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IV 

WOORD VOORAF 

Deze masterproef kwam tot stand in het kader van mijn opleiding “Master in de criminologische 

wetenschappen” aan de Universiteit Gent. Reeds in het derde jaar van de bacheloropleiding ontstond het 

idee de situatie van de hedendaagse politievrouw te bestuderen. Het vloeit voort uit een praktijkvraagstuk 

dat tijdens de stage aan bod kwam, daarom lijkt het me dan ook een logisch vertrekpunt voor deze 

masterproef. Tijdens de stage kon ik op een aantal politiefunctionarissen rekenen voor hun deelname aan 

een interview betreffende de kwaliteit en werking van de politiedienst. Toen werden interviews afgenomen 

van zowel operationele als administratieve medewerkers, zodat perspectieven van verschillende diensten 

aandacht kregen. Voor de studie in deze masterproef richt ik mij tot een deel van deze eerste groep, 

namelijk operationele politievrouwen. Hoewel in de interviews bij de stage het onderwerp ‘politievrouwen’ 

slechts enkele kleine vragen besloeg, lieten zowel politiemannen als –vrouwen duidelijk blijken dat er in het 

korps enige discussie was over de posities van politievrouwen. 

De interesse voor “politievrouwen” werd dus reeds tijdens de stage en de bacheloropleiding geprikkeld. Uit 

deze ervaringen op stage en een verkennende studie bij de keuze van een masterproefonderwerp werd 

voor mij bevestigd dat politievrouwen absoluut onderzoeksaandacht verdienen. Gezien de beperkte 

tijdsspanne waarin de masterproef wordt uitgewerkt, betreft het een kleinschalig onderzoek dat hopelijk een 

aanzet kan zijn tot of deel kan uitmaken van een uitgebreidere vervolgstudie. Tijdens het researchwerk en 

het schrijven van deze masterproef werd mij duidelijk dat in de hedendaagse literatuur het onderwerp 

“politievrouwen” nauwelijks met het 7S-model van McKinsey en de pijlers van “community policing” gelinkt 

wordt. Deze twee theorieën vormen slechts een onderdeel van deze masterproef, ook inzichten van Kanter, 

Bloch en Anderson worden met politievrouwen in verband gebracht. Het gaat bij deze studie niet om het 

toetsen van deze theorieën bij politievrouwen, maar om het onder de aandacht brengen van de situatie 

waarin de hedendaagse politievrouwen zich bevinden. Hiertoe wordt aan politievrouwen zelf de vraag 

gesteld of deze theorieën een mogelijke inspiratiebron vormen voor hun instroom en doorstroom. 

Over bovenstaande onderwerpen is veel te lezen, de literatuurstudie vergde dan ook heel wat tijd en 

doorzettingsvermogen. Gelukkig doen de steun van een promotor en medestudenten een mens doorbijten. 

Daarom dank ik graag in de eerste plaats mijn promotor en begeleider Dr. Antoinette Verhage voor haar 

tips en begeleiding. Mijn oprechte dank gaat ook uit naar de commissarissen Prof. Dr. Paul Ponsaers en 

Lic. Olga Petintseva voor hun tijd en interesse om deze masterproef door te nemen. Verder dank ik de 

politievrouwen en de kandidaat van de selectieproeven die deelnamen aan de interviews. Tot slot bedank ik 

mijn ouders en medestudenten voor hun inbreng bij discussies over politievrouwen. 
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AFKORTINGEN 
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INLEIDING 

Leef u even in volgende situatie in:  de politie/ een inspecteur houdt u op straat tegen, beschrijf nu de 

persoon die u ziet. Vaak volgt een beschrijving met kenmerken als groot, slank maar enigszins gespierd, 

donker haar, snor, … een beschrijving van een man dus. Terwijl het evengoed een vrouw kan zijn, iets 

waaraan slechts weinigen denken. Misschien haalde u zich wel een politievrouw voor de geest, maar als 

lezer van deze masterproef bent u onbewust door de masterproeftitel beïnvloed. Toch zal ook u opmerken 

dat in de media, sketches op televisie, stripverhalen en tekenfilms de politierol meestal door mannen wordt 

ingevuld. Denk hierbij maar aan het typische beeld van de agent met het snorretje.  

Dit is een opmerkelijk verschijnsel voor een samenleving waarin begrippen als gelijke kansen, diversiteit, 

feminisering en multiculturaliteit  ‘hot topics’ zijn. Bovenstaand verhaal geldt namelijk ook voor allochtonen: 

weinigen beelden zich een allochtone inspecteur in wanneer ze het over de politie hebben. Hier en daar zie 

je in series en films wel allochtonen in de rol van politie opduiken. Hetzelfde geldt voor vrouwen bij de 

politie: de meerderheid aan mannelijke politiepersonages is groot, maar geleidelijk aan zijn ook meer 

politievrouwen in de media te zien. Ze komen wel meer voor dan allochtone politiefunctionarissen, maar de 

functies die ze vervullen werken vaak stereotyperend. 

Tijdens de stage op een lokale politiedienst was het opmerkelijk dat het grootste deel van de vrouwelijke 

medewerkers vooral het CALog-personeel vertegenwoordigen. Zowel hen als hun mannelijke en 

vrouwelijke collega’s van het buitenwerk werden tijdens de stag geïnterviewd en ‘vrouwen bij de politie’ en 

diversiteit kwamen hierin kort aan bod. Enkele vrouwelijke respondenten lieten me duidelijk verstaan dat ze 

zowel van hun mannelijke collega’s als de burger het gevoel krijgen minderwaardig te zijn. De 

personeelssamenstelling moet echter een afspiegeling van de samenleving vormen, aangezien de 

Belgische politie de pijlers van ‘community policing’ wil volgen. Deze discrepantie tussen theorie en praktijk 

vormt het vertrekpunt van deze studie. De hedendaagse politievrouw en haar ervaringen en mening 

omtrent haar positie en functies in kaart brengen, is dan ook het doel van deze masterproef. De 

literatuurstudie, analyse van de morfologische gegevens en het kwalitatief onderzoek met de interviews bij 

politievrouwen moeten aanzetten tot nadenken over de situatie waarin politievrouwen zich bevinden. 

De masterproef bestaat uit zes delen: in deel I wordt het onderzoeksopzet uitgebreid uit de doeken gedaan. 

Hierin is alles i.v.m. het conceptueel en technisch kader, de relatie tussen theorie en praktijk in deze 

masterproef, de criminologische relevantie en het methodologische luik terug te vinden. Op die manier krijgt 

de lezer een beeld van het onderzoeksopzet en het perspectief van waaruit de onderzoeker te werk gaat. 

Deel II bestudeert de historie van de politievrouw en ook het belang van de begrippen ‘politiecultuur’ en 

‘diversiteit’ in het kader van politievrouwen komt aan bod. 

In deel III wordt de huidige verhouding politiemannen – politievrouwen weergegeven aan de hand van een 

analyse van morfologische gegevens van de personeelssamenstelling bij de Belgische politie. 

Vervolgens krijgen in deel IV enkele initiatieven voor een toename aan politievrouwen aandacht. Zo wordt 

er zowel stilgestaan bij overheidsinitiatieven en initiatieven van de geïntegreerde politie, als mogelijke 

inspiratiebronnen voor een toename aan politievrouwen: Womenpol, ENP, ‘Community policing’, inzichten 

van Kanter, Bloch en Anderson. Of deze theorieën en inzichten te linken zijn aan een onderscheid tussen 



 

 
 

2 

politiemannen en politievrouwen wordt in dit deel bestudeerd. Nadien wordt in het empirisch onderzoek 

nagegaan of politievrouwen deze inzichten effectief toepasbaar vinden op hun leefwereld en politiewerk. Dit 

empirisch onderzoek vormt deel V waarin ook de data-analyse, dataverwerking en rapportage opgenomen 

zijn. 

Tot slot wordt in deel VI de terugkoppeling naar de literatuurstudie gemaakt, gevolgd door een kritische 

reflectie en enkele aanbevelingen van de onderzoeker. 
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DEEL I  – VAN IDEE, OVER THEORIE EN PRAKTIJK, TOT ONDERZOEKSOPZET 

 

HOOFDSTUK 1 -  CONCEPTUEEL ONTWERP & TECHNISCH KADER 

 

    1.1  Wetenschappelijke disciplines & theorieonderwerpen  

Aangezien politievrouwen dagelijks midden in een pluralistische samenleving functioneren, is het 

onderwerp ‘politievrouwen’ tot verschillende wetenschappelijke disciplines toe te wijzen. Vooral de 

criminologische, sociologisch en psychologische wetenschappen hebben hieraan een dankbaar 

onderzoeksonderwerp, maar ook disciplines als management en onderwijs zijn hier belangrijk. Bij deze 

masterproef wordt hoofdzakelijk door de criminologische bril gekeken. 

Aangezien de onderzoeker de huidige positie van de vrouw in de politiewereld wil schetsen en diversiteit 

hierbij een kernbegrip vormt, wordt ook vanuit het managerperspectief  bij het belang van 

personeelsamenstelling stilgestaan. Beleid vormt namelijk ook binnen de politie een belangrijke factor en 

hiervoor wordt gebruik gemaakt van het managementmodel “7S-model van McKinsey”. Hoofdzakelijk de 

positie van de politie in de maatschappij (de factor van gedeelde waarden of ‘shared values’, de 

denkcultuur van manager en medewerkers), de politiestructuur (de factor ‘structure’) en het politiepersoneel 

( de factor ‘staff’) krijgen aandacht.
1, 2 

Rekrutering en opleiding (onderwijs) worden ook in het licht van de verhouding mannelijke en vrouwelijke 

politiefunctionarissen geplaatst. Jaarlijks zijn er duizenden kandidaten die zich melden voor de 

selectieproeven, reeds hier wordt tussen de kandidaten een onderscheid gemaakt. Dit is noodzakelijk want 

de kandidaten moeten zich bewust zijn van de ernst van hun opleiding en de uitoefening van het 

politieberoep. Er wordt nagegaan of de kandidaten over de nodige psychische, cognitieve en fysische 

capaciteiten beschikken. Er volgen ook nog een persoonlijkheidstest en een medische proef. Tot slot 

moeten de kandidaten voor de selectiecommissie verschijnen. Dit is een lange weg en de verschillende 

tests veroorzaken een  trechtereffect: doorheen de proeven is een grote uitval op te merken, slechts een 

kleine groep schopt het uiteindelijk tot politieman of politievrouw. De rekrutering en selectie gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van de “Directie van de rekrutering en de selectie” (DSR) die geen nattevingerwerk 

uitoefent. Een kandidaat moet zich kunnen onderscheiden door voor alle proeven te slagen.
3
 Het zou 

interessant zijn om bij deze selecties te bestuderen hoeveel mannelijke en hoeveel vrouwelijke 

kandidaten zich aanbieden en hoeveel er slagen voor de verschillende proeven. Dan kan ook 

bekeken worden wat de proeven exact inhouden en of er sprake is van proeven die eerder op 

mannen, vrouwen of beide gericht zijn .Hieruit kan dan afgeleid worden of en welke invloed selectieproeven 

                                                             
1
  INFONU (2008, 13 augustus), Het 7S-model met voorbeeld [WWW]. Infonu: http://zakelijk.infonu.nl/marketing/23154-het-7s-

model-met-voorbeeld.html  [29/11/2011] 

2
  NIJENHUIS, C., Van structuur tot strategie – wat je als PO’er van organisatiekunde moet weten, Zaltbommel, Thema, 2007, 

131 blz. 

3
  DIRECTIE VAN DE REKRUTERING EN VAN DE SELECTIE,  De rekrutering en de selectie: feiten en cijfers, [WWW]. Jobpol: 

http://www.jobpol.be/home/politie_rekrutering/  [06/12/2011] 

http://zakelijk.infonu.nl/marketing/23154-het-7s-model-met-voorbeeld.html
http://zakelijk.infonu.nl/marketing/23154-het-7s-model-met-voorbeeld.html
http://www.jobpol.be/home/politie_rekrutering/
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hebben op de instroom van politievrouwen. Dit is echter een onderzoek op zich en zou de masterproef te 

uitgebreid maken om tijdens één opleidingsjaar uit te werken, toch zal in deze masterproef het belang van 

de rekrutering en selectie in zowel de literatuurstudie als de interviews behandeld worden. Zo zal aan de 4 

geïnterviewde politievrouwen en één kandidaat van de selectieproeven naar de organisatie en het verloop 

van de proeven gevraagd worden. Bovendien worden ook de slagingspercentages van één jaar 

bestudeerd, op die manier wordt toch een beeld gegeven van de verhouding mannen en vrouwen dat per 

proef slaagt. Door de selectieproeven en opleiding wordt namelijk beslist wie uiteindelijk de politiefunctie zal 

uitoefenen. Een punt dat dus niet kan ontbreken in een studie over politievrouwen, maar er zal hieromtrent 

eerder gewerkt worden in de vorm van een aanbeveling voor verder onderzoek aangezien generalisering 

omwille van het beperkt aantal interviews onmogelijk is. 

