De politie wil een onafhankelijke en een neutrale
uitstraling hebben, om zo een Politie voor éénieder
te zijn.
• Deze visie heeft geleid tot een concreet plan om
het gehele politieonderwijs er mee te verrijken.
De Politieacademie is een project gestart, met
veel activiteiten rondom het thema multicultureel
vakmanschap. Zo is voor leiderschap en elk
hoofdproces een aparte conferentie gehouden over
het Multicultureel vakmanschap, samen met de
korpsen. Dit heeft geleid tot erg veel kennis over de
gewenste lesstof. In het komende jaar zal dit in het
reguliere onderwijs worden opgenomen.
• Tenslotte leidde het visiedocument ertoe, dat het
LECD een leidende rol speelt voor andere branches
als het gaat om het bepalen van de positie in een
toenemende diverse wereld. Zorg, onderwijs en
andere frontlijnorganisaties worden regelmatig van
advies gediend.
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Het bewust zijn op competentievergroting is nu breed
gaande in alle korpsen. Het LECD wordt zeer regelmatig om advies gevraagd bij incidenten. Deze incidenten
doen zich voor in de buitenwereld, waar de Expertgroep Diversiteit (hierna te noemen Expertgroep) van
het LECD heel frequent hulp kan bieden, maar doen
zich ook intern voor. Daarbij kan worden gedacht aan
integriteitonderzoeken, conflicten rondom sollicitatieprocedures enz. Om een van de projectleiders van de
expertgroep te citeren: de politiekorpsen realiseren
zich steeds meer het belang en men “schreeuwt” om
hulp.
Wekelijks komen de dilemma’s bij het LECD binnen.
Vaak kan het LECD hulp verlenen, waarbij het pluralisme uit de genoemde beleidsnotitie als rode draad
wordt gehanteerd voor een consequent beleidshandelingrepertoire voor de hele Nederlandse politie.
Tot slot kan worden gesteld, dat de grote aandacht
voor het begrip multicultureel vakmanschap in de
korpsen de behoefte aan een diverse instroom zal
vergroten. Via bewustwording van het politiewerk
werken aan een diverse samenstelling van het korps.
De komende jaren zal blijken of deze strategie werkt.

12

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit - Jaarverslag 2008

Hoofdstuk 3 Referentiekader Diversiteit

Referentiekader 1 was vooral inspirerend, motiverend
en stimulerend. Dit verklaart in belangrijke mate
waardoor het de bedoelde aanjaagfunctie kon vervullen. Het referentiekader 2 werd meer beheersmatig
van karakter en gaf daardoor beter zicht op wat in de
korpsen allemaal nog moest gebeuren.
Tegelijk met de besluitvorming over het referentiekader 2 besloot de minister om budget beschikbaar
te stellen voor de winnaars van de diversiteitprijzen.
Hierdoor kreeg het beheersmatige karakter nog meer
de aandacht en raakte het inspirerende, motiverende
op de achtergrond.
In de fase van ontwikkeling van diversiteit bij de politie leidt dit niet tot gewenste resultaten. Daarom is besloten tot het ontwikkelen van referentiekader 3, een
meer eenvoudig model, wat ook duidelijk aangeeft
wat voor dit moment de prioriteiten zijn. Om deze reden sluit het nauw aan bij de samenwerkingsafspraken
op het gebied van diversiteit tussen de minister en de
korpsbeheerders.

Het referentiekader is tot stand gekomen in overleg
met de door de minister ingestelde Taskforce Diversiteit. Tevens is door de Taskforce besloten om een
referentiekader 2011 te ontwikkelen. In 2011 is het
de intentie om de diversiteitprijs voor het laatst uit te
reiken en te laten zien welke vooruitgang de politie
in de loop der jaren heeft geboekt. Lag de nadruk bij
een eerste referentiekader op randvoorwaarden, bij
het tweede de beheersmatige aspecten, bij referentiekader 2011 zullen de resultaten een belangrijke rol
spelen.

Diversiteitprijs Nederlandse politie 2008
Op 13 maart werd namens de minister G. Ter Horst de
Diversiteitprijs Politie 2008 uitgereikt aan het korps
Rotterdam-Rijnmond. Deze uitreiking vond plaats
tijdens het congres van LECD met de titel:
‘Diversiteitprijs Nederlandse politie 2008,
multicultureel vakmanschap’.
De prijsuitreiking vond plaats tijdens een minisymposium in theater Spant te Bussum met als sprekers Paul
Scheffer en Gerrit van Roekel. Paul Scheffer die aan
de ene kant complimenten had over voor de manier
waarop de politie invulling geeft aan het multicultureel vakmanschap. Aan de andere kant maakte hij
kanttekeningen bij de vaak te tolerante houding van
de maatschappij en dus ook bij de politie. In zijn boek
“Het land van aankomst” legt hij op heldere wijze uit
dat na een periode van ontwijking, tolerantie of wegkijken de discussie is gestart over normen en waarden
in onze samenleving.
In deze transitieperiode, waarin alles benoemd en
zichtbaar wordt, zal op zijn minst heftig gediscussieerd
worden op weg naar de onvermijdelijke multiculturele
samenleving in Nederland.
Gerrit van Roekel presenteerde het pluralisme en de
meerwaarde die deze denkwijze kan hebben voor
zowel het praktische optreden van de politie als het
maken van keuzes op meer strategisch niveau. Zeker in
de turbulente periode zoals Paul Scheffer die voorspelt
is het belangrijk dat de politie op professionele manier
omgaat met de vele dilemma’s waar zij in de dagelijkse
gang van zaken mee te maken krijgt.
Nadat Inge Diepman met de van haar bekende vrolijke
noot de vijf genomineerde politiekorpsen AmsterdamAmstelland, Haaglanden, Kennemerland, RotterdamRijnmond en Zaanstreek-Waterland had uitgenodigd
plaats te nemen op het podium, werd Rotterdam-Rijnmond als winnaar gekozen.
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Rotterdam-Rijnmond heeft de prijs gewonnen omdat
zij op het gebied van multicultureel vakmanschap voor
alle medewerkers de meeste vooruitgang heeft geboekt. Dit blijkt onder andere uit het ontwikkelen van
de accountpositie voor leidinggevenden en buurtagenten. Daarnaast start het korps vanaf april 2008 met een
opleiding voor alle medewerkers over multicultureel
vakmanschap genaamd PRROUD, (Politie RotterdamRijnmond Offers U Diversity). Om de aansluiting en
verbinding met de samenleving te houden en op sommige punten te versterken, gaat het hele korps, ruim
6000 mensen een diversiteittraining volgen.
Ook werd Rotterdam-Rijnmond gehuldigd voor het
optimaal werken aan de interne veiligheid voor de
diverse doelgroepen en voor de regiobrede aandacht
voor het bespreekbaar maken van integriteit, diversiteit en omgangsvormen.
Politiekorps Hollands-Midden won de prijs voor het
beste Diversiteitproject. Het politiekorps is in februari
2007 gestart met het Schakeltraject. Dit traject zorgt
voor meer allochtone sollicitanten en een beter imago
onder allochtonen. Tot nu toe hebben ruim zeventig
jongeren deelgenomen aan het traject. Veertien van
hen zijn gestart met de opleiding voor politieagent.
Normaal komt slechts 1 op de 10 allochtone kandidaten door de selectie voor de politieopleiding heen.
In Hollands Midden ligt dit cijfer dankzij het Schakeltraject nu op 1 op de 4.

Namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties werd aan Amsterdam-Amstelland
de prijs uitgereikt voor de grootste absolute stijger in
het percentage allochtone medewerkers. De politiekorpsen Twente en IJsselland deelden de prijs voor de
grootste relatieve stijger.
Tot nu toe bestond de Diversiteitprijs Nederlandse
politie uit een handdruk van de minister en het inmiddels bekende fraaie bronzen beeld. Door de minister
werd dit jaar €1.5 miljoen toegevoegd aan de prijs.
De geldbedragen werden verdeeld onder de hiervoor
genoemde prijswinnaars.
De juryvoorzitter Sadik Harchaoui moest naast de vele
lovende woorden voor de genomineerde korpsen
constateren dat de resultaten van de werving van allochtonen achter blijven bij de geformuleerde ambities. Net als bij de genomineerde korpsen bleek dit het
geval bij de meeste andere korpsen. Zowel de instroom
als het behoud vragen om meer energie en doorzettingsvermogen.
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Nieuw op deze dag was de presentatie van een aantal
workshops. De bedoeling is om door het presenteren
van de workshops het lerend vermogen van de politie
te vergroten. De workshops waren:
1. Bruggenbouwers: Het versterken van contact en de
verbinding met Marokkaanse doelgroepen
(Rotterdam – Rijnmond).
2. Ons dat zijn we allemaal: Het actief betrekken van
Moskeeën om de jongerenoverlast te verminderen
(Utrecht).
3. Mozaïek: Kennisoverdracht over religie en (de
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse)
cultuur (Groningen).
4. Werven, voorschakelen en survivaltraining voor het
succesvol werven van allochtonen (HollandsMidden).
5. Wat zijn rode, blauwe, groene ( en andere)
culturen: Een andere manier van kijken (Spiral
Dynamics, Rob van Emde).
6. Ordehandhaving tussen andere culturen (Expertgroep Diversiteit van het LECD).
7. Multiculturoze recherchetips: Het opsporingsproces
met een homoseksuele dader of Slachtoffer (LHP).

Hoofdstuk 4 Het LECD en de Taskforce Diversiteit

In het najaar van 2007 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de korpsbeheerders afspraken gemaakt over diversiteit binnen
de Nederlandse politie. Deze afspraken zijn vastgelegd
in de ‘Samenwerkingsafspraken diversiteit bij de
politie 2008-2011’ (zie bijlage 1). Het initiëren en
monitoren van deze afspraken is neergelegd bij de
Taskforce Diversiteit onder voorzitterschap van
mevrouw M.A. Berndsen, portefeuillehouder diversiteit
en discriminatiebestrijding de Raad van Hoofdcommissarissen (zie bijlage 2).

De Taskforce Diversiteit is voor het LECD en uiteraard
voor de ontwikkeling van diversiteit en multicultureel
vakmanschap binnen de Nederlandse politie van groot
belang. De directeur van het LECD, de heer Poelert,
heeft dan ook zitting in de Taskforce Diversiteit. Daarnaast levert het LECD de projectsecretaris.
De Taskforce Diversiteit heeft door het aan haar toegekende budget een flinke doorzettingsmacht naar de
politieorganisaties en verspreidt diverse reeds ontwikkelde diversiteitinstrumenten, zodat met maximale
efficiëntie wordt gewerkt.
De Taskforce Diversiteit legt halfjaarlijks verantwoording af aan het Korpsbeheerdersberaad en de Raad
van Hoofdcommissarissen door middel van een voortgangsrapportage. Ik verwijs u voor de inhoud van de
werkzaamheden van de Taskforce Diversiteit dan ook
graag naar bijlage 3.
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Hoofdstuk 5

Doelgroepen

In veel organisaties woedt een discussie over doelgroepen. Er is een stroming, die de doelgroepen niet wil
benoemen. Hen gaat het om algemeen diversiteitbeleid. Er moet variatie zijn in de organisatie, welke doelgroep is niet van belang. Aandacht voor doelgroepen
en het hieraan verbinden van streefcijfers is volgens
deze stroming zeer onwenselijk. Zij besteden hun energie liever aan omgangsvormen, veilige werkplek enz.

