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De bevindingen, interpretaties en conclusies in deze publicatie geven niet noodzakelijk de 
standpunten van de Internationale Organisatie van Migratie of haar lidstaten weer. Deze publicatie is 
een compilatie van bestaand onderzoek samengesteld door IOM en de inhoud van dit rapport 
vertegenwoordigt alleen de mening van de auteur en is zijn/ haar enige verantwoordelijkheid. De 
Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat kan worden 
gemaakt van de informatie die zij bevat. 

IOM is toegewijd aan het principe van veilige en ordelijke migratie dat ten goede komt aan migranten 
en de maatschappij. IOM werkt als een intergouvernementele organisatie samen met partners van de 
internationale gemeenschap om te: helpen bij het aanpakken van operationele uitdagingen 
verbonden aan migratie; het inzicht in migratiekwesties te bevorderen; sociale en economische 
ontwikkeling door migratie aan te moedigen; en de menselijke waardigheid en het welzijn van 
migranten te beschermen.  

__________________ 

Dit document werd gefinancierd door het Programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap van de 
Europese Unie en werd opgesteld door de IOM Country Office voor België en Luxemburg in het kader 
van het project Gemeenschapspolitie zonder grenzen (CoP). 

© 2021 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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Over het project 

Het project 'Community Policing without Borders' wordt uitgevoerd van april 2021 tot maart 2023, en 
wordt gefinancierd door het ‘European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme’ (2014-
2020). De activiteiten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie in België & 
Luxemburg, met vijf Belgische politiezones (PZ Gent, PZ Brussel Elsene, PZ BruNo, PZ Charleroi & PZ 
Antwerpen) alsook LEVL (voorheen Minderhedenforum), Unia en Uit De Marge vzw als partners in the 
project.  

Het doel van dit project is bij te dragen tot de uitroeiing van alle vormen van racisme, 
vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie binnen de Belgische 
politie en door de Belgische politie ten aanzien van migrantengemeenschappen.  

Het project zal deze doelstelling bereiken door de volgende activiteiten: 

1. Het verbeteren van het personeelsbeleid en de -procedures binnen de politie om de 
vertegenwoordiging van migranten binnen het politiekorps te vergroten en 
politieambtenaren met een migratieachtergrond te behouden.  

2. Verbetering van de bestaande klachtenmechanismen om de toegankelijkheid en de 
doeltreffendheid ervan voor slachtoffers van racistische en xenofobische handelingen en 
andere vormen van onverdraagzaamheid te vergroten.  

3. Verbetering van de gemeenschapspolitie en het vertrouwen tussen migranten-
gemeenschappen en de politie om raciale vooroordelen, vreemdelingenhaat en 
onverdraagzaamheid te verminderen. 

4. Transnationale uitwisseling tussen belanghebbenden op lokaal, nationaal en Europees 
niveau vergemakkelijken om bij te dragen tot de uitroeiing van alle vormen van racisme, 
vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid binnen de politiediensten in de EU.  

Het project, dat een bottom-up, behoeftengestuurde en participatieve aanpak volgt, zal voortbouwen 
op bestaande goede praktijken van België, de EU en wereldwijd, en gebruik maken van de ervaringen 
en deskundigheid van het grotere projectconsortium.   
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Inleiding 

Dit Rapport van Goede Praktijken, is gebaseerd op desktoponderzoek en verkennende vergaderingen 
met projectpartners en andere stakeholders, en brengt het huidige rekruterings- en diversiteitsbeleid 
bij de Belgische politie (op federaal en lokaal niveau) en bij andere politiediensten, zowel binnen als 
buiten de Europese Unie (EU), in kaart en beoordeelt het. Het identificeert in het bijzonder 
doeltreffende bestaande praktijken op het vlak van screening en selectie, communicatie en promotie, 
alsook opleiding en diversiteitsbeleid om de aanwerving en het behoud van politiemensen met een 
migratieachtergrond te bevorderen.  

Het doel van dit rapport van goede praktijken is om de projectpartners te informeren en te inspireren, 
meer specifiek in de eerste plaats de deelnemende Belgische politiezones, met het uiteindelijke doel 
om hen in staat te stellen gelijkaardige initiatieven te ontwikkelen en te implementeren op basis van 
de goede praktijken en lessen die in dit document worden gedeeld. Bijzonder interessante en/of 
vernieuwende goede praktijken zullen het voorwerp uitmaken van meer diepgaande studiebezoeken. 
Vervolgens zullen, op basis van de resultaten van dit verslag, de uitwisselingen tijdens de 
studiebezoeken en de resultaten van de enquêtes en focusgroepsdiscussies die in de deelnemende 
politiezones zullen worden georganiseerd, praktische richtlijnen worden opgesteld. De praktische 
richtlijnen zullen belangrijke aanbevelingen zijn die aangeven hoe goede praktijken in de praktijk 
kunnen worden toegepast om het aanwervingsbeleid op lokaal en nationaal niveau te verbeteren, 
met als uiteindelijk doel politiemensen met een migratieachtergrond aan te trekken en te behouden. 
De praktische richtlijnen zullen kunnen worden aangepast aan de Belgische context, maar ook aan 
andere lokale contexten buiten België. 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

• Het methodologiegedeelte, waarin de technieken worden geschetst die zijn gebruikt voor het 
verzamelen en analyseren van gegevens en waarin de uitdagingen worden besproken 
waarmee we tijdens het proces werden geconfronteerd; 

• Het gedeelte over de goede praktijken, die zijn gegroepeerd in vier hoofdgebieden:  
o Het beroep als politie binnen migrantengemeenschappen promoten 
o Vermijden van raciale vooroordelen in het selectieproces 
o Diversiteit binnen de politie promoten 
o Retentie van politieambtenaren met een migratieachtergrond; 

• Een lijst van aanvullende lectuur. 
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Methodologie 

De bevindingen van dit onderzoek naar goede praktijken zijn gebaseerd op input van de 
projectpartners, geaffilieerde partners, stakeholders gevestigd in België, in Europa en zelfs 
daarbuiten, gecombineerd met desktoponderzoek. Verschillende e-meetings met stakeholders 
werden gehouden om een beter zicht te krijgen op de hieronder besproken onderwerpen.  

De lijst van inspirerende praktijken is niet exhaustief, en is een selectie van interessante praktijken 
die we tegenkwamen en die verband houden met de 3 onderwerpen die binnen het project worden 
behandeld: 

• Human resources; 

• Klachtenmechanismen. 

• Community Policing of ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ 

Dit verslag heeft betrekking op Work Package (WP) 2: manieren om personeelsbeleid en -procedures 
binnen de politie te verbeteren om de vertegenwoordiging van migranten binnen het politiekorps te 
vergroten en politieambtenaren met een migratieachtergrond te behouden. 

De praktijken worden opgesomd onder elk van deze rubrieken, die verder worden onderverdeeld in 
sub thema’s. De lezer kan een beschrijving vinden van de praktijk en een link voor meer informatie.  
Onder de beschrijving van de praktijk worden de sterke punten van elke praktijk samengevat.  

Een deel van de input is gebaseerd op persoonlijke gesprekken en niet op schriftelijke informatie. 
Sommige informatie (zoals bijvoorbeeld over Scandinavische praktijken) bestaat niet in het Engels. 
Daardoor werden e-meetings opgezet om toch inzicht te krijgen in belangrijke 
conclusies/aanbevelingen.  

Dit verslag over goede praktijken moet worden gezien als een catalogus van inspirerende ideeën voor 
de Belgische lokale politiezones, die lokaal kunnen worden overgenomen/aangepast. Deze praktijken 
zullen aan de politiezones worden voorgelegd en kunnen verder worden uitgediept wanneer wordt 
beslist om soortgelijke initiatieven in België op te zetten. Het is belangrijk op te merken dat de meeste 
praktijken plaatsvinden binnen een bepaalde sociaaleconomische, culturele, land gebonden context. 
Ze dienen eerder als inspiratie dan als het exact overnemen van de praktijk.  
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Goede praktijken 

1. Het beroep als politieambtenaar binnen migrantengemeenschappen promoten 

Uit onderzoek is gebleken dat weinig mensen met een migratieachtergrond geïnteresseerd zijn in een 
job bij de politie. Hiervoor zijn meerdere redenen, waaronder het gebrek aan vertrouwen van deze 
gemeenschappen naar de politie toe en de over het algemeen de slechte relatie tussen beiden, 
waardoor mensen minder geneigd zijn om bij de politie te gaan werken.1 Een andere reden heeft te 
maken met rolmodellen: in het algemeen is het diversiteitsniveau binnen de politiediensten laag, en 
wordt deze minder vanaf men in rang stijgt.2 Omdat deze diversiteit door de burgers niet (op straat) 
wordt waargenomen,  komt het bij veel mensen niet op om bij de politie te komen, omdat ze denken 
dat het niet bij hen past. Bovendien kan niet worden onderschat dat de opvattingen en de lessen 
verbonden aan opvoeding en ouders in de vroege kinderjaren een impact hebben op een individu. Het 
is belangrijk dat een extern signaal wordt gegeven waarin men laat zien dat diversiteit binnen de 
organisatie wordt omarmd, binnen elk departement en op elk niveau.3 

Er zijn tal van goede praktijken in verschillende landen die het politieberoep aantrekkelijk proberen te 
maken voor burgers met een migratieachtergrond. Deze praktijken variëren van initiatieven op 
nationaal niveau tot kleinere lokale initiatieven. 

