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Vrouwen en allochtonen 
naar de politietop
Wil de politie haar werk goed kunnen doen in de Nederlandse multi-

culturele samenleving, dan is diversiteit in alle lagen van haar organisatie 

belangrijk. Om diversiteit te bevorderen is studie verricht naar oorzaken 

van de gebrekkige doorstroom van vrouwen en allochtonen naar leiding-

gevende korpsposities. De focus in deze studie is op de werkvloer: op de 

doorstroom van uitvoerend naar operationeel leidinggevend niveau. We 

verrichtten documentanalyse op de gehanteerde promotieprofielen binnen 

een bestaand korps. Aanvullend daarop zijn diepte-interviews gehouden 

met vrouwen en allochtonen op uitvoerend en verschillende leidinggeven-

de niveaus, met als centrale vraag: wat zijn volgens de respondenten de 

mogelijkheden en belemmeringen voor de doorstroom van vrouwen en 

allochtonen? Met behulp van het arrangementenmodel van Benschop 

(1996) laten we zien dat er op het gebied van structuur, cultuur, gedrag, 

interactie en identiteit (vaak impliciete, onzichtbare) barrières bestaan 

voor de doorstroom van vrouwen en allochtonen binnen het politiekorps. 

Deze inzichten zijn vertaald naar aanbevelingen voor meer transparantie, 

communicatie en informatie. Deze aanbevelingen bevatten handreikingen 

voor hoe men op een prudente manier meer diversiteit kan bereiken in 

politiekorpsen en soortgelijke organisaties; ook zal in de nieuw te vormen 

tien grotere politie-eenheden (en randorganisatie) die gebrekkige door-

stroom van nu moeten worden voorkomen.

Inleiding

Diversiteit wordt door steeds meer mensen gezien als een zaak waaraan een 
bedrijfsmatig belang hangt (zie onder andere Cox, 1994; Gatrell en Swann, 
2008). Om haar werk goed te kunnen uitvoeren, is gezien de huidige multicul-
turele samenleving voor de politie een divers medewerkerkorps – in alle lagen 
– belangrijk. Met 8 procent vrouwen in de politietop en 25 procent vrouwen 
in de zogenaamde ‘blauwe’ uitvoerende functies rond 2000, was duidelijk dat 
er een actief beleid ingezet moest worden om diversiteit bij de politiekorpsen te 
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stimuleren. In 2000 is door de Raad van Hoofdcommissarissen en het ministe-
rie van BZK het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) in het leven 
geroepen. Deze organisatie heeft tot taak kennis over diversiteit bijeen te bren-
gen en kan korpsen ondersteunen bij de uitvoering van diversiteitbeleid. De 
doorstroming van vrouwen en allochtonen naar hogere leidinggevende func-
ties binnen de korpsen vormde een van de centrale beleidsdoelen (ministerie 
van BZK, 2005). In weerwil van het huidige politieke klimaat is wetenschap-
pelijk gezien de noodzaak voor diversiteit in (de top van) organisaties nog 
steeds aanwezig. Weliswaar laten de cijfers een groei zien van vrouwen in de 
politietop en in leidinggevende functies (2006: korpsleiding 14 procent vrouw 
en ‘blauwe’ functies 30 procent), maar de beoogde veranderingsprocessen ver-
lopen in de praktijk vaak stroever en weerbarstiger dan gehoopt.1

Een van de regionale politiekorpsen signaleerde een beperkte doorstroom van 
vrouwen en allochtonen2 naar de leidinggevende functies binnen het korps en 
stelde zich tot doel de doorstroom in de komende jaren actief te bevorderen. 
Het onderhavige onderzoek, dat in samenwerking met de korpsleiding is uit-
gevoerd in de periode 2007-2008, beoogde dan ook inzicht te geven in de spe-
cifieke barrières en belemmeringen. Op basis van dit inzicht kunnen passende 
maatregelen getroffen worden om de doorstroming van vrouwen en allochto-
nen te bevorderen.
Alvorens in te gaan op de opzet en resultaten van deze studie, bespreken we 
het begrip diversiteitmanagement en zijn toegevoegde waarde binnen organi-
saties. Vervolgens behandelen we inzichten uit de literatuur over organisatori-
sche processen die belemmerend werken op de doorstroom van vrouwen en 
allochtonen naar leidinggevende functies. Zo wordt een theoretische kadering 
van de vraagstelling geboden en geven we inzicht in de begrippen diversiteit 
en doorstroom, waar men rekening mee zal moeten houden bij de aanstaande 
vorming van een nationale politie en tien (grotere) regionale eenheden.

1. Diversiteitmanagement als ‘businesscase’
Diversiteitmanagement wortelt al lang niet meer alleen in morele principes van 
sociale rechtvaardigheid. Steeds vaker wordt diversiteit als businesscase inge-
zet om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren (Gatrell en Swan, 2008). 
Deze twee soorten legitimaties hebben echter wel tot uiteenlopende definities 
van en perspectieven op diversiteitmanagement geleid. Meerman en Scholten 
(2003) hanteren het ‘gelijke-kansenperspectief’ in hun definitie, waarin diver-
siteitmanagement gaat over een evenredige en evenwichtige vertegenwoordi-
ging van ‘gender’, etniciteit en leeftijd in het personeelsbestand en over de 
acceptatie van de ander in de organisatie (Meerman en Scholten, 2003). Ande-
ren benadrukken het belang van diversiteit als businesscase. Een divers samen-
gesteld team van leidinggevenden heeft doorgaans een positieve invloed op het 
vermogen om in te spelen op de markt, de creativiteit, het probleemoplossend 
vermogen en de flexibiliteit van een organisatie (Cox, 1994). Ook verrijkt 
diversiteit de netwerkrelaties van een bedrijf (Roberson en Jeong Park, 2007).
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Diversiteit binnen managementteams vergroot tevens de verscheidenheid aan 
leiderschapsstijlen. Diverse studies hebben laten zien dat leiderschapsstijlen 
van mannen en vrouwen verschillen en dat juist deze verschillen bijdragen aan 
het goed functioneren van een team en organisatie (Eagly en Carli, 2003; 
Eagly en Johnson, 1990; Eagly et al., 2003). De managementstijl van vrouwen 
is vaker ‘transformationeel’ van karakter, dat wil zeggen gebaseerd op respect, 
binding en wederzijds vertrouwen. Mannelijke managers vertonen vaker een 
‘transactionele’ stijl van leidinggeven, die gekenmerkt wordt door het hande-
len vanuit een formele machtspositie en autoriteit (Eagly et al., 2003). Eagly en 
Carli (2008) betogen dat de ‘transformationele’ stijl beter past bij de moderne, 
flexibele netwerkorganisatie. Andere onderzoekers benadrukken dat een een-
duidig effectieve stijl van leidinggeven niet bestaat, maar dat de effectiviteit 
afhangt van de context. Idealiter zijn beide stijlen aanwezig bij elke leiding-
gevende (Burns, 1978; Bass en Riggio, 2006).
Niet alleen genderdiversiteit op leidinggevend niveau kan voor een organisa-
tie een toegevoegde waarde hebben, ook etnische diversiteit kan meerwaarde 
creëren. Richard et al. (2004) concluderen dat culturele diversiteit in de 
managementlagen een positief effect heeft op de prestaties van een organisa-
tie. Diversiteit vergroot het aantal perspectieven dat nodig is om strategische 
mogelijkheden te herkennen en rekening te houden met diverse alternatieven. 
Dit vergroot het vermogen om de condities uit de omgeving te identificeren 
en hier vervolgens mee om te gaan. Roberson en Jeong Park (2007) laten zien 
dat etnische diversiteit onder leidinggevenden de professionele en sociale net-
werken van een organisatie uitbreidt, hetgeen vervolgens weer de toegang tot 
diverse middelen en diverse ‘stakeholders’ verbetert.3