De politie vormt één van de belangrijke actoren van de strafrechtsketen en begrippen als ‘community 

policing’ en gemeenschapsgerichte politiezorg zijn geen ongekende termen meer. Om te kunnen spreken 

van ‘community policing ‘is het noodzakelijk een beleid te voeren en de verschillende actoren te doen 

functioneren met de gedachte dat de politie een spiegel van de maatschappij moet zijn. Het is dan ook 

interessant de vraag te stellen of een toename aan politievrouwen toe te schrijven is aan o.a. de invoer van 

gemeenschapsgerichte politiezorg. Politie wordt bekeken als onderdeel van het openbaar bestuur en van 

de samenleving waarin dat openbaar bestuur werkt. Politie en samenleving worden dus als onverbrekelijk 

met elkaar verbonden beschouwd.
4
 

Tot slot is er het sociologische perspectief van de masterproef waarvoor beroep gedaan wordt op onder 

andere theorieën en verklaringen van de Amerikaanse sociologe Rosabeth Kanter. Zij heeft het in stand 

blijven van de scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke beroepen trachten te verklaren. Daarom wordt 

ook stilgestaan bij het ‘tokenisme’ en de groepsprocessen die Kanter aankaart om de minderheid van 

vrouwen in zogenaamde mannenberoepen te verklaren.
5, 6

 Deze theorieën zullen in de literatuurstudie 

bestudeerd worden, maar ook gebruikt worden bij de interviews. Op die manier kan nagegaan worden of 

ook de politievrouwen zelf achter deze verklaringen staan. 

Volgens Brown (2000) & Anderson (1993) worden vrouwen nog steeds geplaatst op diensten i.v.m. 

zedendelicten, kindermishandeling en slachtofferbejegening. Ook volgens Boni is er enerzijds sprake van 

een oververtegenwoordiging van politievrouwen bij dispatching en ondersteuningsfuncties, terwijl er 

anderzijds een ondervertegenwoordiging is van politievrouwen bij bijvoorbeeld de recherche. De 

doorstroom naar andere diensten en functies is volgens deze theoretici problematisch.
7, 8

  

 

                                                             
4
  BRODGEN, M. en NIJHAR, P., Community policing – National and international models and approaches, Oregon, Willian 

Publishing, 2005, 259 p. 

5
  KANTER, R., Men and women of the corporation, New York, Basic Books, 1993, 390 p. 

6
  WOMENPOL (2004) Onderzoek naar vrouwen bij de politie [WWW]. Womenpol: 

http://www.womenpol.be/index.php/nl/diversiteit-bij-de-politie/128-onderzoek-naar-vrouwen-bij-de-politie  [09/11/2011] 

7
  ANDERSON, R., BROWN, J., CAMPELL, E., Aspects of sex discrimination within the police service in England and Wales , 

London, Home Office, 1993, 101 p. 

8
  BROWN, J., HEIDENSOHN, F., Gender & Policing: comparative perspectives, Houndmills, Macmillan, 2000, 203 p. 
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    1.2  De rol van theorieën in de masterproef 

De verschillende theorieën worden doorheen het hele masterproefproces gebruikt: van de literatuurstudie, 

over het voorbereiden en afnemen van de interviews, tot de verwerking van de verzamelde gegevens en 

het formuleren van conclusies. Het is namelijk niet alleen de bedoeling uit cijfermateriaal af te leiden of er 

daadwerkelijk sprake is van een minderheid aan politievrouwen, maar ook of politievrouwen die minderheid 

en een eventuele toename aan politievrouwen voelen en kunnen verklaren. Hiervoor zal in de masterproef 

het door de Dienst Politiebeleidondersteuning (PBO) verzamelde cijfermateriaal over de 

personeelsgegevens bij de politie bestudeerd worden. Indien er sprake is van een minderheid aan 

politievrouwen, hoe ervaren politievrouwen dit en hebben zij hiervoor zelf verklaringen? Indien er geen 

toename is aan politievrouwen, kunnen politievrouwen verklaren waarom niet? Indien er wel een toename 

is aan politievrouwen, kunnen politievrouwen dit verklaren? Hiervoor zullen enkele interviews met 

politievrouwen afgenomen worden. Speelt de ingang van begrippen als ‘community policing’ hierin volgens 

hen een rol? Zijn de theorieën van Kanter en van Bloch & Andersond volgens de politievrouwen toepasbaar 

op de politiewereld? Er wordt dus eigenlijk nagegaan of volgens de politievrouwen zelf de theorieën van 

‘community policing’, de theorieën van Kanter en de inzichten van Bloch & Anderson toepasbaar zijn op 

een toename aan politievrouwen. 

 

    1.3  Theorie & wetenschapsprogramma 

De masterproef sluit met zijn literatuurstudie en empirisch onderzoek wellicht het meest aan bij het 

feministisch wetenschapsprogramma. Het gaat namelijk niet zo zeer om de biologische verschillen 

tussen mannen en vrouwen, maar over de culturele en sociale verschillen. Aangezien de politievrouw, haar 

functies, positie in de politiecultuur en de knelpunten van haar in- en doorstroom in de politiewereld centraal 

staan, wordt een onderscheid gemaakt met de mannelijke collega’s van de politievrouw. Politie en gender 

zijn de hoofdbegrippen in de masterproef, net zoals gender een cruciale term vormt in het feministisch 

wetenschapsprogramma.
9,
 
10

 

Net zoals de meeste criminologische theorieën zich op mannelijke delinquenten toespitsen,  zijn 

politievrouwen in mindere mate het vertrekpunt bij politieonderzoeken. Bij theorieën omtrent 

vrouwencriminaliteit wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen goede en slechte vrouwen. Als het dan 

om een slechte vrouw gaat, wordt ze gemakkelijk als psychisch ziek bestempeld. Een vrouw die crimineel 

gedrag stelt, wordt volgens vele theorieën als vreemd beschouwd: het feit dat ze als vrouw crimineel 

gedrag vertoont, is volgens sommige theoretici zelfs crimineel gedrag op zich. Net zoals vrouwelijke 

delinquenten mannelijke kenmerken vertonen, worden politievrouwen gemakkelijk bestempeld als ‘one of 

the boys’, een militante, een vrouw met machogedrag of om het cru te zeggen: ‘een manwijf’. Uit stage-

ervaringen bleek dat de stap naar het idee dat een vrouwelijke politiefunctionaris lesbisch is, steeds 

gemakkelijker gezet wordt. Dit alles volgt grotendeels uit de link tussen politiewerk en geweld of gevaar. 

                                                             
9
  MCLAUGHLIN, E. en NEWBURN,T., (eds.), The Sage Handbook of Criminological Theory, Los Angeles, Sage, 2010, 532 p. 

10
  MORRIS, A. en GELSTHORPE, L., (eds.), Feminist perspectives in criminology, Milton Keynes, Open university press, 1990, 

214 p. 
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Ook worden vrouwen nog steeds als het zwakke geslacht aanzien.
11

 In de interviews wil de onderzoeker de 

ervaringen van politievrouwen omtrent dergelijke ideeën achterhalen, iets wat aansluit bij het feministisch 

wetenschapsprogramma. 

 

    1.4  Praktijkgericht onderzoek & onderzoeksoptiek 

Het projectkader van de masterproef is gebaseerd op opmerkingen uit de stage-interviews: door sommigen 

wordt de functie en positie van politievrouwen in de politiecultuur als problematisch ervaren. Hoofdzakelijk 

zijn het de politievrouwen zelf die melden dat zij moeten opboksen tegen vooroordelen en heel wat 

knelpunten ervaren om als een volwaardig politiefunctionaris aanzien te worden. Toch zijn er ook 

politiemannen die deze stelling volgen en vinden dat politievrouwen nog al te vaak als minderwaardig 

worden beschouwd door collega’s, oversten en burgers. Tijdens de interviews bij de stage werd dit thema 

slechts kort besproken, maar met de interviews voor deze masterproef wordt hierop dieper ingegaan. 

Met dit onderzoek en de hele masterproef wil ik meewerken aan het onder de aandacht brengen van dit 

praktisch probleem. Aan de hand van een analyse van de ervaringen van politievrouwen en knelpunten die 

zij ervaren in het uitvoeren van hun functie, wordt een bijdrage geleverd aan dit praktijkgericht onderzoek. 

Bij dit probleemanalytisch onderzoek ligt de focus op het op tafel brengen van de problemen die 

politievrouwen ervaren, niet zo zeer op het achterhalen van de oorzaken van problemen van instroom en 

doorstroom van politievrouwen. Na een hele evolutie mogen politievrouwen zich dan wel aandienen op 

eender welke dienst en voor eender welke functie, maar hiermee is het probleem niet van tafel geveegd. 

Om hun functie optimaal te kunnen uitvoeren, moeten zij hiertoe ook de kans krijgen en kunnen 

functioneren zonder zich op een of andere manier te moeten bewijzen. Door de verhalen en opinies uit de 

interviews te linken aan de literatuurstudie en het cijfermateriaal van de Politiebeleidondersteuning, wordt 

de bezorgdheid omtrent en van politievrouwen zichtbaar en bespreekbaar. Dit kan dan een aanzet zijn tot 

uitgebreider onderzoek naar de oorzaken en nadien zelfs oplossingen. Waarschijnlijk zullen in de interviews 

en dataverwerking al enkele oorzaken aangekaart worden, maar de focus van de masterproef ligt op de 

analyse van het probleem: wat is het probleem volgens politievrouwen, waarom is het een probleem 

volgens politievrouwen en wiens probleem is het volgens politievrouwen? Kortom, dit onderzoek is te 

omschrijven als een probleemanalytisch onderzoek, maar er wordt ook al een kleine stap gezet naar een 

diagnostisch onderzoek over knelpunten en eventuele verklaringen. 

 

HOOFDSTUK 2 -  CRIMINOLOGISCHE RELEVANTIE  

    2.1  Theoretische relevantie  

Vele politiediensten werken vanuit missies zoals “Tussen, met en voor de bevolking werken wij aan een 

veilige samenleving”, “Politie, voor en door het volk” e.d. Hiertoe moet de politie een afspiegeling van de 

samenleving zijn.  Deze afspiegeling moet zich uiten in het diversiteitsbeleid en de personeelsamenstelling 
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van de politie. Diversiteit houdt meer in dan zowel mannelijke als vrouwelijke politiefunctionarissen in een 

politiedienst, maar bij deze masterproef ligt de klemtoon net op die groepen en dit onderdeel van diversiteit. 

De politie vormt een belangrijke actor in de strafrechtsketen en bij de hervormingen kreeg de politie heel 

wat aandacht. Begrippen als ‘community policing’ en gemeenschapsgerichte politiezorg zullen bij weinigen 

uit de politiesector nog vraagtekens oproepen. Toch moet dit genuanceerd worden: ‘community policing’ is 

een Engels concept dat nu ook door de Belgische politie gebruikt wordt, maar een andere invulling 

gekregen heeft. ‘Community’ in zijn Engelse betekenis houdt een verscheidenheid aan gemeenschappen 

in, de Belgische politie vertaalde dit naar het principe van de gemeenschapsgerichte politiezorg waarbij dit 

de hele Belgische gemeenschap omvat.
12

 De theorie van ‘Community Policing’ en gemeenschapsgerichte 

politiezorg wordt in deze masterproef gebruikt als mogelijke verklaring voor een toename aan 

politievrouwen. Dit wordt in vraag gesteld door te polsen naar de mening hierover van de politievrouwen 

zelf. Ook theorieën van Kanter omtrent groepsprocessen en ‘tokenisme’
13

 en de ideeën van Bloch & 

Anderson
14

 over de posities en functies van politievrouwen worden in het licht van de toename aan 

politievrouwen gezet. Het gaat dus om de culturele en sociale verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

politieambtenaren, een studie vanuit het perspectief van het feministisch wetenschapsprogramma. Zoals in 

vorig hoofdstuk aangehaald vormt dit onderscheid dan ook de kern van dit wetenschapsprogramma en van 

deze masterproef.
15

 

 

    2.2  Praktische relevantie  

De socio-culturele veranderingen in de maatschappij hebben er sinds de jaren ’60 toe geleid dat vrouwen 

steeds meer hun plek op de arbeidsmarkt innemen. De vrouwelijke arbeidsdeelname neemt nog steeds toe, 

dat is uit tal van statistieken af te leiden. Toch ligt de mannelijke werkgelegenheidsgraad beduidend 

hoger.
16

 Dit brengt nog steeds heel wat gevolgen met zich mee zoals een onderscheid tussen mannen- en 

vrouwenberoepen, een onderscheid naar loon indien mannen en vrouwen dezelfde functie uitvoeren e.d. 

Bovenstaand verhaal is ook van toepassing in de politiewereld. Politievrouwen vormen een belangrijke 

groep in de maatschappij die met het oog op een optimale functionering de nodige aandacht verdient, maar 

tot op heden nog niet overal evenveel aandacht krijgt. Tijdens de stage bij de lokale politiedienst Assende-

Evergem was het opmerkelijk dat het meeste CALog-personeel vrouwelijke medewerkers zijn en dat heel 

wat minder vrouwelijke operationele politiefunctionarissen op de diensten recherche, verkeer, interventie 

e.d. werken. Dit roept zowel bij de onderzoeker als bij de vrouwelijke politiemedewerkers vragen op, dat 

was te merken bij gewone gesprekken en tijdens de interviews in het kader van de stage. ‘Vrouwen bij de 

                                                             
12

  BRODGEN, M. en NIJHAR, P., Community policing – National and international models and approaches, Oregon, Willian 

Publishing, 2005, 259 p. 

13
 KANTER, R., Men and women of the corporation, New York, Basic Books, 1993, 390 p.. 

14
 BROWN, J., HEIDENSOHN, F., Gender & Policing: comparative perspectives, Houndmills, Macmillan, 2000, 203 p. 

15
 MCLAUGHLIN, E. en NEWBURN,T., (eds.), The Sage Handbook of Criminological Theory, Los Angeles, Sage, 2010, 532 p. 

16
 HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag juni 2011 van de hoge raad voor de werkgelegenheid [WWW]. FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg:http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=34700   [10/12/2011] 
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politie’ en ‘diversiteit’ kwamen in deze interviews kort aan bod.  Vele vrouwelijke respondenten lieten 

duidelijk verstaan dat ze zowel van hun mannelijke collega’s als de burger het gevoel krijgen minderwaardig 

te zijn of niet serieus genomen worden. Deze ervaringen zullen waarschijnlijk ook politievrouwen van 

andere politiezones herkennen. 

