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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Inleiding

In 2001 is het Landelijke ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD) opgericht met
als doel om de politie te ondersteunen en adviseren op het thema diversiteit.
Aanvankelijk werd het LECD opgericht voor een periode van vijf jaar.
Uiteindelijk is het mandaat van het LECD per instellingsbesluit twee maal
verlengd. De laatste periode betrof de periode 2010-2014. In deze periode
heeft het LECD zich gericht op vier thema’s, te weten: diversiteit, ongewenste
omgangsvormen, multicultureel vakmanschap en de aanpak van discriminatie.
Per 1 januari 2015 houdt het LECD op te bestaan en moeten de activiteiten
van het centrum zijn overgedragen en geborgd binnen de Nationale Politie.

Deze rapportage heeft betrekking op evaluatie van de laatste periode van het
LECD. Het onderzoek heeft zich gericht op de inspanningen van het LECD op
de vier thema’s en de opbrengsten daarvan bij de voormalige regiokorpsen.
Daarnaast is in het onderzoek expliciet aandacht geweest voor de borging van
de succesvolle activiteiten van het LECD in de nieuwe politieorganisatie.

Op basis van gesprekken met medewerkers van het LECD en documentstudie
is in kaart gebracht welke activiteiten het LECD heeft uitgevoerd op de
verschillende thema’s en wat bekend is over het bereik en de resultaten van
de uitgevoerde activiteiten. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met
medewerkers van de National Politie om de activiteiten van het LECD in het
perspectief te kunnen plaatsen van de ontwikkelingen op het thema diversiteit
bij de Nationale Politie. Vervolgens is in vijf voormalige regiokorpsen
verdiepend onderzoek uitgevoerd door middel van face-to-face- en
telefonische interviews met diverse functionarissen om na te gaan hoe de
activiteiten van het LECD hebben doorgewerkt in de voormalige regiokorpsen.
Tot slot zijn in de laatste fase van het onderzoek de onderzoeksresultaten
voorgelegd aan experts uit wetenschap, politie en non-profit sector en is met
hen gesproken over randvoorwaarden voor borging van de LECD-activiteiten.

De onderzoeksvragen die leidend zijn geweest voor dit onderzoek zijn
onderverdeeld in drie onderwerpen: vragen met betrekking tot de
inspanningen van het LECD (input/proces), vragen met betrekking tot de
opbrengsten in de voormalige regiokorpsen (output/outcome) en vragen met
betrekking tot adoptie. Dit laatste hoofdstuk geeft de belangrijkste bevindingen
van het onderzoek weer aan de hand van de geformuleerde
onderzoeksvragen.
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Inspanningen LECD

Gehanteerde definities thema’s diversiteit, ongewenste omgangsvormen,
multicultureel vakmanschap en discriminatie door LECD en Nationale Politie

Het onderzoek moest ten eerste inzicht bieden in de definities die het LECD
heeft gehanteerd voor de verschillende thema’s en hoe deze definities zich
verhouden tot die van de Nationale Politie.

Het LECD ziet diversiteit als een middel om kwaliteitsverhoging en innovatie te
bereiken. Kunnen omgaan met diversiteit, zowel binnen de organisatie als
extern, wordt beschouwd als een integraal onderdeel van het vakmanschap
van de politie. Het LECD heeft gewerkt vanuit de visie dat het externe
handelen van de politie verbonden moet zijn met de interne cultuur: alleen als
medewerkers zich bewust zijn van de meerwaarde van diversiteit en daar
intern ook goed mee kunnen omgaan, zullen politiemensen in staat zijn om
naar buiten toe ook effectief op te treden in een steeds diverser wordende
samenleving. Diversiteit wordt door het LECD opgevat als een koepelbegrip
waaronder de andere thema’s vallen.

Onder omgangsvormen verstaat het LECD de manier waarop medewerkers
met elkaar omgaan, waarbij het gaat om zaken die in de Arbowet
psychosociale arbeidsbelasting worden genoemd (zoals seksuele intimidatie,
agressie, geweld, discriminatie en pesten).

Multicultureel vakmanschap wordt door het LECD gedefinieerd als de
professionaliteit van uitvoerenden en leidinggevenden in de politieorganisatie
om te kunnen omgaan met de vele culturen en leefstijlen binnen de eigen
organisatie en de samenleving.

De aanpak van discriminatie tot slot, wordt door het LECD gedefinieerd als het
handhaven van en handelen naar artikel 1 van de Grondwet. Deze aanpak is
vooral gericht op het extern handhaven van artikel 1 van de Grondwet. De
aanpak van interne discriminatie is onderdeel van het thema omgangsvormen.