Ondanks het toenemend aantal onderzoeken dat de kwalitatieve meerwaarde 
van diversiteit op managementniveau onderbouwt, is er geen sprake van een 
duidelijke eensgezindheid over de waarde van deze legitimatie. Kirton en 
Greene (2004) concluderen op basis van een meta-analyse dat de instrumentele 
‘businesscase’ diversiteitmanagement sterker legitimeert dan het politiek getinte 
uitgangspunt van sociale rechtvaardigheid. Andere onderzoekers waarschuwen 
echter dat de businesscase juist een wankele legitimatie vormt. Zo benadrukken 
Janssens en Zanoni (2004) dat het moeilijk is om eenduidige, positieve relaties 
te tonen tussen kenmerken van diversiteit, organisatieprocessen en economi-
sche resultaten. Hierdoor wordt volgens hen de businesscase van diversiteit 
steeds opnieuw in twijfel getrokken.
Beide vormen van legitimatie hoeven elkaar echter niet uit te sluiten. Juist bij 
publieke organisaties zoals de politie, met een maatschappelijke doelstelling, 
kunnen beide argumentaties elkaar versterken. Vergeleken met de economische 
meerwaarde is de maatschappelijke meerwaarde beter vanuit beide legitimaties 
met onderzoek te onderbouwen. In de praktijk van de Nederlandse politieorgani-
saties wordt diversiteit meer en meer als kwalitatieve verrijking en noodzakelijk 
voor het effectief functioneren van de politie in de toekomst gezien. Dit betekent 
echter nog niet dat daarmee promotiebarrières voor vrouwen en allochtonen bin-
nen dit soort organisaties zijn verdwenen. Alvorens we die illustreren binnen een 
Nederlands politiekorps, gaan we eerst in op relevante theoretische inzichten.
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2. Organisatorische belemmeringen voor de doorstroom 
van leden van minderheidsgroepen

Het aandeel vrouwen in het middenmanagement en in professionele functies is 
de laatste decennia duidelijk gestegen. Echter, in de hogere managementfunc-
ties zijn vrouwen en allochtonen nog steeds erg schaars (Acker, 2006; Eagly en 
Carli, 2007; Ryan en Haslam, 2007; Subeliani en Tsogas, 2005). Nederland 
scoort in vergelijking met andere Europese landen bijzonder laag wat het aan-
deel vrouwen in het hogere management betreft (Plantenga et al., 2009). Dit 
wijst erop dat de carrièrepaden van vrouwen in Nederland nog steeds relatief 
stroef verlopen, ondanks een actief emancipatiebeleid. Politieorganisaties vor-
men hierop geen uitzondering (Van der Lippe et al., 2004). Ook bij de door-
stroom van etnische minderheden worden knelpunten gesignaleerd. Organi-
saties beperken hun etnische diversiteitbeleid nog vaak tot het verhogen van 
het aandeel allochtonen in de lagere functies (Subeliani en Tsogas, 2005). 
De hogere functies blijven onbereikbaar voor allochtonen (Gatrell en Swan, 
2007; Puwar, 2004).
Het ‘glazen plafond’ bemoeilijkt de toegang van vrouwen en allochtonen tot 
topfuncties (Maume, 1999; Murrell en James, 2001). De vrouwen die erin 
geslaagd zijn door het glazen plafond te breken, komen relatief vaak op een 
‘glazen klif’ terecht – topfuncties met een groot afbreukrisico waardoor de 
kans op mislukking groot is (Ryan en Haslam, 2007). Het concept ‘glazen pla-
fond’ is recentelijk ook bekritiseerd. Dit omdat de term de suggestie wekt dat 
er ‘onder’ het glazen plafond geen barrières zouden voorkomen. Nieuwe meta-
foren en concepten zoals labyrinth (Eagly en Carli, 2007), inequality regime 
(Acker, 2006) en leaky pipeline benadrukken de complexiteit en veelheid van 
belemmeringen die vrouwen en allochtonen tegenkomen op alle niveaus bin-
nen een organisatie en in alle fasen van hun loopbaan.
Organisatorische belemmeringen voor de doorstroom van vrouwen en alloch-
tonen binnen organisaties zijn complex en zelden precies te benoemen. Vaker 
vindt er subtiele en indirecte discriminatie plaats die zelfs door de betrokkenen 
niet herkend wordt (Essed, 2005; Puwar, 2004; Landau, 1995; Acker, 1992, 
2006; Benschop, 1996). Organisaties hebben de neiging om onbewust en 
impliciet de bestaande etnische en gender-machtsverhoudingen te reproduce-
ren. Puwar (2004: 32) benoemt dit proces als het ‘somatic ideal: the way the 
whiteness and middle class masculinity is reproduced and circulated through 
practices, systems, representations, customs and behaviour within these orga-
nisations. Whiteness and masculinity is embedded in the character and life 
of organizations’. Essed (2005) benadrukt eveneens het belang van het onder-
zoeken van reguliere organisatiepraktijken op impliciete normatieve processen 
die zij benoemt als cultural cloning: de vaak onuitgesproken voorkeur voor 
een bepaald type werknemer (blank, mannelijk en zonder fysieke beperkingen) 
die gebaseerd wordt op normatieve oordelen over competenties en waarden 
(Essed, 2005: 243).
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Benschop (1996) en Acker (1992, 2006) gebruiken het begrip gendersubtekst 
om de impliciete reproductiedynamiek van de mannelijke norm in organi-
satieprocessen zichtbaar te maken. Benschop (1996) omschrijft het begrip 
gendersubtekst in organisaties als ‘het proces waardoor een systematisch 
gender onderscheid, dat gerelateerd is aan processen van hegemoniale gender-
regulering en dat op dynamische wijze, deels impliciet en deels expliciet naar 
voren komt in sociale praktijken in organisaties, als een dualiteit ge(re)produ-
ceerd wordt via een gelaagd stelsel van arrangementen (uitgangspunten, maat-
regelen en praktijken) op structuur- en handelingsniveau’ (Benschop, 1996: 
89). Deze processen (of arrangementen) hebben betrekking op de organisatie-
structuur en cultuur, de interacties tussen mannen en vrouwen, hun zelfbeeld 
en het beeld dat anderen van hen hebben (Benschop, 1996; Benschop en 
Doorewaard, 1998). Figuur 1 geeft een overzicht van deze vier arrangementen.

Figuur 1. 

Schematisch overzicht 

van arrangementen 

(Benschop, 1996, 

p. 64)

Structuur Cultuur

• Vormgeving arbeid
– Arbeidsinhoud
– Arbeidsvoorwaarden
– Arbeidsomstandigheden

• Allocatie
– Werving/selectie
– Doorstroming/mobiliteit
– Training/opleiding

• Uiterlijke manifestaties
– Symbolen
– Rituelen en gedragscodes
– Verhalen, mythen, helden

• Waarden en normen
• Grondbeginselen

Interactie Identiteit

• Rollen
– Taakgericht
– Sociaal-emotioneel

• Status
– Specifieke statuskarakteristieken
– Diffuse statuskarakteristieken

• Attractie
• Informatie

– Formeel
– Informeel

• Zelfbeeld en perceptie van/op anderen
• Beroepsidentiteit

– Oriëntatie op arbeidsinhoud
– Oriëntatie op combinatie betaalde – onbetaalde 

arbeid

Met de theoretische uitwerking van organisatorische mechanismen die onge-
lijkheid reproduceren in het arrangementenmodel geeft Benschop (1996) een 
breed georiënteerd en praktisch hanteerbaar kader om organisatorische belem-
meringen mee te analyseren. Hoewel dit arrangementenmodel vijftien jaar 
geleden ontwikkeld is, is het model analytisch nog steeds krachtig en rijk. De 
vier verweven dimensies geven een breed zicht op relevante processen en bie-
den bovendien mogelijkheden om nieuwe inzichten te assimileren. Het model 
is oorspronkelijk ontwikkeld om gender-gerelateerde organisatorische proces-
sen zichtbaar te maken, maar blijkt ook – aangevuld met specifieke inzichten 
uit etnische studies – zeer geschikt om etnische barrières mee te analyseren.
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Structurele arrangementen

Bij structurele arrangementen gaat het om de (re)productie van het onder-
scheid tussen mannen en vrouwen, masculiniteit en femininiteit, en autochto-
nen en allochtonen in organisationele regels en processen (Benschop, 1996). 
Ongelijkheid op structuurniveau kan bijvoorbeeld bestaan in de vorm van 
segregatie van banen. Er kan een scheiding bestaan tussen de typen banen die 
bemand worden door mannen, door vrouwen en door autochtonen en alloch-
tonen (Maume, 1999). Daarnaast kan er ongelijkheid bestaan in organisatie-
beleid en procedures, beide afgeleid van besluiten van het senior management 
(bijvoorbeeld werving- en selectiebeleid, promotiebeleid, work-life balance/
parttimewerk). Hierbij kan de houding en opvatting ten opzichte van vrouwen 
en allochtonen een rol spelen (Cross en Linehan, 2006). Ook is het mogelijk 
dat er een bias in de gehanteerde selectieprocedures zit. De methode van testen 
en het type test (bijvoorbeeld Assessment Centers, en het interview), de cultu-
rele achtergrond, de perceptie van de kandidaat die de test ondergaat en ste-
reotype beelden kunnen een rol spelen bij een (onbewuste) ongelijke behande-
ling in selectieprocedures (Hough et al., 2001).

