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Geachte heer Aboutaleb, 

Diversiteit en inelusie zijn li>elal'l§l'ijke thema's v00r- de Ji>©litie. De recente open brief van 
dhr. Boers, een voormalige, externe coach bij onze organisatie, heeft geleid tot veel 
aandacht binnen en buiten de politie. Het signaal dat dhr. Boers geeft over een veilig 
werkklimaat en goede omgangsvormen onderkennen we als politie, echter ik neem 
sterk afstand van de polariserende toon. 
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Met het Landelijke Overleg Veiligheid & Politie (LOVP) hebben we regelmatig 
gesproken over diversiteit, inclusie en een veilig werkklimaat. Zo zijn bijvoorbeeld in het 
LOVP van 15 april jongstleden de resultaten van het Programma De Kracht van het 
Verschil en de instroomcijfers diversiteit besproken. Graag wil ik u verder op de hoogste 
stellen van de ontwikkelingen rondom diversiteit en inclusie in mijn korps. 

Ik heb naar aanleiding van de open brief van dhr. Boers een open brief terug 
geschreven. En intern twee blogs. Daarin heb ik opnieuw bevestigd wat onze norm is: 
Op de werkvloer is geen plaats voor ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag, 
zoals intimidatie, pesten en discriminatie. Concrete signalen van onacceptabel gedrag 
worden opgepakt. Als politie mogen we onze ogen niet sluiten voor dit soort gedrag. Bij 
de politie moet een cultuur zijn waarop we kritisch naar elkaar kunnen zijn, elkaar 
aanspreken wanneer nodig en grensoverschrijdend gedrag moet besproken en indien 
nodig aangepakt worden. Binnen het korps vereist dit doorlopende aandacht van 
iedereen. Binnen de politie heerst een sterke cultuur van collegialiteit en loyaliteit. Deze 
cultuur zorgt er voor dat politiemensen blind op elkaar kunnen vertrouwen. Deze cultuur 
kent echter ook een keerzijde. In een cultuur van saamhorigheid lever je niet altijd even 
gemakkelijk kritiek op elkaar, op straat, in de auto, bij de briefing of in de vergaderzaal. 
Men schikt zich naar de dominante norm. Deze keerzijde moet doorbroken worden, 
omdat het er voor zorgt dat niet iedereen in het korps zich veilig voelt. De politie streeft 
naar een veilige en inclusieve werkcultuur. Daar zijn we als korps hard mee aan de 
slag. 

De politieleiding vindt diversiteit en inclusie van groot belang. Ons korps bestaat uit 
mensen met verschillende achtergronden en verschillende competenties. Daar hechten 
we als politie veel waarde aan: meer diversiteit zorgt ervoor dat we als politie beter 
aansluiten op de samenleving die continu in verandering is en dat we beter presteren. 
Het maakt ons meer wendbaar en doeltreffender, want naarmate ons korps diverser 
wordt, horen, zien en begrijpen we meer. Diversiteit is een operationele noodzaak om 
goed politiewerk te leveren, ook omdat het tunnelvisie voorkomt, teams adaptiever en 
innovatiever zijn waardoor de kwaliteit van het politiewerk verder verbetert. 
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Daarom maken we als politie extra werk van het binnenhalen en -houden van groepen 
collega's die ondervertegenwoordigd zijn. Zo hanteert de politie streefcijfers voor de 
instroom in het basispolitieonderwijs, werkt actief aan meer diversiteit in leidinggevende 
posities en investeert in begeleiding van teams. Daarnaast is het voor de politie - 
gezien de grote vervangingsvraag en vacaturedruk - belangrijk om een aantrekkelijke 
werkgever te zijn en te blijven voor alle groepen in de samenleving zodat het potentieel 
op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk wordt. 

Het Programma De Kracht van het Verschil heeft vanaf 2015 gewerkt als vliegwiel voor 
het aanjagen van diversiteit en inclusie. Dit heeft geleid tot vele initiatieven om 
diversiteit en inclusie in het korps een impuls te geven. 

Zo is bij se instroern van rniewwe celle!lJa's volop ingezet op diversiteit in de brede zin 
van het woord. De instroom van eelle!lJa's met een migratieachter!lJrond gestegen van 
10,3% in 2013 naar 22,9% in 2016, 29% in 2017 en gedaald naar 22,4% in 2018.Ook 
op het gebied van vrouwelijk leiderschap zijn er stappen gemaakt. 42% van de 
strategische politietop is vrouw, bij de tactisch en operationeel leidinggevenden 
(sectorhoofden en teamchefs) is dit 30 %. In 2019 is 54,5% van de nieuw benoemde 
sectorhoofden vrouw en voor benoemingen van teamchefs is dat 53,8%. De etnische 
diversiteit van zittend personeel wordt niet geregistreerd vanwege het ontbreken van 
een wettelijke basis. 

In de afgelopen periode zijn diverse trajecten gestart zoals: 
• De start afgelopen mei van de vernieuwde wervingscampagne voor agenten: "Met 

alles wat je in je heht; maak er p©litiewerk van." Het benadrukt de complexiteit van 
politiewerk waardoor het respect afdwingt en de beroepstrots versterkt. 
Tegelijkertijd laat het zien dat je je als mens ontwikkelt bij de politie. Dit sluit aan bij 
de behoefte van de ondervertegenwoordigde wervingsdoelgroepen. In boodschap, 
vormgeving en communicatiekanalen spreekt de campagne ook 
diversiteitsdoelgroepen aan. 

• De politie zoekt de gewenste doelgroepen in de wijk op. Denk hierbij aan 
(sport)scholen, verenigingen, buurthuizen. 