Net omdat politievrouwen een belangrijke groep vormen en omdat zij optimaal moeten kunnen 

functioneren, zonder te moeten opboksen tegen vooroordelen of zich op één of andere manier moeten 

bewijzen, is het belangrijk hun mannelijke collega’s in alle graden en op alle diensten van de politie hierop 

te wijzen. Er zijn al meer politievrouwen en ze mogen solliciteren voor alle functies bij de politie, doch er 

bestaan nog steeds heel wat vooroordelen. Hieraan moet gewerkt worden zodat politievrouwen zich beter 

in hun vel voelen in de politiewereld en optimaal kunnen functioneren. Verder zal het ook de instroom en 

doorstroom van politievrouwen bevorderen. Hiervoor is het belangrijk politievrouwen zelf hun positie in de 

politiecultuur en hun ambities te laten beschrijven. Omdat deze punten zowel in de literatuurstudie, maar 

vooral in het empirisch onderzoek worden behandeld, is het onderzoek relevant voor de politiepraktijk. 

 

HOOFDSTUK 3 -  METHODOLOGISCH KADER 

    3.1  Onderzoeksmodel 

De kernliteratuur voor dit onderzoek houdt de literatuur omtrent ‘politie & gender’ en ‘politievrouwen’ in. Om 

het onderzoeksonderwerp te kaderen zijn achtergrondstudies nodig en daarvoor wordt een literatuurstudie 

gevoerd over ‘politievrouwen’, ‘politiecultuur’ en ‘diversiteit bij de politie’. Omdat er in het onderzoek vanuit 

verschillende wetenschappelijke perspectieven wordt gewerkt, is er ook opzoekwerk over ‘community 

policing’, ‘opleiding & rekrutering bij de Belgische politie’, het managementmodel van McKinsey, de 

theorieën van Kanter en Bloch & Anderson nodig. 

Deze literatuurstudie wordt naast de verzamelde morfologische gegevens van de 

Politiebeleidondersteuning gelegd en er wordt nagegaan of er sprake is van discrepanties tussen theorie en 

praktijk: de wijze waarop vanuit theoretisch oogpunt aan diversiteit bij de politie en aan een toename aan 

politievrouwen moet gewerkt worden en de huidige cijfers betreffende de personeelssamenstelling. Er 

worden interviews afgenomen bij 5 politievrouwen of aspiranten, waarbij naar ervaringen, vooroordelen, 

knelpunten, positie en functie wordt gevraagd. 

Tot slot worden de resultaten van de interviews en verwerking van het cijfermateriaal teruggekoppeld naar 

de bevindingen uit de literatuurstudie. Op die manier wordt een overzicht gecreëerd en krijgen we inzicht in 

de ervaringen en posities van politievrouwen in de politiecultuur. 

In bijlage is een visuele weergave van het onderzoeksmodel terug te vinden. 

 

    3.2  Probleemstelling & doelstelling 

Zoals reeds in de inleiding te lezen is, is de motivatie voor deze masterproef tijdens de stage van de 

‘bacheloropleiding criminologische wetenschappen’ gegroeid. Het was opmerkelijk dat vrouwen in de 
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minderheid zijn, zeker wat de hogere functies betreft. Tijdens de stage-interviews en gewone gesprekken 

met politievrouwen lieten zij duidelijk verstaan niet altijd als volwaardig politiefunctionaris aanzien te worden 

en dat het opmerkelijk is dat de vrouwen hoofdzakelijk deel uitmaken van het administratieve personeel of 

diensten zoals slachtofferbejegening en onthaal. 

Toch wordt wel eens beweerd dat er geleidelijk aan steeds meer vrouwen bij de politie solliciteren en zelfs 

een heuse carrière bij de politie ambiëren. De analyse van de morfologische gegevens zullen dit al dan niet 

bevestigen. Over de verhouding politiemannen – politievrouwen en de situatie waarin deze politievrouwen 

zich bevinden, kunnen heel wat vragen rijzen. Enkele van deze vragen fungeren in deze masterproef als 

onderzoeksvragen (Deel 3.3 onderzoeksvragen). 

Een belangrijk uitgangspunt van excellente politiezorg is ‘community policing’. De Belgische politie geeft 

hieraan een eigen interpretatie, namelijk gemeenschapsgerichte politiezorg. Via een geïntegreerde 

benadering wil de politie haar opdrachten uitvoeren: een integratie van de politie in de samenleving. Om 

zich optimaal op de maatschappij af te stellen, moet de politie een spiegel van deze maatschappij vormen. 

Dit houdt dus ook een gelijke verhouding politiemannen – politievrouwen in. Uit de stage-ervaringen lijkt 

hiervan geen sprake te zijn, uit de analyse van morfologische gegevens betreffende de 

personeelssamenstelling en de interviews met enkele sleutelfiguren zal dan ook blijken of de praktijk de 

theorie volgt.  

Dit bescheiden onderzoek moet een bijdrage leveren aan het doel de sleutelfiguren en actoren van de 

strafrechtsketen, maar ook de bevolking, gevoelig te maken voor de situatie van en een toename aan 

politievrouwen. Deze stof moet aanzetten tot nadenken over of dit al dan niet positief is, of dit al dan niet 

ondersteund moet worden, of dit de kwaliteit van de politie bevordert, de instroom en doorstroom van 

politievrouwen en de eventuele moeilijkheden waarmee ze te maken krijgen.  

Diversiteit, gelijke kansen en feminisering zijn begrippen die vanuit theoretisch standpunt gedurende de 

afgelopen decennia al meer aanzien kregen, maar helaas kennen deze begrippen in de praktijk niet overal 

evenveel ingang. Indien dit wel gebeurt, komen blijkbaar gemakkelijk reacties los zoals “Daar stuur je nu 

toch geen vrouwelijke agent op af?”, “De belangrijkste reden dat het gezag van de politie is afgenomen is 

omdat er steeds meer vrouwen bij de politie werken” e.d.  

Aan de hand van een verkennende analyse van de literatuur over politiecultuur en diversiteit - met oog voor 

verschillende begripsomschrijvingen van deze aspecten -, de historische context omtrent politievrouwen en 

de wijze waarop diversiteit en een eventuele toename aan politievrouwen via het concept van ‘Community 

Policing’ en gemeenschapsgerichte politiezorg in de Belgische politiezorg hun ingang kenden, wordt de 

positie van de vrouw in de politiewereld geschetst. 

Na deze literatuurstudie volgt een analyse van cijfermateriaal van de Politiebeleidsondersteuning waarbij de 

verhouding mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen en hun functie wordt bestudeerd. Hierbij wordt 

nagegaan of er zich discrepanties voordoen met de wijze waarop vanuit theoretisch oogpunt diversiteit en 

gemeenschapsgerichte politiezorg bij de politie moeten gerealiseerd worden.  

De bevindingen uit deze studie worden vervolgens aan de hand van een kleinschalig empirisch onderzoek 

aan enkele sleutelfiguren voorgelegd. Hierbij wordt nagegaan hoe de politievrouw haar positie in de 
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politiecultuur beschrijft en ervaart. De reacties van deze respondenten worden nadien aan de 

literatuurstudie en de morfologische gegevens teruggekoppeld. 

 

    3.3   Onderzoeksvragen & deelonderzoeksvragen 

Politie wordt bekeken als onderdeel van het openbaar bestuur en van de samenleving waarin dat openbaar 

bestuur werkt. Politie en samenleving worden als onverbrekelijk met elkaar verbonden beschouwd.
17

 Als de 

politie een spiegel van de maatschappij moet zijn, hoe uit zich dit in de diversiteit binnen de politie en meer 

specifiek: welk onderscheid wordt er tussen mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen gemaakt? Hoe 

manifesteert zich dit in de personeelssamenstelling?  

 Hoe verhoudt zich het aantal vrouwelijke tot mannelijke politiefunctionarissen in de 

Belgische politie? 

 Hoe wordt het aandeel mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen over de federale 

politie verdeeld? 

 Hoe wordt het aandeel mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen over de lokale 

politie verdeeld? 

 Hoe wordt het aandeel mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen naar politiefunctie 

verdeeld: hulpkader, basiskader, middenkader, officierskader?  

 Is er sprake van een toename aan politievrouwen? 

 

 Hoe ervaren politievrouwen de verdeling van mannelijke en vrouwelijke 

politiefunctionarissen? 

 Hoe ervaren de bevraagde politievrouwen de instroom van politievrouwen? 

 Hoe ervaren de bevraagde politievrouwen de doorstroom van politievrouwen? 

 Geloven politievrouwen in een toekomst met een gelijke verdeling naar 

personeelssamenstelling in de verschillende politiefuncties? 

 Geloven politievrouwen erin hun ambities waar te kunnen maken? 

 Hoe ervaren politievrouwen hun functie als politiefunctionaris? 

 

 Welke invloed heeft de aanwezige politiecultuur op de instroom en doorstroom van 

politievrouwen volgens politievrouwen? 

 Welke invloed heeft de politiecultuur op de instroom van politievrouwen? 

 Welke invloed heeft de politiecultuur op de doorstroom van politievrouwen? 

 

 Hoe ervaren vrouwelijke kandidaten en politievrouwen de selectieproeven? 

 

 Zien politievrouwen ‘community policing’ als een inspiratiebron voor een toename aan 

politievrouwen? 
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 Is de ‘tokentheorie’ van Kanter volgens politievrouwen van toepassing op de 

politieorganisatie? 

 

 Volgen politievrouwen de inzichten van Bloch & Anderson betreffende een differentiële 

aanpak van politiemannen en politievrouwen? 

 

    3.4  Begripsomschrijving van kernbegrippen: definiëring & operationalisering  

Het is belangrijk om de kernbegrippen van de masterproef vooraf te kaderen. Daarom wordt in de 

inleidende hoofdstukken stilgestaan bij o.a. de historie van politie in het algemeen, de Belgische politie en 

politievrouwen in het bijzonder. Omdat het empirisch onderzoek bij de lokale politie zal plaatsvinden, is er 

bij deze begripsomschrijvingen dan ook meer aandacht voor de lokale politie. Aangezien de politiecultuur 

waarschijnlijk sterk samenhangt met de verdeling mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen vraagt 

ook dit begrip enige duiding. Hieronder volgt alvast een korte omschrijving van deze kernbegrippen, zodat 

reeds een beeld kan gevormd worden vanuit welke perspectieven in de masterproef gewerkt wordt. 

Belgische lokale politie: de politie wordt bestudeerd zoals weergegeven in het Octopusakkoord: “een 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.”
18

 Enerzijds zal er in de literatuurstudie enige 

aandacht zijn voor de federale en lokale politie, anderzijds zal de klemtoon bij het empirisch onderzoek op 

de lokale politie liggen. In de analyse van morfologische gegevens is voor beide aandacht. 

Politiecultuur: verschillende omschrijvingen van dit begrip zullen in de masterproef geduid worden. Zo is 

er ruimte voor begripsomschrijvingen van o.a. Skolnick
19

, Fijnaut
20

 en Manning
21

 maar vooral bij de 

interpretatie van Chan
22

 wordt uitgebreid stilgestaan aangezien haar uiteenzettingen het nauwst aansluiten 

bij hervormingen en veranderingen zoals een eventuele toename aan politievrouwen. Volgens haar wordt 

het begrip politiecultuur steeds vaag omschreven. Het gaat alvast over de waarden, normen, symbolen en 

rituelen die gecreëerd en in stand gehouden worden door de politiemedewerkers. De politiecultuur is 

grotendeels afhankelijk van haar positie in de maatschappij, want in de hele wereld staat en valt ze met de 

absolute waarde van het bieden van bescherming en veiligheid.
23

  

Politievrouwen: in de masterproef is aandacht voor de politievrouw in haar oorspronkelijke functie, de 

evolutie die ze onderging en haar hedendaagse functie en positie in de politiewereld. Aangezien voor het 

empirisch onderzoek nog actieve politievrouwen worden geïnterviewd, ligt de klemtoon op de 

hedendaagse politievrouw die kan solliciteren voor eender welke functie en bij gelijk welke 
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22
  CHAN, J., Changing Police Culture: Policing in a Multicultural Society, Cambridge, Cambridge university press, 1997, 255 p. 

23
  FIJNAUT, C. J. C. F., e.a., Politie – Studies over haar werking en organisatie, Deventer, Kluwer, 2007, p. 1191. 



 

 
 

12 

dienst.
24

 Hiervoor is het echter noodzakelijk reeds in de literatuurstudie de historie van de politievrouw te 

schetsen. Op basis van deze literatuurstudie en de verzamelde cijfers van de Politiebeleidondersteuning 

worden de interviews voorbereid. 

Diversiteit: het belang van diversiteit wordt in de politiewereld steeds meer erkend, maar wordt niet overal 

evenveel of gemakkelijk doorgevoerd. Het blijft lastig om streefcijfers te realiseren. Het gaat om het inzetten 

van een optimaal personeelsbestand ten behoeve van een maximale korpsprestatie. Er is vooral sprake 

van een strategisch belang bij diversiteit van de politie, denken we hierbij maar aan de legitimiteit van het 

politieoptreden in een steeds meer verkleurende samenleving en het hanteren van vraagstukken met 

multiculturele aspecten.
25, 26

 Diversiteit kan een bron van discriminatie zijn tussen zowel personeelsleden 

van de politie onderling als tussen politiepersoneel en burgers. Om de politiefunctionarissen hierbij te 

helpen zijn wetten en richtlijnen uitgeschreven. Het behalen van het label “gelijkheid – diversiteit” vormt dan 

ook het derde luik van de evolutie van de politie naar een democratische politiezorg met oog voor alle 

mensen.
27

 Daarom houdt diversiteit bij de politie dus meer in dan een onderscheid tussen politiemannen en 

politievrouwen en kan het een masterproefonderwerp op zich vormen. Toch betekent diversiteit o.a. zowel 

mannelijke als vrouwelijke medewerkers bij de politie. Daarom wordt in deze masterproef ook het begrip 

diversiteit gebruikt. 