Culturele arrangementen

Op cultuurniveau zijn ook mogelijke barrières voor leden van minderheids-
groepen aan te wijzen. Organisatiecultuur komt tot uitdrukking in uiterlijke 
manifestaties, in de onderliggende waarden en normen en in basisassumpties 
(Benschop, 1996). Een organisatiecultuur bepaalt de ‘mores’ (wat kan en niet 
kan), die een selecterende werking kan hebben. Mensen die zich niet thuis voe-
len in de organisatiecultuur zijn minder snel geneigd carrièrestappen te onder-
nemen en zullen eerder geneigd zijn te vertrekken (Van Vianen en Fischer, 
2004). Ook gaat men in organisaties vaak uit van het fenomeen van de 
‘disembodied worker’ (Acker, 1992). Deze normwerknemer is in de praktijk 
niet gender- en rasneutraal, waardoor vrouwen en allochtonen zich vaak niet 
kunnen identificeren met deze normwerknemer. Dat werpt weer barrières op 
voor vrouwen en allochtonen in organisaties.

Gedrags- en interactiearrangementen

Op gedrags- en interactieniveau kunnen ook barrières bestaan. Zo worden er 
bijvoorbeeld twee typen rollen van werknemers onderscheiden: taakgerichte 
en sociaal/emotionele rollen. Deze rollen kunnen weliswaar in één persoon 
verenigd zijn, maar onderzoek wijst uit dat binnen een groep na verloop van 
tijd roldifferentiatie ontstaat van taakgerichte en sociaal/emotionele specialis-
ten (Benschop, 1996). Uit een analyse van interactieprocessen blijkt onder 
meer dat vrouwen lager scoren in aantallen interacties en dat verschillen voor-
komen in de aard van interacties, die erop wijzen dat vrouwen vaker sociaal/
emotionele rollen vervullen en mannen vaker taakgerichte rollen (Benschop, 
1996). Verder kan de ‘status’ die iemand toegekend krijgt een rol spelen bij 
het wel of niet bestaan van barrières. Hierbij kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen specifieke statuskarakteristieken (bijvoorbeeld ervaring, des-
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kundigheid en opleiding) en diffuse statuskarakteristieken (algemene kenmer-
ken van personen zoals gender of etniciteit) die aan een persoon worden toe-
gewezen (Benschop, 1996). Met andere woorden, als je een leidinggevende 
wordt, dan krijg je meer macht en een hogere status; maar een vrouw of 
allochtoon in diezelfde functie krijgt gemiddeld minder status en bijbehorende 
macht toebedeeld dan een vergelijkbare man, en dat maakt een blanke man 
minder kwetsbaar of machtiger in die rol.

Identiteitsarrangementen

Ook op identiteitsniveau spelen (negatieve) stereotypering en de manier waar-
op mensen tegen zichzelf en anderen aankijken een belangrijke rol. Mensen 
identificeren zichzelf eerder met leden van de eigen groep (Hau Siu Chow en 
Crawford, 2004). Er bestaat een verschil in hoe men aankijkt tegen leden van 
de eigen meerderheidsgroep en tegen leden van een minderheidsgroep. Hierbij 
kan de tokentheorie van Kanter (1977) aangehaald worden. De minderheid 
wordt als een homogene groep gezien waarbij de een zich moet verantwoor-
den voor wat de ander doet. De leden van de meerderheid daarentegen worden 
beschouwd als individuen. De een is dan niet verantwoordelijk voor wat de 
ander doet. Ryan en Haslam (2007) halen de ‘think manager, think male’-
gedachte aan. Dit houdt in dat het zijn van een manager geassocieerd wordt 
met het zijn van een (autochtone) man. Deze ‘think manager, think male’-
gedachte speelt in het hoofd van veel organisatieleden, ook in dat van vrouwen 
zelf, aangezien vrouwen doorgaans gezien worden over minder zelfvertrouwen 
te beschikken dan mannen, zeker op onderwerpen die uitgesproken mannelijk 
zijn (bijv. Palomares, 2009). Ryan en Haslam (2007) bundelen onderzoek 
waaruit blijkt dat vrouwelijke leidinggevenden minder gunstig geëvalueerd 
worden dan mannelijke leidinggevenden, zelfs wanneer ze zich op dezelfde 
manier gedragen. Een mannelijke manager die op een krachtige of assertieve 
manier handelt, wordt gezien als iemand die leiding toont en die zich geschikt 
gedraagt. Vrouwelijke managers die zich op dezelfde manier gedragen worden 
daarentegen als onaanvaardbaar opdringerig beschouwd. Op deze manier 
bevinden vrouwen zich vaak in een ‘lose-lose’-situatie. Wanneer hun gedrag 
het genderstereotype bevestigt, worden ze niet gezien als een geschikte leider, 
en wanneer hun gedrag niet overeenkomt met het genderstereotype worden ze 
niet gezien als een geschikte vrouw (Ryan en Haslam, 2007).

3. De politieorganisatie
Leidinggevenden in een politiekorps worden overwegend binnen het korps zelf 
gerekruteerd. Het regionale politiekorps dat in deze studie centraal staat, had 
gesignaleerd dat er relatief weinig vrouwen en allochtonen doorstroomden 
naar leidinggevende posities. Dit verschijnsel is overigens niet specifiek voor 
het onderzochte korps, het is algemeen bij veel meer politieorganisaties in 
Nederland. Het onderzochte korps had eind 2006 in totaal 1553 medewerkers 
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in dienst. Hiervan was 35 procent vrouw en 5,8 procent allochtoon. De vier 
primaire processen van deze politieorganisatie zijn: 1) opsporing, 2) intake/
service (opnemen van aangiften e.d.), 3) noodhulp (de basispolitiezorg, zoals 
agenten op straat), en 4) handhaving (door wijkagenten). De politieorganisatie 
kent daarbij twee typen functies, te weten executieve en administratief-techni-
sche (AT-)functies. Voor de executieve functies is een politieopleiding nodig. 
De functies binnen de stafafdelingen en overige administratieve functies wor-
den aangeduid als AT-functies. In het ondersteunende deel van de organisatie 
was 21,4 procent van de leidinggevenden vrouw. In de korpsleiding zat tot 
2010 toe geen enkele vrouw of allochtoon. Van de leidinggevenden in het pri-
maire proces was 10,6 procent vrouw. In totaal zijn er door ons zeven alloch-
tone leidinggevenden geteld. Deze diversiteitdata worden niet automatisch in 
een systeem bijgehouden.
Wanneer we naar de actuelere cijfers kijken (van na 2007) zien we een lichte 
groei in het aantal vrouwen en allochtonen op leidinggevend niveau. Eind 
2009 had het betreffende politiekorps 1532 medewerkers in dienst. Het aan-
deel vrouwen bedroeg 36,7 procent en het aandeel allochtonen 6,9 procent. 
Het aandeel vrouwelijke leidinggevenden in het primaire proces is iets gestegen 
naar 14,0 procent. Het aandeel vrouwelijke AT-leidinggevenden is ten opzich-
te van 2006 gedaald naar 13,3 procent.

