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De Blauwe Familie 

De documentaire De Blauwe Familie heeft indringend en aangrijpend laten zien hoe discriminatie en 

uitsluiting binnen de politie er uit ziet en welk persoonlijk leed het met zich meebrengt. Er naar kijken 

deed al pijn, laat staan als het je overkomt. U heeft, net als wij, met betrokkenen uit de documentaire 

gesproken. Voor zover het nog niet duidelijk was; er komt discriminatie en uitsluiting voor in ons korps 

dat soms zo verweven is in gedrag en groepsdynamiek dat het een structureel probleem is. En dat is 

onacceptabel. We hebben ons hier expliciet over uitgesproken - ook in de media - en zijn vastberaden 

om dit te veranderen. We gaan hierover actief en transparant het debat aan, intern en extern, zoals bij 

het ronde tafel gesprek met de Kamer op 5 juli en afgelopen 30 augustus in De Balie.1 

 

Aan de Balie… 

Tijdens deze sessie in De Balie viel iets op. Enerzijds was er een gesprek tussen een aantal collegae 

met hun eigen ervaringen en opvattingen. Een constructief gesprek waar naar elkaar werd geluisterd, 

wederzijds begrip bleek en men van elkaar wilde leren om te herkennen, erkennen en te verbeteren. 

Een gesprek waarbij het gevoel overheerst dat als we dit breed gaan voeren, de gewenste 

verandering binnen de politie gerealiseerd kan worden. Een gesprek dat we stimuleren opdat het 

overal binnen ons korps gevoerd wordt. Nu en in de toekomst. Anderzijds was er een heftig betoog 

incluis aantijgingen richting de politie met als ondertoon ongeduld, wantrouwen en boosheid. Kijkend 

naar de pijn van de betrokken dienders een zeer begrijpelijke opstelling. Maar het deed ook beseffen 

dat voor sommigen, welke inspanning de politie ook levert of nog gaat leveren, het altijd onvoldoende 

gaat zijn. Het kwaad is voor een deel al geschied… De sessie in De Balie was voor ons in meerdere 

opzichten waardevol… 

 
Realisme 
Bovenstaand besef wordt ook gevoed door de realisatie dat discriminatie en racisme nooit geheel uit 

de samenleving kunnen worden verbannen. Deze tijden van grote maatschappelijke vraagstukken en 

polarisatie werken wat dat betreft niet mee. Dat laat onverlet dat we met onze beweging Politie voor 

Iedereen het aantal misstanden binnen ons korps uiteindelijk zo klein mogelijk willen laten zijn. Het 

ironische hierbij is dat de eerste ‘tastbare resultaten’ van Politie voor Iedereen in eerste instantie 

eerder een toename van meldingen, signalen zou kunnen zijn in plaats van een afname. We zijn 

immers met een beweging bezig van herkennen, erkennen, bespreekbaar maken, optreden en 

herstellen. Uit de taboesfeer halen. We zoeken de pijn op. Maar het is en blijft mensenwerk. Er is 

geen organisatie, geen land, waar discriminatie en racisme niet voorkomen. Het zou 

onze ontwikkeling naar een Politie voor Iedereen helpen als er niet bij elk (nieuw) signaal meteen 

wordt geconcludeerd dat onze aanpak niet werkt. 

 
Doel 
Kort gesteld; een afname van misstanden, geen (gevoel van) straffeloosheid meer, een politie voor 

iedereen. En ja, dat vergt een leiding die niet wegkijkt. En een registratie waarmee we beter in staat 

zijn om de aard en omvang van discriminatie, racisme en ongewenste omgangsvormen binnen het 

korps inzichtelijk te krijgen. En aanpassingen binnen ons sanctiestelsel. Het vraagt inspanningen van 

ons allemaal. 

We willen de zweem van straffeloosheid wegnemen waarbij wij niet meegaan met de opvatting van 

sommigen dat normeren altijd ontslag betekent. Feiten en omstandigheden worden meegewogen bij 

de strafbepaling. Ons nieuwe sanctiestelsel kent duidelijke procedures waardoor de uiteindelijke 

sanctie goed te verantwoorden en uit te leggen is. 

 

                                                           
1 De videoregistratie van die bijeenkomst kunt u terugzien onder deze link: https://debalie.nl/programma/een-politie-
voor-iedereen-een-avond-over-diversiteit-30-08-2022/ 

https://debalie.nl/programma/een-politie-voor-iedereen-een-avond-over-diversiteit-30-08-2022/
https://debalie.nl/programma/een-politie-voor-iedereen-een-avond-over-diversiteit-30-08-2022/
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Politie voor Iedereen 

Veiligheid buiten begint bij veiligheid binnen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich kunnen 

uitspreken. Ook al die duizenden nieuwe collega’s die de komende jaren binnenstromen. Er is een 

actieve beweging gaande in de gehele politieorganisatie die gericht is op een meer diverse instroom, 

een verbeterde aanpak van discriminatie en veilige en inclusieve teams. De meest actuele aanpak is u 

vorig jaar gepresenteerd in het Realisatieplan Politie voor Iedereen. Hierbij een korte update. Het 

Expertise Centrum Aanpak Discriminatie Politie (ECAD-P) is nu op sterkte met de aanstelling van 4 

discriminatierechercheurs. Het centrum werkt op dit moment uit hoe eenheden ondersteund kunnen 

worden bij het opvolgen van meldingen en aangiftes van discriminatie. Onverminderd is de politie 

bezig met het traject rondom professioneel controleren: het handelen conform het handelingskader 

(richtlijn CRM) en het tegengaan van etnisch profileren, waaronder de analyse van de gegevens in de 

ProCo functionaliteit met CBS en de trainingen met VR brillen. We onderzoeken het effect van onze 

inspanningen onder andere via het herhaalonderzoek van de politieacademie naar de bekendheid van 

het handelingskader en het promotie onderzoek naar het effect van de simulaties met VR brillen. 