 

    3.5  Onderzoeksstrategie & onderzoekstechniek  

De keuze van onderzoeksstrategie is de case-study: door enkele sleutelfiguren te interviewen wordt een 

diepgaand inzicht verkregen in de problemen omtrent de positie en functie van politievrouwen. De gekozen 

objecten zijn drie actieve politievrouwen van de lokale politie, één aspirant van de Oost-Vlaamse 

politieacademie in Gent en één kandidate die reeds de selectieproeven afgelegd heeft en met de opleiding 

aan de West-Vlaamse Politieschool in Brugge zal starten. Het gaat om een klein aantal 

onderzoekseenheden, die deel uitmaken van een grotere populatie.  We hebben dus te maken met een 

meervoudige case-study waarbij de resultaten van de verschillende cases met elkaar vergeleken worden. 

Zo zijn er enerzijds vragen die aan iedere geïnterviewde gesteld worden en anderzijds vragen die slechts 

op de geïnterviewde in kwestie van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: bij elk interview wordt naar de visie 

omtrent het begrip ‘politiecultuur’ gevraagd, maar bij de kandidaat van de selectieproeven zal ook meer 

aandacht zijn voor de organisatie en het verloop van de selectieproeven en haar verwachtingen betreffende 

de opleiding en het werkveld. Bij de actieve politievrouwen zal dan meer aandacht zijn voor de doorstroom 

en ervaringen i.p.v. verwachtingen. Op die manier kunnen verwachtingen en ervaringen vergeleken 

worden. 

                                                             
24
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In de masterproef worden ook morfologische gegevens bestudeerd, cijfers afkomstig van de 

‘Politiebeleidsondersteuning’ en de ‘Dienst van de Rekrutering en van de Selectie’. Voor deze masterproef 

worden deze gegevens dan met oog op het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke 

politiefunctionarissen geanalyseerd. Naast deze kwantitatieve secundaire data, wordt er ook voor een 

kwalitatieve onderzoekstechniek gekozen zodat dieper kan ingegaan worden op meningen en ervaringen 

van politievrouwen zelf. Er zal dan ook gebruik gemaakt worden van 5 diepte-interviews met sleutelfiguren. 

Dit zijn 3 actieve politievrouwen, één aspirant en één kandidaat van de selectieproeven die omwille van hun 

functie, positie en ervaringen gekozen worden. Het gaat hoofdzakelijk om open vragen waarvan de 

volgorde niet vast staat. Er wordt namelijk een interviewschema voorzien waarbij de vragen volledig worden 

uitgeschreven en waarbij aangegeven wordt waar de interviewer misschien zal moeten doorvragen. Het is 

afhankelijk van de antwoorden van de respondent of er moet doorgevraagd worden, of de volgorde van de 

vragen verandert, e.d. Vele van de bijvragen zullen voorbereid worden, maar zijn niet allemaal te voorzien. 

De vragen zullen enkele dagen voor het interview aan de respondent bezorgd worden, zodat deze al eens 

kan nadenken over haar mening en ervaringen. De interviews zullen doorgaan in een voor de 

onderzoekseenheden natuurlijke omgeving: thuis of op het politiekantoor, maar afgezonderd van collega’s 

om beïnvloeding te vermijden. Een week voor het eerste interview vindt een testinterview plaats waarin de 

belangrijkste vragen en stellingen opgenomen zijn. Op die manier is duidelijk waaraan nog gesleuteld moet 

worden en is een tijdschatting mogelijk zodat de respondenten weten waaraan ze zich kunnen verwachten 

en de onderzoeker/interviewer de timing in het oog kan houden. Dit alles zijn eigenschappen die er toe 

leiden te spreken van een meervoudige case-study aan de hand van diepte-interviews.
28,  29

 

 

    3.6  Onderzoekspopulatie & ethische aspecten empirisch onderzoek  

Als onderzoeker kan je voor deze studie zowel mannelijke als vrouwelijke politiefunctionarissen in alle 

graden van de politiekorpsen, andere sleutelfiguren en burgers bevragen. Zoals eerder vermeld zou het 

vergelijken van percepties van burger en korps ongetwijfeld enkele pijnpunten bloot leggen, maar deze 

uitgebreide studie past niet binnen de tijdspanne van het masterproefjaar. Deze masterproef wil de visie 

van politievrouwen op hun positie en hun functies achterhalen. Er wordt dan ook gekozen voor 

politievrouwen van verschillende leeftijden, zodat er sprake is van respondenten met verschillende 

ervaringen betreffende de politiehervorming, de loopbaan, de rekrutering, de selectie en de opleiding. Ook 

worden zowel gehuwde, als samenwonende of alleenstaande politievrouwen geïnterviewd, omdat de 

samenlevingstatus invloed kan hebben op hun functies en ambities. 

Tot slot wordt ook een onderscheid naar functie gemaakt: zowel inspecteurs, als hoofdinspecteurs en 

commissarissen worden benaderd. Hun inbreng over de functies en doorstroom van politievrouwen is 

interessant voor deze studie. Verder worden ook een kandidaat van de selectieproeven en een aspirant 

geïnterviewd. Er wordt dus gericht gezocht naar waardevolle respondenten, namelijk respondenten die 
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omwille van specifieke kenmerken zoals ‘ervaring met doorstroming naar hoofdinspecteur’ of ‘combinatie 

carrière en gezinsleven’ geselecteerd worden.
30

 

De politievrouwen worden per brief op de politiedienst een maand vooraf om hun medewerking gevraagd 

en er wordt bekeken welke politievrouwen bereid zijn anderhalf uur van hun tijd af te staan voor het 

interview. 

De respondenten worden grotendeels door de onderzoeker zelf gekozen, maar ook de korpschef wordt 

naar aanbevelingen gevraagd. De kandidate van de selectieproef is een persoonlijke kennis, de aspirant 

aan OPAC wordt gecontacteerd via de reeds gekende respondenten. Er wordt dus gekozen op basis van 

persoonlijke relaties, maar ook het sneeuwbaleffect doet zijn werk: de interviewer wordt door respondenten 

ook doorgestuurd naar andere respondenten. 

Met elke onderzoekseenheid wordt een datum geprikt voor het interview, vooraf krijgen zij reeds een 

overzicht van de vragen zodat zij zich enigszins kunnen voorbereiden. Niet alle vragen zullen reeds letterlijk 

worden weergegeven, dit om te voorkomen dat er op voorhand met iemand van buitenaf over de vragen 

wordt gesproken. Op die manier wordt beïnvloeding door collega’s grotendeels voorkomen. 

Ook worden de onderzoekseenheden vooraf via brief/mail en bij de start van het interview ingelicht over de 

ethische aspecten van het empirisch onderzoek: mogelijkheid tot het niet beantwoorden van een vraag, 

mogelijkheid tot stopzetten van de deelname aan het onderzoek op eender welk moment tijdens het 

onderzoek, anonimisering, het doorspelen van de onderzoeksresultaten e.d. Daartoe is een formulier van 

‘informed consent’ opgesteld dat de respondenten en de onderzoeker ondertekenen. 
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DEEL II – POLITICULTUUR & POLITIEVROUWEN IN DE 20
ste

 & 21
ste

 EEUW 

 

HOOFDSTUK 1 -  HISTORISCH OVERZICHT 

 

    1.1  Inleiding  

In het historisch overzicht wordt de politievrouw in haar oorspronkelijke functie en de evolutie die ze 

onderging, beschreven. Om een beeld te krijgen van de hedendaagse politievrouw is het noodzakelijk de 

intrede van vrouwen bij de politie en hun evolutie te bestuderen. De functies van de politievrouw zijn 

doorheen de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw sterk geëvolueerd.  

Om de functies en functieverdelingen binnen een organisatie te begrijpen, moeten ook de functies en de 

vertrekpunten van die organisatie duidelijk omschreven worden. Daarom wordt in dit hoofdstuk ook het 

ontstaan van de politie weergegeven. Nadien wordt stilgestaan bij de intrede van politievrouwen bij de 

gemeentepolitie, de Rijkswacht en de gerechtelijke politie bij de parketten. Martin en Heidensohn zorgden 

reeds voor een belangrijke inbreng bij dit thema, ook hun visie omtrent de geschiedenis van de politievrouw 

is in dit deel van de masterproef opgenomen.  

 

    1.2  Een kijkje over de Amerikaanse historische politiemuur: ontstaan van politie 

In de 19
de

 eeuw kwamen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ontwikkelingen op gang, die de 

basis legden voor de huidige politiestructuur.
31

 Hoewel de politieorganisatie en politiestijlen in deze staten 

sterke verschillen vertonen, zijn beide politiesystemen ontstaan als reactie op de onrustige 

conflictsamenleving. In vergelijking met het Verenigd Koninkrijk was er in de Verenigde Staten een 

duidelijke decentralisatie en ontwikkelden er zich tal van politiediensten. Die veelheid aan politiediensten 

zorgde voor fragmentering, terwijl in het Verenigd Koninkrijk net sprake was van homogeniteit.
 32

 De 

politieorganisatie van de Verenigde Staten en haar hele ontwikkeling leunt het meest aan bij deze van de 

Westerse landen, daarom wordt dieper ingegaan op de Amerikaanse ontwikkelingen en de ingang van 

politievrouwen bij de Amerikaanse politiestructuur. 

      

      The New Police
33

 

In het begin van de 20
ste

 eeuw viel de Amerikaanse politie, omwille van de decentralisatie
34

 van de politiële 

en politieke organisatie, onder de controle van de lokale overheid. Deze decentralisatie houdt enerzijds 
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complexiteit in, maar zorgt anderzijds ook voor dynamiek.
35

 De opdrachten van deze politiediensten waren 

gericht op misdaadbestrijding, beheerst door een strakke bureaucratische en hiërarchische organisatie. Dit 

zorgde ervoor dat gezagsmisbruik en misbruik van het legale geweldsmonopolie moeilijker werden. De 

agent moet overgaan tot situationeel verantwoorde acties waarbij hij een selectie zal maken in af te 

dwingen regels. Hieruit vloeit de term “street corner politicians”, een combinatie van gevoeligheid voor veel 

politiewerk en de vrijheid van inspecteurs.
36

 

 

    1.3  De intrede van vrouwen bij de politie 

       1.3.1  Intrede van de politievrouw: algemeen 

In 1910 werd A. S. Wells bekend als eerste politievrouw, ze trad toe tot de LAPD
37

 en hield toezicht op 

openbare activiteiten, feesten, danszalen e.d. en werd ingeschakeld bij de opsporing van vermiste vrouwen 

en kinderen. Bovendien voerde ze studies uit omtrent politievrouwen. Andere bronnen zijn er van overtuigd 

dat agente Mary Owens reeds in 1893 door het Chicago Police Department werd aangenomen.
38

 In de 

meeste landen werden echter pas begin de 20
ste

 eeuw de eerste politievrouwen aangesteld. In België doen 

politievrouwen later hun intrede, maar de geschiedenis van de Belgische politievrouw kent dezelfde 

kenmerken. Het is echter opmerkelijk dat de intrede van de politievrouw in de verschillende diensten van de 

Belgische politie onderling wel verschilt. Voor de uitvoering van de politiehervorming in 2001 bestond de 

Belgische politie namelijk uit drie diensten: de Rijkswacht, de Gemeentepolitie en de Gerechtelijke Politie. 

In volgende hoofdstukken wordt per dienst de intrede van de politievrouw besproken 

 

       1.3.2  Intrede van de politievrouw: gemeentepolitie 

De gemeentepolitie was bevoegd voor het lokale territorium en viel onder de verantwoordelijkheid van de 

minister van Binnenlandse Zaken. In 1946 deden de eerste vrouwen hun intrede bij de gemeentepolitie, 

namelijk bij de Antwerpse jeugdbrigade.  Politievrouwen werden conform de geldende rollenpatronen 

aangeworven voor “sociale taken” en “jeugdzaken”, die niet aanzien werden als politietaken. Doordat 

politievrouwen deze taken uitvoerden, hadden de politiemannen meer tijd voor “het echte politiewerk”.  Zo 

moesten de eerste politievrouwen hun mannelijke collega’s assisteren in zedenzaken en zaken betreffende 

kindermishandeling.
39

 Deze politievrouwen droegen geen uniform en bezaten geen wapens, wat er samen 

met hun taken voor zorgt dat ze kunnen vergeleken worden met de hedendaagse maatschappelijke 
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assistentes. Het enige waarmee sommige politievrouwen zich konden onderscheiden waren een fluitje en 

een alarmtrompet. Over het algemeen heerste in de politiekorpsen de opvatting dat het dragen van een 

wapen niet vrouwelijk was. Bovendien voerden politievrouwen ‘zachte’ en preventieve taken uit, m.a.w. 

taken waarbij een wapen overbodig is. Deze politievrouwen kregen ook opdrachten die niet tot hun officiële 

takenpakket behoorden: het voorrijden van bruidsparen, het vergezellen van de korpschef op een receptie 

en zelfs het optreden als majorette tijdens optochten.
40, 41 

Kortom, deze politievrouwen werden niet als 

‘echte politieambtenaren’ aanzien. 

