
Diversiteit in de politie: goede praktijken en
uitdagingen

18 september 2020



Diversiteitsbeleid

• Federale Politie

• Geïntegreerde Politie

• Goede praktijken

• Wat doen DGR en de Federale Politie voor de 
Geïntegreerde Politie?



Diversiteitsbeleid Federale Politie

• Het verhogen van de kennis en vaardigheden over diversiteit;

• Diversiteit als rode draad in de HR-processen;

• Communicatiestrategie met aandacht voor én over diversiteit;

• Ruime aandacht voor AR-AD wetgeving.

Politionele filosofie en leiderschap



Respect



Goede praktijken diversiteit - GIP

• Ethnic Profiling

• Handelingskader professioneel profileren – Vlaams Netwerk Diversiteit

• Opleiding ZP Charleroi

• PZ BRUNO – Unia - NICC

• COL13/2013 inzake discriminatie en haatmisdrijven

• Registratie haatmisdrijven

• Sharepoint - Yammer

• Brochure haatmisdrijven ZP La Louvière

• Checklist voor verhoor PZ Antwerpen

• Exit gesprekken PZ Brugge



Diversiteit en de Geïntegreerde Politie

Wat doen DGR en de Federale Politie voor de Geïntegreerde 
Politie?
• Rekrutering en selectie

• Human Resources

• Opleiding
• Basisopleiding

• Cluster 12

• Voortgezette opleidingen



Rekrutering
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…tot ingevulde functie

Van eerste interesse…

Lokaal en centraal niveau 

trekken nieuwe 

kandidaten aan.

Potentiële kandidaat leert 

federale en lokale politie 

kennen als mogelijke 

werkgever.

Kandidaat schrijft zich online in en 

ontvangt planning alle selectiestappen 

meteen bij inschrijving.

Kandidaat wordt aangeworven en 

tekent in bij eenheid van 

bestemming.

Kandidaat begint aan opleiding en houdt 

contact met eenheid van bestemming, onder 

meer via werkplekleren.

Kandidaat start zijn 

loopbaan in de eenheid 

van bestemming.

Kandidaat legt de 

algemene, generieke 

selectieprocedure af.

Kandidaat gaat op 

sollicitatiegesprek bij de 

eenheid van bestemming.

Kandidaat slaagt voor 

alle stappen in de 

algemene, generieke 

selectieprocedure.

Kandidaat vervoegt 

algemene 

wervingsreserve van 

de federale politie.

Kandidaat doet 

stage in eenheid 

van bestemming.



Vorming, training, opleiding

• Holocaust, politie en 
mensenrechten

• 2014

• 11.013 deelnemers

• COPPRA

• 13 gouden regels

• Behaviour detection officer - BDO



Vorming, training, opleiding

• Polarisatiemanagement

• Wij versus zij

• Depolarisatie

• Politie midden een gepolariseerde
samenleving én als pool



Uitdagingen

… in de relatie met de burger:
• Gemeenschapsgerichte politiezorg
• Drempel verlagen tot klachten-

mechanismen
• Professioneel profileren
• Polarisatiemanagement
• Ambassadeurschap

… voor de GPI:
• Grotere weerspiegeling van de samenleving 
• Doorstroming

… voor de Federale Politie:
• Rol voor leidinggevenden  

Waardenproject - tools