4. Data en onderzoeksmethoden
Ten behoeve van ons empirische onderzoek hebben we diverse kwalitatieve 
methoden gebruikt. Ten eerste is een documentanalyse gemaakt van interne 
promotieprocedures van uitvoerende naar leidinggevende functies, waaronder 
een subtekstanalyse van competentieprofielen. Subtekstanalyse is een methode 
van data-analyse waarin aandacht besteed wordt aan de vorm en inhoud van 
teksten, alsmede aan de context waarin die inhoud van teksten tot stand komt. 
Subtekstanalyse is gericht op het achterhalen van de onderliggende processen, 
vooronderstellingen en betekenissen, die ervoor zorgen dat de werkelijkheid 
op een bepaalde wijze wordt voorgesteld die nadelig kan zijn voor specifieke 
minderheden in de organisatie (Benschop, 1996).
Ten tweede zijn interviews gehouden met tien vrouwen en allochtonen (drie 
autochtone vrouwen, drie allochtone vrouwen en vier allochtone mannen) op 
uitvoerend niveau. Deze interviews hadden als doel inzicht te krijgen in hoe 
de doelgroep van het diversiteitbeleid aankijkt tegen doorstroming naar een 
leidinggevende functie en welke belemmeringen personen in de doelgroep 
ondervinden of signaleren. De selectie van deze respondenten was gericht op 
een zo representatief mogelijk beeld van uitvoerende functionarissen die in 
aanmerking zouden kunnen komen voor een opleidingstraject naar een lei-
dinggevende functie (vergelijkbare leeftijd en rang, verspreid over verschillende 
onder delen van deze politieorganisatie). De respondenten zijn geselecteerd in 
nauw overleg met de organisatie. Met deze respondenten zijn indi viduele inter-
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views gehouden van ca. twee uur die opgenomen zijn en vervolgens volledig 
getranscribeerd zijn. De interviewuitwerkingen zijn naderhand (ter verificatie) 
naar de geïnterviewden opgestuurd. Een eerste analyse van de interview-
resultaten is besproken met de betrokken respondenten in twee groepsgesprek-
ken.
Ten derde zijn er twee focusgroepen (groepsinterviews) onder leidinggevenden 
gehouden: één met leidinggevende vrouwen (acht deelnemers waaronder één 
allochtone vrouw), en één met leidinggevende allochtone mannen (vier deel-
nemers).4 Deze focusgroepen hadden het karakter van groepsinterviews, met 
als doel inzicht te krijgen in de ervaringen van de deelnemers van hun promo-
tie tot leidinggevende.
In totaal zijn tweeëntwintig vrouwen en allochtonen geïnterviewd. De inter-
views richtten zich op alle vier dimensies van het arrangementenmodel.

5. Resultaten en analyse
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de belangrijkste resultaten van 
de documentanalyse en de (groeps)interviews gepresenteerd.

DOCUMENTANALYSE

Er zijn binnen de documentanalyse twee competentieprofielen onder de loep 
genomen: het competentieprofiel van een teamchef en het competentieprofiel 
van een (hoger geplaatste) afdelingschef.
In het profiel van een teamchef zijn elf competenties opgenomen. Er is bij de 
analyse gekeken naar de bewoordingen waarin die in het profiel omschreven 
staan. In tabel 1 is per competentie weergegeven of de omschrijving ervan 
meer aansluit bij het transactionele (mannelijke) leiderschapsvertoog, of bij 
het transformationele (vrouwelijke) leiderschapsvertoog. Indien er geen duide-
lijke interpretatie van de omschrijving in een van beide vertogen gemaakt kon 
worden, heeft de competentie het label ‘neutraal’ gekregen.

Drie competenties (besluitvaardigheid, individugericht leidinggeven en over-
tuigingskracht) blijken meer transactioneel verwoord te zijn, dus meer manne-
lijk. Vier competenties (betrokkenheid, coachen, inlevingsvermogen en samen-
bindend leidinggeven) zijn meer transformationeel en dus meer vrouwelijk. 
Daarnaast zijn vier competenties (maatschappelijke oriëntatie, probleemanaly-
se, resultaatgerichtheid en samenwerken) bestempeld als neutraal. Het profiel 
van een teamchef lijkt dus wat gender betreft goed in balans. Er blijkt echter 
niets op het gebied van multiculturaliteit opgenomen te zijn in het profiel.
Het profiel van afdelingschef is op dezelfde manier geanalyseerd. Daarin zijn 
tien competenties opgenomen. Het resultaat van onze analyse is te vinden in 
tabel 2.
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Tabel 1. 

Analyse competentie-

profiel Teamchef aan de 

hand van leiderschaps-

stijlen

Competentie Stijl van leidinggeven

Transactioneel Transformationeel Neutraal

Besluitvaardigheid •

Betrokkenheid •

Coachen •

Individugericht leidinggeven •

Inlevingsvermogen •

Maatschappelijke oriëntatie •

Overtuigingskracht •

Probleemanalyse •

Resultaatgerichtheid •

Samenbindend leidinggeven •

Samenwerken •

Totaal aantal 3 4 4

Tabel 2. 

Analyse competentie-

profiel Afdelingschef 

aan de hand van leider-

schapsstijlen

Competentie Stijl van leidinggeven

Transactioneel Transformationeel Neutraal

Besluitvaardigheid •

Betrokkenheid •

Coachen •

Inlevingsvermogen •

Overtuigingskracht •

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit •

Probleemanalyse •

Resultaatgerichtheid •

Samenbindend leidinggeven •

Visie •

Totaal aantal 2 4 4
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We zien dat er voor competenties van de functie van afdelingschef veel over-
eenkomst is met die van de teamchef. Twee specifieke competenties voor afde-
lingschef, ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ en ‘visie’, worden in neutrale 
bewoordingen omschreven. Ook het competentieprofiel van een afdelingschef 
lijkt dus wat gender betreft in balans. Op het gebied van multiculturaliteit mist 
men echter wel iets in het profiel: multiculturele sensitiviteit.

INTERVIEWS

We bespreken nu de meest opvallende resultaten afkomstig uit de individuele 
en groepsinterviews. De interviewvragen zijn opgesteld aan de hand van de 
vier verschillende kwadranten van Benschop (structuur; cultuur; gedrag en 
interactie; identiteit).

Structuur

Allereerst is naar voren gekomen dat de functie van teamchef niet als een echt 
aantrekkelijke functie wordt gezien. Door een groot administratief taken-
pakket blijft er volgens de respondenten maar weinig tijd over voor personele 
zorg. Deze personele zorg is nu juist iets wat vrouwen en allochtonen interes-
sant vinden. Hoewel de competentieprofielen qua gender (transactionele en 
transformationele stijl van leidinggeven) goed in balans zijn, blijkt het in de 
praktijk lastig om de balans tussen de menselijke en de zakelijke kant van de 
functie van teamchef goed te behouden. Qua financiële waardering is het ook 
de vraag of de functie wel aantrekkelijk is gemaakt, aangezien een niet-leiding-
gevende agent indien deze onregelmatige diensten draait vaak meer kan ver-
dienen dan een teamchef. Dit gegeven geldt overigens voor alle uitvoerenden. 
Van vrouwen en allochtonen is bekend dat ze minder rationeel met hun lange-
re-termijnloopbaan bezig zijn (bijv. Tonn en MacGregor, 2009). Met andere 
woorden, veel blanke mannen zullen eerder geneigd zijn om een en ander voor 
lief te nemen in het licht van hun verdere doorstroommogelijkheden na de eer-
ste leidinggevende functie.

Men benoemt ook dat er vrij veel wisseling van teamchefs plaatsvindt. Onder-
staand citaat geeft weer hoe het merendeel van de respondenten dit ervaart:

‘Ik heb in mijn carrière ik denk … al wel twaalf teamchefs versleten. Met 
welke moet ik een band opbouwen? Welke moet ik nou serieus nemen? 
Eentje die komt en die heeft een 180 graden andere denkwijze dan die 
andere … met de één clasht het aan alle kanten … en met die andere is het 
gewoon koek en ei … maar goed … na anderhalf of twee jaar … als je een 
beetje een fijne afstemming hebt is die teamchef weer weg … dan komt er 
weer een andere.’
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Minderheidsgroepen zijn over het algemeen wat gevoeliger voor de sfeer bin-
nen een organisatie (Manpower, 2007). Continuïteit draagt bij aan een pretti-
ge sfeer op een afdeling. De hierboven aangehaalde hoge mate van wisseling 
van teamchefs brengt de continuïteit van een afdeling en daarmee de basis van 
vertrouwen en het opbouwen van een band in gevaar. Een vertrouwde sfeer en 
het voelen van waardering kunnen namelijk stimulerend werken om de stap te 
zetten tot sollicitatie naar een leidinggevende functie. Ook is aangehaald dat 
de hoge mate van wisseling van teamchefs de eventueel eerder gemaakte 
afspraken over carrièreontwikkeling in gevaar brengt. Paradoxaal genoeg lijkt 
dus een snelle doorstroom van personeel in de vorm van veel mutaties op 
teamchefniveau niet bevorderlijk voor de doorstroom van vrouwen en alloch-
tonen. Verder vinden we vrouwen en allochtonen vooral in de basispolitiezorg 
(de agenten op straat). De specialistische functies binnen de Centrale Inlichtin-
gen Eenheid en de Regionale Inlichtingen Dienst worden gedomineerd door 
autochtone mannen. Er kan dus gesteld worden dat er enige segregatie in func-
ties bestaat.