Vanaf de jaren ‘70 kwamen politievrouwen steeds meer op voor gelijke rechten, verloning,  promotiekansen 

en dezelfde algemene taken als politiemannen. De wet op de economische heroriëntatie van 1978 stelde 

vrouwen dan ook in staat eenzelfde verloning en promotiekansen af te dwingen. Kort na de Tweede 

Wereldoorlog was er wel al sprake van politieassistentes en hulpagentes, hun werk was sterk variërend van 

gemeente tot gemeente. Een politieassistent houdt zich voornamelijk bezig met sociaal werk en 

informatieve opdrachten voor justitie en administratieve overheid, maar hun takenpakket was niet overal 

gelijk. Hulpagenten worden vooral ingezet bij verkeersopdrachten. Beide groepen functioneren niet volgens 

het statuut van een politieagent en hadden nauwelijks promotiekansen. Het is opvallend dat beide groepen 

hoofdzakelijk uit vrouwen bestonden. In 1998 was nog steeds 76,10% van de politieassistenten en 55,72% 

van de hulpagenten vrouw.
42

 

 

      1.3.3  Intrede van de politievrouw: Rijkswacht 

De Rijkswacht, onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, was 

bevoegd voor het hele Belgische grondgebied. De Rijkswacht was echter lange tijd een militaire organisatie 

en viel tot 1992 onder de verantwoordelijkheid van de minister van Landsverdediging. Deze militaire 

invloeden speelden ongetwijfeld een rol bij de beperkte aanwezigheid van vrouwen in het 

Rijkswachtkorps.
43

 

In 1981 ging de wet van 1978 betreffende de economische heroriëntatie van kracht. Op dat moment deden 

bij de Rijkswacht de eerste vrouwen hun intrede, maar de intrede van vrouwelijke officieren kwam er pas in 

het begin van de jaren ’90. De demilitarisering van de Rijkswacht was een eerste belangrijke factor voor de 

toename van vrouwen in het Rijkswachtkorps. Deze demilitarisering werd door de wet van 1991, met een 

expliciet streefdoel voor het aantrekken van meer vrouwen, bekrachtigd. Het quotum dat de regering in 

1992 stelde zorgde voor een toename aan politievrouwen: tegen eind 1998 diende de Rijkswacht 600 

vrouwelijke onderofficieren en 40 vrouwelijke officieren te tellen. Dit kwam overeen met een totaal 

personeelsbestand van 4% vrouwen. Indien deze grens niet bereikt werd, mochten vrijstaande plaatsen niet 
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door mannen ingevuld worden. In juli 1999 werd het quotum bereikt en in 2001 bestond het operationeel 

Rijkswachtkorps uit 6% vrouwen.
44

 

Er werden ook een aantal praktische maatregelen genomen om meer vrouwen te kunnen selecteren, zo 

werden de selectieproeven aangepast. Zowel de fysieke proeven als de normen werden gewijzigd: de 

vereiste lichaamslengte werd van 1,68m op 1,63m gebracht en de fysieke proeven werden door een 

medicosportieve test vervangen. Op die manier werd de potentialiteit van de fysieke conditie van de 

kandidaten gemeten en niet zozeer de fysieke krachtpatserij. Vanaf dan kreeg het idee van totale gelijkheid 

van mannen en vrouwen bij de Rijkswacht meer ondersteuning en werd de eis van eenzelfde 

lichaamslengte als discriminerend beschouwd, aangezien vrouwen gemiddeld kleiner zijn dan mannen. In 

april 1999 werd de lichaamslengte nogmaals verlaagd tot 1,52m. Dit gebeurde reeds met het oog op ‘de 

geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus’, waar bij een sollicitatie geen minimumlengte vereist 

is.
45

 

 

       1.3.4  Intrede van de politievrouw: gerechtelijke politie bij de parketten 

De opdrachten van de gerechtelijke politie bij de parketten waren hoofdzakelijk onderzoeken van misdrijven 

en verzamelen van bewijsmateriaal. Reeds vanaf de jaren ’50 waren vrouwen werkzaam op jeugd- en 

zedenzaken. Het korps jeugdpolitie functioneerde toen echter nog onafhankelijk van de gerechtelijke politie. 

Pas met de wet van 1978 op de economische heroriëntatie konden vrouwen aan het examen van agent-

inspecteur deelnemen. Tijdens de jaren ’80 nam het aandeel vrouwen duidelijk toe. Toch telde de 

Gerechtelijke Politie bij de parketten in 1996 slechts 4,29% vrouwen en in 2001 steeg dit tot 6%.
46

 

 

       1.3.5  Besluit  

Het is duidelijk dat vrouwen zowel bij de gemeentepolitie, als bij de Rijkswacht en de gerechtelijke politie 

slechts druppelsgewijs instroomden. De wet van 1978 op de economische heroriëntatie bracht hierin enige 

verandering, maar tot aan de politiehervorming bestonden de korpsen uit een miniem aantal politievrouwen: 

slechts 6%. Hun taken verschilden sterk van de mannelijke collega’s: vrouwen kregen de administratieve en 

sociale opdrachten, terwijl mannen zich met het zogenaamde ‘echte politiewerk’ konden bezighouden. 

Ondertussen is er geen sprake meer van Gemeentepolitie, Rijkswacht en Gerechtelijke Politie bij de 

parketten. Op 23 mei 1998 werd het Octopusakkoord aanvaard met de wet op de geïntegreerde politie tot 

gevolg. Daarin werd de hervorming van de drie oorspronkelijke politiediensten, m.n. de gemeentepolitie, de 
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Rijkswacht en de gerechtelijke politie, opgenomen. Het Octopusakkoord en de hervorming ligt aan de basis 

van de huidige politiestructuur vanaf 1998: een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
47

  

De organisatie en huidige verdeling van mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen komen verder in 

deze masterproef aan bod. 

 

    1.4  Van gevangenisbewaarster tot ‘volwaardige’ agente: Martin & Heidensohn 

De trage instroom van de Belgische politievrouwen bij de verschillende politiediensten werd zonet 

weergegeven, terwijl in dit onderdeel de taken van politievrouwen uitgebreid aan bod komen. Vanuit 

internationaal perspectief deelt Martin
48

 de geschiedenis van de politievrouw op in verschillende periodes. 

Heidensohn
49

 heeft zich hierop gebaseerd en werkt de fases van de druppelsgewijze doorbraak van 

vrouwen bij de politie verder uit. Elke fase duidt de toenmalige functies en taken van politievrouwen. Een 

bespreking van deze fases ondersteunt, omwille van gelijke kenmerken met de doorbraak van Belgische 

politievrouwen, ongetwijfeld het historisch overzicht van de Belgische politievrouwen. 

 

      1.4.1   1840 – 1915: morele verbetering en bescherming als gevangenisbewaaksters
50

 

Halfweg de 19
de

 eeuw had een gevangenisstraf morele verbetering als voornaamste doel. Sociaal werk 

professionaliseerde zich hiertoe en er kwam ruimte voor meer samenwerking tussen sociaal werk en 

gevangenissen. Aangezien hoofdzakelijk vrouwen instonden voor de ‘sociale taken’, kwamen veel vrouwen 

bij het gevangenispersoneel terecht: ze kregen taken zoals het beschermen van personen die voor het 

eerst in aanraking kwamen met politie of gerecht - de zogenaamde ‘first offenders’ -, het bewaken van 

alcoholieksters, het voorkomen van prostitutie en het beschermen van vrouwelijke gedetineerden tegen 

geweldpleging en seksueel misbruik door mannelijke bewakers of andere gedetineerden. Het bieden van 

bescherming was dus de voornaamste taak van de vrouwelijke gevangenispolitie. Deze vrouwen werden in 

Noord-Amerikaanse en Britse gevangenissen en politiebureaus ‘matrons’ genoemd, enkel welgestelde 

vrouwen kwamen voor deze functie in aanmerking.
51

 

Net omwille van de ‘sociale taken’ werden deze vrouwen in het Verenigd Koninkrijk niet als politievrouwen 

aanzien. Ze kregen de naam ‘safety workers’ opgeplakt en bovendien noemden ze zichzelf sociaal 
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werksters. Het is duidelijk dat de idee van morele verbetering hierin diep ingebakken zat, waardoor er 

eerder van een opvoedende dan van een politiële functie sprake is. 

Tijdens de ‘Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid’ in 1898, een groots moment in de geschiedenis 

van de vrouwenbeweging en de strijd om het recht op werk, pleitte Elise Haighton samen met andere 

feministen om bepaalde functies bij voorkeur alleen door vrouwen te laten vervullen. Administratie en 

toezicht betreffende vrouwelijke gedetineerden zijn volgens hen taken die door ‘beschaafde vrouwen uit 

verschillende standen’ kunnen uitgevoerd worden. Over politievrouwen werd echter nog niet expliciet 

gesproken. Vrouwelijk toezicht was wel een thema dat aangekaart werd, het zou de goede moraal in 

fabrieken en werkplaatsen bevorderen. Dit is te vergelijken met de beschermingsfunctie van het vrouwelijk 

gevangenispersoneel, waar morele verbetering ook het centrale uitgangspunt vormde. 

Ook ‘woningopzichteressen en stationsdames’
52

 waren twee functies weggelegd voor vrouwen. De 

opdrachten betreffende het woningwerk zouden specifiek aansluiten bij de vrouwelijke kwaliteiten. 

Aangezien het om opvoedend werk gaat, zou dit hét onbetwiste terrein van de vrouw zijn. Vrouwen zouden 

zich beter kunnen inleven, zij beschikken over intuïtie, geduld en tact. Ook stationsdames vervullen een 

sociale opdracht met politieachtige kenmerken. Deze dames waren te vinden in spoorwegstations en 

droegen rond de arm een band of sjerp als herkenningsteken. Alleenreizende vrouwen konden bij deze 

stationsdames terecht voor doorverwijzing betreffende adressen om te overnachten of te werken. 

Bovendien spraken de stationsdames meisjes aan waarvan het leek dat ze alleen met de trein aangekomen 

waren en de omgeving niet kenden. Met een gepaste vrijmoedigheid gingen de stationsdames na of het 

meisje in kwestie voorbereid naar de stad kwam, indien niet hielp de stationsdame haar verder. Ook 

mannen in het gezelschap van een of enkele jonge meisjes werden door de stationsdames in het oog 

gehouden. Bij verdacht gedrag werden deze mannen bij de politie gesignaleerd. De politiehoofden werden 

zelfs aangespoord assistentie te verlenen bij het stationswerk. Dit alles gebeurde om te voorkomen dat 

jonge meisjes ten prooi vielen aan figuren die prostituees ronselden.  

 

      1.4.2   1915 – 1930: vrouwelijke politieambtenaren als specialisten en pioniers 

Rond de eeuwwisseling pleiten reeds tal van vrouwen voor gelijkwaardige bevoegdheden voor agenten en 

agentes. Pas vanaf de eerste wereldoorlog werden door de publieke politie zeer geleidelijk politievrouwen 

geselecteerd om vrouwen en kinderen te beschermen. De beschermingsfunctie staat opnieuw centraal, zo 

worden tijdens de eerste wereldoorlog ook vrouwelijke politiepatrouilles ingezet om jonge vrouwen te 

beschermen. Dit werd samengevat als het beschermen ‘tegen de gevolgen van de uitzonderlijke 

omstandigheden’. Wegens economische besparingen werden vrouwelijke politiepatrouilles na de oorlog 

afgeschaft.
53
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De inspanningen van vrouwenorganisaties - zoals The National Council of Women
54

 - over o.a. 

vrouwenrechten wierp in sommige landen reeds zijn vruchten af. De Britse vrouwenraad bestond sinds 

1895 en zette zich in voor de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen. Het doel was voor 

de belangen van vrouwen opkomen en de deelname van vrouwen aan alle domeinen van het 

maatschappelijk leven stimuleren.
55

 Zo kregen politievrouwen in het Verenigd Koninkrijk na de oorlog meer 

gelijke bevoegdheden en taken als politiemannen. Toch kregen zij bij de naoorlogse problemen nog 

specifieke opdrachten toegewezen. Vrouwen kregen namelijk het statuut van een politieambtenaar die 

instaat voor het beschermen van de jeugd en het bestrijden van prostitutie. Het ging dus om 

gespecialiseerde hulpverlenende functies waarbij hun politiebevoegdheden van pas kwamen. 

 

      1.4.3   1930 – 1945: stagnatie en afzondering of zelfs depressie en latentie 

Wegens de economische depressie stagneerde de aanwerving van agentes. Vooral in de Verenigde Staten 

werden er ingrijpende maatregelen genomen: voor vrouwelijke politiekandidaten werden hogere 

selectiecriteria ingevoerd en er werd gebruik gemaakt van tijdelijke contracten met weinig of geen 

promotiekansen. Deze politievrouwen werden als gespecialiseerde politiediensten afgezonderd van de rest 

van de politieorganisaties. Op deze diensten konden vrouwen en kinderen met problemen terecht.
56

  

Een voorbeeld van depressie wat de functie van vrouwen betreft, is het eerder besproken stationswerk dat 

in 1943 afgebroken werd. De Duitsers verboden het omdat sommige stationsdames ook joodse 

vluchtelingen hielpen bij het emigreren.
57

 

 

      1.4.4   1945 – 1970: informele expansie
58

Het vrouwelijk politiestatuut verbeterde, er werden voor het 

eerst opmerkelijk meer vrouwelijke politiefunctionarissen aangeworven en deze verlieten minder frequent 

en minder snel het korps. Zo werden politievrouwen voordien verplicht ontslag te nemen als zij in het 

huwelijksbootje stapten. De taken van politievrouwen breidden uit, naast gespecialiseerde opdrachten van 

bescherming werden zij ook ingezet voor verkeer en interventie. Er waren vrouwelijke politiepatrouilles, 

waarvan ‘Car 47’ een bekend voorbeeld is. Toch was het opmerkelijk dat de agentes zetelend in deze 

patrouillewagen hoofdzakelijk opdrachten zoals familieruzies kreeg.
59
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      1.4.5   1970 – nu: integratie
60

 

Inzake werkgelegenheid kon op basis van geslacht geen onderscheid meer gemaakt worden, een 

belangrijke stap van het gelijkekansenbeleid. Dit bevorderde de instroom- en doorstroommogelijkheden van 

politievrouwen, zo werden de selectiecritaria opnieuw versoepeld.
61

 Bovendien werden politievrouwen in 

plaats van als specialisten binnen de politieorganisatie, als generalisten beschouwd: zij kunnen solliciteren 

bij elke dienst en dit voor elke functie. Dit gebeurde zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd 

Koninkrijk en in België. Dit werd reeds in het hoofdstuk over de geschiedenis van de instroom van de 

Belgische politievrouw vermeld. 