Er zijn ook organisaties die zich duidelijk focussen op
bepaalde doelgroepen. Bijvoorbeeld alleen vrouwen,
zoals bij de krijgsmacht. Of op het binnenhalen van
homoseksuelen bij een grote bank, om zo een grotere
markt te krijgen bij homoseksuelen, die over het algemeen kapitaalkrachtig zijn.
De ervaring leert dat beide stromingen hun nadelen
hebben. Focussen op bepaalde doelgroepen als enig
beleid, schaadt op termijn de doelgroep zelf. Beleid
dat te algemeen is, brengt geen beweging in de
staande populatie. Soms is focussen nu eenmaal nodig.
Het LECD probeert beide stromingen zo goed mogelijk
tot wasdom te brengen, met een accent op het beginsel, dat het gaat om de algemene variatie in een korps.
Doch deze variatie kan meestal wordt bereikt door te
focussen op een doelgroep of doelgroepen.
Dat is de reden waarom in dit jaarverslag nog steeds
een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de bekende
doelgroepen.
In het bijzonder leeftijd, een nieuwe loot aan de diversiteitstam, heeft in 2008 de brede belangstelling in de
korpsen kunnen wekken. Diversiteit gaat immers nu
ook over anderen dan over vrouwen en allochtonen,
een wenkend perspectief voor vele politiemensen, met
een bepaald beeld over diversiteit.

Allochtonen
De Expertgroep Diversiteit
In het jaarverslag van 2008 is uitgebreid aandacht
besteed aan het communicatieplan en de inzet van de
Expertgroep. De drie genoemde aandachtspunten van
het vorige jaarverslag zijn goed uitgevoerd.
Punt 1

Punt 2

Punt 3
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Een betere planning. Het afgelopen jaar zijn
de Expertgroepleden ruim van te voren geïnformeerd over aanvragen en deze zijn op tijd
doorgenomen.
Een betere communicatiestructuur. Er is het
afgelopen jaar voor gekozen om de leden
structureel op de hoogte te houden van diverse ontwikkelingen op het gebied van Multicultureel vakmanschap. Zo is er bijvoorbeeld het
boek aangeschaft:”Conflict op straat: strijden
of mijden?” Marokkaanse en Antilliaanse
jongeren in interactie met de politie.
Een betere afstemming met de leidinggevenden van de Expertgroepleden.
Afgelopen jaar zijn de leidinggevenden van
de leden zoveel mogelijk geinformeerd.
Dit traject wordt volgend jaar voortgezet.

Het afgelopen jaar is de Expertgroep zeer actief geweest met ondersteuningen in het land. In het werkveld Openbare Orde ging het vooral om problemen
met de Jeugd op straat. Hierbij speelde straatcultuur
een prominente rol. De Expertgroep heeft getracht ons
product, het bejegeningsprofiel zo goed mogelijk uit
te dragen. De kracht van een eenduidig bejegeningprofiel is dat je de Jeugd geen ruimte geeft om ons
(de politie) uit te spelen. De rode lijn van een bejegeningprofiel is; bruggen bouwen waar het mogelijk is
en doorpakken waar het moet. Met betrekking tot het
werkveld Opsporing is er veel advies gegeven op het
gebied van religie en cultuurgewoontes. In een aantal
zaken is er zelfs deelgenomen aan de voorbereiding
van het rechercheonderzoek. Naast deze ondersteuning wordt er op strategisch niveau diverse adviezen
gegeven over Multicultureel vakmanschap.
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn

Diversiteit

Vrouwen/Gender

T (055) 539 27 75
F (055) 539 27 80
E lecd@politieacademie.nl
www.lecd.politieacademie.nl

Postbus 834
7301 BB Apeldoorn

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit
Met Gender Wijzer

080226 08-067 Met Gender Wijzer.indd 1

Het onderzoek van Prof dr., Martin Euwema en dr.
Nicolien Kop over de methodiek en functioneren van
de Expertgroep is in maart 2008 afgerond. Uit dit
onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de
Expertgroep een goed middel is om in te zetten. In het
onderzoek is ook naar voren gekomen dat er nog een
aantal aandachtspunten zijn voor de verdere ontwikkeling van de Expertgroep.
Een van de aandachtspunten was een training voor
de Expertgroepleden. Politiekorps Gelderland-Zuid
heeft een eigen Expertgroep opgericht. Zij hebben een
interne opleiding samengesteld voor de Expertgroepleden. Uiteraard hebben zij met De Expertgroep een
en ander afgestemd qua informatie overdracht. Ook
over de ontwikkeling van een landelijke Expertgroepopleiding zijn zij op de hoogte gebracht. Momenteel
wordt er met behulp van een onderwijsdeskundige van
de Politieacademie en met de input van de Expertgroepleden, gewerkt aan de ontwikkeling van een
opleiding met een daar bijbehorend selectiemiddel.
De bedoeling is dat de Expertgroep in de toekomst
een opleiding kan aanbieden aan korpsen die zelf een
Expertgroep willen oprichten.
Het doel voor 2009 is om de opleiding voor de Epertgroep af te ronden en zoveel mogelijk korpsen
enthousiast maken voor een eigen Expertgroep en hen
daar waar nodig te ondersteunen.
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In mei zijn er deskundigheidsdagen georganiseerd
voor de Expertgroepleden. Tijdens deze sessies zijn
vooral de andere beleidsterreinen van het LECD
besproken. Ook het bejegeningprofiel is aan de orde
gekomen. In april en oktober zijn er Expertgroepbijeenkomsten georganiseerd.

27-02-2008 16:07:40
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Met Gender Wijzer
Op de vrouwendag van 8 maart 2007 is advies gevraagd aan ruim 300 vrouwelijke leidinggevenden van
alle managementniveaus, over Gender bij de politie.
Aan het einde van de dag is de politietop over hun
wensen ingelicht. Uiteindelijk is het Meervaartprotocol opgesteld, geïnspireerd door de congresplek,
de Meervaart in Amsterdam.
Inmiddels is de notitie “Met Méérvaart vrouwen naar
de politietop” als opvolging van dit congres gereed.
Tevens is een managementsamenvatting uitgebracht.
Op basis van de bevindingen en conclusies uit bovengenoemde notitie heeft het LECD de ‘Met Gender
Wijzer’ ontwikkeld. Hierin vindt u de randvoorwaarden voor uw korps om succesvol te kunnen zijn op het
gebied van Gender. Daarnaast zijn de aandachtspunten
geformuleerd en uit deze twee belangrijke elementen
zijn de aanbevelingen ontstaan.
Met deze ‘Met Gender Wijzer’ heeft u de mogelijkheid
om in één oogopslag te zien wat er ondernomen kan
worden om het gebied van Gender. Een handzaam en
praktisch hulpmiddel om de effectiviteit van Gender
binnen uw korps te kunnen vergroten.

T (0
F (0
E le
ww

‘Op naar de top’
In opdracht van het LECD heeft er een onderzoek
plaatsgevonden door een onderzoeksgroep van de
Politieacademie naar de voortijdige uitstroom van
vrouwelijke collega’s. Het onderzoek ‘Op naar de top’
onder leidinggevende politievrouwen is inmiddels
uitgegeven middels een rapport. In samenwerking
met ‘Politietop Divers’ is tevens ‘Op naar de top - het
onderzoek en het eigen verhaal’ uitgegeven.
Opvallende conclusies uit het rapport zijn: het glazen
plafond bij de politie is nog steeds aanwezig. Er zijn
vooral te weinig vrouwen in de laag direct onder de top.
Het verschijnsel wordt verklaard door een aantal factoren:
• Onkunde in de selectieprocedure om
gekwalificeerde vrouwen te herkennen.
• In deeltijd werken werkt negatief door.
• Masculiene eigenschappen worden gewaardeerd
boven feminiene eigenschappen.

Landelijk netwerk
beleidsmedewerkers diversiteit
Op initiatief van het LECD is dit jaar weer een landelijk
netwerk beleidsmedewerkers diversiteit actief. Er zijn
dit jaar 4 bijeenkomsten georganiseerd waar met enthousiasme veel ervaringen zijn uitgewisseld. Het LECD
biedt het netwerk de coördinatie, voorzitterschap en
secretariaatondersteuning en tevens dit jaar professionalisering door het aanbieden van een workshop
multicultureel vakmanschap en 2 dagdelen training in
het gedachtegoed van spiral dynamics. Alle beleidsmedewerkers zijn dit jaar persoonlijk bezocht waarbij een
inventarisatie is gemaakt van de good-practices.
Door het netwerk is er een nog actievere uitwisseling
ontstaan tussen de beleidsmedewerkers diversiteit van
de politieregio’s en het LECD.

Homoseksuelen

Gezien het tekort aan vrouwen onder de top is uitstroom onwenselijk. Significant meer vrouwen dan
mannen hebben de organisatie verlaten en geven aan
belemmeringen te hebben ervaren in hun loopbaan
binnen de politieorganisatie.
Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen vrouwen, maar
ook allochtonen of universitair opgeleide medewerkers in hun loopbaan kampen met de groepscultuur
binnen de politie. Het is opmerkelijk dat 65% van de
respondenten hebben aangegeven dat de politiecultuur intussen wel is veranderd: opener, afname van
de machocultuur en beoordeling op professionele
kwaliteit.
Het rapport van dit onderzoek en het eigen verhaal
zijn op te vragen bij het LECD.

Competentie zelfmanagement
Het LECD heeft dit jaar weer een actieve rol vervuld
in het promoten en coördineren van de trainingen
competentie zelfmanagement voor vrouwen: ‘innerlijk
leiderschap’ en ‘een brug naar leiderschap ben jezelf’.
Een van deze trainingen of soms beide trainingen
zijn dit jaar gegeven bij de politiekorpsen Groningen, KLPD, Gelderland- Zuid, Gelderland-Midden en
Brabant-Noord. Het LECD organiseerde tevens dit jaar
een brainstormsessie voor vrouwelijke hoofdinspecteurs. Het doel van de sessie was om met elkaar van
gedachten te wisselen over behoeften betreffende
ondersteuning bij ontwikkeling in huidige functie of
voor verdere loopbaanstappen. Het LECD fungeerde
op uitnodiging als dagvoorzitter of discussieleider bij
groepen vrouwelijke collega’s, onderhield contacten
met het SPL op het gebied van Gender en leverde
expertise aan onderzoek.
18

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit - Jaarverslag 2008

Roze zaterdag
In 2008 werd voor de 3e keer door het Landelijk
Homonetwerk Politie in uniform deelgenomen aan de
Parade van de Roze zaterdag in Tiel. Ook dit jaar is de
politie op een professionele manier gepresenteerd,
waardoor de hoofddoelstelling; het zichtbaar maken
van homoseksualiteit binnen de politie nadrukkelijk
werd gehaald. De belangstelling in Tiel viel tegen en
en de lengte van de parade was aanmerkelijk korter
dan in Zwolle(2006) en Bergen op Zoom(2007). 50
politiemensen namen deel aan de parade; waarvan
30 in uniform. Verder werden er wervingsactiviteiten
uitgevoerd.

Overige activiteiten
De beleidsmedewerker LECD is benaderd door een
rechercheteam van de regio Rotterdam in verband met
een misdrijf tussen twee homoseksuelen.
Verder werden door het homonetwerk Amsterdam
diverse telefoontjes doorgegeven aan de beleidsmedewerker. Vanuit het land wordt dit homonetwerk
gebeld m.b.t. bepaalde problemen, die homo gerelateerd zijn. De leden van het Landelijk Homonetwerk,
kunnen dan door de beleidsmedewerker van het LECD
regionaal worden ingezet t.b.v. bemiddeling. Een
mooie service voor de burger. Deze telefonische service
wordt nu ook door de homonetwerken van Utrecht,
Flevoland en Limburg-Zuid aangeboden.

Hatecrimes
De Nederlandse Politie is niet bij machte adequate
cijfers te leveren m.b.t. geweld en/of homofobische incidenten. Daarom werd op 20 maart 2008 in Utrecht de
aftrap gegeven voor het project “Hatecrimes”, dat als
pilot is gestart in de korpsen Amsterdam-Amstelland
en Gelderland-Zuid. Dit project richt zich op misdrijven/
overtredingen en incidenten op grond van homoseksualiteit, religie en ras. Dit project wordt ondersteund
door maatschappelijke organisatie, zoals: COC, Movisie, Forum, Anne Frank Stichting MeldMisdaadAnoniem en Art1. (antidiscriminatiewetbureaus).
Dit project is gelijk gestart met de introductie van
de Regionale Discriminatie Overleggen (RDO’s) in de
regiokorpsen. Hierdoor is een directe inbedding in het
antidiscriminatiebeleid gerealiseerd. De eerste evaluatie in oktober gaf geen aanleiding om het project nu
landelijk uit te rollen. De pilot fase is met een half jaar
verlengd.