1.1. Gebruik face-to-face promotie 

1.1.1. De wervingsbus, Rotterdam 

De stad Rotterdam staat bekend om haar actieve 
wervingsacties rond diversiteit. In oktober 2020 is de 
politie-eenheid Rotterdam gestart met een 
wervingsactie genaamd 'Diverse Werving' of 'Diverse 
Recruitment'. Volgens de doelstelling moeten er in 2025, 
15.000 nieuwe mensen aangenomen zijn bij de politie. 
Om deze grote wervingsdoelstelling inclusiever te 
maken, heeft het project 'Diverse Werving' verschillende 
initiatieven ontwikkeld. 

Een van die initiatieven is het aantrekken van talent door middel van een ‘recruitment bus’4 of 
'wervingsbus'.  Een bus met de slogan 'Kom bij de politie' vetgedrukt op de zijkant, wordt ingezet om 
nieuwe collega's te vinden. De bus rijdt door de stad, om op deze manier echt dicht bij de mensen op 
straat te komen en verschillende onderwerpen over de politie en haar werk te bespreken. In 
Rotterdam Zuid zijn er naast deze tour verschillende bijeenkomsten georganiseerd, zodat 
politiemensen meer kunnen vertellen over hoe het is om bij de politie te werken. De politiemensen in 
de bus leggen uit wat diversiteit bij de politie inhoudt en proberen mensen met een diverse 
achtergrond aan te trekken om bij de politie te komen werken. 

Sterktes: visibiliteit gewaarborgd voor alle burgers, mogelijkheid tot directe interactie met burgers die 
meer info willen, een gepersonaliseerde manier.  

 
1 https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity  
2https://www.researchgate.net/publication/265069829_Diversity_within_Police_Forces_in_Europe_A_Case_for_the_Com

prehensive_View  
3 (PDF) Signaling Diversity: A Study of Recruitment Strategies for Female and Minority Police Candidates (researchgate.net)   
4 https://www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/5/07-nieuw-talent-werven-met-de-kom-bij-de-politie-bus.html, 

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/10/saniye -celik-in-het-nos-radio-1-journaal-over-het-wervingsproject-

diverse-werving-van-de-politie-in-rotterdam,https://www.mediatv.nl/politie-zoekt-nieuw-talent-met-wervingsbus-in-
rotterdam-oost  

Afbeelding 1: wervingsbus. Bron: link 

https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity
https://www.researchgate.net/publication/265069829_Diversity_within_Police_Forces_in_Europe_A_Case_for_the_Comprehensive_View
https://www.researchgate.net/publication/265069829_Diversity_within_Police_Forces_in_Europe_A_Case_for_the_Comprehensive_View
https://www.researchgate.net/publication/348065619_Signaling_Diversity_A_Study_of_Recruitment_Strategies_for_Female_and_Minority_Police_Candidates
https://www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/5/07-nieuw-talent-werven-met-de-kom-bij-de-politie-bus.html
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/10/saniye-celik-in-het-nos-radio-1-journaal-over-het-wervingsproject-diverse-werving-van-de-politie-in-rotterdam
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/10/saniye-celik-in-het-nos-radio-1-journaal-over-het-wervingsproject-diverse-werving-van-de-politie-in-rotterdam
https://www.mediatv.nl/politie-zoekt-nieuw-talent-met-wervingsbus-in-rotterdam-oost
https://www.mediatv.nl/politie-zoekt-nieuw-talent-met-wervingsbus-in-rotterdam-oost
https://www.mediatv.nl/politie-zoekt-nieuw-talent-met-wervingsbus-in-rotterdam-oost
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1.2. Gebruik digitale campagnes 

Publiciteitscampagnes zijn een belangrijk onderdeel van het aanwervingsproces .5 Het is logisch dat 
wanneer wervingscampagnes worden opgezet vanuit een diversiteitsperspectief, burgers met 
verschillende achtergronden zich meer aangetrokken zullen voelen om bij het korps te gaan werken. 
Er zijn tal van communicatiemogelijkheden binnen de sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter, ...) in tegenstelling tot de meer traditionele kanalen zoals de krant, radio of tv.  

Ook al hebben verschillende politiezones misschien niet specifiek budget voor digitale campagnes, is 
het toch interessant om te ontdekken hoe diversiteit ook via de bestaande communicatiekanalen van 
de lokale/federale politie kan worden getoond.  

1.2.1. Epic recruiting, wervingsbureau, Verenigde Staten 

In de VS kunnen politiezones een professioneel wervingsbureau inhuren voor het maken van een 
specifieke online wervingscampagne voor hun afdeling.6 Een van die bureaus is is Epic Recruiting. Op 
hun website Full-Service Police Officer Recruiting Agency | Epic Recruiting (pdrecruiting.com) is het al 
snel duidelijk welke strategie ze gebruiken: zo kan je meer leren over het 'epic proces', specifiek 
toegepast op websites, reclame, productie, en meer. Er zijn ook verschillende wervingsvideo's 7die als 
goed voorbeelden en inspiratie kunnen dienen voor andere politiezones. Sommige richten zich op een 
specifieke doelgroep dat de politieafdelingen willen bereiken.8 

 

 

Sterktes: inzichten in verschillende marketing strategieën, de kracht van video’s, je boodschap 
aanpassen aan specifieke doelgroepen  

1.2.2.  Kom bij de politie, interactieve sociale-mediacampagne, Nederland 

In Nederland werd gekozen voor een interactieve sociale-mediacampagne die specifiek op jongeren 
is gericht om het politiekorps een menselijk gezicht te geven en inzicht te geven in het soort werk van 

 
5 Diversity within Police Forces in Europe: A Case for the Comprehensive View | Policing: A Journal of Policy and Practice | 

Oxford Academic (oup.com) 
6 https://pdrecruiting.com/diversity-in-police-recruiting/ 
7 https://pdrecruiting.com/police-recruiting-services/production/ 
8 https://pdrecruiting.com/case-studies/  

Afbeelding 2: Overzicht voorbeeld video’s Epic Recruiting. Bron: link 

https://pdrecruiting.com/
https://academic.oup.com/policing/article-abstract/6/1/76/1455009
https://academic.oup.com/policing/article-abstract/6/1/76/1455009
https://pdrecruiting.com/diversity-in-police-recruiting/
https://pdrecruiting.com/police-recruiting-services/production/
https://pdrecruiting.com/case-studies/
https://pdrecruiting.com/police-recruiting-services/production/
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de politie. De campagne 'Kom bij de politie' maakt gebruik van Instagram, Facebook, Snapchat, 
Twitter, Youtube9 en LinkedIn als sociale-mediaplatforms om de boodschap over te brengen dat 
mensen bij de politie welkom zijn.  

Er zijn een aantal interessante dingen die we uit hun Instagram-pagina kunnen halen.  Hun Instagram-
pagina met meer dan 30.000 volgers maakt gebruik van foto's, video's, vragen en antwoorden en 
andere interactieve functies om mensen over te halen zich bij de politie aan te sluiten. Wat specifiek 
aantrekkelijk is, is hun gebruik van 'take overs' in hun Instagram verhalen. Op die manier kan een 
politieagent het account van een volger overnemen en vertellen over zijn werkervaring die dag. 
Mensen kunnen ook vragen stellen in de commentaarsectie. Politieagenten met verschillende 
achtergronden (geslacht, etniciteit, en meer) worden gebruikt als 'modellen' van de campagne om de 
intentie van de politie om een divers korps te verwelkomen te weerspiegelen.  

  

 

Sterktes: weinig middelen nodig voor deze strategie, de bestaande communicatiekanalen kunnen 
worden gebruikt, de mogelijkheid om veel mensen te bereiken, en meer specifiek jongeren.  