De toenemende instroom van politievrouwen was niet alleen het gevolg van ontwikkelingen binnen 

vrouwenverenigingen, maar ook de politie had nood aan een ander imago. Het was tijd voor 

democratisering en integratie in de samenleving. Meer vrouwen in de politiekorpsen zou de kloof tussen 

politie en burger verkleinen.
62

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat er met de geleidelijke toename aan politievrouwen, ook weerstand 

geboden wordt en sommigen zich de vraag stellen of de instroom van politievrouwen het imago van de 

politie zou aantasten. M.a.w. beïnvloedt een toename aan politievrouwen de politiecultuur? Wat die 

politiecultuur en beïnvloeding inhouden, komt in het volgende hoofdstuk aan bod. 

 

    1.5  Besluit en kritische noot 

Politievrouwen kenden tijdens de 20
ste

 eeuw een zeer langzame groei en hun taken bleven beperkt. Het 

bieden van bescherming bleef vele decennia hun voornaamste opdracht. De structurele wijzigingen - zoals 

de wet op de economische heroriëntatie van 1978 – zorgde voor enkele belangrijke voorwaartse stappen. 

Het is echter de vraag of de realiteit overeenstemt met het doel van de initiatieven. Zo worden 

politievrouwen volgens Bloch en Anderson
63

 nog  steeds vooral op zaken betreffende kindermishandeling 

en slachtofferbejegening ingezet. Ook de doorstroom van politievrouwen verloopt moeilijk, weinigen hebben 

leidinggevende functies.  

Hoe het aandeel vrouwelijke ten opzicht van mannelijke politiefunctionarissen zich in België verhoudt, komt 

in een volgend deel van deze masterproef aan bod. Hierbij wordt de verdeling naar leidinggevende functies 

bestudeerd. Ook de rol van de politiecultuur werd in dit deel over de geschiedenis van de politievrouw niet 

aangebracht. Politiecultuur vormt echter een belangrijk begrip om de geschiedenis van politievrouwen te 

kunnen kaderen, daarom werd dit concept in volgend hoofdstuk opgenomen. 
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HOOFDSTUK 2 -  POLITIECULTUUR 

 

    2.1  Inleiding  

Alvorens het begrip politiecultuur te definiëren, is het belangrijk te vermelden hoe het begrip cultuur in dit 

hoofdstuk gezien wordt. Cultuur houdt hier het menselijk handelen en de interacties die mensen aangaan 

in. Cultuur vormt een integraal onderdeel van het handelen, een sociologische visie die via de beschrijving 

van ‘politiecultuur’ in onderstaand deel een criminologische invalshoek krijgt.
64

 Aangezien het om sociaal 

handelen gaat, zal de positie van de politie in de maatschappij een belangrijk punt in deze bespreking zijn. 

Ook de rol van de genderverhouding bij het vormen van de politiecultuur komt aan bod. Het is met dit 

onderdeel van de masterproef dan ook de bedoeling de lezer duidelijk te maken dat politiecultuur een 

invloed kan hebben op visies betreffende politievrouwen. 

Zowel politiemannen als politievrouwen maken deel uit van de politiecultuur, maar het begrip politiecultuur 

roept bij velen hoofdzakelijk het idee van een mannencultuur of mannenwereld op. Er zijn verschillende 

visies betreffende het begrip politiecultuur. In dit hoofdstuk worden verschillende omschrijvingen van 

politiecultuur besproken. Zo is er aandacht voor begripsomschrijvingen van o.a. Young
65

, Reiner
66

, Martin
67

, 

Fijnaut
68

 en Manning
69

 maar vooral bij de interpretatie van Chan
70

 zal uitgebreid stilgestaan worden 

aangezien haar uiteenzettingen het nauwst aansluiten bij hervormingen en veranderingen zoals de 

mogelijke toename aan politievrouwen bij de politie.  

 

    2.2  Diverse begripsomschrijvingen van politiecultuur 

Volgens Anglo-Amerikaans sociologisch politieonderzoek in de jaren ’60 staan vijf elementen centraal in de 

politiecultuur: politiewerk als waardevol ‘mannenwerk’, solidariteit, geloof in de eigen moraliteit, cynisme en 

vertrouwen op gezond verstand. Fysieke controle over een territorium uitoefenen staat hierbij voorop. 

Politieagenten waken er over dat niemand te ver gaat en grijpen indien nodig in. Dit fysiek optreden en 

gebruik van geweld zorgt er voor dat politiewerk als mannelijk wordt bestempeld. Er wordt dan ook veel 

waarde gehecht aan mannelijkheid, fysieke kracht, moed en vastberadenheid. De ervaringen van het 

straatwerk zou zijn invloed hebben op de werksfeer achter de schermen: ruwheid, harde humor en 

onderlinge schijngevechten tussen politiecollega’s. Dit alles brengt met zich mee dat het beeld over politie 

spanning en gevaar oproept.
71
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Volgens Punch, Tieleman en Van den Berg verandert de politiecultuur door 4 concrete ontwikkelingen: de 

toename aan vrouwen en allochtonen bij de politie is één van deze ontwikkelingen. Deze theoretici 

voorspellen dat politiefunctionaris een minder masculien beroep voor blanke mannen wordt. De politie 

maakt deel uit van de samenleving en om haar taak goed te kunnen uitvoeren, moet zij ook weten wat er in 

die samenleving leeft. Dat kan alleen als het politiekorps een afspiegeling van de maatschappij is. Dit 

bepaalt mee de politiecultuur en toont aan dat diversiteit in het korps belangrijk is: de politie moet de 

maatschappij kennen en de maatschappij moet zich in de politie herkennen. Dit is van toepassing op zowel 

mannen en vrouwen, als autochtonen en allochtonen, als jong en oud, als blank of zwart, als … . De politie 

functioneert midden in de samenleving en staat dus best zo dicht mogelijk bij de bevolking. In deze 

samenleving beschikt de politie over een specifieke machtspositie: zij is in belangrijke mate 

verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een herkenbare orde. Dit doet de politie niet alleen, 

maar zij heeft als institutie wel een verregaande bevoegdheid om die orde te realiseren: de mogelijkheid om 

geweld te gebruiken. De politiecultuur is dus grotendeels afhankelijk van haar positie in de maatschappij, 

want in de hele wereld staat en valt ze met de absolute waarde van het bieden van bescherming en 

veiligheid.
72

 

Reiner vat de kern van politiecultuur als volgt samen: “How police officers see the social world and their 

role in it.” Het houdt de gedeelde normen en waarden onder de politiefunctionarissen in en duidt hun positie 

in de maatschappij.
73

 Het bestaan van een politiecultuur met haar normen en waarden vormt de meest 

aangehaalde verklaring voor de trage hervormingen van politieorganisaties.
74

 O.a. omwille van de 

discretionaire bevoegdheden is de politiepraktijk niet in vaste regels te vatten. Er hebben zich binnen de 

politiecultuur doorheen de tijd dan ook allerlei verschillende regels gevormd, bijvoorbeeld de “working rules” 

en de “inhibiting rules”.
75

 Onderzoek van Reiner toonde reeds aan dat politiecultuur noodzakelijk is om 

politieambtenaren te laten overleven, ook wel ‘coping’ genoemd. Om constante prestatiedruk, gevaar en 

onvoorspelbaarheid te kunnen dragen, kan de politieambtenaar terugvallen op de waarden van de 

politiecultuur: autoriteit, groepscohesie, macht en mannelijkheid. M.a.w. alweer een masculiene visie op 

politie en haar cultuur.
76

 

Manning definieert politiecultuur als “vaardigheden, cognities en invloeden die goed politiewerk inhouden”. 

Het gaat hier om het toepassen van regels, gedragscodes en veralgemeende overtuigingen.
77

 Volgens 

Skolnick gaat het over de persoonlijkheid van een politiefunctionaris en zijn reactie op gevaar.
78

 

Young ziet de politieorganisatie als een masculien territorium: jacht en strijd tegen criminaliteit staan in 

deze wereld centraal. Hieraan worden prestige, status, macht en reputatie gekoppeld en politiemannen 
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kunnen door middel van hun handelingen hiermee hun mannelijkheid aantonen. Er zijn dan ook vele politie-

instrumenten die de macht van politie aantonen en het respect van politie afdwingen: het dragen van een 

uniform, het dragen van een wapen en wapenstok, het zwaailicht e.d. Ook assertiviteit en agressie worden 

benadrukt als vereisten van politiefunctionarissen. Dit zet de masculiniteit van de politiecultuur nog extra in 

de verf.
79

 

Het uitstralen van autoriteit is volgens Martin één van de kernwaarden van politiecultuur, een groot 

discussiepunt betreffende politievrouwen. Volgens politiemannen zouden vrouwen te zachtaardig zijn voor 

politiewerk aangezien zij door hun gestalte, stem en andere fysieke kenmerken niet voldoende autoriteit 

uitstralen. Zowel burgers als mannelijke collega’s zouden de positie en functie van politievrouwen moeilijk 

erkennen.
80

 

Duhaut stelt dat bij de politie de overgang van beroepscultuur van een exclusief mannenberoep naar een 

gemengde beroepsgroep verloopt volgens mechanismen waarop slechts beperkt ingegrepen kan worden. 

De theorie van Kanter, die in een volgend deel van deze masterproef uitgebreid aan bod komt, ondersteunt 

deze stelling volgens Duhaut: een organisatie komt meer in evenwicht van zodra er sprake is van een  

65/35-verhouding, waarbij de leden van de minderheidsgroep als individuen beschouwd worden. 

Persoonlijke factoren en capaciteiten bepalen de relatie tussen individuen pas bij een 50/50-verhouding. 

Zolang politievrouwen sterk in de minderheid zijn, zullen zij moeten blijven opboksen tegen vooroordelen.
81

 

 

    2.3  Politiecultuur volgens Chan  

Volgens Chan
82

 is het begrip politiecultuur moeilijk te omschrijven en blijven definities vaag. Het gaat alvast 

over waarden, normen, symbolen en rituelen die gecreëerd worden en in stand gehouden worden door de 

politiemedewerkers. Chan geeft een aantal redenen aan waarom het begrip politiecultuur vaag te definiëren 

is:  

 aangezien de politiecultuur een constante verandering inhoudt, moet ook om de haverklap aan 

haar definiëring gesleuteld worden 

 politiefunctionarissen kunnen zich verzetten, zelfs door middel van geweld 

 de politiecultuur is ingebed in een complexe context: sociaal, politiek, wettelijk en organisatorisch 

 een deterministische definitie van politiecultuur biedt weinig ruimte voor culturele verandering 

Politiecultuur is volgens Chan een constructie die zowel kennis als relaties inhoudt: het zijn oriëntaties 

waarop politieambtenaren zich kunnen richten, maar zich niet passief door mogen laten leiden. Dit houdt 

kennis omtrent concepties en interpretaties op het werkveld in, waarmee relaties tussen collega’s en met 

burgers onderhouden wordt. 
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     2.4  Besluit 

Het is duidelijk dat het begrip politiecultuur moeilijk te definiëren is, maar dat voornamelijk mannelijke 

kenmerken in de definities de hoofdrol spelen. Politiewerk roept al te vaak ideeën van spanning en gevaar 

op, waardoor geweld, kracht, macht en gezag sleutelfactoren vormen. Laat er nu net over “vrouwen en 

macht”, “vrouwen en gezag” e.d. in de samenleving tal van discussies bestaan. Omwille van hun fysieke 

kenmerken zouden vrouwen geen autoriteit uitstralen, bijgevolg komen zij minder in aanmerking voor 

masculiene beroepen zoals politiefunctionaris. 

Politiecultuur is niet de enige factor die de verhouding mannelijke en vrouwelijke politieambtenaren bepaalt, 

maar heeft dus ongetwijfeld wel een belangrijke invloed op het beeld dat de burger over politie heeft en dat 

de politie over zichzelf heeft. Dit beeld zou er dan ook voor zorgen dat vrouwen zich al dan niet bij de politie 

willen voegen, dat mannen vrouwelijke politiecollega’s volledig aanvaarden en dat de burger politievrouwen 

al dan niet respecteert. 

 

 

HOOFDSTUK 3 -  DIVERSITEITSBELEID 

 

    3.1  Inleiding  

Een fundamenteel begrip binnen de discussie omtrent politievrouwen is het containerbegrip ‘diversiteit’. Wat 

houdt diversiteit in en hoe ziet de politieorganisatie diversiteit? Op deze twee vragen wordt in dit hoofdstuk 

een antwoord geformuleerd. Nadien zal bij de interviews van het empirisch onderzoek ook naar de 

meningen van politievrouwen gepolst worden. 