In de interviews is ook de selectieprocedure tot teamchef aan de orde gesteld. 
De geïnterviewde vrouwen en allochtonen hebben het idee dat deze procedure 
over het algemeen goed in elkaar steekt, omdat er gebruik wordt gemaakt van 
diverse selectiemiddelen (voorselectie, sollicitatiegesprekken, inwinnen van 
referenties en een assessment). Wel merkt men op dat de selectiecommissies 
voornamelijk bestaan uit autochtone mannen, aangezien zij nu eenmaal de 
posities domineren die zitting hebben in deze selectiecommissies. Tevens kwam 
uit de interviews naar voren dat er bij afwijzing van een kandidaat niet altijd 
een duidelijke reden wordt gegeven. Er bestaat de mogelijkheid tot een per-
soonlijk gesprek na afwijzing, maar dit moet de kandidaat dan wel zelf initië-
ren. Op deze manier kan men gaan gissen naar de reden en de reden van afwij-
zing betrekken op het vrouw of allochtoon zijn (of juist op het zijn van een 
autochtone man wanneer een vrouw of allochtoon de functie heeft gekregen).

Bij vrouwen speelt verder de factor deeltijdwerk sterk mee. Men ziet leiding-
gevenden die fulltime werken al erg weinig op een afdeling. Mede daardoor is 
het heersende beeld dat een leidinggevende functie niet in deeltijd kan worden 
uitgevoerd. Sommige geïnterviewde vrouwen storen zich aan dit beeld, temeer 
daar de geïnterviewde vrouwen op leidinggevend niveau die in deeltijd werken, 
ervaren dat dit prima te doen is. Wel geven de geïnterviewde leidinggevende 
vrouwen aan dat de langdurige opleidingstrajecten zich slecht verhouden tot 
parttimewerk. Zo is bijvoorbeeld de mogelijkheid om de managementopleiding 
tot teamchef in deeltijd te volgen niet door het regionale korps ingekocht. De 
geïnterviewde vrouwen op uitvoerend niveau hechten waarde aan de zichtbare 
aanwezigheid van een leidinggevende op een afdeling. Deze geïnterviewden 
ervaren dat men de leidinggevenden weinig ziet en daardoor weet de leiding-
gevende vaak niet wat er speelt op een afdeling. Zichtbare aanwezigheid, trans-
parantie en terugkoppeling blijken dus erg belangrijk voor hen.
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Cultuur

Alle respondenten ervaren de cultuur van het regionale politiekorps als prettig. 
Wel wordt ervaren dat niet iedereen bewust omgaat met het feit dat er ook 
mensen met andere normen en waarden binnen de organisatie rondlopen. Het 
referentiekader van waaruit een mens betekenissen geeft aan ervaringen is 
soms anders bij een allochtoon dan bij een autochtoon. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit onderstaand interviewfragment van een allochtone medewerker op uitvoe-
rend niveau:

‘Als ik zeg van nou ik ga dan en dan vijf weken op vakantie, wordt er al 
snel gezegd van oh wat asociaal! Nee dat is helemaal niet asociaal, dat is 
heel sociaal. Dat is voor mij heel belangrijk, want ik bezoek mijn vader, 
mijn moeder, mijn broer, mijn schoonzus, mijn schoonmoeder en mijn 
schoonvader. Ik heb hier een zus en de rest zit daar allemaal. Dus dat is 
niet de vakantie die jij in Spanje viert voor drie weken op de camping aan 
het strand. Want jij vindt dat je drie weken nodig hebt om naar Spanje te 
gaan. En dan is het helemaal niet asociaal dat ik vijf weken wil voor dat-
gene waar jij hier een heel jaar over kan doen. Dat mag ik dan in die vijf 
weken doen. Dus dat is dan helemaal niet heel veel. Het gaat mij er niet 
eens om dat ik mijn zin krijg dat ik die vijf weken kan gaan, maar dat 
mensen het begrijpen en dat ze weten, het is niet asociaal.’

Indien een organisatie wil werken aan diversiteit dient ook rekening gehouden 
te worden met zaken die voor de verschillende diversiteitdoelgroepen belang-
rijk zijn, zodat iedereen in de organisatie zich op zijn of haar gemak en geac-
cepteerd voelt. Het wordt om bovenstaande reden door de allochtone politie-
functionarissen zeer positief bevonden dat men binnen het korps jaarlijks 
aandacht besteedt aan het Suikerfeest. Verder is bijvoorbeeld algemeen bekend 
dat moslims geen varkensvlees eten. Men heeft het idee dat daar bij de catering 
geen rekening mee gehouden wordt, zo blijkt uit het volgende interviewfrag-
ment:

‘Als ik in de kantine kom moet ik nog elke keer vragen … wat is dat voor 
soep, wat zit daar dan in? Ik vind het vervelend om dat aan die vrouw te 
moeten vragen. Want die denkt dan misschien van, oh daar heb je weer 
zo’n Turk staan hoor … dan moet ik het weer uitleggen. Maar wéét dan nu 
inmiddels … wij hebben mensen in de organisatie … die eten geen varkens-
vlees. Dat is voor die mensen ontzettend belangrijk. En het feit dat jij daar 
alleen maar rekening mee zou houden, dat geeft mij een ontzettend goed 
gevoel, dan denk ik ja ik word geaccepteerd, men houdt rekening met mij, 
ik tel echt mee hier.’



48

VROUWEN EN ALLOCHTONEN NAAR DE POLITIETOPNUMMER 3 – MEI/JUNI 2011&

K
im

 G
er

ri
ts

, 
E

ll
en

 v
a

n
 O

o
st

 e
n

 C
el

es
te

 W
il

d
er

o
m

Deze kwestie is door verschillende geïnterviewden benoemd. Tijdens gesprek-
ken met betrokkenen bij ons onderzoek zijn deze opmerkingen aan de orde 
gesteld. Na wat navraag te hebben gedaan bij het externe bedrijf dat de cate-
ring voor het politiekorps verzorgt, bleek dat er al wel bewust rekening gehou-
den wordt met mensen die geen varkensvlees eten. Opmerkelijk was dat de 
doelgroep waarvoor men dit doet hier niet van op de hoogte was.5

Uit de interviews bleek dat sommige (autochtone) medewerkers er nog steeds 
moeite mee hebben dat er andersdenkenden en andersgelovigen in de organisa-
tie aanwezig zijn. Er is dan ook wel eens sprake van bewust of onbewust nega-
tief gedrag ten opzichte van leden van minderheidsgroepen. Zowel uit de inter-
views met allochtonen op uitvoerend als op leidinggevend niveau is gebleken 
dat het politiekorps er tot op heden nog niet in is geslaagd om een verdiepings-
slag te maken in het incorporeren van de verschillende culturen van het korps.

De vrouwelijke leidinggevenden beleven de cultuur anders op leidinggevend 
dan op uitvoerend niveau, zoals blijkt uit het volgende focusgroepfragment:

Respondent X: ‘Als ik kijk naar de werkvloer hebben ze er geen enkel pro-
bleem mee dat ik een leidinggevende vrouw ben. Daar wordt in mijn omge-
ving wel heel positief op gereageerd. Als ik dan kijk naar een aantal man-
nelijke teamchefs naast me dan heb ik soms wel eens het gevoel dat ik 
tegenwoordig als concurrent gezien word. En dat was niet het geval toen 
ik als ‘lief meisje’ binnenkwam, maar pas toen ik liet zien dat ik ook echt 
wel een mening had. Toen werd ik in één keer een harde tante en merkte 
ik ook in één keer een afstand. En dat vind ik best lastig. Toen zag ik 
ineens allemaal hanen om me heen.’
Respondent Y: ‘Ja, ik herken dat wel. En dus niet zozeer bij de groep waar-
aan je leiding geeft, maar met name op het gelijke en het hogere niveau. 
Daar heb je meer last van acceptatie dan bij de groep waaraan je leiding 
geeft.’

Ook is naar voren gekomen dat rang en stand nog steeds erg belangrijk is voor 
hoe er tegen je aan wordt gekeken. Men ervaart dat er weinig ruimte wordt 
gegeven voor de frisse blik van jonge collega’s. De ervaring is dat er nog veel 
waarde gehecht wordt aan anciënniteit en hiërarchie.