1.3. Gebruik positieve actie om mensen met een migratieachtergrond aan te trekken 

De algemene definitie van positieve actie luidt "maatregelen invoeren om de participatie te verhogen 
van bepaalde groepen op bepaalde gebieden van economische, politieke of sociale activiteit, waar die 
groepen als ondervertegenwoordigd worden beschouwd”.10 Samengevat betekent dit dat door 
positieve actie gelijke kansen worden gecreëerd, waarbij belemmeringen voor alle mensen worden 
weggenomen zodat deze hun mogelijkheden ten volle te benutten. Het is belangrijk een onderscheid 
te maken met positieve discriminatie, wat illegaal is.11  

Positieve actie bij de politie is niet alleen haalbaar, maar ook uiterst noodzakelijk. Specifiek voor de 
politie is het belangrijk om op te merken dat dit betekent dat er nog steeds dezelfde concurrentie 

 
9 Voorbeeld : https://www.youtube.com/watch?v=oDPU_UmR3N8 
10 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/220-FRA_thematicpaper_positiveaction_ICMPD_en.pdf  
11 College of Policing : https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-
2.amazonaws.com/s3fs-public/College-of-Policing-Positive-Action-Guidance.pdf 

Afbeelding 3: Overzicht Instagram pagina ‘Kom bij de politie campagne’ . Bron: link 

https://www.youtube.com/watch?v=oDPU_UmR3N8
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/220-FRA_thematicpaper_positiveaction_ICMPD_en.pdf
https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/College-of-Policing-Positive-Action-Guidance.pdf
https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/College-of-Policing-Positive-Action-Guidance.pdf
https://www.instagram.com/kombijdepolitie/?hl=nl
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bestaat tussen kandidaten, maar positieve actie egaliseert het speelveld: iedereen krijgt evenveel 
kansen voor dezelfde functie.12 

1.3.1. ‘MigrantInnen in die Polizei Bremen’, verbreden van de selectiecriteria, Germany 

In Bremen, Duitsland, wilde men de aanwerving van mensen met een migratieachtergrond verhogen, 
gezien de toename van mensen met een migratieachtergrond binnen de maatschappij. De 
politieafdelingen schreven verschillende voorstellen, waarvan er één in 2004 werd ingediend als 
voorstel (voor een EU-Equal-project): "Immigranten bij de politie van Bremen". Om het percentage 
politiemensen met een migratieachtergrond binnen het politiekorps te verhogen, werd een reeks 
maatregelen goedgekeurd.13 Het positieve actiebeleid was gericht op vier strategische elementen: 
vaardigheden, lidmaatschap, outreach en ondersteuning. De volgende reeks maatregelen werd 
goedgekeurd en is noemenswaardig als inspiratiebron: 

• verruiming van de selectiecriteria met betrekking tot de criteria burgerschap (om het aantal 
kandidaten te vergroten) 

• toevoeging van interculturele competentie en andere moedertaalvaardigheden dan Duits als 
wenselijke vaardigheden 

• het aanbieden van Duitse lessen 
• een tweede kans bieden aan kandidaten die niet slagen voor de Duitse test van het 

kwalificatie-examen. 

Sterktes: een groter aantal kandidaten kan solliciteren, waardering van interculturele vaardigheden. 

1.3.2. Phoenix Leadership Programme, mentorprogramma voor ondervertegenwoordigde groepen, 
Merseyside Politie, Verenigd Koninkrijk 

Een voorbeeld van een initiatief voor positieve actie is het "Phoenix Leadership Programme". 14 Dit 
specifieke programma moedigt vrouwen, etnische minderheden, mensen met een handicap en meer 
mensen uit ondervertegenwoordigde groepen, aan om te solliciteren voor een baan bij de politie in 
het Verenigd Koninkrijk en helpt hen de vaardigheden en het vertrouwen te verwerven om binnen de 
dienst zich te kunnen opwerken. De studenten volgden drie eendaagse workshops en kregen 
ondersteuning van een mentor. Samenvattend heeft dit programma tot doel om de aanwerving van 
mensen die deel uitmaken van ondervertegenwoordigde groepen te verhogen en hen na aanwerving 
te helpen in het verdere verloop van een carrière bij de politie.  

Het leiderschapsprogramma richt 
zich op de belangrijke vaardigheden 
nodig om bij de politie aan de slag te 
gaan. Zo ook een dag werken op een 
bepaalde politieafdeling. Ze kregen 
de kans om met politieambtenaren 
te praten, vragen te stellen over de 
job, en nog veel meer. Alle 
studenten stelden vervolgens hun 
ervaring aan hun medestudenten 
aan voor, zodat iedereen op de 
hoogte was van de verschillende 
carrièremogelijkheden binnen het 
korps. Op het einde van de rit 

 
12 https://recruitment-dcp-dp.org/positive-action/ 
13 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/220-FRA_thematicpaper_positiveaction_ICMPD_en.pdf 
14 https://www.wirralglobe.co.uk/news/10739778.merseyside-police-and-crime-chief-praises-new-diversity-programme/ 

Afbeelding 4 : Foto van deelnemers ‘Phoenix Leadership Programme’. Bron: 

link.  

https://recruitment-dcp-dp.org/positive-action/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/220-FRA_thematicpaper_positiveaction_ICMPD_en.pdf
https://www.wirralglobe.co.uk/news/10739778.merseyside-police-and-crime-chief-praises-new-diversity-programme/
https://www.wirralglobe.co.uk/news/10739778.merseyside-police-and-crime-chief-praises-new-diversity-programme/
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kwamen politiemensen met een minderheidsachtergrond praten over hun ervaring als rolmodel. Ze 
sloten het programma af met een diploma-uitreiking. 

De effecten van dit programma waren voelbaar: tussen 2013 en 2016 was er een stijging van 33% van 
het aantal aanwervingen uit minderheidsgroepen. Dit programma bleek niet alleen een verschil te 
maken voor de vertegenwoordiging, maar ook voor het herstel van vertrouwen tussen de politie en 
de gemeenschap. 

Sterktes: voorbereidende opleiding voor ondervertegenwoordigde groepen binnen de politie 

1.3.3. Gids voor politiewerving d.m.v. positieve actie, College of Policing, Verenigd Koninkrijk15   

The College of Policing is een organisatie voor de politie in Engeland en Wales. Door middel van 
praktische gidsen, onderzoek, normering, opleidingen en meer helpen zij niet alleen politiemensen en 
-personeel, maar ook de internationale politiegemeenschap, burgers en meer geïnteresseerde 
stakeholders. 

Zo schreven ze een aantal nuttige praktische gidsen/richtlijnen met specifieke voorbeelden, om divers 
personeel aan te trekken, te werven en te behouden. Meer specifiek voor positieve actie heeft de 
College of Policing verschillende interessante praktijken: 

• Gebruik gerichte mediacampagnes (bijv. via podcasts, video's, ...) 

• Maak mensen bewust van de ervaringen van agenten uit een ondervertegenwoordigde 
groep (via campagnes, vraag-en-antwoordsessies, één-op-één-bijeenkomsten, enzovoort) 

• Zorg ervoor dat de politie deelneemt aan lokale evenementen (zoals pride marsen, festivals, 
enz.) die gelijkheid, diversiteit en inclusie bevorderen 

• Zorg voor een gevarieerde vertegenwoordiging in sollicitatiecommissies en andere 
aanwervingsevaluaties  

• Houd de website actueel met prioriteiten en initiatieven op het gebied van gelijke kansen en 
inclusie. 

Sterktes: rijke bron van goede praktijken en evaluatie van wat werkt 

 

 

1.3.4. Wervingscampagne in tweede taal, London Metropolitan Police, Verenigd Koninkrijk 

In juli 2015 ondernam de Metropolitan Police van Londen positieve actie16 om mensen met een 
migratieachtergrond aan te trekken. In Londen vertoeven meer dan 40 verschillende 
gemeenschappen, waar naast Engels ook een reeks andere talen wordt gesproken. De Metropolitan 

 
15 College of Policing: https://www.college.police.uk/support-forces/diversity-and-inclusion 
16 https://metro.co.uk/2015/07/20/all-new-met-police-constables-must-be-able-to-speak-a-second-language-5304857/  

Afbeelding 5: College of Policing. Bron: link. 

https://www.college.police.uk/support-forces/diversity-and-inclusion
https://metro.co.uk/2015/07/20/all-new-met-police-constables-must-be-able-to-speak-a-second-language-5304857/
https://www.college.police.uk/research
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Police voerde naast de gewoonlijke selectiecriteria, het kennen van een andere taal buiten het Engels 
in als sleutelvaardigheid (recruitment drive van de website). Alleen mensen die aan dit criterium 
voldeden, konden solliciteren. Het resultaat: 180 nieuwe mensen werden aangeworven, van wie 50% 
een zware en etnische minderheden-achtergrond (BME: Black and Minority Ethnic) heeft.17 Na afloop 
van deze wervingscampagne werd het idee in januari 2016 opnieuw geïnitieerd, met deze keer 25 
talen die als criteria werden beschouwd om in aanmerking te komen. Een belangrijk detail binnen 
deze campagne is dat nieuwe rekruten zouden worden ingezet in gemeenschappen in Londen waar 
de tweede taal wordt gebruikt.  

Sterktes: valorisatie van interculturele vaardigheden (met onder andere taal), culturele band met 
gemeenschappen. 

1.4. De werkomgeving aanpassen om mensen met diverse achtergronden welkom te laten 
voelen 

Een van de lessen uit de Voicing Diversity-studie18, een onderzoek naar diversiteit binnen de Belgische 
politie, was dat de politieorganisatie nog steeds een grotendeels witte en conservatieve organisatie 
is. In een homogene omgeving is het moeilijker om een professionele omgeving te creëren waarin 
mensen met verschillende achtergronden zich welkom voelen. 

