Meervoudig wegkijken (samenvatting)
Multicultureel vakmanschap bij de politie
Het beleid ten aanzien van Multicultureel Vakmanschap bij de
politie heeft gefaald. Dit blijkt uit openbaar gemaakte
documenten. Daarnaast stelde het Landelijk Expertisecentrum
Diversiteit, van 2007 tot eind 2014 verantwoordelijk voor beleid
en trainingen om interne en externe discriminatie tegen te gaan,
weinig tot niets voor.
Het beleid ten aanzien van Multicultureel Vakmanschap (MCV) bij de
politie heeft gefaald. Het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD)
werd in 2001 opgericht en was van 2007 tot eind 2014 verantwoordelijk
voor beleid en trainingen ten aanzien van MCV. De activiteiten van het
LECD hebben weinig tot niets opgeleverd. De activiteiten van het LECD is
niet geïmplementeerd binnen de NP. De politieagenten die werden
bereikt door het LECD waren al geïnteresseerd in onderwerpen zoals
discriminatie en diversiteit.
Het effect van de activiteiten is onduidelijk omdat deze niet zijn gemeten
en tevens omdat regionaal er al allerlei activiteiten in gang waren gezet.
De door Buro Jansen & Janssen verkregen WOB-stukken schetsen een
beeld van eenheden die allerlei verschillende activiteiten uitvoeren, een
ratjetoe. Verschillende eenheden lijken allemaal maar wat te doen.
Iedere eenheid heeft zijn eigen insteek, sommige eenheden doen niets
en anderen doen wel wat, een lijn valt er niet in te ontdekken.
Landelijk is er geen beleid en na het opheffen van het LECD ook geen
centrale sturing en ondersteuning van cursussen, trainingen en mensen
die proberen diversiteit en discriminatoir optreden op de agenda te
zetten. Door verschillen in aanpak van Friesland tot Zeeland en van
Noord-Holland tot Limburg blijft de aanpak van de politie versnipperd.
Het gebrek aan beleid ten aanzien van discriminatoir optreden van de
politie en MCV laat echter zien dat een landelijke aanpak ontbreekt,
maar dat er ook geen wil is om deze te formuleren. De eenheden lijken
ieder hun eigen weg te gaan en zelf ook geen beleid te ontwikkelen. Dat
levert een beeld van vrijblijvendheid en willekeur op. Het kan leiden tot
initiatieven zoals bij de eenheid Rotterdam of Midden-Nederland, maar
ook tot niets zoals bij de eenheid Noord-Holland het geval is, of
onduidelijkheid over wat er nu gebeurt bij de eenheid Amsterdam.
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De inspectie Openbare Orde en Veiligheid (inspectie OOV) concludeerde
al in 2009 dat het begrip MCV op veel manieren wordt uitgelegd, dat de
implementatie van MCV binnen de politie niet gestructureerd wordt
aangepakt, opleidingen zeer beperkt plaatsvinden en dat cursussen op
zichzelf staan. Het merendeel van de door de Inspectie geïnterviewde
politiefunctionarissen hadden geen cursus of opleiding over gedrag of
omgangsvormen gevolgd. Volgens veel respondenten had MCV
betrekking op de inzet van allochtone agenten in bepaalde wijken.
Inspectie OOV stelde dat voor ontwikkeling van MCV een goede opleiding
en training onontbeerlijk zijn en adviseerde vrijblijvend dat de
afzonderlijke korpsen dit samen met het LECD en de Politieacademie
zouden uitwerken. Het inspectierapport van 2009 werd afgerond op het
moment dat de politie nog onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties viel.
Het LECD kreeg in 2010, naast diversiteit, expliciet de
verantwoordelijkheid voor het MCV-beleid en de bestrijding van
politiediscriminatie. In 2012 werd de Nationale Politie opgericht.
Regioplan Beleidsonderzoek stelt in de LECD-evaluatie van 2014 dat de
LECD-activiteiten, dus ook het MCV-beleid en bestrijding van
politiediscriminatie, zijn geborgd binnen de Nationale Politie. De minister
van Veiligheid en Justitie onderschreef deze conclusie.
Er is sinds het rapport van de Inspectie OOV 2009 niets veranderd. Van
borging van LECD-activiteiten, waaronder MCV en het tegengaan van
politiediscriminatie, is niets terecht gekomen. Er is geen landelijk beleid
en sturing ten aanzien van MCV, bestrijding van discriminatoir
politieoptreden. De afzonderlijke regio’s doen verschillende dingen.
Trainingen en cursussen gaan niet alleen over MCV maar waaieren uit
over allerlei andere thema’s, zoals eer gerelateerd geweld (EGG),
Netwerken, leefstijlen & cultuur (NLC) of het zogenoemde spotten of
SDR (search, detect, react).
Er is geen inzicht in het aantal trainingen en aantal deelnemers.
Verschillende bedrijven worden ingehuurd en er ontbreekt overzicht en
inhoud van de aangeboden cursussen. Tevens worden de effecten van
die trainingen niet gemeten. Er is geen gezamenlijk beeld van wat MCV
is, hetgeen de Inspectie OOV in 2009 reeds constateerde. Conclusie: er
is geen landelijk beleid. MCV en het tegengaan van politiediscriminatie
hebben kennelijk geen prioriteit bij de politietop.
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