Vier keer is de beleidsmedewerker geraadpleegd i.v.m.
problemen bij homo ontmoetingsplaatsen. In regiokorps Twente is dit onderwerp professioneel opgepakt,
waarbij de folder “Blauw op de roze ontmoetingsplaats” van het LECD goed is gebruikt.

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

Dodenherdenking bij het Homomonument
4 mei werd in Amsterdam weer deelgenomen aan de
Dodenherdenking bij het Homomonument. Er waren
ongeveer 50 politiemensen. Daarnaast participeerde
defensie en brandweer. De opzet was ook dit jaar
stijlvol en een activiteit die zeker in het programma
opgenomen blijft.

Door de beleidsmedewerker LECD zijn diverse workshops verzorgd in het kader van multicultureel vakmanschap en bij het regiokorps Flevoland. Verder nam
hij deel aan de werkgroep homovijandig gedrag van
de inspectie onderwijs. Verdere advisering aan korpsen
t.b.v. homonetwerken.
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Landelijk Homonetwerk Politie (LHP)
Het landelijk Homonetwerk politie heeft 4 keer vergaderd in Amersfoort. Steeds waren er tussen de 10 en 20
deelnemers vanuit het hele land aanwezig. De inspanningen van onze leden heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling van de folders “Multiculturoze recherchetips”
en “Welkom bij de politie”.
- De folder “Multiculturoze recherchetips” wordt bij
workshops gebruikt t.b.v. multicultureel vakmanschap. In deze folder worden tips gegeven t.b.v.
rechercheteams die onderzoeken doen, die homogerelateerd zijn.
-

Vanuit Nederland waren er 17 deelnemers van de diverse regiokorpsen. Verder waren Engeland, Schotland,
Ierland, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië
en Spanje vertegenwoordigt. Totaal aantal deelnemers
uit Europa 70 en uit Spanje 130. Tijdens lezingen en
workshops werd kennis uitgewisseld. Daarnaast werd
er veel collegiaal kennisgemaakt door de leden onderling. De volgende Eurogaypolice conferentie zal in
2010 in Parijs worden georganiseerd.

Andersvaliden

De folder “Welkom bij de politie” is vooral bedoeld
om het onderwerp homoseksualiteit bespreekbaar
te maken en tips te geven aan studenten en zijinstromers bij de politie. Medio 2009 zal deze folder
gereed zijn.

De regionale homonetwerken zijn dit jaar uitgebreid
met Flevoland en Limburg-Zuid.
De waarde van netwerken is bijzonder groot, zowel
voor de operationele dienstuitvoering als in de gevallen wanneer een collega voor zijn/haar coming-out
staat.
Op 22 augustus jl. is de Stichting Landelijk Homonetwerk Politie opgericht. Het bestuur bestaat uit 5 leden:
LECD (voorzitter) en de regiokorpsen Amsterdam (2e
voorzitter en secretaris) en Utrecht(penningmeester en
2e penningmeester/secretaris). Deze Stichting zal onlosmakelijk met de politie verbonden blijven; in eerste
instantie met het LECD. De Stichting heeft een beleids
-en werkplan 2009-2011 gepresenteerd.
In november is door het Landelijk Homonetwerk
Politie een 2-jaarlijkse landelijke studie- en contactdag georganiseerd in Bunnik. De dag had als thema
“Zichtbaar jezelf” en besteedde aandacht aan de
“onzichtbaarheid” van (vaak mannelijke) homoseksuelen binnen de regiokorpsen en de betekenis van de
kennis over homoseksualiteit binnen multicultureel
vakmanschap. De dag was ook opengesteld voor collega’s van defensie en brandweer. Er waren ongeveer
100 deelnemers.
Begin juli organiseerde het 1e Spaanse Gaypolice netwerk de 4e Eurogaypolice conferentie. Na een schitterende ontvangst van alle deelnemers door de Burgemeester van Barcelona en de Korpschefs van Catatonie
en Barcelona, in het oude Gemeentehuis, startte de
conferentie in de Universiteit van Barcelona.
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Het LECD heeft zich dit jaar o.a. ingespannen voor de
visueel gehandicapte collega’s.
De veranderende ICT omgeving zorgt o.a. voor complicaties en daarnaast voor veel onrust vanwege de
naderende uitrol van BVO en BVH. Het LECD heeft een
brief gericht aan de Board ondersteuning om de problematiek onder de aandacht te brengen. Dit heeft geresulteerd in een uitspraak van de Board dat op grond
van goed werkgeverschap aandacht gewenst is voor
de problematiek. Inmiddels heeft VTSPN een uitgebreid rapport gemaakt om tot een analyse te komen,
is al een start gemaakt met het toegankelijk maken
van BVO en zal de Board eind van dit jaar tot verdere
besluitvorming overgaan. Er hebben dit jaar weer 2
bijeenkomsten plaatsgevonden van het Landelijk netwerk voor visueel gehandicapte politie ambtenaren en
vooral de bijeenkomst op 9 oktober werd door bijna
alle leden bezocht. Verder fungeerde het LECD dit jaar
weer als vraagbaak op het thema andersvaliden, zowel
op korps- als individueel niveau.

Leef-Tijd
Er is door het LECD dit jaar op aanvraag door verschillende korpsen, met diverse doelstellingen, de interactieve workshop Beeldvorming levensfasen gegeven.
Deze workshop is door het LECD ontwikkeld om de
korpsen de mogelijkheid te bieden tot het op gang
brengen van bewustwording en begrip van de specifieke levensfasen in relatie tot werk. Het gaat in op
de gesignaleerde problematiek van verschil jong-oud,
beeldvorming levensfasen en de verantwoordelijkheid
voor de eigen loopbaan. In politieregio Gelderland
Zuid heeft een pilot van deze workshop plaatsgevonden en dit heeft geresulteerd in een train de trainer.
Mensen uit het eigen korps zijn door het LECD getraind met als doel alle teams deze workshop tijdens
het werkoverleg aan te bieden. Tijdens de expertmeeting HRM werd door 75% van de deelnemers van deze
workshop aangegeven het belangrijk te vinden dat dit
thema wordt opgenomen in het onderwijs aan leidinggevenden. Aan een aantal korpsen is input gegeven
voor beleidsnotities ten aanzien van levensfase bewust
personeelsbeleid en tevens voor het ontwikkelen van
een training 45 plus.

Omgangsvormen

Doorzetten is ook het thema geweest voor omgangsvormen. Op een aantal thema’s werd dit aan den lijve
ondervonden:
• de besluitvorming over de kadernota
omgangsvormen;
• de aanstelling van centrale vertrouwenspersonen in
alle politieregio’s;
• deskundigheidsbevordering voor alle centrale
vertrouwenspersonen;
• een optimale werving, selectie en opleiding voor
vertrouwenspersonen ontwikkelen.
Andere speerpunten waren:
• het organiseren van een congres voor
vertrouwenspersonen in 2008;
• het organiseren van een tweedaagse voor centrale
vertrouwenspersonen;
• een eerste aanzet geven tot het verbreden van
omgangsvormen in relatie tot integriteit en
diversiteit;
• het ontwikkelen van een landelijk medewerker
tevredenheidsonderzoek waarin omgangsvormen
ook een gedegen plek heeft;
• als kenniscentrum op het gebied van
omgangsvormen fungeren;
• functioneren als externe vertrouwenspersoon voor
medewerkers van de politie;

Pagina 1

Al deze thema’s en speerpunten dragen bij aan bewustwording in de korpsen over
(ongewenste) omgangsvormen en het besef dat respectvol gedrag de basis vormt voor een cultuur binnen
de Nederlandse politie, die een plezierig werkklimaat
voor elke medewerker kent.
Omgangsvormen als “de olie” voor de organisatie, in
relatie tot diversiteit en integriteit.
Handleiding voor het gebruik
van de cd-rom:

’Zo zijn onze manieren’
Handleiding voor het gebruik van de cd-rom: ’Zo zijn onze manieren’
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Kadernota Omgangsvormen
De vraag naar eenduidig beleid omgangsvormen voor
de Nederlandse politie en een beleid dat de rechtsgelijkheid van de medewerkers waarborgt is de basis
geweest om te werken aan de ontwikkeling van de
Kadernota Omgangsvormen.
De veranderde wetgeving en de behoefte aan het
brengen van samenhang tussen de beleidsterreinen
omgangsvormen, diversiteit en integriteit speelden bij
deze ontwikkeling ook een belangrijke rol.
In samenwerking met de centrale vertrouwenspersonen, BZK, het NPI en de politiebonden NPB, ACP
en VMHP is er heel hard gewerkt aan het tot stand
komen van deze kadernota.
Deze kadernota is uiteindelijk een beleidsnotitie omgangsvormen geworden.

De samenhang van omgangsvormen met de beleidsterreinen diversiteit en integriteit worden uitgebreid beschreven. Daarnaast wordt er veel aandacht gevraagd
voor de cruciale rol van de leidinggevenden bij het
aanpakken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Het belang van het hebben van een centrale
vertrouwenspersoon en diens positie in de organisatie
komen als een ander hoofdthema aan de orde.
En daar waar veranderingen altijd gepaard gaan met
opleiding en vorming wordt daar in de kadernota ook
aandacht voor gevraagd en wel voor alle medewerkers
op alle niveaus, al hebben ze andere verantwoordelijkheden.
Als bijlagen zijn een nieuw klachtenreglement met een
toelichting en een functieprofiel voor centrale vertrouwenspersoon, toegevoegd.
De besluitvorming in de raad van hoofdcommissarissen, die in december 2007 zou plaatsvinden, liep enige
vertraging op. De vertraging vond haar basis in de
behoefte om in het kader van de samenhang ook gelijktijdig de nota Integriteit en enkele onderliggende
waarden af te procederen. Daarnaast verlangden de
vakbonden nog nader onderzoek, welke implicaties de
nieuwe bij de kadernota gevoegde uniforme klachtenreglement ongewenste omgangsvormen zou hebben.
Een daartoe extra ingezette toetsing van genoemde
regeling op arbeidsrechtelijke aspecten door BZK en
juristen van de vakbonden zorgde verder voor vertraging.
De landelijke kadernota omgangsvormen en sociale veiligheid met haar bijlagen,is in mei 2008 door
de Raad van hoofdcommissarissen geaccordeerd. In
september werd het geheel voorgelegd ter goedkeuring aan het Korpsbeheerdersberaad. Het KBB sprak
daarbij de complimenten uit aan de politie vanwege
eenduidige beleid ten aanzien van omgangsvormen en
sociale veiligheid.
Aansluitend is er uit het landelijke overleg (centrale)
vertrouwenspersonen ( LOV) een werkgroep implementatie kadernota geformeerd.
Deze werkgroep maakt op voordracht van de leden
van het LOV een implementatienotitie. Deze notitie zal
gaan over die delen van de kadernota waar alle regio’s
behoefte aan hebben. De regiospecifieke onderdelen
van de kadernota zullen de centrale vertrouwenspersonen omzetten in een jaarplan 2009/2010.
De beleidsadviseur omgangsvormen zal hen daarbij
ondersteunen. De implementatienotitie zal in het eerste kwartaal van 2009 beschikbaar zijn.
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Centrale vertrouwenspersonen
Een van de aanbevelingen van het Nisso onderzoek
“omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de
Nederlandse politie”uit 2000 was het aanstellen van
een centrale vertrouwenspersoon voor elke regio.
Deze centrale vertrouwenspersoon coördineren en ondersteunen de vertrouwenspersonen bij de uitvoering
van hun werk. Kijkend naar het preventieve spoor zijn
zij de aanjagers van het beleid, ontwikkelen zij beleid
en creëren en versterken zij het draagvlak bij het management en leidinggevenden in de organisatie. Daarnaast adviseren en ondersteunen ze de leidinggevenden bij de aanpak van ongewenste omgangsvormen.
Kortom zij zijn de luis in de pels van de organisatie als
het gaat om omgangsvormen!
In 2008 hebben die regio’s (4) die nog niet de beschikking hebben over een centrale vertrouwenspersoon
passend in het functiegebouw van de desbetreffende
regio, met een goede functiebeschrijving en salarisschaal passend bij deze zware functie, gekeken naar
een mogelijke oplossing voor de regio. 2 van de vier
regio’s hebben de eerste stappen gezet om een centrale vertrouwenspersoon aan te gaan stellen.
Het feit dat de raad van Hoofdcommissarissen de
kadernota heeft geaccordeerd, betekent ook dat men
akkoord is gegaan met de aanstelling van een centrale
vertrouwenspersoon in alle regio’s.
In 2009 zullen mogelijk de twee achterblijvende regio’s
over gaan tot de aanstelling van een centrale vertrouwenspersoon.