Uit een studie 19van de OVSE over de relatie tussen politie en Roma en Sinti gemeenschappen, bleek 
dat niet alleen om Roma en Sinti aan te werven, maar ook om ze te behouden, de totstandbrenging 
van een neutrale, multi-etnische en discriminatievrije werkomgeving van groot belang is.  

1.4.1. Inclusie op de werkvloer, College of Policing, Verenigd Koninkrijk 

In vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk, verbiedt het Verenigd Koninkrijk het dragen 
van hoofddoeken niet voor werknemers binnen de openbare sector. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
de kledingvoorschriften van de Metropolitan Police: religieuze hoofddeksels mogen met een politie-
uniform worden gedragen, mits bepaalde regels in acht worden genomen (bv. gezicht en naambadge 
moeten zichtbaar blijven). Over het algemeen proberen politiediensten in Engeland en Wales 
tegemoet te komen aan verschillende culturele behoeften (bijv. ambtenaren een hijab laten dragen, 
gebedsruimten voorzien, halal voedsel aanbieden, ...). Dit kan de kloof helpen overbruggen om 
ondervertegenwoordigde groepen aan te werven. 

 

 
17 https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/27/2706.htm  
18 https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity  
19 https://www.osce.org/odihr/67843 

Afbeelding 6: Politieambtenaar met hijab. Bron: link. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/27/2706.htm
https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity
https://www.osce.org/odihr/67843
https://www.globalcitizen.org/en/content/scotland-police-muslim-hijab-diversity-tolerance/
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De College of Policing heeft verschillende documenten opgesteld over hoe men bewust kan omgaan 
met de rol van geloof op de werkplek. Deze handleiding20 geeft meer uitleg over gebedsbepalingen. 
Er zijn verschillende voordelen die kunnen voortvloeien uit deze aanbevelingen toe te passen: 

• Duidelijk bewijs van inclusie 
• Positief effect op aanwervingscampagnes 

• Kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van het interne vertrouwen 

Sterktes: er wordt rekening gehouden met verschillende culturele behoeften en er wordt een open 
werkomgeving gecreëerd. 

2. Vermijden van raciale vooroordelen in het selectieproces  

Het selectieproces belooft een objectieve en transparante beoordeling te volgen, volgens de 
assessment center methode. Deze specifieke methode bepaalt iemands persoonlijkheid en 
bekwaamheid voor de job, door middel van interviews, examens, werk gerelateerde simulaties, en 
meer. Zoals in het onderzoek 'Voicing Diversity'21 wordt gesteld, kunnen de selectiemethoden gericht 
zijn op homogeniteit in plaats van diversiteit, waardoor een vorm van (onbedoelde) discriminatie 
ontstaat.  

2.1. Anticiperen op moeilijkheden in de selectieproeven 

Zelfs wanneer er campagnes zijn die mensen met een migrantenachtergrond trachten aan te werven, 
gebeurt de aanwerving voor de Belgische politie door de federale overheid (behalve voor één of twee 
politiezones die zich richten op lokale aanwerving). Er zijn meerdere toelatingsvoorwaarden (bv. de 
Belgische nationaliteit hebben, minstens 17 jaar oud zijn, een rijbewijs B hebben, ...), gevolgd door 
verschillende selectietests. Vaak bevinden mensen met een migratieachtergrond zich in een nadelige 
startpositie om door het selectieproces te geraken. 

2.1.1. Praktische ondersteuning bij de inschrijving aan de politieacademie, politie van Noorwegen  

In Noorwegen bestaat volgens statistieken van 2014, 14,9% van de totale Noorse bevolking uit 
personen die zelf naar het land zijn geëmigreerd of personen die geïmmigreerde ouders hebben. Deze 
toename van immigratie in Noorwegen staat haaks op de beschrijvingen van het politiewerk in 
Noorwegen als een "homogene etnische samenstelling". In een onderzoeksartikel22 worden de 
diversiteitsstrategieën van de Noorse politiedienst en de Noorse politie-universiteit kritisch 
beoordeeld.  

Er zijn interessante aanknopingspunten, zoals het mogelijke gebrek aan steun van familie wanneer 
iemand zich wil inschrijven voor de politieacademie. Of het feit dat de politieopleiding geen hoge 
status heeft binnen de (im)migrantengemeenschap (in vergelijking met geneeskunde, rechten of 
ingenieurswetenschappen). Omdat sommige kandidaten niet door familieleden werden 
aangemoedigd om een politiecarrière na te streven, was het moeilijker om financiële steun te krijgen 
voor uitgaven verbonden aan de selectietesten/criteria (bijvoorbeeld: lessen volgen om een rijbewijs 
te halen of zich inschrijven in een fitnesscentrum ter voorbereiding van de fysieke tests). Zoals de 
onderzoekers van het project aangaven, probeerde het wervingsteam hierop te anticiperen door 's 
avonds speciale cursussen aan te bieden ter voorbereiding op de selectieproeven, voor studenten uit 
etnische minderheidsgroepen.  

 
20 https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-

public/2021-04/prayer-provisions-workplace-adjustments-for-muslim-officers-staff-150321.pdf 
21 https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity  
22 https://academic.oup.com/policing/article-abstract/9/1/36/1524724?redirectedFrom=fulltext 

https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2021-04/prayer-provisions-workplace-adjustments-for-muslim-officers-staff-150321.pdf
https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2021-04/prayer-provisions-workplace-adjustments-for-muslim-officers-staff-150321.pdf
https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity
https://academic.oup.com/policing/article-abstract/9/1/36/1524724?redirectedFrom=fulltext
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Sterktes: praktische oplossingen vinden om specifieke problemen van allochtone kandidaten op te 
lossen, denken aan het aanpakken van bestaande percepties over de politie. 

2.1.2. 100% (fl)ik, Gent, België 

Met de campagne '100% (fl)ik' probeert de Gentse politie diverse mensen aan te trekken die mogelijk 
geïnteresseerd zijn om de politie te vervoegen. Via een informatieve website en promo-video's tracht 
men een goed overzicht te geven van hoe rekrutering in zijn werk gaat. Geïnteresseerde kandidaten 
kunnen zich inschrijven voor het begeleidingsprogramma om zich voor te bereiden op de verschillende 
testen die tijdens de aanwervingsfase worden afgenomen. 

 

 

Er zijn andere politiezones in België die dit voorbeeld volgen: wanneer iemand zich inschrijft voor de 
selectieproeven van de politiezone Antwerpen bijvoorbeeld, krijgt hij/zij de uitnodiging om deel te 
nemen aan voorbereidende cursussen. Deze cursussen spelen bijvoorbeeld in op de taaltesten.  

Sterktes: mensen met verschillende achtergronden voorbereiden en begeleiden om hun slaagkansen 
in het aanwervingsproces te verhogen, duidelijke investering in het stimuleren van diversiteit.  

2.2. Pas de diversiteitstoets toe bij leden van de jury en het interview als onderdeel van 
het selectieproces  

Tijdens de selectieprocedure moeten de kandidaten een interview bij de selectiecommissie afleggen. 
Dit gesprek vindt plaats in een van de Belgische politiescholen. De jury bestaat uit drie personen: een 
vertegenwoordiger van de lokale politie, een van de federale politie en een lid van de selectiedienst. 
Voor elk interview moet een specifiek script worden gevolgd. Uiteindelijk geeft de commissie positief 
of negatief advies van aanwerving. De beslissing wordt meegedeeld aan de kandidaat.  

Wanneer iemand zich kandidaat wil stellen om jurylid te worden, moet hij/zij daarvoor toestemming 
krijgen van een meerdere. Daarna volgt een tweedaagse cursus met praktische richtlijnen voor het  
sollicitatiegesprek. Er zijn onderwerpen rond diversiteit die (kort) worden aangehaald, maar het is 
onduidelijk of er specifiek aandacht wordt besteed aan diversiteit in se. Er lijken geen vereisten te zijn 
voor diversiteit bij de samenstelling van de jury. 

Wanneer iemand bij de politie wil werken, moet deze een zedelijkheidscontrole of ‘moraliteitscheck’23 
ondergaan.  Dit gegeven staat vervat in de deontologische code24 van de politiediensten. Voordat het 
gesprek plaatsvindt, wordt contact opgenomen met de buurt van de woonplaats van de kandidaat om 
na te gaan of de persoon in kwestie of de mensen in zijn/haar omgeving in aanraking zijn geweest met 
de politie (als dader of als slachtoffer). Na een grondig antecedentenonderzoek wordt advies naar het 
selectiecomité gestuurd. Het hoofdidee is de kandidaat te beschermen tegen fricties die zouden 

 
23 https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/selectieprocedure/moraliteitsonderzoek  
24 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006051033&table_name=wet  

Afbeelding 7: Promotiecampagne PZ Gent. Bron: link.  

https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/selectieprocedure/moraliteitsonderzoek
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006051033&table_name=wet
https://www.honderdprocentflik.be/
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kunnen ontstaan wanneer deze eenmaal deel zou uitmaken van de politie. Iemand kan op grond 
daarvan geweigerd worden om bij de politie te komen of een territoriale beperking krijgen. Deze 
moraliteitscheck kan enige frustratie opwekken: door de buurt en personen die met de kandidaat te 
maken hebben in kaart te brengen, kunnen contextuele factoren een persoon negatief beïnvloeden, 
zelfs wanneer hij/zij dat niet wil. 