Daarnaast profiteren we van ons Netwerk Divers Vakmanschap en Bondgenoten (NDV) dat bestaat 

uit meer dan 1000 politiemensen die hun persoonlijke kennis en kennis en expertise delen en advies 

geven over culturen, religies, leefstijlen, genderidentiteit en seksuele gerichtheid aan collega’s uit alle 

onderdelen van de organisatie.  

Bovenstaande levert al positieve resultaten op waar we verder op kunnen bouwen. Deze resultaten 

presenteren we in de halfjaarberichten aan de Kamer en onze Jaarverantwoording.  

 

Coördinator Aanpak uitsluiting, racisme & discriminatie 

Onze onlangs aangestelde landelijk coördinator Aanpak uitsluiting, racisme & discriminatie werkt het 

thema veilige en inclusieve teams uit het realisatieplan Politie voor Iedereen dieper uit en gaat extra 

acties in gang zetten. Hij stelt een plan van aanpak op dat de Kamer krijgt toegestuurd voor het 

commissiedebat op 20 oktober. In dit plan van aanpak komen vier lijnen terug: 

1. expliciteren en uitdragen van de norm op het gebied van racisme en discriminatie; 

2. vernieuwen van de sanctioneringssystematiek; 

3. functioneren als raadgever bij verzoening en herstel in concrete casuïstiek; 

4. functioneren als raadgever bij de intensivering van leiderschapsontwikkeling, gericht op het 

effectief begrenzen van ongewenst gedrag. 

 

Externe blik 

Wij hechten aan een externe, frisse blik op onze beweging en aanverwante zaken. Onze Raad van 

Advies en Inspiratie voor Politie voor Iedereen is wat dat betreft al goud waard. Zij geeft indringend 

advies op onze aanpak en heeft rechtstreeks toegang tot de top van de organisatie om hen aan te 

spreken. Bij het opstellen van het plan van aanpak door onze landelijke coördinator wordt ook invulling 

gegeven aan de moties om maatschappelijke organisaties te betrekken en lering te trekken uit recent 

onderzoek naar de vertrek redenen van aspiranten en jong-afgestudeerden. Goed om te melden is dat 

er separaat een plan van aanpak in de maak is dat specifiek ingaat op het voorkomen van onnodige 

uitstroom van aspiranten en jong-afgestudeerden. Daarin geven we opvolging aan de aanbevelingen 

van het onderzoek waarvoor de politie zelf in 2020 opdracht heeft gegeven en dat is uitgevoerd door 

Saniye Çelik (hogeschool Leiden). De beide plannen worden op elkaar afgestemd. 

 

Ook bij de klachtafhandeling is er een externe blik. Op dit moment is het al zo dat wanneer de klager 

geen vertrouwen heeft in de klachtafhandeling door de politie zelf, de klacht voorgelegd wordt aan een 

onafhankelijke externe klachtencommissie waarvan de leden door de minister zijn benoemd op advies 

van de betrokken regioburgemeester en hoofdofficier van justitie. Het advies van deze commissie 

wordt vrijwel altijd opgevolgd. Is de klager dan nog niet tevreden dan kan de klager zijn klacht 

voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Het overgrote deel van de klachten komt echter niet zover 

omdat al eerder tot een oplossing is gekomen waar de klager zich in kan vinden. Zoals bekend doet 

op dit moment de Inspectie van JenV onderzoek naar verbetering van de klachtbehandeling door de 

politie. Hierbij gaat de Inspectie JenV ook na hoe de politie de aandachtpunten meeneemt die de 

Nationale Ombudsman vorig jaar signaleerde in zijn onderzoek naar klachtbehandeling door de politie. 

 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/onderzoeken/PK-Politie
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Control Alt Delete heeft met de voorzitters van de politievakorganisaties een Letter of Intent opgesteld 

die wij zien als enerzijds een bevestiging van de reeds langjarig ingezette lijn en daarnaast een 

oproep om deze met kracht voort te zetten en aan te vullen met name waar het specifiek de aanpak 

van racisme en discriminatie betreft. Daaraan hebben wij ons met volle overtuiging verbonden. 

 

Samengevat 

Discriminatie en racisme zit helaas diep verankerd in onze samenleving. En daarmee, als uitvloeisel 

ook in de politieorganisatie. Het is onze taak om politiemensen zo te selecteren, te vormen en te 

helpen om zich als politiefunctionaris te professionaliseren in houding en gedrag om discriminatie en 

racisme in de samenleving te bestrijden en zich hier ook zelf niet schuldig aan te maken. Binnen en 

buiten de politie. We hebben hier allemaal iets in te doen; niet alleen leidinggevenden, maar alle 

65.000 collega’s. Alleen op die manier worden we, zoals Frans Geraedts het tijdens de sessie in De 

Balie verwoordde, een anti discriminatoire actor. Gelet op de bijzondere positie van de politie in onze 

samenleving mag, nee moet u van ons verwachten dat juist wij alle zeilen bijzetten om dat te bereiken. 

Om een politie voor iedereen te zijn. En dat is wat we doen. Ondanks dat er windstromen zijn in de 

samenleving – ook in de politiek – die ons wat dit betreft niet de juiste kant op brengen.  

 

 