Deskundigheidsbevordering van de centrale
vertrouwenspersonen
De urgentie van een kwalitatieve eenmalige inhaalslag
voor de centrale vertrouwenspersonen is in 2008 voortdurend een punt van aandacht geweest. Nu de kadernota is geaccordeerd door de Raad van Hoofdcommissarissen is de noodzaak van hoog gekwalificeerde
centrale vertrouwenspersonen in hun rol als adviseur
en luis in de pels alleen maar groter geworden.
Om een gekwalificeerde opleiding te verzorgen, die
voldoet aan alle eisen en daarbij op HBO + zit, is een
forse financiële input nodig.
Het LECD heeft niet de middelen om deze leergang
te betalen. Ook de meeste korpsen hebben hiervoor
onvoldoende geld beschikbaar.
Inmiddels lijkt er een mogelijkheid te bestaan om via
het NPI een aanvraag voor subsidie in te dienen bij de
SAOP omdat er sprake is van een gezamenlijk belang.

Landelijk Overleg Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Het LOV is in 2008 zes keer bij elkaar geweest.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn:
• De kadernota omgangsvormen
• De implementatie van de kadernota
• De rol van de centrale vertrouwenspersoon in de
korpsen
• Een leergang voor centrale vertrouwenspersonen
• De opleiding voor vertrouwenspersonen
• Registratie
• Een inleiding over het visiedocument van het LECD
• Een inleiding over leeftijdsbewust personeelsbeleid
• Een juridisch inleiding
• Omgangsvormen in het onderwijs.
• De relatie van de vertrouwenspersonen
op de opleidingscholen en de centrale
vertrouwenspersonen van de regio’s

Elke regio heeft vertrouwenspersonen.
De manier waarop vertrouwenspersonen werken is
zeer divers. De primaire taak, opvang en begeleiding
van het slachtoffer, wordt heel goed vervuld. De politie
kan dan ook trots zijn op deze collega’s.
Als het gaat om hun signalerende en adviserende rol
zijn de ontwikkelingen van de functie minder positief.
Juist het signaleren en adviseren van de vertrouwenspersonen aan het management en de leidinggevenden
maakt duidelijk aan hen dat er vaak meer speelt dan
dat men zich bewust is. Daarnaast kunnen de vertrouwenspersonen een geweldige steun en toeverlaat zijn
als het gaat om te komen tot een goede oplossing van
een zaak.
Zij weten als geen ander binnen de organisatie hoe om
te gaan met zaken rond omgangsvormen. Zij hebben
veel ervaring en diverse opleidingen genoten om hun
functie naar behoren uit te oefenen.
De organisatie bewust maken van deze adviserende
en signalerende rol en het versterken van deze rol bij
de vertrouwenspersonen dragen ook weer bij tot een
veilig werkklimaat voor een ieder.

Uit het LOV zijn twee werkgroepen ontstaan, te weten
een voor de werving, selectie en opleiding van vertrouwenspersonen en de andere voor een congres voor de
vertrouwenspersonen van de Nederlandse politie voor
2008.
Beide werkgroepen waren onder voorzitterschap van
de beleidsadviseur omgangsvormen en hebben hun
opdracht met succes afgerond.
Momenteel onderzoekt een werkgroep vanuit het
LOV, de mogelijkheden om te komen tot landelijke
registratie. Hierover moet in 2009 duidelijkheid komen
en mogelijk ook een proef met het landelijk registreren. In deze werkgroep heeft de beleidsadviseur
omgangsvormen alleen een adviserende rol.

Deskundigheidsbevordering
In november zijn er twee studiedagen voor centrale
vertrouwenspersonen geweest.
Dag 1 stond in het teken van multicultureel vakmanschap. Gerrit van Roekel van Buro Balans gaf een workshop over dilemma’s.
De avond stond in het teken van de verbinding van
omgangsvormen en integriteit. Tijdens het avondprogramma gaf Magda Berndsen als portefeuillehouder
voor zowel omgangsvormen al integriteit een uiteenzetting aan alle cvp’s en de hoofden bureaus interne
onderzoeken of bureaus interne veiligheid een lezing
over de verbinding van de thema’s omgangsvormen en
integriteit.
Dag 2 had een juridisch karakter en aanvullend een
ontspannen deel.
20 deelnemers deden aan deze zeer geslaagde dagen
mee.
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Het bewustwordingsproces ten aanzien van deze
veranderde rol is in 2008 goed op gang gekomen. De
centrale vertrouwenspersonen vervullen daarin een
cruciale rol. De cruciale rol van de leidinggevenden
als het gaat om omgangsvormen is voor velen van
hen nog geen gemeen goed. Zolang dat nog niet is
doorgedrongen, zit men zeker niet te wachten op de
advisering en ondersteuning van de vertrouwenspersonen. Ze worden nog te veel gezien als lastig en horen
nog te vaak “Waar bemoei je je mee?” De handen
in elkaar slaan levert meer op maar dan zal men zich
eerst bewust moeten zijn van de eigen rol.
Het aanbrengen van deze koerswijziging binnen het
beleid omgangsvormen vraagt om vertrouwenspersonen die in staat zijn mee te wijzigen in de koers.
In het verlengde hiervan is in 2008 aandacht besteed
aan de werving, selectie en opleidingen voor
vertrouwenspersonen.
Er is een nieuwe functiebeschrijving gemaakt voor de
vertrouwenspersonen, de selectieprocedure is onder de
loep genomen en ook het grote aanbod van opleiding
voor vertrouwenspersonen is de revue gepasseerd.
Op advies van een werkgroep uit het LOV heeft men
besloten alleen nog maar in zee te gaan met een
drietal opleidingsbureaus voor de basisopleiding voor
vertrouwenspersonen. Met deze opleidingsbureaus
zijn gedegen afspraken gemaakt over de inhoud, de
uitvoering en de bijstelling van de opleiding.

Themadag voor vertrouwenspersonen 2008

Activiteiten 2008

Op 20 mei a.s. organiseerde het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit een dag voor alle vertrouwenspersonen van de Nederlandse politie. Dit congres vond
plaats in congrescentrum de Werelt te Lunteren en
werd bezocht door 300 vertrouwenspersonen.

2008 heeft zich verder nog gekenmerkt door de volgende zaken:
• Door het bezoeken van alle regio’s de stand van
zaken ten aan zien van omgangsvormen en de rol
van de centrale vertrouwenspersonen in kaart te
brengen en te houden
• Binnen het LECD omgangsvormen nadrukkelijker op
de kaart zetten en in relatie brengen tot de andere
thema’s van het LECD door twee themadagen voor
alle medewerkers
• Binnen de Politieacademie omgangsvormen
nadrukkelijker op de kaart zetten en in relatie
brengen tot de medewerkers, de docenten en het
onderwijs.
• Het voortdurend onder de aandacht brengen van
de relatie tussen omgangsvormen, diversiteit en
integriteit.
• Het positioneren van de centrale
vertrouwenspersonen werd voortdurend onder de
aandacht gebracht van korpschefs, hoofden P en
andere belanghebbenden binnen de politie.
• Het bijstaan van centrale vertrouwenspersonen
bij de aanpak van diverse vormen van ongewenst
gedrag.
• Het ondersteunen van centrale
vertrouwenspersonen bij de vormgeving,
implementatie en uitvoering van het beleid in de
regio’s.
• Het adviseren ondersteunen van diverse nieuw
aangestelde centrale vertrouwenspersonen

De dag stond in het teken van inspiratie en motivatie. Jaap Peters, de auteur van het boek: “Terug naar
vakmanschap” nam de inhoud van deze dag voor zijn
rekening en maakte daarbij oa. gebruik van Cesar
Zuiderwijk, de drummer van Golden Earring.
Reactie van een deelnemer:
“Ik vond de bijeenkomst met als thema PASSIE bijzonder inspirerend, pakkend, prima en origineel van
opzet, leuk en smaakvol”.

MTO
De minister heeft aangegeven dat zij het wenselijk
acht om eens per twee jaar een algemene vraagstelling
te doen bij de politie als het gaat om omgangsvormen
en eenmaal per vier jaar een uitgebreide vraagstelling.
Een werkgroep waarin BZK, het NPI , het kwaliteitsbureau en Inge te Brake van het LECD zitting hebben,
onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om deze vraagstelling op te nemen in de MTO’s van de regio’s.
Doel van deze werkgroep is het uitbrengen van een
advies aan de Board ondersteuning van de Raad van
Hoofdcommissarissen over de wijze waarop met de
vraagstelling van de minister wordt omgegaan.
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Hoofdstuk 6

Discriminatiebestrijding

Dat de Aanwijzing nog niet in elk korps wordt nageleefd bleek ondermeer uit het rapport dat werd
opgesteld naar aanleiding van het wegpesten van een
Liberiaans gezin in Waspik.
In elk korps dient een contactpersoon te zijn aangesteld en op korpsleidingniveau een strategisch portefeuillehouders. Over strafwaardige discriminatoire
incidenten wordt minimaal twee keer per jaar overleg
gevoerd in een Regionaal Discriminatie Overleg (RDO).
Her RDO staat onder voorzitterschap van een discriminatieofficier. Een vertegenwoordiger van de politie en
het antidiscriminatiebureau uit de regio zorgen voor
input van het overleg.
Over elk incident vindt zodoende bewuste besluitvorming plaats.

Algemeen
In het voorjaar van 2008 verscheen de film “Fitna”.
Maandenlang was de film het gesprek van de dag.
Eerdere stevige uitlatingen van Wilders deden het
ergste vrezen. Uiteindelijk bleek de samenleving goed
bestand tegen de film.
De verwachte onrust bleef uit. De politie was voorbereid. Het LECD voorzag de regio’s van een modelaangifteformulier. Uiteindelijk volgden er tientallen
aangiften. De uitlatingen werden door juristen langs
de juridische meetlat gelegd.
“Is er sprake van discriminatie of het zaaien van haat
in de zin van de Strafwet” was de centrale rechtsvraag.
Advocaat Spong stelde namens enige studenten dat
Wilders strafrechtelijk verwijtbaar had gehandeld.
Het openbaar ministerie meende na een uitgebreide
studie van niet.
Eind 2008 werd over het niet vervolgen beklag gedaan
bij het Gerechtshof. In 2009 zal het Hof besluiten of
de stellingname van het openbaar ministerie de juiste
was. Deze discussie zorgde dat het grote publiek in
2008 indringend geconfronteerd werd met een delict
dat de voorgaande jaren een sleets bestaan leidde:
discriminatie.