2.2.1. Diversiteitsrapport politie, selectiepanels en moraliteitschecks, Lagerhuis, Verenigd Koninkrijk 

Het Lagerhuis binnen het Verenigd Koninkrijk onderzoekt al een tijdje problemen gerelateerd aan 
diversiteit binnen de politie. Er zijn enkele interessante cijfers die uit het rapport van 2016 kwamen25:  

 

 

Hoewel er een toename is van de aanwezigheid van officieren met een BME-achtergrond, is er nog 
steeds veel werk aan de winkel.   

In het rapport worden enkele interessante aanbevelingen gedaan: 

• Ontwikkel een coaching- en mentorprogramma voor BME-ambtenaren  
• Zorg voor verplichte opleiding voor personeel dat deelneemt aan selectiepanels om 

onbewuste vooroordelen aan te pakken 
• Zorg voor verplichte opleiding over diversiteitskwesties voor leden van selectie- en 

bevorderingspanels  

• Zorg voor de uitbreiding van de selectiepanels met externe beoordelaars met een BME-
achtergrond 

• Stel streefcijfers vast voor de vertegenwoordiging van BME's in cursussen die relevant zijn 
voor bevordering en doorstroming naar specifieke functies. 

Mogelijke actiepunten: 

➢ Transparantie bieden als het gaat om de moraliteitstoets 
➢ Meer duidelijkheid verschaffen over wat wel en wat niet onder de moraliteitstoets valt  
➢ Laat kandidaten meer invloed hebben op de beoordeling van deze moraliteitscheck, zodat ze 

hun kant van het verhaal kunnen uiteenzetten 
➢ Voorzie in quota om de selectiecommissie te diversifiëren 
➢ Verstrek informatie over hoe mensen uit ondervertegenwoordigde groepen lid van de 

selectiecommissie kunnen worden  

 
25 https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/27/27.pdf 

Afbeelding 8: Belangrijkste Feiten, Lagerhuis Bron: link.  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/27/27.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/27/27.pdf
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➢ Geef specifieke diversiteitstrainingen aan de selectiecommissie voor wanneer zij mensen met 
een minderheidsachtergrond interviewen. 

Sterktes: een diverse jury kan een ander perspectief in het selectieproces brengen en onbewuste 
vooroordelen vermijden, de juryleden opleiden om aandacht te besteden aan diversiteit.  

2.3. Gebruik lokale werving om verschillende profielen voor de job aan te trekken  

2.3.1. Lokale werving, Politie Antwerpen, België 

De aanwerving voor de politie in België gebeurt op federaal niveau. De politie van Antwerpen is echter 
ongeveer vijf jaar geleden begonnen met een proefproject om op lokaal niveau te werven en er zo 
voor te zorgen dat de kandidaten in de politiezone van hun keuze terechtkomen. De voorwaarden 
voor aanwerving worden nog steeds bepaald door het federale niveau, maar het helpt echt om 
mensen aan te trekken om op lokaal niveau officier te worden en hen te verzekeren dat ze in de hun 
toevertrouwde omgeving zullen werken. 

Via mediacampagnes en de slogan "We hebben jou nodig" zijn ze een grootscheepse campagne 
begonnen om nieuwe rekruten aan te trekken. Met de hulp van een wervingsteam voor diversiteit 
werd de boodschap ook verspreid via verenigingen in deze specifieke politiezone.  

Deze plaatselijke aanwerving is succesvol en wordt tot op de dag van vandaag toegepast. Belangrijke 
succesfactoren zijn: 

• Dichte persoonlijke relatie met nieuwe rekruten in elke 
stap van het proces: meer begeleiding bij 
loopbaanontwikkeling 

• Dichte persoonlijke relatie heeft ook invloed op 
retentiebeleid 

• Toegankelijkheid van het wervingsteam: in vergelijking 
met het federale niveau verliep de communicatie tussen 
het wervingsteam en de mogelijke aanwervingen vlotter 
en sneller. 

Sterktes: Door politieambtenaren in een gekende werkomgeving 
te steken kan dit de werktevredenheid en efficiëntie 
bevorderen, culturele en lokale banden op het werk worden 
sneller gemaakt, een sneller en persoonlijke recruitment proces.  

2.3.2. Inzicht in het gedrag voor het opbouwen van de politiemacht van morgen, de kracht zit in de 
boodschap, Verenigde Staten 

Het Behavioral Insights Team is een onderzoekseenheid in het hart van de Britse regering, die 
verschillende projecten uitvoert om het leven van mensen en gemeenschappen te verbeteren en 
grote beleidsproblemen aan te pakken. Ze combineren expertise in gedragswetenschappen met een 
data-gedreven aanpak, om effectieve beleidsveranderingen te ontwikkelen en te evalueren.  In 2015 
deed het Behavioral Insights Team onderzoek naar de werving van politieagenten in de VS, waarbij de 
focus lag op verschillende steden.26 

Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe mensen kunnen worden aangetrokken die normaal 
gesproken niet geïnteresseerd zouden zijn in een job bij de publieke sector. Ze voerden een 
veldexperiment uit met als doel de sollicitantenpool te openen voor mensen die misschien niet eerder 
een carrière bij de politie hebben overwogen. Zij selecteerden 10.000 mensen voor het traject, en 
stuurden postkaarten om hen aan te moedigen bij de politie te solliciteren. Zij veranderden de 

 
26 https://www.bi.team/wp-content/uploads/2019/01/BIT-Police-report_MKV5-WEB.pdf 

Afbeelding 9: Campagne PZ Antwerpen. 

Bron: link. 

https://www.bi.team/wp-content/uploads/2019/01/BIT-Police-report_MKV5-WEB.pdf
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170320_02791029
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formulering op de briefkaarten om te zien wat mensen meer zou aantrekken om bij het korps te gaan 
werken. Dit is wat ze ontdekten: 

• Proberen een individu meer aan te trekken door een "uitdagingsboodschap" te gebruiken (bv. 
"ben je klaar voor een uitdaging?" in 
plaats van de traditionele 
"dienstboodschap") trok mensen veel 
meer aan om te solliciteren 

• Meer de nadruk leggen op het feit dat 
iemand binnen het korps kan groeien 
met de woorden: "dit is niet zomaar een 
baan, het is een carrière," trok meer aan 
dan de traditionele 'dienstboodschap' 
(bijv. "kom dienen" of "beantwoord de 
oproep om te dienen"). 

De drie belangrijkste conclusies die men uit dit onderzoek kon halen waren: 

➢ Boor nieuwe bronnen van motivatie aan: de kleinste veranderingen in personeelsadvertenties 
kunnen een echt verschil maken 

➢ Proces is belangrijk: focus op alle procedurele pijnpunten en drempels voor als iemand bij het 
korps wil, zie de keuze om politieagent te worden niet als 1 grote keuze maar als meerdere 
micro-keuzes 

➢ De volgende rekruut is misschien niet per se te vinden waar je naar op zoek bent: het kan 
interessant zijn om te anticiperen op het sentiment van "verandering teweegbrengen in het 
beroep van politieagent" om ondervertegenwoordigde gemeenschappen aan te trekken. Het 
was ook interessant om opnieuw in contact te komen met vorige sollicitanten, die meer 
respons boden dan de mensen die ze op onderwijsinstellingen bezochten. 

 

Sterktes: de kracht van de boodschap en hoe deze is verwoord en welk verschil in impact deze kan 
hebben, gebaseerd op data.  

3. Diversiteit binnen de politie promoten 

Zodra iemand geslaagd is voor de selectieproeven, kan de initiële opleiding beginnen in één van de 
officiële politiescholen in België. De opleiding duurt 18 maanden, waarvan een jaar opleiding en 6 
maanden stage.27 In vergelijking met andere landen is de politieopleiding relatief kort. In de 
Scandinavische landen bijvoorbeeld bestaat deze meestal uit een bachelorsdiploma, met de 
mogelijkheid om voor een masterdiploma te gaan.  

 
27 https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/functies/inspecteur/opleidingstraject  

Afbeelding 11: Postkaarten onderzoek BI Team. Bron: link. 