Gedrag en interactie

Duidelijk is geworden dat de vrouwen binnen het politiekorps eerder taken 
en functies hebben met een meer sociaal-emotioneel karakter, bijvoorbeeld 
op het gebied van huiselijk geweld, jeugd en zedenzaken. Mannen zitten vaak 
meer op de functies en taakaccenten met een meer taakgericht karakter, bij-
voorbeeld functies binnen verkeer en het arrestatieteam. In deze functies zijn 
de behaalde resultaten meer zichtbaar en meetbaar dan bij de sociaal-emotio-
nele facetten van het vak. In onderstaand interviewfragment gaat een vrouwe-
lijke respondent op uitvoerend niveau hier op in:
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Kijk, iemand die in de surveillancedienst heel veel in het verkeer doet …. 
dat valt meer op dan iemand die wat vaker naar een sociaal geval gaat …. 
wat heel veel tijd kost, maar wat de organisatie niets oplevert. Dus dat is 
minder interessant, maar wel heel belangrijk. Wanneer jij je profileert door 
meer naar dingen te gaan die wat meer in de picture komen, dan val jij dus 
meer op dan dat je naar dat sociale geval zou gaan. Terwijl je misschien net 
zo goed je werk doet als met dat sociale geval maar dan werk je je gewoon 
wat minder in de picture. Maar ja, is dat specifiek vrouw …. ik denk dat 
dat te maken heeft met het type mens …. ik vraag me af of mannen dat 
nou zo bewust doen …. ik weet het niet.
– Ja, het hoeft natuurlijk ook niet bewust te zijn ….
Ja, over het algemeen zijn vrouwen natuurlijk wat socialer …. in zijn alge-
meenheid genomen …. dus zal hun interesse daar meer liggen. Dus als je 
je minder in de picture werkt …. Ja, dan ben je niet zo duidelijk in beeld …. 
en als je niet zo duidelijk in beeld bent …. Ja, waarom zou men diegene 
dan kiezen ….

Door de verzakelijking van de publieke sector dienen er steeds meer ‘harde 
cijfers’ richting het ministerie gerapporteerd te worden. Hierdoor kan de 
indruk ontstaan dat de harde, meer tastbare kant van het vak hoger gewaar-
deerd wordt dan de sociale kant.

In de interviews kwam verder heel duidelijk de bescheidenheid van vrouwen 
en allochtonen naar voren. Vrouwen stelden zich over het algemeen relatief 
bescheiden op over hun eigen competenties en vaardigheden. Bij allochtonen 
heeft dit vaak met hun culturele achtergrond te maken. Tussen allochtonen en 
autochtonen is een heel duidelijk verschil te bemerken in verwachtingen over 
en weer. Nederlanders zullen zichzelf sneller verkopen. De mediterrane men-
sen hebben van huis uit meegekregen zich vooral niet te veel op de borst te 
kloppen. Daar komt bij dat de geïnterviewde vrouwen en allochtonen het 
gevoel hebben dat ze, met name in het begin, kritischer beoordeeld worden. 
De ervaring is dat men als vrouw of allochtoon impliciet een andere status toe-
gekend krijgt. Vrouwen en allochtonen voelen dan ook een soort prestatie-
druk. Dat kan tot gevolg hebben dat ze een zwaardere afweging maken om de 
stap te zetten naar leidinggeven. Uit de interviews met vrouwen en allochtonen 
op leidinggevend niveau is gebleken dat meer gesprekken en stimulering voor 
hen de stap van uitvoerend naar leidinggevend niveau hadden kunnen versnel-
len.

Identiteit en persoonlijkheid

De geïnterviewde vrouwen en allochtonen ervaren dat er bij sommige collega’s 
bepaalde beelden en verwachtingen bestaan over hun gedrag. Men ervaart dat 
gemakkelijk gedacht wordt dat een allochtone collega wel iets kan afhandelen 
wat te maken heeft met allochtonen. Dat is niet waar het in het hele thema 
diversiteit en het beoogde doel van ‘multicultureel vakmanschap’ om draait. 
De vrouwen op zowel uitvoerend als leidinggevend niveau ervaren dat, wan-
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neer ze zich van hun ‘minder sociale’ kant lieten zien, ze werden aangesproken 
op hun vrouwelijkheid:

Ik heb niet het gevoel dat ze continu anders naar me kijken. Ik heb wel af 
en toe dat een mannelijke teamchef en ik precies dezelfde beslissing hadden 
genomen. En over hem wordt dan gezegd van, nou dat is iemand met bal-
len en ik was dan een bitch. En dan denk ik van ja, daar zit dan toch wel 
180 graden emotieverschil in. Maar goed, daar ga ik dan maar boven 
staan, want daar draai ik dan wel lang genoeg voor mee. Maar dat is wel 
het verschil.

Hier kan er dus weer teruggegrepen worden op de verwachtingen en stereo-
type beelden die men heeft ten opzichte van het gedrag van mannen en vrou-
wen en ten opzichte van het gedrag van een leider (‘think manager, think 
male’). Het gevolg hiervan is vaak dat vrouwen in een ‘mannenwereld’ zich 
gaan aanpassen aan de omgeving. Dit blijkt uit onderstaand interviewfrag-
ment van het groepsinterview met de vrouwelijke leidinggevenden:

Respondent X: Ja, je ziet een beetje haantjesgedrag, en dan heb je, tenmin-
ste ik heb dat, de neiging om een beetje mee te gaan in dat haantjesgedrag. 
Maar ik wil daar eigenlijk gewoon zitten als mezelf. Ik ben zoals ik ben.
Respondent Y: Ik hoor dit soort dingen wel vaker. Je moet wel oppassen 
dat dit beeld niet bepalend gaat worden voor haar verdere ontwikkeling. 
Misschien moeten we als organisatie wel aan coaching gaan denken, in 
ieder geval om te zorgen dat ze geen last heeft van dat gedrag en dat het 
haar verdere carrière niet belemmert.

Dat vrouwen in een ‘mannenwereld’ zich gaan aanpassen aan de omgeving is 
vanuit de vrouw en vanuit de organisatie gezien niet wenselijk, aangezien het 
doel van diversiteitmanagement juist is dat er ruimte is voor veel verschillende 
soorten denkwijzen en gedrag.

6. Conclusies en aanbevelingen
Het arrangementmodel van Benschop (1996) heeft een grote variëteit aan bar-
rières zichtbaar gemaakt die zowel vrouwen als allochtonen kunnen ervaren 
bij de doorstroom naar een leidinggevende functie binnen een regionaal poli-
tiekorps. Het betreffende korps lijkt geen uitzondering te zijn als het gaat om 
de gebrekkige doorstroom van vrouwen en allochtonen op landelijk niveau. 
Mede ook op basis van soortgelijk recent onderzoek (Boogaard en Rogge-
band, 2010; Van Duin en Van der Zee, 2010; Gonzales, 2010) concluderen 
we dat de ervaringen van medewerkers met (veelal onbewuste) discriminatie, 
zoals hier gerapporteerd, veel vaker zijn voorgekomen en vermoedelijk vaker 
zullen voorkomen indien ze niet bewust tegengegaan of voorkomen worden, 
zeker nu ook bij de vorming van de nieuwe, grotere politieorganisaties.
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AANBEVELINGEN VOOR ACTIE

Wat bevelen we aan om een betere doorstroom van vrouwen en allochtonen 
van uitvoerend naar leidinggevend niveau te garanderen? Hieronder worden 
de belangrijkste aanbevelingen uiteengezet (in tabel 3 staat de volledige set). 
Deze aanbevelingen zijn allemaal – met instemming – gepresenteerd aan de lei-
ding van het onderzochte regionale politiekorps, en sommige ervan blijken nu 
al verbluffend eenvoudig geïmplementeerd te zijn; andere (b)lijken taaier. 
Kernwoorden die op deze set van aanbevelingen van toepassing zijn, zijn 
transparantie, communicatie en informatie. De aanbevelingen zijn, zoals in 
tabel 3 te zien is, ingedeeld naar stakeholders. Dit biedt een handvat voor 
organisaties om concreet met diversiteit aan de slag te gaan. Veel van de in 
tabel 3 genoemde aanbevelingen kunnen ook voor andere organisaties nuttig 
zijn: als basis voor eigen toepassing en doorontwikkeling.

Tabel 3. Aanbevelingen voor diversiteitmanagementpraktijken

Onderwerp Aanbeveling

Hoger management (strategisch niveau)

Steun/visie vanuit de top Draag uit dat diversiteit belangrijk is. Indien gewerkt wordt aan diversiteit, draag dat dan actief uit, laat zien wat 
gedaan wordt. 

Diversiteit als beleidspunt 
hoog op de agenda

Daadwerkelijk actie ondernemen (fte inzetten) en het niet bij papieren plannen laten. Eindverantwoordelijkheid 
bij één persoon neerleggen. 