Beleid
Het regeerakkoord benoemt de bestrijding van discriminatie als kabinetsprioriteit. Dat geldt ook voor
het openbaar ministerie. In december 2007 werd de
Aanwijzing Discriminatie hernieuwd en in 2008 werd
het LECD-OM versterkt. Uit de Aanwijzing vloeit een
aantal taken voor de politie voort. Zij dient zich actief
op te stellen bij meldingen en aangiften en deze goed
te registreren.
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De Aanwijzing benoemt ook de taken van het LECD.
Het LECD mobiliseert en ondersteunt de aanpak in de
politieregio’s. Tevens draagt het LECD op basis van de
regionale gegevens zorg voor een landelijk criminaliteitsbeeld discriminatie.
Kort na het verschijnen van de nieuwe aanwijzing
bracht het LECD de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren in kaart en presenteerde haar plannen voor de
komende jaren. Uit een in het voorjaar van 2008 opgestelde notitie “discriminatiebeleid politie” bleek dat de
aanpak van discriminatie in 2007 door het vertrek van
de toenmalige portefeuillehouder gestagneerd was.
Reden om in 2008 een inhaalslag te maken. Hoewel de beleidsnotitie pas in december 2008 door het
korpsbeheerdersberaad werd geaccordeerd, is reeds
in 2008 een start gemaakt met de daarin beschreven
activiteiten.
De centrale opdracht van het LECD voor 2008 laat zich
in een enkele zinsnede benoemen: draag er zorg voor
dat in elke politieregio een goedlopend RDO actief
is waar aan de hand van een uniform zaaksoverzicht
besloten wordt over discriminatoire incidenten.
Aan deze opdracht is een drietal bijkomende doelstellingen verbonden:
-

verbeteren registratie
verhogen aangiftebereidheid
verbeteren kennis en vaardigheden (bewustwording) politiepersoneel

Expertmeeting maart 2008
Op initiatief van het LECD werd door de drie koepelorganisaties (LECD-(politie)/ LECD-OM en Artikel 1) op
20 maart 2008 een expertmeeting belegd voor alle
deelnemers aan het RDO.
Deze bijeenkomst viel samen met de startbijeenkomst
van het project Hatecrimes.
Aan de expertmeeting werd ruim gehoor gegeven.
Alle regio’s maakten die dag afspraken voor het komende jaar. Zo werd afgesproken dat in elke regio nog
hetzelfde voorjaar een RDO zou plaatsvinden. Voor
een uniforme registratie werd afgesproken te gaan
werken met een uniform zaaksoverzicht. De eerste
vingeroefening met dit zaaksoverzicht zou dienen te
resulteren in een landelijk overzicht van incidenten
gericht tegen homoseksuelen.
Vanwege de stap die werd gezet op naar een gezamenlijke aanpak van discriminatie ontvingen alle
vertegenwoordigers van Justitie en politie die dag een
zilveren prijs uit handen van de directeur van Artikel 1.
Haar insteek daarbij was: “Spreken is zilver en over discriminatie moet je spreken” Na afloop van de bijeenkomst werd vanuit het LECD actie ondernomen in de
richting van de politieregio’s waar nog geen structuur
aanwezig was om invulling te kunnen geven aan de
gemaakte afspraken. De regio’s in kwestie reageerden
hier welwillend en adequaat op.

ECRI-rapport
In het voorjaar van 2008 verscheen het rapport over
Nederland van de Europese Commissie tegen Racisme
en Intolerantie. De commissie sprak haar zorg uit over
het verharde politieke en maatschappelijke klimaat
in ons land. De commissie sprak een voorkeur uit voor
een steviger aanpak van extreemrechts. Het bestaan
en de activiteiten van het LECD werden toegejuicht. De
verbetering van de registratie diende met voorrang ter
hand worden genomen, aldus de ECRI.

Rapportage Homofoob geweld
In de zomer van 2007 zorgde een aantal forse incidenten tegen homo’s in Amsterdam voor beroering
en bezorgdheid. Er werden Kamervragen gesteld en
de minister van BZK gaf aan het LECD opdracht om
het geweld tegen homoseksuelen in kaart te brengen.
Op basis van de uit de regio aangeleverde zaaksoverzichten kon vlak na de zomer het rapport “homofoob
geweld” gemaakt worden. Over de eerste helft van
2008 werden 150 antihomoseksuele incidenten bij
de politie aangebracht. Het rapport genereerde veel
media-aandacht.
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Met name de constatering dat in 14% van de incidenten door het slachtoffer een allochtoon als dader
benoemd werd, trok de aandacht. Voor de politie zelf
was het rapport een belangrijk moment. Voor het
eerst slaagde de politie erin op basis van een uniform
registratie systeem actuele gegevens aan te leveren.

Landelijke contactdag
Op 26 november 2008 werd door het LECD de tweede
jaarlijkse bijeenkomst voor contactpersonen in Warnsveld georganiseerd. Tijdens de dag werd geconstateerd
dat de belangrijkste doelstelling van dat jaar gerealiseerd was. In vrijwel elke politieregio is een RDO actief
waar op basis van een uniform zaaksoverzicht besloten
wordt over discriminatoire incidenten. De dag werd
besteed om afspraken te maken de bereikte resultaten
verder door te ontwikkelen en afspraken te maken,
de voor 2009. Het beleid uit de “notitie discriminatie”
is daarbij maatgevend. Een amendement gericht op
extra financiële middelen om dit beleid te effectueren
werd eind 2008 door de kamer verworpen.

Bestuursrechtelijke aanpak
In 2008 werd op initiatief van het LECD door de universiteit van Tilburg onderzoek gedaan naar de bestuursrechtelijke mogelijkheden om discriminatie aan te
pakken. Onder de titel ”een bescheiden opbrengst”
werden lokale bestuursrechtelijke instrumenten in
beeld gebracht om discriminatie in o.a. de horeca, op
scholen, sportclubs en de woonomgeving aan te pakken. De bestuursrechtelijke aanpak kreeg verder vorm
in het ambassadeursnetwerk van de VNG. Eind 2008
verzorgde het LECD daar een lezing over de politiële
aanpak. Langzaamaan begint de bestuurlijke aanpak
vorm te krijgen zodat de aanpak van discriminatie niet
een overwegend strafrechtelijke aangelegenheid blijft

Discriminatie en Internet
Veel discriminatoire uitingen vinden plaats op het
internet. Burgers kunnen daarover een melding doen
aan het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Het
LECD overlegt regelmatig met het MDI en Justitie over
de vervolging van virtuele verdachten. De vervolging
van Gregorius Nekschot en GeenStijl en enkele extreemrechtse organisaties haalde uitgebreid het nieuws. Het
LECD zorgt voor een verbinding tussen de expertise van
het MDI en de korpsen en levert een bijdrage aan het
verloop van de vaak complexe opsporingsonderzoeken.

Hoofdstuk 7
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Polarisatie, globalisatie maar ook het wegvallen van
de Europese grenzen dragen ertoe bij dat diversiteit
niet langer als een nationaal onderwerp kan en mag
worden beschouwd.
Etnisch gerelateerde incidenten hebben zich in
meerdere Europese landen voorgedaan. Het aanjaageffect bleek uit incidenten als gevolg van de Deense
cartoons. Een incident in het ene land kan gevolgen
hebben voor de veiligheid in andere landen. Natuurlijk
spelen ook moderne media faciliteiten hierbij een essentiële rol.
Naast immigratie vanuit andere continenten naar
Europa draagt het openstellen van de Europese grenzen bij aan migratiestromen binnen Europa. Dit laat
de samenlevingen binnen Europa niet onberoerd. De
Europese samenlevingen zijn aan sterke veranderingen onderhevig en dit geschiedt in een steeds sneller
tempo. Dit blijft niet zonder gevolgen.
Fenomenen zoals o.a. xenofobie, discriminatie, racisme, homofobie etc. verschijnen dagelijks in het nieuws.
Van de politieman en -vrouw op straat wordt verwacht
dat zij adequaat en effectief handelen ook tal van
nieuwe dilemma’s. Om pas te kunnen houden met
deze veranderingen zijn een breed scala aan competenties nodig. Dit wordt door het LECD benoemd als
multicultureel vakmanschap. In het Engels gebruiken
wij hiervoor de term pan-cultural skills (het omvatten
van alle culturen).
Het is voor de politie organisaties binnen Europa
steeds meer van belang om vroegtijdig (grensoverschrijdende) trends te ontdekken waardoor een adequate aanpak mogelijk wordt gemaakt.
In 2006 is na internationaal overleg een stuurgroep
diversiteit opgericht. Recentelijk is voor de benaming
supportgroup EDPOL (European Diversity in Policing)
gekozen. Daarnaast is besloten om voor internationale
samenwerking een volledige FTE ter beschikking te
stellen.
Binnen de supportgroep EDPOL zijn momenteel 10
Europese landen vertegenwoordigd, waarbij het noorden, zuiden en oost-westen van Europa zijn vertegenwoordigd. Dit zijn:
- België			
- Ierland
- Duitsland		
- Nederland
- Estland		
- Noorwegen
- Groot-Brittannië
- Spanje
- Hongarije		
- Zwitserland
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Deze 10 landen zullen gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor bestuurlijke taken. Daarnaast zijn alle hoofden van politie organisaties binnen Europa benaderd
om een “key-person” binnen EDPOL af te vaardigen.
In maart 2009 zal de eerste ronde tafel ontmoeting
plaatsvinden. Het accent komt hierbij te liggen op het
uitwisselen van best practices. Er zal ook geïnventariseerd worden geïnventariseerd worden welke diversiteit kernpunten er zijn in de Europese landen.
Momenteel wordt er in samenwerking met de Federale politie van België gewerkt aan het opzetten van
een Europese website. Het is de bedoeling dat deze
website tijdens de ronde tafel ontmoeting online zal
gaan. Daarnaast is er een projectplan uitgewerkt voor
de aanvraag van Europese subsidie.
In 2008 heeft EDPOL vergaderd in Brussel, Dublin en
Oslo.

Hoofdstuk 8

Interne Organisatie

Algemeen
In het verslagjaar 2008 heeft het LECD verder kunnen
bouwen aan een stabiel personeelsbestand. Hierbij kon
worden gebouwd aan van diversiteit en multicultureel
vakmanschap, evenals discriminatie mogelijk was en
een goede persoonlijke relatie met sleutelpersonen in
de korpsen en bij andere partners kon worden gebouwd.
Dit is de positie van het LECD in het veld sterk ten
goede gekomen.

In het verslagjaar werd de financiële situatie echter
buitengewoon nijpend. Het feit, dat het LECD een
nominaal bedrag heeft, d.w.z. dat nog niet een keer
in de afgelopen 8 jaar de inflatiecorrectie is toegepast.
Dit betekent nu dat 2008 het laatste jaar is gewest dat
het LECD de exploitatierekening goed kon afronden.
Dit is mede gelukt doordat de Taskforce diversiteit
enkele activiteiten van het LECD in het jaar 2008 voor
haar rekening heeft genomen.