Afbeelding 10: Uitdagingsbericht Teacher Training. Bron: 

link. 

https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/functies/inspecteur/opleidingstraject
https://www.bi.team/wp-content/uploads/2019/01/BIT-Police-report_MKV5-WEB.pdf
http://galileoteachers.org/big-ideas-of-science-challenge/
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3.1. Diversiteit op een structurele manier opnemen in de basisopleiding  

Uit de meeste gesprekken die we met Belgische partners hebben gevoerd, bestaat er consensus over 
het feit dat het initiële opleidingsprogramma voor verbetering vatbaar is. In de basisopleiding wordt 
het thema diversiteit slechts voor een korte periode en los van andere cursussen behandeld. Het zou 
goed zijn om diversiteit en culturele gevoeligheid in alle onderdelen van het politieprogramma op te 
nemen. Na de basisopleiding kunnen andere diversiteitsopleidingen worden aangeboden als een vorm 
van permanente educatie (zoals diversiteitsopleidingen van Unia of een bezoek bij de Dossin-kazerne 
in Mechelen, enz.) Deze permanente diversiteitsopleidingen zijn meestal op vrijwillige basis en dus 
afhankelijk van het belang dat de politiezone hecht aan diversiteit en inclusie. Zelfs wanneer er 
vervolgcursussen over diversiteit zijn, is de opkomst soms laag: in de politiezone Gent bijvoorbeeld 
gaf minstens 50% van het politiekorps toe geen cursus over superdiversiteit te hebben gevolgd en 
nam 1/3 deel aan de tweedaagse cursus "Durf anders te denken" of "Durf anders te denken".  
Bovendien werden in sommige lessen stereotypen zelfs op een negatieve manier versterkt (bv. bij het 
leren schrijven van een arrestatieverslag werd meerdere keren de naam "Mohammed" gebruikt). Er 
zijn belangrijke stappen gezet om de basisopleiding van de politie te diversifiëren, maar er is altijd 
ruimte voor verbetering.28  

Het is belangrijk erop te wijzen dat diversificatie van het politiepersoneel door middel van 
diversiteitsopleiding niet de enige weg is. Het moet een aanvulling zijn op andere initiatieven. 

3.1.1. Culturele diversiteitstraining, Victoria Police, Australië 

In Australië heeft de verslechterde relatie tussen de traditionele Aboriginals en de Torres Strait Island 
Cultuur van Australië en de politie ertoe geleid dat de politie het cross-culturele opleidingsprogramma 
heeft ingevoerd. Het doel is de vaardigheden van de politie op het gebied van mensenrechten, 
gemeenschap en culturele diversiteit te verbeteren. De belangrijkste doelstellingen van deze opleiding 
zijn: 

• Focus op proactief politiewerk en betrokkenheid van de gemeenschap 
• Uitleggen van universele versus cultuurspecifieke benaderingen  

• Impliciete vooroordelen, racisme en raciale en etnische profilering aanpakken.  

• Werken aan kritisch denken, reflectie en evaluatievaardigheden.29 

“Aanbevelingen voor de uitvoering van een succesvol diversiteitsopleidingsprogramma voor de 
ordehandhaving”30 analyseert hoe een effectief cultureel trainingsprogramma het vertrouwen kan 
opbouwen en angst kan verminderen bij interactie met de rechtshandhaving van een stad/land. Het 
document richt zich niet alleen op de politie van Victoria, maar ook op die van New Jersey, Los Angeles 
en New York. 

Sterktes: ontwerp van een cultureel opleidingsprogramma om een cultureel gevoelig politiekorps te 
vormen, stimulansen voor politiezones om diversiteitstrainingen te volgen. 

3.1.2. Ontario Police College, Canada 

De opleiding van politieambtenaren maakt het fundament uit van het vermogen om niet alleen 
diversiteit aan te trekken bij de aanwerving, maar ook goede relaties te onderhouden met 
minderheidsgemeenschappen en politieambtenaren met een minderheidsachtergrond te behouden. 
In de politieacademie in Canada geven instructeurs les over rassenrelaties en stellen zij vragen over 
diversiteit. Culturele gevoeligheid wordt in verschillende onderdelen van het politieprogramma 

 
28 https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/ 
29 https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/79339/Griffin,%20Lamar.pdf?isAllowed=y&sequence=1 , p. 9-11, 

https://www.policeaccountability.org.au/wp-content/uploads/2014/03/Vic-Uni_Learning-to-Engage-A-review-of-Victoria-

Police-Cross-Cultural-Training-Practices_Dec-2013.pdf 
30 https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/79339/Griffin,%20Lamar.pdf?isAllowed=y&sequence=1   

https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/
https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/79339/Griffin,%20Lamar.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://www.policeaccountability.org.au/wp-content/uploads/2014/03/Vic-Uni_Learning-to-Engage-A-review-of-Victoria-Police-Cross-Cultural-Training-Practices_Dec-2013.pdf
https://www.policeaccountability.org.au/wp-content/uploads/2014/03/Vic-Uni_Learning-to-Engage-A-review-of-Victoria-Police-Cross-Cultural-Training-Practices_Dec-2013.pdf
https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/79339/Griffin,%20Lamar.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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ingebouwd, zodat bestaande vooringenomen percepties worden uitgedaagd en nieuwe rekruten 
weten hoe zij met verschillende gemeenschappen moeten omgaan.31 

Sterktes: Opleiding in diversiteitskwesties door burgerinstructeurs, diversiteit als horizontaal thema 
binnen het gehele opleidingsprogramma. 

3.2. Ontwikkel diversiteitsbeleid met specifieke streefdoelen en statistieken  

In een recente studie32 uitgevoerd door de Universiteit van Brussel, werden enquêtes verstuurd naar 
alle 185 Belgische politiezones. Van deze 185 zones namen er 75 deel aan het onderzoek naar 
diversiteit binnen de Belgische politie. Van deze 75 politiezones bleken er 17 een diversiteitsbeleid te 
hebben, ook al was dit beleid niet altijd bij alle politiemensen bekend. Dit betekent dat er ruimte is 
voor verbetering.  

Zoals blijkt uit onderzoek,33 kunnen externe factoren en top-down benaderingen bijdragen tot de 
toename van diversiteit binnen organisaties of binnen de politie in het bijzonder. Door nationale 
wetten of beleid op een top-down manier op te leggen, kan diversiteit worden verbeterd. Een 
richtinggevende nationale diversiteitspolitie zou kunnen worden aangepast om te passen binnen 
lokale context. 

3.2.1. Streefdoelen vastleggen, Politie van Noorwegen 

Een onderdeel dat kan worden overgenomen voor de 
uitdieping van een diverse politie, is het opnemen van 
‘targets’ of streefdoelen om mensen met een 
migratieachtergrond aan te werven. De Noorse 
politieacademie (NPUC) en de Noorse politiedienst 
(NPS) richten zich sinds de jaren 2000 op het vergroten 
van de diversiteit onder het personeel. In het 
diversiteitsbeleid zijn specifieke streefcijfers of quota 
opgenomen. 

Een specifiek voorbeeld34: de doelstelling voor 
aanwerving voor de NPUC (in 2012) was dat 5% van de 
bachelor studenten vóór 2013 een etnische 
minderheidsachtergrond moest hebben. Door de 
toepassing van verschillende wervingsstrategieën 
(advertenties op sociale media, bezoeken aan scholen 
met veel studenten met een etnische 
minderheidsachtergrond, ...) werd het streefcijfer gehaald: het totale percentage minderheden kwam 
zelfs uit op 13,1%. Het is echter belangrijk op te merken dat de definitie van leerlingen uit 
minderheidsgroepen in dit geval zeer ruim was. 

Sterktes: targets vastleggen voor de aanwerving van etnische minderheden, aanpassing van 
recruitmentstrategie op basis van deze streefdoelen 

3.2.2. Discussie rond inclusief werven, Zweedse politie  

Hoewel het belangrijk is om targets vast te stellen, moet ook worden gekeken naar de keerzijde van 
het vastzetten van rigide quota om diversiteit binnen een politiekorps af te dwingen. De Zweedse 

 
31 (PDF) Policing multicultural states: lessons from the Canadian model (researchgate.net) 
32 https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity 
33https://www.researchgate.net/publication/265069829_Diversity_within_Police_Forces_in_Europe_A_Case_for_the_Co

mprehensive_View 
34 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098611120976024  

Afbeelding 12: Doelstellingen vastleggen. Bron: link. 

https://www.researchgate.net/publication/249035238_Policing_multicultural_states_lessons_from_the_Canadian_model
https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity
https://www.researchgate.net/publication/265069829_Diversity_within_Police_Forces_in_Europe_A_Case_for_the_Comprehensive_View
https://www.researchgate.net/publication/265069829_Diversity_within_Police_Forces_in_Europe_A_Case_for_the_Comprehensive_View
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098611120976024
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098611120976024


 

20 
 

politie is in het begin van de jaren 2000 begonnen met campagnes om meer vrouwen en etnische 
minderheden aan te werven. In 2015 bestond 42% van de politie uit vrouwen en 8% uit politieagenten 
met een buitenlandse achtergrond (buitenlands in deze definitie = geboren in het buitenland of beide 
ouders geboren in het buitenland). In 2009 en 2010 was 50% van de instromers vrouw, wat kwam 
door positieve discriminatie. Er kwam echter verzet tegen het gehanteerde quotasysteem, waarbij 
men opperde dat dit een manier was om mannen te discrimineren.    