Diversiteit bij de politie houdt meer in dan een onderscheid tussen politiemannen en politievrouwen en kan 

een masterproefonderwerp op zich vormen. Toch betekent diversiteit o.a. zowel mannelijke als vrouwelijke 

medewerkers bij de politie, daarom wordt ook bij dit begrip stilgestaan. 

Om aan diversiteit te doen, is een diversiteitsbeleid nodig. Ook het diversiteitsbeleid bij de politie wordt dus 

in dit hoofdstuk even onder de loep genomen. Daartoe wordt de politieorganisatie vergeleken met een 

bedrijf waar diversiteit een onderdeel van het management uitmaakt. Om dit duidelijk te maken worden 

enkele managementfactoren uit het 7S-model van McKinsey gebruikt. Of de politieorganisatie een bedrijf 

kan genoemd worden, is een stelling die heel wat reacties uitlokt. Toch is het interessant om vanuit 

managementperspectief het belang van een personeelsbeleid met diversiteitsbeleid bij de politie te 

bestuderen. Hierbij zal enkel de positie van de politie in de maatschappij en de personeelsverhouding man 

– vrouw besproken worden. De overige factoren van het model zijn interessant voor een volledige studie 

van de politie als organisatie. 
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    3.2  Diversiteit 

Het begrip diversiteit kent verschillende omschrijvingen, met het oog op diversiteit bij de politie wordt 

toegelicht wat in deze masterproef met dit begrip wordt bedoeld. 

Bij diversiteit gaat het om de verschillen tussen mensen op alle mogelijke vlakken: man, vrouw, groot, klein, 

dik, dun, blank, zwart, christen, moslim, jood, puber, adolescent, bejaarde, socialist, liberaal, … . Omwille 

van dit grote aantal diverse aspecten waarover een individu kan beschikken, wordt “verscheidenheid” vaak 

als synoniem voor “diversiteit” gebruikt. Diversiteit kan op tal van dimensies betrekking hebben, maar de 

kern van diversiteit houdt het respecteren van de verschillen tussen individuen in.
83

  In deze masterproef 

slaat diversiteit hoofdzakelijk op het onderscheid mannen – vrouwen, er wordt dus geen rekening gehouden 

met nationaliteit of afkomst. Dit is echter ook een belangrijke dimensie van diversiteit, maar allochtone 

politieambtenaren vormen niet het hoofdonderwerp van deze thesis. 

 

    3.3  Diversiteit bij de politie 

Bij de politie wordt het belang van diversiteit steeds meer erkend, maar initiatieven laten op zich wachten of 

kennen een zeer trage doorvoering. Streefcijfers realiseren, zou tot op heden lastig blijven. In het volgende 

deel van de masterproef zal een analyse van de morfologische gegevens dit al dan niet bevestigen. Het 

gaat om het inzetten van een optimaal personeelsbestand ten behoeve van een maximale korpsprestatie. 

Er is vooral sprake van een strategisch belang bij diversiteit van de politie, zoals de legitimiteit van het 

politieoptreden in een steeds meer verkleurende samenleving en het hanteren van vraagstukken met 

multiculturele aspecten.
84, 85

  

Diversiteit kan een bron van discriminatie zijn tussen zowel personeelsleden van de politie onderling als 

tussen politiepersoneel en burgers. Om de politiefunctionarissen hierbij te helpen zijn wetten en richtlijnen 

uitgeschreven. Het behalen van het label “gelijkheid – diversiteit” vormt dan ook het derde luik van de 

evolutie van de politie naar een democratische politiezorg met oog voor alle mensen.
86

 

Een mooi voorbeeld dat er bij de politie effectief aan diversiteit gewerkt wordt, is de Cel Gelijke Kansen. 

Sinds januari 2001 bestaat deze cel, zij is verantwoordelijk voor actieplannen betreffende gelijke kansen in 

het domein van de gelijkheid man-vrouw voor de federale politie. Van minder belang voor deze 

masterproef, maar aansluitend bij het thema ‘diversiteit’, is het bestaan van de Cel Multiculturalisme. Deze 

cel staat mee in voor de opleiding van het politiepersoneel inzake multiculturaliteit.
87

 

Aangezien de politie deel uit maakt van de maatschappij en zij een spiegel van de maatschappij moet 

vormen, zoals eerder aangegeven bij het hoofdstuk “politiecultuur”, zal ook de politie de maatschappelijke 
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veranderingen moeten volgen. Deze maatschappelijke evoluties hebben ook tot evoluties bij de politie 

geleid: de politiehervorming is hiervan hét voorbeeld bij uitstek. Zo heeft het politiebeleid kennis gemaakt 

met “Community Oriented Policing” (COP), waarbij sprake is van een “nabije politie”. Dit begrip wordt in een 

volgend deel van de masterproef verder bestudeerd. Toch kan nu al vermeld worden dat, mede door het 

idee achter “COP”, de politie evolueert van een “politie tegenover de burger” naar een “politie met en voor 

de burger”. Daarom moet het politiekorps uit diverse individuen bestaan. Uit de morfologische cijfers van de 

Dienst voor Politiebeleidondersteuning zal blijken hoe de verhouding mannen – vrouwen verdeeld is. Een 

studie van de morfologische gegevens betreffende allochtone politieambtenaren zou een nog duidelijker 

beeld geven over de stand van zaken betreffende diversiteit bij de politie.
88

 

Het beschikken over mannen en vrouwen of autochtonen en allochtonen in het politiekorps waren niet altijd 

de uitgangspunten om van diversiteit bij de politie te spreken. In de periode rond de politiehervorming hield 

diversiteit de vertegenwoordiging van ex-gemeentepolitiemensen bij de federale politie in.  Ook een 

evenredige verdeling tussen voormalige Rijkswachtleden en gemeentepolitieleden van gezagsfuncties bij 

de lokale politie behoorden toen tot de prioriteiten van het diversiteitsbeleid.
89

 

 

    3.4  Diversiteitsbeleid & het 7S-model van McKinsey 

Bij een diversiteitsbeleid wordt vooral aan het personeelsbeleid gewerkt, een belangrijke component binnen 

een organisatie. Elk goed functionerend bedrijft heeft een personeelsbeleid, zo ook de politie. Om het 

personeelsbeleid te linken met het diversiteitsbeleid wordt het 7S-model van McKinsey gebruikt. Ter 

inleiding wordt het model en haar factoren geschetst, als volgt wordt stilgestaan bij enkele cruciale factoren 

uit het model betreffende diversiteit bij de politie. De algemene weergave van het 7S-model behoort tot de 

literatuurstudie, maar in het deel waarbij de politieorganisatie naast het 7S-model wordt geplaatst zit ook 

een visie van de onderzoeker verweven. Uit de literatuurstudie en ervaringen tijdens de stage leek het de 

onderzoeker interessant dit model op de politieorganisatie toe te passen. Dit deel berust dan ook volledig 

op eigen inzichten en beredeneerde veronderstellingen. Bij het empirisch onderzoek zal hierover wel naar 

de meningen van politievrouwen gevraagd worden. Op die manier zal blijken of de opinies van de 

onderzoeker aansluiten bij de realiteit. 

 

       3.4.1  Het 7S-model van McKinsey: algemeen 

Dit systeem is ontworpen om de kwaliteit van de prestaties van een onderneming te meten en dankt zijn 

naam aan het feit dat alle Engelse sleutelwoorden beginnen met een ‘s’: shared values, strategy, structure, 

system, style, staff, skills. Het model helpt om de kwaliteit te beschrijven, beoordelen en adviezen ter 

verbetering te formuleren.
90 

Soms wordt hierbij nog een 8ste factor betrokken, nml. 'surroundings'. 
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Centraal staan de significante waarden (shared 

values) die samenhangen met en de overige 

factoren sturen. Elke factor bestaat op zich, maar 

ook de onderlinge relaties moeten ten opzichte 

van elkaar in het oog gehouden worden. De 

inhoud van elke dimensie is belangrijk voor de 

inhoud van de overige dimensies. Een succesvolle organisatie kent een constante wisselwerking tussen 

deze factoren. Het wijzigen van één aspect zal ongetwijfeld invloed hebben op de andere factoren: wanneer 

er bijvoorbeeld nieuwe doelen gesteld worden en dus andere acties (nml. strategie) ondernomen worden, 

zullen de organisatie en taakverdeling (nml. structuur) enigszins aangepast moeten worden.
91

 

 

Strategy 

Strategie impliceert de doelen van een organisatie en de manier waarop men denkt die doelen te bereiken: 

“Hoe kan de organisatie zich handhaven?”, “Welke richting wil de organisatie uitgaan?”. Het zijn dus de 

voorgenomen acties van het management. 

 

           Structure 

Structuur omvat de inrichting van de organisatie en alle onderdelen ervan zijn via een organogram weer te 

geven. Op die manier krijgen de taakverdeling, de coördinatie en de al dan niet aanwezige hiërarchie vorm. 

 

 Systems 

Het betreft hier alle formele en informele procedures, de interne en externe communicatiestromen. Voor het 

verrichten van handelingen, het gebruik van materialen, overal zijn procedures voor opgesteld. Ook de 

gebruikte softwarepakketten ter ondersteuning van die procedures maken hiervan deel uit. 

 

Style 

Dit is de samenwerkingswijze die eigen is aan de organisatie, m.a.w. het gedrag van management en 

personeel. Welke leiderschapsstijl hanteert het organisatiehoofd? Geeft hij of zij blijk van waardering? 

Worden medewerkers bij beslissingen betrokken? 

 

Staff (manager & personeel) 

Om een beeld te krijgen van de personeelsinvulling zijn verschillende aspecten van belang. Het profiel van 

de medewerkers wordt gevormd door opleidingsniveau, aandeel mannelijke en vrouwelijke werknemers, 

maar ook door de spreiding van de functies onder die mannelijke en vrouwelijke werknemers. Hiervoor kan 

gekeken worden naar werving en selectie van personeel, budgetbesteding en ontplooiingskansen. 

 

Skills (sleutelvaardigheden) 

Waarin blinkt de organisatie uit? Het is belangrijk dat een organisatie haar sterktes en zwaktes kent. 

Aspecten als strategieën ontwikkelen, klantgerichtheid, stabiliteit, kwaliteit, imago, het opstellen van doelen, 

beleidsinitiatieven e.d. zijn belangrijk voor een optimale werking. 
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Shared values (significante waarden) 

Dit zijn de waarden die door iedereen van de organisatie gedeeld worden, de cultuur van het denken en 

doen van de manager en medewerkers op basis van de vooropgestelde doelen. Die cultuur heeft invloed 

op zowel het gedrag binnen de organisatie als op het gedrag van de organisatie naar buiten toe. De 

waarden en normen vormen de identiteit van de instantie. Het is niet toevallig dat de factor significante 

waarden centraal staat in het 7S-model. De bedrijfscultuur is immers het fundament, het bepaalt hoe zowel 

met interne als externe belanghebbenden wordt omgegaan. 

 

Surroundings (maatschappelijke & omgevingsfactoren) 

De maatschappelijke en omgevingsfactoren van de organisatie hebben een grote invloed op de 

ontwikkelingen binnen de organisatie. Welke ontwikkelingen worden op korte en middellange termijn 

verwacht? 
92

 

 

 

      3.4.2  ‘Style’, ‘shared values’, ‘staff’ & politie: onderlinge samenhang 

Tot de factor stijl behoren o.a. de leiderschapstijl en de samenwerkingswijze tussen personeelsleden. 

Welke leiderschapsstijl hooggeplaatste politieambtenaren hanteren, zou de instroom en doorstroom van 

politievrouwen beïnvloeden. Dit hoort zo aangezien alle S-factoren elkaar beïnvloeden: de stijl zal dan 

invloed hebben op de personeelssamenstelling (staff) en structuur. Hierover zal in de interviews van het 

empirisch onderzoek naar de mening van politievrouwen gevraagd worden.  

Ook de samenwerkingswijze is van belang, op de politiedienst werken verschillende persoonlijkheden 

samen. Om productief te blijven moet iedereen kunnen samenwerken en dat is niet altijd realistisch. De 

samenwerking bij gelijke verhoudingen politiemannen en politievrouwen zou wel de diversiteit op de 

politiedienst bevorderen, maar ook de eerder mannelijk geladen politiecultuur beïnvloeden. Zoals eerder in 

deze masterproef werd vermeld, houdt de politiecultuur o.a. de waarden in die door de leden van de 

organisatie gedeeld worden. Politiecultuur sluit aan bij de factor ‘shared values’ of significante waarden. 

De factor ‘staff’ staat bij de politie voor alle politiefunctionarissen, zowel mannelijke als vrouwelijke en dit 

over alle functies heen. Als alle S-factoren samenhangen, zou de personeelsinvulling de overige factoren 

beïnvloeden. Uit de historiek blijkt dat vrouwen druppelsgewijs hun weg naar de politie gevonden hebben. 

De analyse van morfologische gegevens zal dit al dan niet bevestigen. De geleidelijke toename aan 

politievrouwen zou dus de politiestructuur, de omgangstijl, de significante waarden en alle overige factoren 

beïnvloeden. Of vrouwen daadwerkelijk sporen nalaten op deze verschillende vlakken kan bij een volgend 

onderzoek bestudeerd worden, aangezien deze masterproef er vooral op gericht is de huidige situatie van 

de politievrouw en haar functie in kaart te brengen en de minderheidsgroep politievrouwen in de kijker te 

zetten. Bij de interviews wordt wel gevraagd naar de meningen en ervaringen van politievrouwen, dan zal 

gepeild worden naar hun ervaringen omtrent hun invloed op de S-factoren van het politiesysteem: hebben 

politievrouwen het gevoel sporen na te laten? 
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Dit deel bevat enkele persoonlijke inzichten afgeleid uit de eerdere literatuurstudie  en ervaringen op stage. 