Overzicht personeel 2008
Secretariaat
Naam

Telefoon

E-mail

Secretariaat (algemeen)

(055) 539 27 75

lecd@politieacademie.nl

Farida el Aoutmani

(055) 539 27 75

farida.el.aoutmani@politieacademie.nl

Ellen Broekhof

(055) 539 27 77

ellen.broekhof@politieacademie.nl

Marianne Kuiper

(o55) 5392403

marianne.kuiper@politieacademie.nl

Patricia Kaihena

(055) 539 22 38

patricia.kaihena@politieacademie.nl

Kimberly Weerts

(055) 539 22 39

kimberly.weerts@politieacademie.nl

Directie
Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Bert Poelert

Directeur

(06) 537 449 88

bert.poelert@politieacademie.nl

Anneke Nahumury

Manager, plv. directeur

(06) 539 792 37

anneke.nahumury@politieacademie.nl

Communicatie
Naam

Portefeuille / omschrijving

Functie

Telefoon

E-mail

Sigrid Dikken

Communicatie en media

Communicatieadviseur

(06) 109 227 73

sigrid.dikken@politieacademie.nl

Patty Holterman

Communicatie en projecten

Projectmedewerker

(055) 539 22 35

patty.holterman@politieacademie.nl

Verdeling portefeuilles
Naam

Portefeuille / omschrijving

Functie

Telefoon

E-mail

Hans van den Bergh

Projecten/Referentiekader

Beleidsmedewerker

(06) 538 403 02

hans.van.den.bergh@politieacademie.nl

Rachid Berragiy

Allochtonen / Expertgroep
Diversiteit

Beleidsmedewerker

(06) 106 530 05

rachid.berragiy@politieacademie.nl

Inge te Brake

Omgangsvormen

Beleidsmedewerker

(06) 537 224 94

inge.te.brake@politieacademie.nl

Paulo de Campos Neto

Allochtonen / Expertgroep
Diversiteit

Beleidsmedewerker

(06) 516 899 51

paulo.campos.neto@politieacademie.nl

Ilona Duijs

Onderzoek en
Onderwijs

Beleidsmedewerker

(06) 225 673 18

ilona.duijs@politieacademie.nl

Artie Ramsodit

Promotieonderzoek “leren
Beleidsmedewerker
in de frontlinie van een
multiculturele samenleving”

(06) 242 618 21

artie.ramsodit@politieacademie.nl

Helma Rodenburg

Andersvaliden, Leeft-Tijd en
Gender

(06) 104 602 52

helma.rodenburg@politieacademie.nl

Beleidsmedewerker

Jan Snijder

Homoseksuelen

Beleidsmedewerker

(06) 536 296 74

jan.snijder@politieacademie.nl

Floris Tas

Discriminatiebestrijding

Beleidsmedewerker

(06) 132 139 65

floris.tas@politieacademie.nl

Anita Wieman

Europese betrekkingen

Beleidsmedewerker

(06) 537 375 06

anita.wieman@politieacademie.nl
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Financiele aangelegenheden.

Voor 2009 is een sluitende begroting ingediend. De
begroting is sluitend doordat geld van uit de Taskforce
diversiteit, waarvoor het LECD concrete activiteiten
moet verrichten, de begroting sluitend maakt. Verder
is in de begroting geen rekening gehouden met het
opvullen van enkele voorspelbare vacatures bij het
LECD. Die opvulling is zeer gewenst, gezien de toenemende vraag naar diensten van het LECD.
Voor bijzonderheden verwijs ik u naar het bijgevoegde
financiële overzicht.

Zoals hiervoor vermeld heeft het LECD voor 2008 een
bijna sluitende exploitatierekening.
Dit is gelukt dankzij een zuinig beleid, het open laten
van een vacature bij het secretariaat en vooral door
een bijdrage vanuit de Taskforce diversiteit, die voor
een deel de uitreiking van diversiteitprijs heeft vergoed, evenals enkele andere activiteiten, die passen in
de taakstelling van deze Taskforce.

Grootboekrekening
Bruto lonen en toelagen
Res. vakantiegeld
Sociale Lasten
Forensenvergoeding
Onk./Repres.verg.
Kinderopvang
ARBO-zorg (med.begeleidi
Verblijfkosten en vliegti
Persoonsgeb. kleding BBS
OV persoonsgeb. kleding e
Personeelsatt. en ontsp.a
Verg. werknemersverzekeri
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
IL huisvesting
Huisvestingskosten
IL ICTS
ICT kosten
Porti en koerierskosten
Communicatiemiddelen
Drukwerk algemeen
Bind- en drukwerk etc.
Kantoorartikelen
Bureaukosten
Huur- en lease verb. en a
DG verb. en automatiserin
Afschr beheer
Kst externe bureaus behee
Repres. en PR kosten
Vergaderkosten
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Begroting
2008
607.633,00

Realisatie
2008
711.746,55

Begroting
2009
584.343,53

0,00
101.474,00
16.038,00
0,00
0,00
500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.274,00
0,00
-1.000,00
0,00
240.516,00
0,00
0,00

135,12
106.161,89
4.762,73
155,30
0,00
1.618,46
6.543,61
955,45
1.270,50
3.015,95
-29.505,21
-7.504,12
-75.844,81
32.674,34
0,00
443.797,56
28.820,01
-5.214,84

0,00
97.257,69
8.380,80
0,00
0,00
500,00
10.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
9.038,21
-134.000,00
16.000,00
0,00
284.702,00
0,00
0,00

988.935,00
0,00
0,00

1.223.588,49
2.372,98
12876,98

0,00

15.249,96

988.935,00
0,00
104.566,00
104.566,00

64.566,00

63.522,00

63.522,00

0,00

1.369,74

0,00
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0,00
0,00

30.602,31
804,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47.685,00
0,00

30.602,31

0,00

67.330,00
47.685,00

1.369,74

0,00

876.722,23
0,00
67.330,00

63.522,00

0,00

0,00

1.238.838,45
0,00
64.566,00

63.522,00

876.722,23
0,00
0,00

0,00
0,00

804,44
0,00
0,00
207,96
9.955,72
5.261,34
5.886,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Begroting
Realisatie
Begroting
Grootboekrekening
2008
2008
2009
OV kst beheer
0,00
2.469,07
0,00
Overige bedrijfskosten/vergaderingen
0,00
23.780,46
0,00
Subtotaal materiele kosten
168.088,00
184.644,95
115.015,00
Mediakosten beheer
0,00
15.279,82
Kosten doc.centrum en mediatheek
0,00
15.279,82
0,00
IL wagenpark
45.000,00
59.617,00
30.000,00
Reis- en Verblijfkosten
3.500,00
6.298,16
5.000,00
Dienstreizen eigen vervoer/open48.500,00
65.915,16
35.000,00
baar vervoer
OV kst opl. en vorming
180.000,00
246.211,16
352.156,00
Onkosten expertiseontwikkeling/
180.000,00
246.211,16
352.156,00
Onderzoek
OV ingehuurd pers. (direc
127.000,00
195.870,31
66.000,00
Inhuur/diensten/adviezen derden
127.000,00
195.870,31
66.000,00
Opl. en bijscholing (dien
19.247,00
22.099,31
18.076,41
Opleiding
19.247,00
22.099,31
18.076,41
IL academiekosten
121.946,00
121.946,00
122.629,57
Gemeenschappelijke factoren
121.946,00
121.946,00
122.629,57
Subtotaal organisatiekosten
496.693,00
667.321,76
593.861,99
OV kst vervoer
0,00
203,50
0,00
OV kst overige
0,00
3.003,00
0,00
IL administratieve serv.
22.100,00
32.800,00
22.400,00
IL beheer overige
7.550,00
50.367,59
47.500,00
Agemeen
29.650,00
86.374,09
69.900,00
Subtotaal extra activiteiten
29.650,00
86.374,09
69.900,00
AB sterkte budget (initie
0,00
-26.000,00
-14.000,00
Algemene bijdrage
0,00
-26.000,00
-14.000,00
Vrijval bijzondere bijdra
-1.527.575,00
-1.811.804,33
-1.326.000,00
Bijzondere bijdrage
-1.527.575,00
-1.811.804,33
-1.326.000,00
OV baten Politie
0,00
-219.955,75
-75.000,00
Overige baten
-159.721,00
-56.454,17
-240.500,00
IB algemeen
-62.965,00
0,00
Overige baten
-159.721,00
-339.374,92
-315.500,00
Totaal baten
-1.687.296,00
-2.177.179,25
-1.655.500,00
Resultaat
-3.930,00
0,00
-0,78
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Bijeenkomsten
Landelijk Overleg Vertrouwenspersonen
24 januari
15 april
17 juni
18 september
2 december (extra ingelaste vergadering)
Tweedaagse voor centrale vertrouwenspersonen 12 en 13 november

Landelijk Homonetwerk Politie
27 maart
29 mei
4 september
27 november
Landelijk Netwerk Beleidsmedewerkers Diversiteit
7 februari
5 juni
23 september
7 oktober
27 november
Netwerk Visueel Gehandicapten (Landelijke bijeenkomsten op)
10 april
9 oktober
CONGRESSEN
Uitreiking Diversiteitprijs
Kick off Hatecrimes
1ste landelijk RDO
Themadag PASSIE vertrouwenspersonen
Landelijk studie- en contactdag LHP ‘zichtbaar jezelf!’
Landelijke contactdag discriminatie
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13 maart
20 maart
20 maart
20 mei
6 november
19 november

Bijlagen

Bijlage 1
Samenwerkingsafspraken diversiteit bij de politie van 2008 -2011
1. Ontwikkeling van ‘multicultureel vakmanschap’
A. De Korpsen zorgen voor de ontwikkeling van het
multicultureel vakmanschap bij alle medewerkers.
De korpsen stellen, samen met het LECD en de
Politieacademie, de inhoud van en het ontwikkelproces rondom het multicultureel vakmanschap
vast. Er is afstemming met de ontwikkeling van de
leerlijn multicultureel vakmanschap en bestaande
initiatieven binnen de korpsen, waaronder de enigszins vergelijkbare ontwikkeling binnen het regiokorps Amsterdam-Amstelland in samenwerking met
de Anne Frankstichting. De implementatie vindt
plaats vanaf 2009.
B. De Politieacademie ontwikkelt een leerlijn multicultureel vakmanschap. Deze leerlijn vormt een
verplicht onderdeel, voor het initiële - en postinitiële onderwijs en in het leiderschapsonderwijs en
onderdelen voor ontwikkeling en onderzoek. De
leerlijn omvat zowel kennis over andere culturen als
ook elementen van omgaan met diverse culturen en
wordt gegeven vanuit andere culturen. De Politieacademie ontwikkelt de leerlijn in 2008 en zorgt
dat deze is geïmplementeerd in 2009 in het initiële
onderwijs en het leiderschapsonderwijs, en in 2010
in het postinitiële onderwijs
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2. Naar een divers samengestelde politieorganisatie
Om een divers samengestelde politieorganisatie te
bereiken, wordt gestreefd naar een betere instroom,
doorstroom en behoud van specifieke doelgroepen.
A. Van de kroonbenoemingen met betrekking tot
de korpsleiding in de periode tot 2011 moet 50 %
een vrouw en/of allochtoon zijn. De indicatieve
verwachting is dat het in de periode 2008-2011 om
circa 20 kroonbenoemingen gaat. Hiervan zal de
helft door vrouwen en/of allochtonen worden
ingevuld.
B. Ten aanzien van de kroonbenoemingen in de schalen 15 en 16 niet zijnde korpsleiding is afgesproken
dat 30% van de benoemingen in de periode tot
2011 vrouw en/of allochtoon zijn. De indicatieve
verwachting is dat het in de periode 2008-2011 om
circa 35 benoemingen gaat. Hiervan zal 30% door
vrouwen en/of allochtonen worden ingevuld.
C. De korpsen en politieondersteunende organisaties
dragen zorg voor een gemiddeld personeelsbestand
bestaand uit 8.5% allochtonen. Peildatum is 31
december 2010. In 2006 was het aandeel allochtonen bij de politie 6.4%.
D. Doorstroommogelijkheden voor vrouwen en/of allochtonen krijgen een extra impuls in de vorm van
een ‘talentenprogramma’ voor medewerkers in de
schalen 9-12. De korpsen, de Politieacademie en
BZK ontwikkelen voor 1 juli 2008 een talentenprogramma. Doel van het talentenprogramma is om de
meest talentvolle startende leidinggevenden in de
schalen 9-12 versneld te laten doorgroeien. In het
najaar van 2008 start de eerste groep. Voor deelname aan het programma wordt uitgegaan van het
aanwezige talent, met specifieke aandacht voor een
divers samengestelde groep.
E. Bevordering van externe instroom is ondermeer
mogelijk door een programma dat wordt ingesteld
door de korpsen en BZK ter bevordering van een
structurele instroom van externen, met nadruk op
diversiteit, op functies in de top van de politiekorpsen (Kroonbenoemingen). De korpsen stellen
gezamenlijk structureel 10 tot 20 formatieplaatsen
ter beschikking aan dit programma, welke door BZK
gefinancierd zullen worden.