Positieve bedoelingen in agenda's voor diversiteit worden geproblematiseerd wanneer minderheden 
op basis van een quotum worden toegelaten, wat hen in een ondergeschikte en "risicovolle positie" 
plaatst binnen een beroep in plaats van een meer legitieme gegrondheid. Dit onderzoek35 toont aan 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van specifieke doelstellingen bij het 
aantrekken van meer diversiteit binnen de politie.   

Sterktes: evenwichtige integratie die niet leidt tot uitsluiting. 

3.2.3. Diversiteitscijfers werknemers, Canada 

Een goede praktijk is door transparantie bepaalde groepen waartoe werknemers van de RCMP (Royal 
Canadian Mounted Police) behoren, te laten zien. Die verplichting om diversiteitsstatistieken36 van 
werknemers zichtbaar te maken, is verplicht op basis van de ‘Wet gelijke behandeling in arbeid’. Deze 
interne consensus wordt afgenomen op vrijwillige en anonieme basis. Deze cijfers moeten worden 
gebruikt bij de aanwerving van politiemensen, zodat men kan verzekeren dat het politiekorps een 
afspiegeling vormt van de samenleving die het dient.37 

 

 

Sterktes: transparante statistieken over diversiteit binnen de politie, nationale wetgeving die het 
verplicht maakt om transparante statistieken aan te nemen wat ervoor zorgt dat er toezicht kan 
worden gehouden op de gelijkheid in recruitment.  

 
35https://www.researchgate.net/publication/324345450_Marginalised_voices_in_the_inclusive_recruitment_discourse_A

_dilemma_of_inclusionexclusion_in_the_Swedish_police 
36 https://www.rcmp-grc.gc.ca/transparenc/police-info-policieres/employ/2020-eng.htm  
37 (PDF) Policing multicultural states: lessons from the Canadian model (researchgate.net) 

Afbeelding 13: Diversiteitsstatistieken werknemers. Bron: link. 

https://www.researchgate.net/publication/324345450_Marginalised_voices_in_the_inclusive_recruitment_discourse_A_dilemma_of_inclusionexclusion_in_the_Swedish_police
https://www.researchgate.net/publication/324345450_Marginalised_voices_in_the_inclusive_recruitment_discourse_A_dilemma_of_inclusionexclusion_in_the_Swedish_police
https://www.rcmp-grc.gc.ca/transparenc/police-info-policieres/employ/2020-eng.htm
https://www.researchgate.net/publication/249035238_Policing_multicultural_states_lessons_from_the_Canadian_model?enrichId=rgreq-fb22ba9001011b50193e28719a45201d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI0OTAzNTIzODtBUzozMzgxMDE5OTkyOTI0MTdAMTQ1NzYyMTIwNjM0OQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.rcmp-grc.gc.ca/transparenc/police-info-policieres/employ/2020-eng.htm
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3.2.4. Diversiteitsbeleid in Belgische politiezones  

Verschillende Belgische politiezones hebben hun eigen diversiteitsbeleid opgesteld. Sterke punten 
uit dit beleid zijn: 

• Aanwijzen van verantwoordelijke actoren (diversiteitsteam, diversiteit focal point, 
operationele liaisonteams, ...)  

• Specifieke prioriteiten en doelstellingen 

• Belangrijkste ethische waarden van de politiezone 

• Gebruik van kwantitatieve/kwalitatieve indicatoren om de vooruitgang te meten.  

Sterktes: complementaire acties om diversiteit te waarborgen, sterk engagement van de hiërarchie.  

3.3. Verander de werkcultuur door leidinggevenden te trainen38  

 In onderzoek met focusgroepen, georganiseerd door de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), meldden politiemensen met een 
migratieachtergrond dat zij hun initiële politieopleiding over het 
algemeen positief hadden ervaren. Zij gaven echter wel aan dat er 
weinig aandacht werd besteed aan diversiteit. Er moet ook worden 
opgemerkt dat de meeste politieagenten met een migratieachtergrond 
niet graag worden gezien als verschillend van de rest van de groep39, 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de opleiding over 
diversiteit. 

Meer aandacht voor diversiteit en respect binnen de werkcultuur zou 
kunnen bijdragen tot een open en neutrale werkomgeving waarin alle 
ambtenaren zich welkom voelen. Aandacht voor diversiteit in de 
samenleving kan ertoe bijdragen dat politiemensen zich capabeler 
voelen en gevoeliger zijn om te kunnen omgaan met burgers met een 
migratieachtergrond.  

De laatste jaren is er specifiek aandacht besteed aan de opleiding van leidinggevenden, maar 
praktische richtlijnen over hoe discriminerende handelingen/racistische daden in de werkomgeving 
daadwerkelijk moeten worden aangepakt, zijn er nog steeds weinig. Bovendien zou het interessant 
zijn om het effect van deze opleidingen te evalueren en na te gaan welk effect zij in de praktijk 
hebben.40   

3.3.1. Aanbevelingen voor training, College of Policing, Verenigd Koninkrijk 

De Toolkit voor personeel, vertegenwoordiging, aantrekking, rekrutering, doorgroei en behoud 41 van 
de College of Policing bevat verscheidene aanbevelingen in verband met het veranderen van de 
werkcultuur door training van leidinggevenden:  

• Opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor leidinggevenden evalueren 

 
38 https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/  
39 https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity 
40 https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/  
41 https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-
public/2021-02/npcc-workforce-representation-toolkit-for-police-force.pdf  

Afbeelding 14: Rapport Hannah 

Arendt Instituut. 

Bron: link. 

https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/
https://researchportal.vub.be/en/projects/voicing-diversity
https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/
https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/npcc-workforce-representation-toolkit-for-police-force.pdf
https://paas-s3-broker-prod-lon-6453d964-1d1a-432a-9260-5e0ba7d2fc51.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/npcc-workforce-representation-toolkit-for-police-force.pdf
https://hannah-arendt.institute/rapport-politie-in-een-superdiverse-samenleving/
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• Ervoor zorgen dat alle leidinggevenden 
opleidings- en ontwikkelingsprogramma's 
krijgen, zodat zij bekwamer zijn om hun 
personeel te leiden en te helpen 
ontwikkelen 

• In een vroeg stadium opleidings-
programma's aanbieden die betrekking 
hebben op de brede waaier van beschikbare 
gespecialiseerde steungroepen 

• Ervoor zorgen dat alle politieambtenaren 
worden opgeleid in bewustmaking van de 
geestelijke gezondheid (bv. eerste hulp bij 
geestelijke gezondheid, traumabewustzijn) 

• netwerken voor collegiale ondersteuning opzetten. 

Sterktes: actieplan om diversiteit te waarborgen door een vastberaden en doeltreffend leiderschap. 

4. Retentie van politieambtenaren met een migratieachtergrond  

Hoewel recruitment een sleutelrol speelt bij de diversificatie van de politie, moet evenveel belang 
worden gehecht aan het creëren van een werkomgeving waarin politiemensen willen blijven, met een 
focus op retentie. Volgens onderzoek42 is het realiteit dat personeelsleden met een etnische 
minderheidsachtergrond eerder geneigd zijn het politiekorps te verlaten. In sommige landen wordt 
alle focus gericht op het diversifiëren van recruitment maar amper focus op het behoud van 
politiemensen met een migratieachtergrond. Dit kan leiden tot teleurstelling na aanwerving: "er is 
weinig ruimte om als minderheidsstudent anders te zijn in de politieschool".43 

Verschillende belanghebbenden en onderzoek bevestigden dat het goed is om aandacht te besteden 
aan werving, maar dat deze inspanningen worden uitgehold als er geen aandacht wordt besteed aan 
retentie.  

Helaas zijn er geen statistieken beschikbaar over de redenen waarom mensen vertrekken of over de 
etnische achtergrond van mensen die vertrekken, wat een duidelijker inzicht zou geven in de 
motivatie. Er zijn echter verschillende manieren om ervoor te zorgen dat politiemensen met een 
migrantenachtergrond kunnen worden aangespoord om bij het korps te blijven. 

4.1. Bied gelijkwaardige promotiekansen aan  

Om tot een hogere rang te worden bevorderd binnen de Belgische politie, worden door de dienst 
Aanwerving en Selectie selectie-examens44 georganiseerd. Er zijn een aantal voorwaarden om te 
kunnen solliciteren en een reeks selectiecriteria. Hoewel deze criteria objectief zijn vastgesteld, kan 
het interessant zijn om te anticiperen op de integratie van minderheidsgroepen door middel van 
positieve actie. Zo zou de campagne voor diversiteit niet moeten stoppen zodra men bij de politie is 
gaan werken, maar verder moeten gaan in de loopbaanontwikkeling van een politieambtenaar met 
een minderheidsachtergrond. 