Leidinggeven in deeltijd Draag uit dat parttimewerk op leidinggevend niveau tot de mogelijkheden behoort en dat dit een geaccepteerde 
manier van het invullen van een leidinggevende positie is.

Flexibiliteit en creativiteit 
bij functie-invulling

Het is belangrijk dat een organisatie zich flexibel opstelt om vrouwen binnen te halen en binnen te houden. Maak 
dingen bespreekbaar en kijk naar mogelijkheden op het gebied van deeltijdwerk op alle leidinggevende niveaus, 
duobanen en thuiswerkplekken. 

Aantrekkelijkheid functie
• Inhoud

• Financiële waardering

Maak en houd een leidinggevende functie aantrekkelijk. Bepaalde standaard administratieve handelingen door 
een administratieve kracht laten verrichten, waardoor de teamchef (operationeel leidinggevende) meer tijd over-
houdt voor coachend leiderschap. Hierdoor is meer tijd voor het personeel (stimulering) beschikbaar. 

Houd het loongebouw onder de loep om te controleren of de functie financieel wel aantrekkelijk wordt neergezet. 

Continuïteit waarborgen Zorg voor continuïteit van leidinggevenden op een afdeling. Stel minimale functietermijnen vast.

Plaatsing van leidinggevenden 
in opleiding/nieuwe leiding-
gevenden

Beter kijken waar ‘leidinggevenden in opleiding’ geplaatst worden. Hierbij rekening houden met het organisatie-
breed creëren van diversiteit, maar de nieuwe leidinggevende moet ook op een ‘veilige’ werkplek terechtkomen. 

Cultuuromslag De term en de doelstellingen van diversiteitmanagement introduceren en toelichten op de werkvloer. Geef goede 
uitleg aan de hele organisatie waarom bepaalde keuzen op het gebied van diversiteit gemaakt worden.

Trainingen leidinggevenden Maak de mensen in de organisatie bewust van elkaars cultuur en uitgangssituatie. Een eerste stap hierbij is 
bewustwording creëren onder de leidinggevenden. Dit kan gerealiseerd worden door een diversiteitmodule binnen 
een training voor leidinggevenden te integreren.
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Onderwerp Aanbeveling

Hoger management (strategisch niveau)

Aandacht voor culturele 
identiteit

Binnen een organisatie naast de ‘normale’ Nederlandse feestdagen als Kerst, jaarlijks aandacht hebben voor 
culturele initiatieven zoals het Suikerfeest.

HR/P&O-afdeling

Selectieprocedure
• Monitoren promotie-

procedures

Houd bij wie per keer solliciteert. Daarbij zal per stap in het selectieproces moeten worden bekeken wie succesvol 
door elke stap van de procedure komt. Indien gebruik wordt gemaakt van een assessment is aan te bevelen het 
gehanteerde assessment (bij het externe bureau) te testen op een eventuele diversiteitbias.

• Selectiecommissie 
divers van samenstelling

Er zal gelet moeten worden op het feit dat de selectiecommissie divers van samenstelling is (ook vrouw en/of 
allochtoon). Daarnaast is voldoende training van de commissieleden nodig, ook op het gebied van diversiteit.

• Multiculturele competenties Een competentie ‘multiculturele diversiteit van gender en etniciteit’ opnemen in de competentieprofielen van 
leidinggevenden.

• Systeem afwijzing na 
sollicitatie

Het initiatief voor een gesprek na afwijzing bij de organisatie neerleggen en standaard een persoonlijk gesprek 
inplannen met de afgewezen kandidaat. 

Competentieprofielen Alle competentieprofielen op cruciale posities binnen de organisatie onder de loep nemen door middel van 
subtekstanalyse (controleren op een eventuele bias). 

Inzetten multiculturele 
competenties

Benoem functies en plekken waar diversiteit een toegevoegde waarde heeft en ga hier in de selectieprocedure 
op sturen. Pas meer multiculturele competenties in vacatures toe waar dergelijke expertise gewenst is. 

Opleidingen Bied de mogelijkheid aan om de opleidingen behorende bij managementtrajecten in deeltijd te volgen.

Studieverlof Zorg bij langdurige opleidingen voor een dag studieverlof per week.

Coaching van minderheids-
groepen

Bied een vorm van coaching aan (op de achtergrond) om ervoor te zorgen dat een lid van een minderheidsgroep 
tussen de grote meerderheid zichzelf blijft en zich goed staande kan houden in de groep.

Diversiteit in MIS 
(Management Informatie 
Systeem)

Zorg voor een registratie van vrouwen en allochtonen op leidinggevend niveau en hun loopbaanontwikkeling 
zodat effectief beleid ontwikkeld, geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Tevens diversiteitinformatie opnemen 
in de managementrapportages. 

Tactisch en operationeel leidinggevenden

Stimulering, waardering en 
actieve benadering 

Vrouwen en allochtonen hebben (i.v.m. bescheidenheid) extra stimulering en waardering nodig. Zorg voor regel-
matig terugkerende stimuleringsgesprekken tussen deze minderheidsgroeperingen en hun leidinggevenden.

Vrouwelijke en allochtone 
instromers monitoren 

Vrouwen en allochtonen die binnenkomen monitoren. Voer halfjaarlijkse gesprekken betreffende de mogelijk-
heden en barrières en belemmeringen voor doorstroom binnen de organisatie.

Bewustwording/
cultuurverandering

Maak de mensen in de organisatie bewust van elkaars cultuur en uitgangssituatie. De leidinggevenden moeten 
dit overbrengen op de werkvloer.
Ook vrouwen en allochtonen bewust maken van het feit dat ze meer voor zichzelf mogen opkomen.

Verdeling opleidingen Vermijd willekeur bij het toebedelen van opleidingen en verbind bepaalde regels aan het doen van opleidingen.

Projectgroep Gedrag

Netwerkdiversiteit Zorg dat binnen een bestaand netwerk (diversiteit) vrouwen en allochtonen op zowel uitvoerend als leiding-
gevend niveau vertegenwoordigd zijn (kweken van vertrouwen, leidinggevenden als voorbeeldrol).
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Structuur

Aangezien de functie van teamchef niet als een echt aantrekkelijke functie 
wordt gezien, bevelen we aan om bepaalde standaard administratieve hande-
lingen (dossiers) door een administratieve kracht te laten verrichten, waardoor 
de teamchef meer tijd overhoudt om aanwezig te zijn voor de medewerkers. 
Tevens is aanbevolen om de beloningsstructuur onder de loep te nemen. Dit 
vanwege het feit dat men als agent op uitvoerend niveau, bij veel onregelmati-
ge diensten, meer kan verdienen dan een teamchef.
Aangezien men een snelle wisseling van teamchefs ervaart, is waarborging 
van continuïteit op de afdeling – en dan vooral waarborging van eerdere loop-
baangerelateerde afspraken – belangrijk. Daarom is onder andere aanbevolen 
om minimale functietermijnen voor de teamcheffuncties vast te stellen. Met 
andere woorden, doorstroom kan zichzelf ook in de staart bijten!
Er bestaat binnen het politiekorps enige segregatie in functies. Men ervaart 
ook dat er weinig tot geen mogelijkheden voor opleidingen zijn. Opleidin-
gen zijn vaak functiegericht en niet gericht op de langetermijnontwikkeling. 
Aangeraden is om de studieverlofdag vast te houden, aangezien dit positief 
bijdraagt aan de keuze tot het zetten van de volgende loopbaanstap bij mensen 
met zorgtaken (veelal vrouwen). Verder is het belangrijk dat op meer plek-
ken waar de multiculturele expertise goed ingezet kan worden (functies bij 
opsporing als CIE, RID) bewust diversiteit gecreëerd wordt. Meer maatwerk 
in opleiding en meer kijken naar vaardigheden biedt kansen voor de minder-
heidsgroepen. De ervaringsachterstand in bepaalde functiegebieden wordt 
geringer door multiculturele competenties in vacatures toe te passen waar 
dergelijke expertise gewenst is.
Uit de documentanalyse is gebleken dat de competentieprofielen qua gender 
goed in balans zijn. Maar binnen het profiel is niets opgenomen over kennis 
en gevoel voor culturele diversiteit van gender en etniciteit. Daarom is aan-
bevolen om dit toe te voegen aan alle leiderschapsprofielen.
Verder bestaan de selectiecommissies voornamelijk uit autochtone mannen. 
Om een diverser beeld te krijgen en meer vertrouwen betreffende gelijke kan-
sen te kweken, is het raadzaam om selectiecommissies divers van samenstel-
ling te laten zijn. Daarnaast is de ervaring dat er bij afwijzing niet altijd een 
even duidelijke reden wordt gegeven. Aanbevolen wordt om standaard een 
persoonlijk gesprek in te plannen met de kandidaat en het initiatief voor dit 
gesprek bij de organisatie neer te leggen. Eventuele frustratie kan zo voorko-
men worden. Ook kan dit gesprek dienen als ‘ontwikkelgesprek’: om het voor 
de kandidaat makkelijker te maken om eventueel opnieuw te solliciteren. 
Verder is het belangrijk om promotieprocedures te monitoren op diversiteit.
Volgens de meeste vrouwen op uitvoerend niveau zijn een leidinggevende 
functie en het werken in deeltijd niet goed te combineren. Opvallend is dat de 
leidinggevende vrouwen ervaren dat hun functie wel goed in deeltijd te doen 
is. Belangrijk is dat dit laatste beeld vanuit de top van de organisatie uitgedra-
gen wordt. Het is tevens relevant om te zoeken naar creatieve mogelijkheden 
om mensen flexibeler in te zetten, bijvoorbeeld mensen met zorgtaken die in 
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deeltijd werken. Gedacht kan worden aan het mogelijk maken van leiding-
geven in deeltijd op alle niveaus binnen de organisatie en het creëren van duo-
banen op uitvoerend en leidinggevend niveau.