Ondersteunende activiteiten voor de samenwerkingsafspraken diversiteit
F. Er zal extra aandacht voor de redenen van uitstroom zijn. Een landelijk vergelijkbaar exitgesprek
maakt gerichte beleidsontwikkeling wat betreft
behoud, instroom en doorstroom mogelijk.
G. Er wordt onderzoek gedaan naar de ‘outcome’ van
het diversiteitbeleid. Dit kan inzicht geven in hoeverre het diversiteitbeleid bijdraagt aan een beter
functionerende politie, die aansluiting heeft bij de
diverse samenleving. Het onderzoek richt zich op
het vertrouwen in de politie, met name bij groepen
waaronder de respons normaal gesproken laag is,
zoals groepen allochtonen, specifieke groepen jongeren en mensen die in probleemwijken wonen.
3. Taskforce Diversiteit
De gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt
opgepakt door een taskforce in te stellen die de
opdracht krijgt een plan te ontwikkelen voor de uitwerking van de samenwerkingsafspraken diversiteit.
Deze taskforce bestaat uit politie, LECD, Politieacademie en BZK.
Dit plan bevat een aanpak om de politie te positioneren als een aantrekkelijke werkgever voor allochtonen: een werkgever waar het prettig is om te
komen en te blijven werken. De taskforce heeft een
aanjaagfunctie (o.a. voor het onderstaande diversiteitprogramma en de toedeling van de 1,1 mln.)
en faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van het
multicultureel vakmanschap binnen de politie. Daarbij is in ieder geval aandacht voor: imago van de politie als werkgever, gezamenlijke landelijke werving,
instroom, behoud en doorstroom van medewerkers.
Op 1 januari 2008 zal er een nader uitgewerkt plan
liggen.
4. Prestatiebeloning
Er is afgesproken dat van de 2,6 mln. prestatiebeloning diversiteit 1,1 mln. in de jaren 2008, 2009
en 2010 gebruikt wordt voor een programma dat
een aantal specifieke producten zal bieden voor de
korpsen bijvoorbeeld plekken bij voorschakelklassen met als doel het aantal allochtone medewerkers
bij de politie te verhogen. De rest van het budget
is bedoeld voor het belonen van daadwerkelijke
prestaties.
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Bijlage 2
Opdrachtformulering Taskforce Diversiteit
Inleiding
De minister van BZK en de korpsbeheerders hebben 24
september 2007 samenwerkingsafspraken 2008-2011
gemaakt over de implementatie van multicultureel
vakmanschap en diversiteit bij de Nederlandse politie.
Deze opdrachtformulering (zie afspraak 3) is afgeleid
van de samenwerkingsafspraken (zie bijlage 1).
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
deze afspraken is verdeeld over verschillende partijen: de korpsen, de Politieacademie, het Landelijk
ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD), het bureau LMD
en de korpsbeheerders. Daarnaast is afgesproken
om een Taskforce Diversiteit in het leven te roepen.
Daarbij gold de Taskforce Personeelsvoorziening als
in¬spiratiebron. Kracht van de Taskforce Personeelsvoorziening was gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het thema en het impulskarakter dankzij de korte
bestaansduur. Verwachting is dat de intensiteit van de
werkzaamheden van de Taskforce diversiteit in de eerste ander¬half jaar het hoogst is. Daarna is aandacht
nodig voor de borging van de taken.

Taken van de Taskforce Diversiteit
• De uitvoering van de afspraken aanjagen, zodat
de beoogde resultaten gehaald worden, door o.a.
diverse opdrachten uit te zetten. Uitgangspunt
hierbij is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt
wordt van bestaande expertise in het veld
(best practices) en de diverse gremia in de
besluitvormingslijn zoals expertgroep(en) en de
SBG’s. Dit geldt niet voor de afspraken 2A, B, E die
onder het samenwerkingsprogramma Politietop
Divers vallen (zie bijlage).
• De samenhang tussen de uitvoering van de
afspraken en de diverse daaruit voortvloeiende
opdrachten, te waarborgen o.a. door deze te
monitoren.
• Zonodig uitvoerende partijen aanspreken op hun
verantwoordelijkheid voor hun onderdeel in de
afspraken.
• Eens per half jaar rapporteren aan de Raad van
Hoofdcommissarissen en KBB.
De tweede rapportage bevat een tussenstand met
aanbevelingen voor borging van de werkzaamheden van de Taskforce Diversiteit.

Uitwerking van de afspraken
Voor de korte termijn richt de Taskforce zich op de
afspraken zoals uitgewerkt in bijgaande tabel (zie bijlage 2). In eerste instantie ligt de focus met name op:
• de ontwikkeling van het multicultureel
vakmanschap: betekenis geven voor iedere
politiefunctionaris in zijn/haar functie, specifieke
aandacht voor multicultureel vakmanschap voor
leidinggevenden en het creëren van draagvlak (zie
afspraken 1A en 1B);
• de instroom: werving en selectie, het imago van de
politie en het realiseren van de voorschakelklassen
(zie afspraak 2C);
• doorstroom en behoud: (o.a.) in de vorm van het
talentenprogramma (zie afspraak 2D);
• het jaarlijks doen van een voorstel over de nadere
invulling van de prestatie¬beloning (zie afspraak 4).
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Daarnaast zijn ook een aantal acties voor de lange termijn. Deze agenda omvat in ieder geval de volgende
onderwerpen:
• zorgdragen voor de borging van onderwerpen uit
de korte termijn agenda;
• aandacht voor de ondersteunende activiteiten van
de afspraken (zie afspraken 2F en 2G);
• het monitoren van de effecten van de
samenwerkingsafspraken (o.a. afspraken 2C en 2G);
• advies n.a.v. de evaluatie van het LECD, waarbij de
uitkomsten van de evaluatie mede bepalend zijn
voor de rol van de Taskforce.

Samenwerking met het samenwerkingsprogramma ‘Politietop divers naar een
duurzaam perspectief’
Het samenwerkingsprogramma ‘Politietop divers naar
een duurzaam perspectief’ houdt zich bezig met de
uitwerking van de samenwerkingsafspraken 2 A, B en
E (zie bijlage). De activiteiten vanuit de Taskforce Diversiteit en het samenwerkingsprogramma ‘Politietop
divers’ hangen nauw met elkaar samen. Daarom vindt
regelmatig op strategisch en operationeel niveau afstemming plaats tussen respectievelijke de voorzitters
en de projectmedewerker en de programma-adviseur.

Taken van de projectmedewerker
De projectmedewerker geeft invulling aan de regie- en
aanjaagfunctie van de Taskforce en coördineert waar
mogelijk. Haar taken zijn faciliterend van aard richting
de Taskforce en initiërend van aard wat betreft de
realisatie van de specifieke opdrachten. De voorzitter van de Taskforce is tevens opdrachtgever van de
projectmedewerker.

37

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit - Jaarverslag 2008

Samenstelling Taskforce:
RHC, portefeuillehouder diversiteit
Voorzitter Taskforce
: Magda Berndsen
RHC
: Erik Akerboom
RHC
: Henk van Essen
Directeur LECD

: Bert Poelert

Voorzitter CvB
Politieacademie

: Ad van Baal

Afvaardiging vanuit
de bonden
: Francis van Duren (ACP)
		 Jan Willem van de Pol
(NPB)
Beleidsadvisering
:
		
		
		

Peggy Jansen ( BZK)
Carla van Gelder (BZK)
Lotte Wannet (BZK)
Roelien van der Woude
( VtSPN, NPI)

Projectmedewerker

: Ingrid Holla
(Plato Consultancy)

Projectsecretaris

: Ellen Broekhof (LECD)

Bijlage 3
Voortgangsrapportage van de
werkzaamheden van de Taskforce Diversiteit
Namens

: Taskforce Diversiteit

Datum

: 16 september 2008

Uitgegeven door

: Taskforce Diversiteit

Informatie

: Divisie Bestuursondersteuning, Nederlands Politie Instituut

Contactpersoon

: (NPI)

Telefoon

: Mevrouw R. van der Woude, sr. beleidsadviseur (06-11923496)

Samenstelling en redactie : Mevrouw M.A. Berndsen, portefeuillehouder diversiteit namens de RHC, mevrouw M.
Vermeeren BZK, de heer B. Poelert LECD, Mevrouw G. Van Hoogdalem NPI, mevrouw
I. Holla Plato Consultancy, mevrouw R. van der Woude NPI
Versie
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1.

Samenwerkingsafspraken
diversiteit bij de politie van 2008-2011

De minister van BZK en de korpsbeheerders hebben 24
september 2007 samenwerkingsafspraken 2008-2011
gemaakt over de implementatie van multicultureel
vakmanschap en diversiteit bij de Nederlandse politie.
De korpsen dragen zorg voor de ontwikkeling van het
multicultureel vakmanschap bij alle medewerkers. Ook
stellen zij – samen met het LECD en de Politieacademie
– de inhoud van en het ontwikkelproces rondom het
multicultureel vakmanschap vast. De Politieacademie
ontwikkelt in 2008 een leerlijn multicultureel vakmanschap die in 2009 zal zijn geïmplementeerd in het
initiële onderwijs en het leiderschapsonderwijs. In 2010
vindt implementatie plaats in het postinitiële onderwijs.
De komende jaren moeten meer vrouwen en allochtonen op leidinggevende posities binnen de politie
worden benoemd. Van de ongeveer 20 kroonbenoemingen met betrekking tot de korpsleiding in de periode tot 2011 zal de helft uit een vrouw en/of allochtoon bestaan. Ten aanzien van de naar schatting 35
kroonbenoemingen in de schalen 15 en 16 in dezelfde
periode zal 30% een vrouw en/of allochtoon zijn. Ter
ondersteuning van deze doelstelling is het programma
PolitieTop Divers, naar een duurzaam perspectief, ingericht. De korpsen zijn er verantwoordelijk voor dat het
afgesproken percentage allochtonen voor het eigen
korps gehaald wordt en daarmee de afspraak wordt
nagekomen met de minister dat per 31 december 2010
het personeelsbestand van de Nederlandse Politie uit
8.5% allochtonen bestaat.

2.

Taskforce Diversiteit

In de samenwerkingsafspraken is vastgelegd dat de
Taskforce Diversiteit wordt ingesteld. Daarbij gold de
Taskforce Personeelsvoorziening als inspiratiebron vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
thema en de korte bestaansduur. Het is de verwachting
dat de intensiteit van de werkzaamheden van de Taskforce Diversiteit in de eerste anderhalf jaar het hoogst
is. Daarna is aandacht nodig voor de borging van de
taken.
In de Taskforce zijn de verschillende bij diversiteit betrokken partijen vertegenwoordigd zoals de korpsen,
de RHC, het LECD, de Politieacademie en BZK. Het
voorzitterschap is in handen van de portefeuillehouder diversiteit van de RHC, mevrouw M.A. BerndsenJansen. De Taskforce wordt ondersteund door een
parttime projectsecretaresse (20 uur) en een externe
projectmedewerker (12-16 uur).
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De taak is kort samengevat: het initiëren, stimuleren
en coördineren van het multicultureel vakmanschap
binnen de politie en (laten) ontwikkelen van initiatieven waardoor de beoogde resultaten genoemd
in de samenwerkingsafspraken ook gehaald kunnen
worden. Verder zorgt de Taskforce Diversiteit voor de
samenhang tussen de uitvoering van de afspraken en
de daaruit voortvloeiende opdrachten. Indien nodig
spreekt zij uitvoerende partijen aan op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gemaakte afspraken.
Het budget waarvoor de TF Diversiteit in het kader
van de samenwerkingsafspraken een voorstel doet is
1.1 miljoen per jaar. Daarnaast doet de TF Diversiteit
jaarlijks een voorstel over de nadere invulling van de
prestatiebeloning in de vorm van de diversiteitprijs.
Eens per half jaar wordt gerapporteerd aan de Raad
van Hoofdcommissarissen en KBB, waarbij de tweede
rapportage een tussenstand bevat met aanbevelingen
voor borging van de werkzaamheden van de Taskforce
Diversiteit.