De definities die de Nationale Politie hanteert voor deze thema’s sluiten nauw
aan bij de invulling van het LECD. Er is geen sprake van fundamentele
verschillen die het borgen van de LECD-activiteiten binnen de Nationale Politie
in de weg kunnen staan.

Activiteiten LECD

Binnen het thema diversiteit heeft het LECD verschillende activiteiten
ontwikkeld die onderverdeeld kunnen worden in: algemene
beleidsontwikkeling, visieontwikkeling en aanpak voor een diverse
teamsamenstelling (met name gericht op leeftijdsopbouw en culturele
diversiteit), ondersteuning van landelijke netwerken in het kader van diversiteit,
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en opleiding en training binnen de politie en de Politieacademie (bijvoorbeeld
De Kracht van het Verschil, empowermenttrainingen).

De activiteiten binnen het thema omgangsvormen waren vooral gericht op
ondersteuning en professionalisering van de centrale vertrouwenspersonen en
advies en coaching in concrete casuïstiek.

Vanuit het thema multicultureel vakmanschap is vooral ingezet op het
ontwikkelen van een leerlijn multicultureel vakmanschap en het opzetten en
ondersteunen van expertgroepen multicultureel vakmanschap. MCV/diversiteit
is inmiddels een doorlopend traject in het onderwijs.

Bij de aanpak van discriminatie bestonden de activiteiten van het LECD
voornamelijk uit het faciliteren van regionale discriminatie-overleggen, het
ontwikkelen van innovatieve methoden om de aangiftebereidheid te
stimuleren, het bevorderen van een uniforme registratie van incidenten, het
stimuleren van bewustwording en kennisvergroting rondom het thema en het
monitoren van de aanpak van discriminatie door de eenheden.

Overkoepelend kan geconcludeerd worden dat veel van de activiteiten van het
LECD vooral betrekking hebben gehad op de fasen van bewustwording en
planvorming, van daadwerkelijke implementatie op de werkvloer is minder
vaak sprake. De inspanningen van het LECD hebben slechts in beperkte mate
geleid tot (blijvende) gedragsverandering.

Het bereik van de activiteiten

Het bereik van de LECD-activiteiten is niet eenvoudig te kwantificeren. Een
systematisch beeld van welke activiteiten in welke voormalige regiokorpsen
zijn uitgevoerd ontbreekt, maar naar schatting heeft ten minste een vijfde van
de voormalige regiokorpsen niet of nauwelijks gebruikgemaakt van de
diensten van het LECD. Van individuele activiteiten is vaak wel bekend
hoeveel personen hebben deelgenomen, maar niet altijd is duidelijk welke type
medewerkers zijn bereikt. De monitoring van de uitgevoerde activiteiten is
vaak gebrekkig gebleken.
Het beeld dat uit de dossierstudie en de gesprekken naar voren komt, is dat
de LECD-activiteiten vooral veel mensen hebben bereikt die zich uit hoofde
van hun functie al met diversiteit bezighouden (bijvoorbeeld vertrouwens-
personen, beleidsmedewerkers diversiteit) en in mindere mate de operationele
medewerkers.

Belemmerende factoren

Niet alle activiteiten van het LECD zijn even succesvol geweest en hebben
opvolging gekregen. Zo is de Koersnota Diversiteit De Samenleving (b)en jij,
ondanks dat deze tot stand is gekomen door middel van een breed
participatief traject, tot nu toe nog niet geïmplementeerd binnen de Nationale
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Politie. Daarnaast blijkt dat voormalige regiokorpsen op verschillende wijze
vorm geven aan structuren die door het LECD zijn neergezet (expertgroepen,
vertrouwenspersonen).
Aan het niet overnemen van sommige activiteiten van het LECD liggen
verschillende redenen ten grondslag. In algemene zin kan wel gesteld worden
dat een belemmerende factor voor het realiseren van succes de positionering
van het LECD is geweest, namelijk naast de politieorganisatie, waardoor er
geen doorzettingsmacht was. Het LECD werkte vraaggericht en kon alleen
adviseren.