Cultuur

De cultuur van het betreffende politiekorps wordt als prettig ervaren. Wel 
ervaart men dat er qua bewustwording van disfunctionele patronen nog wel 
een slag te maken is. Indien een organisatie wil werken aan diversiteit, moet 
rekening worden gehouden met zaken die voor de verschillende diversiteit-
doelgroepen belangrijk zijn, zodat iedereen in de organisatie zich geaccep-
teerd voelt. Zorg met culturele initiatieven ervoor dat de doelgroep hiervan 
op de hoogte is.6 De vrouwelijke leidinggevenden beleven de korpscultuur 
heel anders op leidinggevend dan op uitvoerend niveau. Ze worden naar hun 
gevoel anders behandeld door hun collega-leidinggevenden. Het is dus de cul-
tuur op de werkvloer die doorstroom belemmert. In de politieorganisatie zal 
de term diversiteitmanagement beter geïntroduceerd moeten worden. Men 
heeft het in de top al wel over diversiteitmanagement, maar op de werkvloer 
wordt nog veel gesproken over positieve discriminatie (discrepantie).
Binnen de politieorganisatie wordt veel waarde gehecht aan anciënniteit en 
hiërarchie. Organisatieleden zullen bewust gemaakt moeten worden van 
elkaars cultuur en uitgangssituatie. Een eerste stap hierbij is bewustwording 
en sensitiviteit op het gebied van gender en etniciteit creëren onder de leiding-
gevenden. De bewustwording kan gerealiseerd worden door een diversiteit-
module in een bestaand leiderschapsprogramma te integreren.

Gedrag en interactie

Binnen het politiekorps dat centraal staat in deze casestudie bestaat het beeld 
dat er over het algemeen een verschil in type taakaccent is tussen mannen 
(meer taakgeoriënteerd) en vrouwen (meer sociaal-emotioneel georiënteerd). 
Een taakgeoriënteerde rol levert meer zichtbare en meetbare resultaten op. 
Dit kan de indruk wekken dat de harde, meer tastbare kant van het vak hoger 
gewaardeerd wordt dan de sociale kant. Belangrijk is daarom dat men aan-
dacht blijft houden voor de sociale kant van het politievak, aangezien het 
bestaande beeld over het leggen van de nadruk op cijfers kan zorgen voor een 
bepaalde ongewenste cultuur.
Over het algemeen stellen vrouwen zich wat onzekerder op dan mannen en 
ook mensen die behoren tot etnische minderheden stellen zich vaak bescheiden 
op. Daarnaast hebben vrouwen en allochtonen vaak het gevoel dat ze kriti-
scher beoordeeld worden. Daarom hebben ze extra stimulatie en bevestiging 
nodig voordat ze de stap zetten naar leidinggeven. Vrouwen en allochtonen 
die nu op leidinggevende posities zitten, zeggen achteraf dat ze deze stap snel-
ler hadden durven zetten als ze meer waardering en stimulans hadden gekre-
gen. Aanbevolen wordt daarom veel energie te steken in het tonen van waar-
dering en het geven van bevestiging en stimulering. Deze stimulering (door 
middel van gesprekken) zal niet incidenteel maar structureel moeten plaats-
vinden.
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Identiteitsniveau en persoonlijkheid

Door bestaande beelden en verwachtingen over gedrag van vrouwen en alloch-
tonen gaan vrouwen en allochtonen in een ‘autochtone mannenwereld’ zich 
aanpassen aan de omgeving. Dit is vanuit het doel van diversiteitmanagement 
juist niet wenselijk. Om te zorgen dat ze zichzelf blijven en niet meegaan in 
gedrag waar ze zich niet prettig bij voelen, is het goed dat leden van minder-
heidsgroepen op leidinggevende posities een vorm van coaching aangeboden 
kan worden.

CONCLUSIE

Het arrangementenmodel van Benschop wijst op een aantal onzichtbare door-
stroombarrières voor vrouwen en allochtonen bij de politie. Op papier lijkt 
het bij het onderzochte korps redelijk goed te gaan, zoals de documentanalyse 
heeft laten zien. Ook heeft het de voorgaande jaren niet ontbroken aan actief 
doorstroombeleid. Toch blijkt een gender- en etnisch neutrale doorstroming 
nog niet gerealiseerd. Om de gesignaleerde diversiteitonvrede – die breder leeft 
binnen de politie dan alleen in dit korps – het hoofd te bieden, zou men naast 
de specifieke aanbevelingen (tabel 3) meer gerichte, niet-vrijblijvende coaching 
en leiderschapstrajecten kunnen aanbieden. Hiermee wordt dan beoogd de 
diversiteit van de politietop in versneld tempo te vergroten.
Zeker nu de politie op landelijk niveau gereorganiseerd gaat worden en er tien 
nieuwe regionale eenheden komen, is het essentieel om diversiteit- en door-
stroombeleid helderder en concreter in te bedden in de structuur en cultuur 
van deze nieuwe eenheden. Pas met een meer evenredig aandeel vrouwen en 
allochtonen in politiemanagementfuncties zal de maatschappelijke meerwaar-
de van het nieuwe systeem beter tot zijn recht komen!

Noten

1.  Tekenend is de weigering in 2009 van twee korpsen om de voorgedragen 
vrouwelijke kandidaat voor de functie van korpschef te accepteren. De 
minister haalde bakzeil en benoemde twee mannen (NRC, 31 mei 2009).

2.  Allochtone leidinggevenden zijn een nog grotere uitzondering in politieor-
ganisaties. In totaal werken er 6,4 procent allochtonen bij de Nederlandse 
politie. Cijfers over het aandeel allochtonen in leidinggevende posities in 
Nederlandse korpsen zijn ons onbekend. Mede n.a.v. het VU-seminar 
‘Diversity within police organizations’ georganiseerd door promovenda 
Anne R. van Ewijk op 13 december 2010 zal daar hopelijk meer helderheid 
in komen.

3.  Roberson en Jeong Park benadrukken dat het aandeel allochtone leiding-
gevenden wel boven een bepaald niveau moet stijgen, zodat allochtonen 
binnen de organisatie niet als ’token’ door het leven gaan.

4.  Ten tijde van het onderzoek had de organisatie zeven allochtone leiding-
gevenden, waarvan zes mannen. Allen hebben hun medewerking aan de 
focusgroep toegezegd, maar twee mannelijke leidinggevenden waren helaas 
op het laatste moment wegens een spoedgeval verhinderd.
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5.  Inmiddels is hierin bij dit korps verbetering gekomen en heeft men in de 
kantine bij de gerechten symbolen opgehangen (rund, vis, kip, schaap, var-
ken, vegetarisch). Dit heeft al navolging gevonden in andere korpsen.

6.  Dit klinkt vanzelfsprekend, maar er zijn goed opgezette programma’s, bij-
voorbeeld die van de Stichting Talent aan de Top, waarvan actieve vrou-
wen in de formeel aangesloten organisaties toch niets of nauwelijks iets 
merken.
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