3.

Begroting, beheer en betaling

De Taskforce Diversiteit doet jaarlijks een beleidsvoorstel aan de minister op welke manier politiekorpsen
kunnen worden gestimuleerd om de doelstellingen
uit de samenwerkingsafspraken te realiseren. Per jaar
is daar een bedrag van 1,1 miljoen euro voor gereserveerd. De maatregelen die moeten leiden tot een
evenwichtiger samengesteld politiepersoneelsbestand
richten zich op een betere instroom van vrouwen en
allochtonen en het behoud van deze groepen door de
mogelijkheden te verruimen van doorstroom. Bovendien is de Diversiteitprijs in het leven geroepen, die
korpsen financieel beloont wanneer zij meer vrouwen
en allochtonen in dienst nemen.
Het door de minister beschikbaar gestelde geld gaat
direct naar de door de Taskforce bepaalde uitvoerende
instanties bij de diverse projecten, te weten de Politieacademie en de korpsen. De Politieacademie verzorgt
de uitvoering van een aantal projecten. Bij de verdeling van het geld over de korpsen wordt uitgegaan van
de BVS-verdeelsleutel 2008. Dit wordt op diverse wijze
verdeeld, namelijk door:
• het ‘trekkingsrecht’ (op aanvraag van het korps):
-- toewijzen van (volledig betaalde) plaatsen
(voorschakelklassen)
-- toekennen van een bijdrage per deelnemer
(leergang)
• het beschikbaar stellen van geld dat door korpsen
rechtstreeks besteed kan worden aan (al dan niet)
vooraf vastgestelde doelen (hoogte uitkering in
december circulaire)

Het ministerie van BZK stuurt later dit jaar hierover
een brief naar de korpsen met de hoogte van het
bedrag en de voorwaarden. De Politieacademie en
de korpsen dienen na afloop van de projecten verantwoording af te leggen in de jaarlijkse begrotingen verantwoordingscyclus in de vorm van een extra
paragraaf. De korpsen geven daarin beknopt weer
hoe het staat met de implementatie van multicultureel
vakmanschap.
Het proces en de uitgangspunten m.b.t. de begroting,
de (wijze van) verdeling, het beheer, betaling en verantwoording zijn beschreven in het Taskforce Diversiteit document ´Begroting, beheer en betaling´, welke
aansluit op de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken die als bijlage is toegevoegd (bijlage 1).
Om optimaal aansluiting te houden op ontwikkelingen
van de korpsen, best practices en voortschrijdend inzicht houdt de Taskforce Diversiteit ruimte om jaarlijks
binnen de gestelde kaders weloverwogen wijzigingen aan te brengen in de meerjarenbegroting. Dit is
ook de voornaamste reden dat er voor gekozen is de
begroting 2008, als eerste van de vier jaarstermijn, niet
vast te zetten aan het begin van dit jaar, maar met input van alle belanghebbenden tot een toekenning van
budget te komen, die ook meerjarig op hoofd- lijnen
houdbaar is.
Deze rapportage over de begroting 2008 geeft tevens
een doorkijk naar de meerjarenplannen. De begroting
van 2009 wordt vastgesteld in januari 2009.
Korpsen worden in het laatste kwartaal van 2008 door
middel van een eenmalige nieuwsbrief geïnformeerd
over de activiteiten van de Taskforce Diversiteit en op
welke wijze zij kunnen anticiperen op deze activiteiten. Ook wordt er een informatiepunt beschikbaar
gesteld op Politiekennisnet.

3.1 Thema’s projecten en begroting 2008
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de
thema´s en onderwerpen, die de Taskforce Diversiteit
als uitwerking van haar opdracht heeft aanvaard en
waaraan het totale budget wordt besteed. Het jaarlijkse budget is 1.1 miljoen Euro met dien verstande
dat in 2008 € 100.000 is toegevoegd i.v.m. het niet
uitgekeerde bedrag bij de diversiteitprijs. De TF heeft
de begroting van 2008 vastgesteld in haar vergadering
van 26 augustus 2008, met uitzondering van de post
‘deskundigheid’ en ‘diversen’, hierover wordt op 25
september a.s. een besluit genomen.
De begroting is opgebouwd uit een viertal hoofdthema’s waaraan de Taskforce Diversiteit het budget
besteedt: instroom, behoud, verantwoording en beloning. Voorts zijn er onderwerpen benoemd met verwij40
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zing naar de hoofdthema’s. De onderwerpen worden
jaarlijks herijkt en indien nodig aangepast.
Instroom

Imago / Voorschakelprogramma VOOR deelname CCM

1. selectie
2. Werving & Selectie / Leergang toekomstgericht selecteren
3. Kwalificatie / Voorschakelprogramma NA deelname CCMselectie

Behoud

Onderwijs en opleiding

4. selectie
5. Voorkomen schooluitval
6. Deskundigheid
7. Doorstroom
8. Exit
Verantwoording

‘Outcome’ beleid

9.
10. Diversen

Beloning

Diversiteitprijs

11.

3.2 Overzicht per hoofdthema en project en
het besteden budget in 2008
In 2008 is en wordt gewerkt aan de hieronder aangegeven thema´s en projecten. Andere nog niet benoemde projecten krijgen een uitwerking in de komende jaren. De in de begroting opgenomen projecten maken
geen deel uit van de gebruikelijke taken en activiteiten
van het LECD en Politieacademie, daar waar dat wel
het geval is staat het aangegeven.
Hoofdthema

Onderwerp

S. afspraak

Instroom 1. Imago / Voorschakel2C Bevorderen norm
programma VOOR
personeelsbestand
deelname CCM-selectie

2008
200.000

Het genoemde bedrag wordt in 2008 volgens BVSmethodiek ter beschikking gesteld aan de korpsen. Het
geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan voorschakelgroepen (zoals in Hollands Midden), opleiding- of
werkstages, netwerkbijeenkomsten met allochtonen
etc. Landelijk wordt op grote schaal aandacht besteed
aan imago en voorbereiding c.q. ‘voorsorteren’ van
potentieel geschikte sollicitanten voor het initieel
onderwijs. Voor 2009 en 2010 wordt een gedetailleerd
plan gemaakt op bovengenoemd thema waarbij gekeken wordt naar best practices.
Hoofdthema

Onderwerp

Instroom 2. Werving & selectie /
Leergang toekomstgericht selecteren

S. afspraak

2008

2C Bevorderen norm personeelsbestand

207.000

Een betere instroom, doorstroom en behoud van
allochtonen en vrouwen moet leiden tot een divers sa-

mengestelde politieorganisatie. Een belangrijke rol in
het initiële onderwijs spelen de ‘wervers en selecteurs’
in de korpsen en van CCM bij de Politieacademie. Speciaal voor hen is de leergang Toekomstgericht Selecteren ontwikkeld. Deze leergang biedt kennis en vaardigheden bij het werven en selecteren van (allochtone)
medewerkers. De deelnemers ontwikkelen een heldere
kijk op het selectieproces en krijgen meer zicht op de
ontwikkelbaarheid van een sollicitant. Het deelnemen
van selecteurs uit de korpsen en van CCM bevordert
en stimuleert tevens de landelijke standaardisatie die
bij de implementatie van het businessplan werving en
selectie wordt nagestreefd. De vergoeding per deelnemer is € 2.000. Er wordt uitgegaan van 4 leergangen
in 2008 en 11 in 2009. Verdere informatie is reeds bij u
bekend middels het schrijven van 23 mei jl.
Hoofdthema

Onderwerp

Instroom 3. Kwalificatie / Voorschakelprogramma NA deelname
CCM-selectie

S. afspraak

2008

2C Bevorderen norm
personeelsbestand

252.000

Voor het schakelonderwijs van Maatwerk komen
sollicitanten uit de doelgroep in aanmerking die op
bepaalde competenties net te kort schieten. Met dit
traject van 3 maanden wordt een instroom in de opleiding van bijna 100% bereikt. Bovendien neemt de kans
op uitval tijdens de opleiding af. De Taskforce Diversiteit bestemt 1.2 miljoen euro van het door de minister
beschikbaar gestelde geld voor het volgen van schakelonderwijs, in de periode van 2008 tot en met 2010. Dit
betekent dat de komende drie jaar 225 extra sollicitanten aan het schakeltraject kunnen deelnemen. Voorwaarde is dat de korpsen zelf de salariskosten betalen
en dat het 3-maanden durende basisprogramma van
Maatwerk van de Politieacademie wordt gevolgd. De
korpsen leveren zelf kandidaten aan. Aan elke groep
kunnen 15 kandidaten deelnemen. Er wordt uitgegaan
van 3 klassen in de tweede helft van 2008, 6 klassen in
2009 en 6 klassen in 2010.
Hoofdthema

Onderwerp

Behoud 4. Onderwijs en opleiding

Onderwerp

Behoud 6. Deskundigheid

Hoofdthema

Onderwerp

Behoud 7.. Doorstroom

2008
300.000

S. afspraak

2008

2D Doorstroommogelijkheden vergroten in de schalen
9 - 12.

Budget
BZK

De Taskforce Diversiteit heeft voorstellen ontwikkeld voor een landelijk talentenprogramma met een
horizon van 10 jaar. Het is de bedoeling om de meest
talentvolle startende leidinggevenden – met namen
vrouwen en allochtonen - in de schalen 10 -12 versneld
te laten ontwikkelen. Hierdoor komen ze eerder dan
nu het geval is in aanmerking voor een kroonbenoeming.
De voorbereiding van de uitvoering start in het najaar.
Het uitgangspunt is dat er twee groepen starten, waarvan waarschijnlijk 1 in de eerste helft van 2009 en 1 in
2010.
Hoofdthema

Onderwerp

Verant- Diversen
woord.10..

S. afspraak

2008

Ondersteuning Taskforce
i.v.m. realisatie doelstellingen samenwerkingsafspraken.

100.000

De extra € 100.000 die overgeheveld is uit het beloningsbudget 2008 (diversiteitprijs) zijn gereserveerd
voor projectsecretariaat (€ 39.000), reserve voor extra
uren projectmedewerker (€ 21.000), communicatiekosten (€ 10.000), bijdrage korpsoverstijgende initiatieven
(€ 30.000).

S. afspraak

2008

Hoofdthema

Budget
Politieacademie

Beloning 11. Diversiteitprijs
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S. afspraak
1A Multicultureel vakmanschap bij elke politiemedewerker

De uitvoering van deskundigheidbevordering in de
korpsen op het gebied van multicultureel vakmanschap is zowel een ‘standalone’ activiteit dat door een
korps zelf wordt ontwikkeld als een landelijke activiteit, veelal onder leiding van het LECD. Besluitvorming
hierover vindt laatste kwartaal 2008 plaats.

1B Multicultureel
vakmanschap (MV) in
initieel, postinitieel en
leiderschapsonderwijs

De Politieacademie is bezig met het ontwikkelen
(2008) van een leerlijn multicultureel vakmanschap.
Deze leerlijn vormt een verplicht onderdeel (implementatie 2009), voor het initiële - en postinitiële
onderwijs en in het leiderschapsonderwijs. De leerlijn
omvat zowel kennis over andere culturen als ook elementen van omgaan met diverse culturen.
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Hoofdthema

Onderwerp

S. afspraak

2008

4. Prestatiebeloning waarvan
€ 1,5 mio voor de div.prijzen

1.400.000

De evaluatie van de diversiteitprijs 2008 heeft plaatsgevonden en geleid tot aanpassingsvoorstellen voor
2009 zowel qua samenstelling van de prijzen als de
hoogte van de bedragen. Ook wordt een instrumentarium ontwikkeld (start najaar 2009) voor het uitreiken
van de Oeuvreprijs in 2011. U wordt hierover separaat
geïnformeerd.
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