Opbrengsten LECD

Op activiteitenniveau is niet goed vast te stellen wat de resultaten zijn van de
interventies en of en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de doelstel-
lingen van het LECD ten aanzien van diversiteit. Dit is niet systematisch
geëvalueerd door het LECD zelf. Vanuit het doorwerkingsonderzoek in de vijf
voormalige regiokorpsen krijgen we wel een globaal beeld van de
gerealiseerde opbrengsten. Het betreft hier vooral een subjectieve
(gepercipieerde) beleving van de opbrengsten en geen objectief gemeten
resultaten. Het beeld dat hier uit naar voren komt, is dat de belangrijkste
resultaten van het LECD vooral zijn gelegen in de aanjaagfunctie (het onder
de aandacht brengen en houden van het thema) en het neerzetten en
faciliteren van structuren binnen de politieorganisatie die belangrijk zijn voor
een goed diversiteitsbeleid. Met name de ondersteuning van de
vertrouwenspersonen en in iets mindere mate de expertgroepen multicultureel
vakmanschap worden in dit verband genoemd. Ook de ontwikkelde methode
Teambalans wordt als een veelbelovend instrument gezien om aandacht voor
diversiteit meer bij de operationele teams in te brengen.

Een complicerende factor in het beoordelen van de opbrengsten van het
LECD is dat gesignaleerde veranderingen in de voormalige regiokorpsen niet
altijd (alleen) zijn toe te schrijven aan het LECD. Ook vanuit de voormalige
regiokorpsen zelf zijn ontwikkelingen op dit vlak in gang gezet.
Uit het doorwerkingsonderzoek blijkt dat op alle vier thema’s sprake is van een
onderkend belang bij leidinggevenden en taakaccenthouders om op de
verschillende onderwerpen te acteren. Dit belang uit zich in de aanwezigheid
van structuren om aan de thema’s invulling te kunnen geven. Dit gebeurt
onder andere in de vorm van het expliciet beleggen van thema’s bij specifieke
functies en het faciliteren van collegiale ondersteuning in de vorm van
expertgroepen diversiteit en multicultureel vakmanschap. Niet al deze
opbrengsten worden door de voormalige regiokorpsen (volledig) op het conto
van het LECD geschreven.

Het uiteindelijke doel van het LECD is om te komen tot een attitude- en
gedragsverandering op de werkvloer. Vanuit het doorwerkingsonderzoek in de
vijf voormalige regiokorpsen komen signalen van (soms marginale) gedrags-
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veranderingen. Zo worden expertgroepen en vertrouwenspersonen vaker
geconsulteerd en lijkt er meer lijn te komen in de strafrechtelijke aanpak (en
registratie) van discriminatie. In hoeverre er daadwerkelijk sprake is van
attitude- en gedragsverandering op de werkvloer en welke activiteiten van het
LECD daar het meest aan hebben bijgedragen, kan op basis van dit
onderzoek niet worden vastgesteld.

Adoptie van LECD-activiteiten

De laatste vraag, die naar de adoptie van LECD-activiteiten, kan worden
beantwoord vanuit twee invalshoeken, te weten de gerealiseerde resultaten en
(inter)nationale verplichtingen. Vanuit deze invalshoeken komen we tot de
volgende conclusies ten aanzien van de adoptie van LECD-activiteiten.

Adoptie naar aanleiding van gerealiseerde resultaten
Draagvlak voor diversiteit en het neerzetten van een structuur zijn vaak een
eerste stap voor het bereiken van daadwerkelijke gedragsverandering op de
werkvloer. Het LECD heeft hier met haar activiteiten aan bijgedragen. Met
name de expertgroepen multicultureel vakmanschap en diversiteit en het
netwerk van vertrouwenspersonen zijn belangrijke onderdelen die geborgd
zouden moeten worden in de Nationale Politie omdat zij een positieve bijdrage
(kunnen) leveren aan een effectief diversiteitsbeleid. De resultaten uit het
doorwerkingsonderzoek laten namelijk zien dat er niet alleen een structuur is
neergezet maar dat deze groepen en vertrouwenspersonen volgens
respondenten ook steeds vaker benaderd worden. De leden van de
expertgroepen zijn nu de dragers van het diversiteitsbeleid in de lijn. Deze
netwerken vormen belangrijke antennes voor veranderingen in de organisatie,
maar zij kunnen deze verandering niet alleen bewerkstelligen.