4.1.1. Politie en Roma en Sinti, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) schreef een paper45 om 
deelnemende lidstaten te helpen om vertrouwen tussen de Roma en Sinti gemeenschappen en de 

 
42https://www.researchgate.net/publication/265069829_Diversity_within_Police_Forces_in_Europe_A_Case_for_the_Co

mprehensive_View 
43 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098611120976024   
44 https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/promotie-examens 
45 https://www.osce.org/odihr/67843 

Afbeelding 15: Train Team Leaders Well. Bron: link. 
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https://www.researchgate.net/publication/265069829_Diversity_within_Police_Forces_in_Europe_A_Case_for_the_Comprehensive_View
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098611120976024
https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/promotie-examens
https://www.osce.org/odihr/67843
https://www.callcentrehelper.com/train-team-leaders-well-89862.htm
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politie te verbeteren, door uitgaanspunten en goede praktijken vast te stellen die kunnen worden 
gebruikt om de relatie te verbeteren.    

Als het specifiek gaat over promotie en loopbaanontwikkeling kunnen de volgende aanbevelingen 
worden gedaan: 

• Implementeer specifieke opleidingsprogramma's voor 
loopbaanontwikkeling 

• Zorg voor mentorprogramma's voor mensen met 
promotiepotentieel 

• Zorg voor transparantie in het bevorderingsproces. 

Meer algemeen beveelt de OVSE het volgende aan:46 

• Stel een duidelijk beleid en politieke steun op met betrekking 
tot de aanwerving van vrouwen en minderheden (top-down) 

• Vorm partnerschappen met minderhedenorganisaties op lokaal 
niveau (bottom-up). 

Sterktes: aandacht voor loopbaanontwikkeling, aanmoediging/begeleiding van mensen met een 
minderheidsachtergrond, invoering van een transparant proces.  

4.1.2. Verslag over politiediversiteit, doelstellingen voor de diverse vertegenwoordiging van 
leidinggevende personen bij de politie, Lagerhuis, Verenigd Koninkrijk  

Zoals hierboven besproken heeft het onderzoek van het Lagerhuis, met betrekking tot de 
vertegenwoordiging van BME-functionarissen bij de politie in 2016 interessante aanbevelingen als het 
gaat over loopbaanontwikkeling en promotie47:  

• Stel specifieke targets voor BME-vertegenwoordiging bij de aanwezigheid van opleidingen die 
relevant zijn voor promotie en doorstroming naar specifieke functies  

• Implementeer coaching en mentoring voor BME-functionarissen  
• Richt een BME senior leiders forum op, om ondersteuning en begeleiding te bieden aan BME 

agenten die promotie willen maken 

• Gebruik van webinars (Metropolitan Police) 
• Persoonlijke opleidingssessies (Metropolitan police) 

• Een-op-een coaching (Metropolitan police) 
• "Meet the Met"-evenementen aan het begin van de aanwervingsprocedure om kandidaten 

voor te bereiden op selectiecriteria (Metropolitan police). 

Sterktes: gebruik van positieve actie om ambtenaren met een migratieachtergrond actief 
promotiekansen te laten nastreven. 

4.2. Waardeer de rol die politieambtenaren met een migratieachtergrond kunnen hebben  

Uit onderzoek in de Noorse politiezones bleek dat er zoveel verwachtingen bestonden voor de 
aanwerving van diverse mensen, dat wanneer deze personen daadwerkelijk slaagden en bij de 
politieschool kwamen, zij zich ondergewaardeerd voelden. Zij hadden vaak het gevoel dat hun speciale 
vaardigheden niet werden gebruikt.  

Het is belangrijk te wijzen op het verschil tussen het waarderen van de rol en het onder druk zetten 
van mensen met een migratieachtergrond om bepaalde rollen te vervullen. De betrokkenheid van 
politiemensen met een minderheidsachtergrond moet als waardevol en interessant worden 

 
46 https://www.osce.org/secretariat/23804  
47 https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/27/27.pdf 

Afbeelding 16: Career develop-

ment process. Bron: link. 
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beschouwd, maar hun betrokkenheid en het delen van hun ervaring mag niet als een verwachting 
worden beschouwd. 

4.2.1. Competentiekaart, politieacademie Noorwegen 

Aan verschillende studenten uit minderheidsgroepen 
van de Noorse politieacademie 48werd gevraagd wat 
zij zouden voorstellen als om hoge retentie na de 
wervingsfase te verzekeren. Uit dit onderzoek bleek 
dat de verwachtingen zeer hoog gespannen waren na 
een aanwervingsprocedure die gericht was op het 
waarderen van diversiteit binnen de politieschool, 
maar dat deze verwachtingen niet werden 
waargemaakt eenmaal men op de politieschool 
terechtkwam. Het is belangrijk dat etnische 
minderheden vaardigheden kunnen bijdragen die 
verder gaan dan vertegenwoordiging. Een 
interessante suggestie die door studenten uit 
minderheidsgroepen werd gebracht, was het in kaart 
brengen van verschillende soorten competenties 
(niet alleen culturele competentie), om die daarna 
in de praktijk te gebruiken (bijv. soft skills). 

Sterktes: verschillende vaardigheden en competenties in kaart brengen en waarderen, manieren 
vinden om verschillende competenties te waarderen zonder er een verplichting van te maken.  

4.2.2. Veilig klimaat beleid, Nederland 

Nederlandse politiekorpsen richten zich op het verbeteren van retentie door het implementeren van 
een "veilig klimaat"-beleid.49 Voorbeelden hiervan zijn:  

• Het opstellen van anti-intimidatiebeleid 

• Het aanbieden van aanvullende diversiteitstraining  
• Vertrouwelijke counseling 

• Ondersteunende netwerken voor minderheden opzetten 

• Het benadrukken van diversiteit als een managementkwestie. 

Meer specifiek richt Rotterdam zich op de verantwoordelijkheid die leiderschap en management op 
hoger niveau hebben met betrekking tot diversiteit. Managers zijn verantwoordelijk voor de aanpak 
van diversiteit binnen hun teams en brengen elke drie of vier maanden verslag uit over de voortgang. 
Door deze aanpak wordt diversiteit niet gezien als een eenmalige cursus die men moet volgen, maar 
als iets dat in het dagelijks leven van politiemensen moet worden aangepakt.  

Sterktes: alomvattend beleid dat van diversiteit een dagelijkse aangelegenheid maakt, een reeks 
maatregelen die leiden tot een respectvolle en veilige werkomgeving 

 
48 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098611120976024   
49 https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf, 
p. 141 

Afbeelding 17: Competentiekaart. Source: link. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098611120976024
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4.2.3. College of Policing, Verenigd Koninkrijk 

De College of Policing heeft een website opgericht specifiek voorzien voor het aantrekken, werven en 
behouden van een diverse werkomgeving50. Meer specifiek voor retentie bevat ze interessante 
aanbevelingen:  

• Begrijp de retentie-indicatoren en publiceer data om de transparantie te vergroten 
• Voer enquêtes uit na aanwerving om de kwaliteit van de aanwerving te verzekeren en het 

welzijn van nieuwkomers te monitoren 
• Zorg voor 'buddy-systemen'/mentoring-systemen 

• Stimuleer netwerken van medewerkers die verder gaan dan alleen het bestaan van diversiteits 
focal points en zorg ervoor dat zij toegang hebben tot senior leiders voor ondersteuning en 
invloed 

• Heb oog voor nationale erkenningsperiodes (bv. Black History Month, Internationale 
Vrouwendag, ...) 

• Zorg voor een flexibele werkomgeving met culturele/religieuze contexten in het achterhoofd 
(bv. vastendagen, ...)  

• Creëer ondersteuningsprogramma's voor alle personeelsleden. 

Sterktes: keuze uit verschillende maatregelen die hun effect hebben bewezen 

4.2.4. Phoenix Leiderschapsprogramma, ondersteunende netwerken, Merseyside Politie, Verenigd 
Koninkrijk 

Zoals hierboven vermeld, heeft het Phoenix Leiderschapsprogramma een aanzienlijke invloed gehad 
op de diversificatie van de aanwerving voor de politie van Merseyside. Het programma richtte zich 
ook op retentie. De uitvoerder van het programma benadrukte het belang van de retentiestrategie bij 
het aanwerven van minderheden. Elke student kreeg een mentor toegewezen voor het volgende jaar. 
De mentor en de student kwamen één keer per maand bijeen om de student te ondersteunen bij 
zijn/haar sollicitatie, sollicitatiegesprekken en meer.  

Nadat zij geslaagd waren voor hun examen en zich bij de organisatie hadden aangesloten, konden de 
nieuwe rekruten zich aansluiten bij ondersteuningsnetwerken voor minderheidsgroepen: de 
vrouwenpolitiegroep, de zwarte politiegroep, de moslimpolitiegroep enz. Zo waren de studenten niet 
alleen tijdens de aanwervingsperiode, maar ook gedurende hun hele loopbaan verzekerd van 
ondersteuning. 

  

 
50 https://www.college.police.uk/support-forces/diversity-and-inclusion 

https://www.college.police.uk/support-forces/diversity-and-inclusion
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