• Daarnaast is een voorstel uitgewerkt op basis van een pilot in Amsterdam waarbij 
verbeteringen zijn doorgevoerd in het selectieproces. Een meer persoonsgerichte 
benadering is geïmplementeerd. De inzet daarop zal nog verder worden versterkt. 

• Voor de al bestaande samenwerking met ROC's zoals vastgelegd in convenanten 
geldt dat de inzet verbreed zou kunnen worden. 

• In Den Haag is een project gestart om leerlingen van het vmbo te binden aan de 
politie door hen stageplaatsen aan te bieden en ze daarin te begeleiden om de 
leerlingen duurzaam aan de politie te binden. 

• Daarnaast is er een proleet ir:igeveercl waarmee jonge cellega's met een diverse 
achtergrond versneld worden gekoppeld aan de leidinggevende positie in de 
Strategische Top (100). Dat zijn veertien posities bij eenheidsleidingen, leiding 
Landelijke Eenheid, leiding PDC, directies en de Politieacademie. 

Voor wat betreft de werving zijn er nog andere initiatieven die ontplooid zullen worden. 
Denk hierbij aan een speciale referral-app waarbij a!lJenten en andere cellega's vanuit 
hun netwerk 'meewerven', ontwikkelen van innovaties om uitval van moeilijk te werven 
doelgroep tijdens de selectieprocedure te verminderen, digitaal flyeren; op (social) 
media gericht inzetten om groter bereik onder diversiteitsdoelgroepen te creëren. 
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Diversiteit kan niet zonder een inclusieve, veilige werkcultuur en andersom. iedere 
collega dient bij te dragen aan een veilige, inclusieve werkcultuur. En van iedereen met 
een leidinggevende rol binnen het korps wordt iets extra's verwacht. Zij zijn 
verantwoordelijk voor een veilige, inclusieve werkcultuur binnen hun teams. Om dit te 
bevorderen hebben de teamchefs en operationeel experts deelgenomen aan 
leiderschapsdagen die in het teken stonden van het creëren van een veilige, inclusieve 
werkcultuur. In pmgramma's v0or, leiciling!i)evencilen is blijvend aandacht voor het thema 
ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt nu al volop met concreet 
oefenen met acteurs. Dit wordt zeer positief ontvangen door de leidinggevenden. 
Hiermee krijgen de leidinggevenden inzicht in hoe men over dit het thema inclusieve, 
veilige werkcultuur het gesprek gevoerd kan worden. Om een veilig werkklimaat in de 
teams te bevorderen vindt er één keer per drie jaar de MedewerkersMonitor plaats. Aan 
de hand van deze monitor worden problemen binnen teams geïdentificeerd en worden 
er plannen van aandacht gemaakt om het werkklimaat in teams te versterken en/of te 
verbeteren. 

War-meer, p0litiecollega?s onvefhoept aanl0!!)en tegen grens0verachrijcileR<:i gedrag- en/of 
omgangsvormen kan men zich allereerst wenden tot hun leidinggevenden. Daarnaast 
bestaat er binnen de politie ondersteunende hulpstructuren waar de collega zich tot kan 
richten zoals het Vertrouwenswerken de afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten. 

Ook heeft de politie de füeatervo.eratelliRg Raww geïnitieera. Ruim 16.000 e0llega's 
hebben deze thleatervoorstelling ge:zien. Na cle vo0rstellin!iJ gingen de eellega's met 
elkaar in gesprek over onder andere integriteit, werkdruk, discriminatie, collegialiteit en 
pesten. De reacties op de theatervoorstelling Rauw zijn zeer positief. Het heeft gezorgd 
voor meer openheid om binnen teams moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. 
Van Rauw zal een filmproductie worden ontwikkeld, zodat duurzaam gebruik kan 
worden gemaakt van de theatervoorstelling voor onderwijsdoeleinden. 

Ook binnen de opleidingen van de Politieacademie is aandacht voor diversiteit, inclusie 
en omgangsv0rmen. GeclFa!iJ van stwclenten en gedrag van hun collega's zijn een 
cruciale factor bij de uitvoering van de politietaak. Omgangsvormen zijn bepalend voor 
de (team}cultuur, het persoonlijk welzijn en dus voor het contact met de burger. In de 
klas wordt regelmatig het gesprek aangegaan over de professionele beroepshouding 
jegens burgers, hoe om te gaan met diversiteit buiten, maar ook binnen in de 
politieteams. 

Naar de toekomst toe heb ik op de korte termijn alle teamchefs opgeroepen om met hun 
teams in gesprek te gaan over diversiteit, inclusie en omgangsvormen en dit terug te 
koppelen aan mij. Voor medewerkers die in de knel komen in onze organisatie start dit 
jaar een meldpunt met een ombudsfunctie. Zo wil ik meer aandacht creëren voor de 
menselijke maat in ons korps. 

Tot slot 
Aangezien diversiteit, inclusiviteit en omgaan met elkaar in een veilige werkomgeving 
continue aandacht vragen, bezin ik mij tot slot op hoe ik op het eerder genoemde 
Programma Kracht van het Verschil opvolging zal geven. Hierbij zal alles wat nu in 
uitvoering is, de signalen van de afgelopen periode en de nieuwe initiatieven worden 
meegenomen en zowel in- als extern getoetst worden op effectiviteit en haalbaarheid. 
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Aanvullend heb ik de p,olitiechefs gevraagd om deze brief en de bijbehorende thema's 
bespreekbaar te maken in de driehoeken. Wij nodigen het gezag uit om met ons in 
gesprek te gaan over de thema's diversiteit en inclusie, 0m zo elkaar te kunnen 
versterken op deze onderwerpen. 

Met vriendelijke groet, 
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drs. E.S.M. Akerboom 
Korpschef 
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