Geraadpleegde experts benadrukken dat om daadwerkelijk effect te sorteren,
dat wil zeggen een attitude- en gedragsverandering op de werkvloer te
bewerkstelligen, het belangrijk is om de verantwoordelijkheid voor diversiteit in
de lijn te beleggen. Leidinggevenden van operationele teams moeten worden
aangesproken op hoe zij zelf en hun team omgaan met diversiteit. Door de
verantwoordelijkheid meer bij het team te leggen, kan ook beter aangesloten
worden bij de operationele taak. De leidende vraag is dan niet ‘hoe kom ik tot
een divers team’, maar ‘welke competenties hebben wij als team in een
bepaald gebied nodig om goed ons werk te kunnen doen’. Het LECD heeft de
methode Teambalans ontwikkeld die hier op inspeelt. De methode heeft tot
doel om te komen tot een evenwichtige en op het takenpakket afgestemde
teamsamenstelling. Hoewel deze methode nog niet breed is ingezet, is het
(mogelijk) een goed instrument om teams beter toe te rusten om ook die
verantwoordelijkheid voor diversiteit te nemen.
Voorwaarde voor een succesvolle verankering in de lijn, zo benadrukken
experts, is dat ook de politietop voorbeeldgedrag laat zien ten aanzien van
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omgaan met diversiteit. Aandacht voor diversiteit moet dus op alle niveaus in
de keten worden verankerd.
Binnen de Nationale Politie heeft HRM een belangrijke rol gekregen in het
(verder) uitwerken van het diversiteitsbeleid (nu onder de noemer
variëteit/complementariteit). Van belang is echter dat de aandacht voor
diversiteit ook in de lijn wordt geborgd.

Adoptie om redenen van (inter)nationale verplichtingen
Bezien vanuit (inter)nationale verplichtingen zijn er twee aspecten die
aandacht vragen. Het eerste aspect betreft de aandacht voor omgangs-
vormen. Vanuit de Arbowet wordt bepaald dat de werkgever moet zorgen voor
de veiligheid en gezondheid van de werknemers en dat zij beleid moet voeren
dat gericht is op het beperken c.q. voorkomen van psychosociale arbeids-
belasting (waaronder ongewenste omgangsvormen). Deze verplichting vanuit
de Arbowet onderschrijft nogmaals het belang van een goede verankering en
verdere professionalisering van het netwerk van vertrouwenspersonen.
De aanwijzing discriminatie van het Openbaar Ministerie stelt de regels
omtrent de opsporing en vervolging van discriminatiezaken. De aanpak van
discriminatie wordt voor een belangrijk deel geborgd door deze aanwijzing.
Het LECD vervult echter een aantal taken die (nog) geborgd moeten worden.
Het betreft de uniforme registratie en monitoring van discriminatiezaken en
activiteiten gericht op het verhogen van de aangiftebereidheid. Voor dat laatste
is het heel belangrijk hoe de politie omgaat met meldingen en hierover
communiceert. Hiervoor moet aandacht zijn bij de borging.

Tot slot

Dit onderzoek laat zien dat het LECD in de afgelopen jaren veel activiteiten
heeft ontwikkeld die de politie in meer of mindere mate handvatten hebben
gegeven om beter om te gaan met het vraagstuk rondom diversiteit. Hoewel
het niet mogelijk is om een-op-een de activiteiten te verbinden aan behaalde
resultaten, moet de opbrengst van het LECD vooral gezien worden in de
aanjaagfunctie en kennisfunctie en het opzetten en onderhouden van
relevante structuren. Dit zijn aspecten die geborgd zouden moeten worden in
de Nationale Politie. Deze borging is belangrijk omdat anders het risico
aanwezig is dat behaalde resultaten van het LECD wegebben en het
onderwerp diversiteit onvoldoende aandacht krijgt. Ten aanzien van het
borgen van relevante structuren zijn reeds plannen in ontwikkeling. Met
betrekking tot de kennisfunctie lijkt dit (nog) niet het geval. Met het wegvallen
van het LECD zou gekeken moeten worden hoe relevante kennis en
ervaringen ten aanzien van omgaan met discriminatie, diversiteitsmanagement
en multicultureel vakmanschap beschikbaar blijven of komen voor de
politieorganisatie.
Tot slot benoemen we nog een tweetal andere aspecten die voor de borging
relevant zijn, namelijk de verbinding met de samenleving op het thema
diversiteit en aandacht voor het kritisch volgen van de effecten van het
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gevoerde beleid. Ten aanzien van de verbinding met de samenleving geldt dat
de politie op het thema diversiteit gevoed moet worden vanuit de samenleving.
Bij het LECD had de Politiediversiteitsraad hierin in principe een belangrijke
rol. Ook voor de toekomst geldt dat de Nationale Politie de ‘verbinding’ met de
samenleving op het thema diversiteit zou moeten organiseren.
Met betrekking tot het laatste aspect moeten we constateren dat, hoewel
monitoring één van de taken van het LECD was, deze functie maar beperkt is
ingevuld. Zonder goede monitoring is tussentijds evalueren en bijsturen van
het beleid lastig en wordt het lerend vermogen van de organisatie beperkt. Het
is van belang dat hier meer aandacht voor komt.
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