Voor dit hoofdstuk zijn dus geen wetenschappelijke bronnen gebruikt, op de theoretische weergave van het 

7S-model van McKinsey na. Bij het empirisch onderzoek bij deze masterproef zal nagegaan worden of 

deze inzichten realistisch zijn. Het gaat dan om enkele interviews van politievrouwen, waardoor 

generalisering niet evident is. Toch zal geprobeerd worden op die manier een duiding te geven of deze 

inzichten al dan niet van toepassing zijn op de politieorganisatie. 

 

    3.5  Diversiteit: rekrutering & selectie 

Rekrutering en selectie zijn belangrijke instrumenten voor het personeelsbeleid. De kwaliteiten en 

vaardigheden van de kandidaten worden getest. De kandidaat moet zich inschrijven bij de Directie van de 

Rekrutering en van de Selectie (DSR), een entiteit van de federale politie. 

De kandidaten moeten zich bewust zijn van de ernst van het politieberoep: de nodige psychische, 

cognitieve en fysische capaciteiten worden nagegaan. Alvorens voor de selectiecommissie te verschijnen, 

moeten de kandidaten ook voor een persoonlijkheidstest en een medische proef slagen. De lange weg die 

kandidaten moeten afleggen, zorgt voor uitval en veroorzaakt een trechtereffect: slechts een kleine groep 

start met de politieopleiding en schopt het tot politieman of politievrouw. Om dit te duiden wordt hieronder 

het recentste cijfermateriaal betreffende de kandidaten van de selectieproeven weergegeven en 

geanalyseerd. Deze cijfers zijn afkomstig van de Directie van de Rekrutering en van de Selectie.  

CB 

2011   
TAC  PF  Personnalité 

  

Médical  

      

Commission  Proj/100 

Hommes  50,20% 97,01% 49,24% 92,05% 36,96% 8,16% 

Femmes  59,25% 65,07% 65,15% 95,04% 49,20% 11,74% 

 

Tabel 10: slagingspercentage 2011 basiskader per selectieproef en geslacht 
93

 

(Cijfers afkomstig van de Directie van de Rekrutering en van de Selectie) 

 

TAC = de cognitieve vaardigheden worden getest (‘Aptitudes Cognitives’) 

PF = fysische proeven (‘Parcours Fonctionnel’ – épreuve sportive) 

Personnalité = een persoonlijkheidsproef (‘Personnalité Informatisé’) 

Medical = medische proeven 

Commission = voor de selectiecommissie verschijnen 
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Deze tabel geeft het slagingspercentage per selectieproef in 2011 weer en dit volgens geslacht. Deze 

cijfers gelden enkel voor kandidaten van het basiskader.  

Het is opvallend dat zowel een zeer groot percentage vrouwen als een zeer groot percentage mannen voor 

de medische proeven slaagt: maar liefst 92,05% van de mannen en zelfs nog meer vrouwen, namelijk 

95,04%. Ook bij het verschijnen voor de selectiecommissie komen vrouwen er sterker uit: ongeveer de helft 

van de vrouwelijke kandidaten voor het basiskader wordt door de selectiecommissie toegelaten, namelijk 

49,20%. Er waren in 2011 duidelijk minder mannelijke kandidaten die door de selectiecommissie toegelaten 

werden: 36,96%. Dat is ruim 12% minder dan de vrouwelijke kandidaten.  

Bij de fysische proeven slagen duidelijk meer mannen dan vrouwen: maar liefst 97,01% van de mannelijke 

kandidaten tegenover 65,07% van de vrouwelijke kandidaten. Een opvallende minderheid aan vrouwen, 

ruim 30% verschil. Vrouwen voldoen dus minder aan de fysische eisen die gesteld worden voor een functie 

in het basiskader. Positief is echter dat toch meer dan de helft van de vrouwen slaagt voor de fysische 

proeven: 65,07%. Opmerkelijk is het verschil met de mannen enorm, zij slagen bijna allemaal voor de 

fysische proeven: 97,01%. 

Wat de test voor cognitieve vaardigheden betreft liggen de slagingspercentages ongeveer gelijk, maar met 

een meerderheid van 9% voor de vrouwelijke kandidaten: 50,20% mannen en 59,25% vrouwen slaagt voor 

deze proef. 

Het is opvallend dat vrouwen over de hele lijn, met uitzondering van de fysische proeven, een hoger 

slagingspercentage hebben dan mannelijke kandidaten. Toch zijn politievrouwen in de minderheid volgens 

de literatuur betreffende hun historie. De analyse van de morfologische gegevens zal dit al dan niet 

bevestigen. Het lijkt aangeraden bij een verdere studie van vergelijkingen tussen slagen voor de 

selectieproeven en het aantal effectieven bij de politie meerdere jaren te bestuderen. Voor deze 

masterproef werden enkel de slagingspercentages van 2011 bestudeerd. Desondanks wordt hier 

aangetoond dat vrouwen het niet slecht doen bij de selectieproeven en dat de fysische proeven zorgen voor 

het grootste contrast qua slagingspercentages tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten voor het 

basiskader. 

Deze cijfers zullen gebruikt worden bij het empirisch onderzoek aangezien daar ruimte voorzien is om een 

politievrouw in opleiding en een kandidaat van de selectieproeven te interviewen. Via enkele vragen wordt 

op die manier gepeild naar de selectieproeven en opleidingen.  

 

   3.6  Besluit 

Wil de politie aan een goede dienstverlening doen, dan is een diversiteitsbeleid noodzakelijk. Op die manier 

kan de politie optimaal gebruik maken van de verscheidenheid die onze samenleving biedt.
94

 Dit kan mede 

door aandacht te hebben voor de stereotype benaderingswijze van mannen of vrouwen zowel op het 

werkveld als bij de rekrutering en opleiding.  

                                                             
94

 BEECKMAN, A., Gender en politie – Centrum voor politiestudies, Brussel, Politeia, 2002, p. 34. 



 

 
 

33 

Uit de cijfers blijkt dat vrouwelijke kandidaten voor het basiskader het bij de selectieproeven beter doen dan 

mannen, met uitzondering van de fysische proeven. Uit de literatuurstudie blijkt dat vrouwen in de 

minderheid zijn, de analyse van morfologische gegevens zal die minderheid specificeren.  Het gaat hier dus 

om een vreemde situatie: vrouwen die slagen voor de selectieproeven belanden blijkbaar moeilijk effectief 

bij de politie. Bovendien kan ook de vraag gesteld worden of de minderheid aan vrouwelijke 

politiefunctionarissen gedeeltelijk te wijten is aan de fysische proeven. Bij de interviews wordt hierover naar 

meningen en ervaringen gevraagd, maar voor nauwkeurigere vaststellingen is een uitgebreider onderzoek 

met slagingspercentages van meerdere jaren sterk aangeraden. 
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DEEL III – MORFOLOGISCHE GEGEVENS &  INTERPRETATIE 

 

INLEIDING 

Uit de literatuurstudie blijkt dat politievrouwen in de minderheid zijn en dat hun taken 

doorheen de eeuwen geëvolueerd zijn. Om na te gaan hoe het gesteld is met de huidige verdelingen 

politiemannen en politievrouwen, volgt nu een analyse van morfologische gegevens van het Belgische 

politiepersoneel. De cijfers werden opgevraagd bij de Dienst voor Politiebeleidsondersteuning, deze dienst 

besteed heel wat tijd aan analyse en contextualisering van morfologische gegevens. Zij zorgden ook voor 

syntheserapporten zoals “Morfologie van de Lokale Politie” met een algemene beschrijving van de 

personeelsmiddelen waarover de politiezones beschikken. Aan de hand van de kwantitatieve gegevens in 

dit rapport, kunnen bepaalde evoluties sinds de politiehervorming in 2001 gevisualiseerd worden. Het 

syntheserapport 2008 bundelt namelijk morfologische gegevens sinds 31 december 2002 tot en met 31 

december 2008.  

Eerst wordt de evolutie van de personeelssamenstelling tussen 2002 en 2008 behandeld, nadien komen de 

gegevens van 31 december 2010 en 31 december 2011 aan bod. Zo zal er even stilgestaan worden bij de 

gegevens over de Federale Politie, maar de statistieken over de Lokale Politie vullen het grootste deel van 

deze studie. Er wordt gekeken naar personeelscijfers van zowel CALog-
95

 als operationeel personeel. Ook 

zal stilgestaan worden bij de verdeling politiemannen en –vrouwen volgens het kader waarvan ze deel uit 

maken. Tot slot wordt ook het mannelijk en vrouwelijk aandeel politiefunctionarissen volgens typologie van 

de politiezone bestudeerd, zo worden grotere politiezones vergeleken met kleinere politiezones. De meest 

recente gegevens dateren van 31 december 2010 en 31 december 2011. 

De vaststellingen uit deze studie van morfologische gegevens vormen samen met de vaststellingen uit de 

literatuurstudie de basis voor de interviews bij het empirisch onderzoek. Deze gegevens bieden geen 

verklaringen voor de instroom en doorstroom van politievrouwen, maar geven een objectief beeld van het 

aandeel vrouwelijke en mannelijke politiefunctionarissen. 

 

HOOFDSTUK 1 -  Statistieken en evolutie  

De Dienst voor Politiebeleidsondersteuning bezit morfologische gegevens van zowel voor als na de 

politiehervorming. Aangezien de geschiedenis van de politievrouw voor de politiehervorming al uitvoerig 

besproken werd in het historisch deel van de masterproef, wordt in dit deel de evolutie na de 

politiehervorming weergegeven. Hiertoe worden de gegevens van het eerder aangehaalde syntheserapport 

“Morfologie van de Lokale Politie” gebruikt, handig om van de Lokale Politie de evolutie tussen 2002 en 

2008 te duiden. Aangezien de interviews bij het empirisch onderzoek op de Lokale Politie toegespitst zijn, 

worden hieronder hoofdzakelijk de morfologische gegevens van de Lokale Politie weergegeven. Zowel 

                                                             
95 CALog: administratief en logistiek kader bestaande uit personeelsleden zonder bevoegdheid inzake bestuurlijke of 

gerechtelijke politie. -  Art. 118. al. 1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op 

twee niveaus, B.S., 5 januari 1999. 
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administratief als operationeel personeel krijgt aandacht. Verder in deze studie komen wel recente 

gegevens van de Federale Politie aan bod. 

       1.1   Evolutie 2002 – 2008 volgens geslacht: operationeel personeel & CALogs  

 

Tabel 1: personeelsleden Lokale politie volgens geslacht van 2002 tot en met 2008 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Deze tabel geeft het aantal mannelijke en vrouwelijke CALogs en operationele personeelsleden van de 

Lokale politie tussen 2002 en 2008 weer. Verder in dit hoofdstuk is ook ruimte voorzien voor tabellen met 

percentages in plaats van aantal hoofden. 

Het aantal mannelijke operationelen is in deze periode lichtjes gedaald, terwijl het aantal mannelijke 

CALogs toegenomen is. Bij de vrouwelijke personeelsleden daarentegen is er zowel bij de operationelen 

als bij de CALogs sprake van een toename. Op 6 jaar tijd is het aantal vrouwelijke operationelen maar liefst 

van 3.227 naar 4.915 gestegen, wat er op neer komt dat het aantal met ongeveer de helft is toegenomen. 

Ook de CALogs zijn toegenomen, maar dit minder drastisch dan de vrouwelijke operationele 

personeelsleden. 

Toch is het duidelijk dat het aandeel mannelijke en vrouwelijke operationelen na deze 6 jaar nog steeds 

allesbehalve gelijk verdeeld is: waar in 2002 de verhouding 3.227 vrouwen tegenover 23.823 mannen was, 

was dit 6 jaar later 4915 vrouwen tegenover 23.182 mannen.  Wat in 2008 voor een totaal van 28.097 

operationele personeelsleden zorgde en afgerond overeenkomt met 1/6 vrouwen en 5/6 mannen. 

Bij de CALogs zijn de mannen in de minderheid, maar het contrast is minder groot dan de vrouwelijke 

minderheid bij het operationeel personeel: waar in 2002 de verhouding 808 mannen tegenover 2.837 

vrouwen was, was dit 6 jaar later 1.362 mannen tegenover 3.971 vrouwen. Wat in 2008 voor een totaal van 

5.333 CALogs zorgde en afgerond overeenkomt met 1/4 mannen en 3/4 vrouwen. 
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       1.2   Evolutie 2002 – 2008: vrouwelijk operationeel personeel 

 

Grafiek 1: verhouding aantal vrouwelijke operationele personeelsleden van de  

Lokale politie van 2002 tot en met 2008 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

In deze grafiek is de verhouding van het aantal vrouwelijke operationele personeelsleden van de Lokale 

politie tussen 2002 en 2008 af te lezen. Het is duidelijk dat het vrouwelijk aandeel personeelsleden een 

aanhoudende opwaartse beweging kent: in 2002 bestond het aantal vrouwelijke operationele 

personeelsleden uit 11,93%, in 2008 is dit reeds 17,49%. Dit komt overeen met een toename van 5,56%. 

 

       1.3   Evolutie 2002 – 2008: vrouwelijke CALogs 
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Grafiek 2: verhouding aantal vrouwelijke CALogs/ administratieve personeelsleden  

van de Lokale politie van 2002 tot en met 2008 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Grafiek 2 toont het percentage vrouwelijk administratief personeel van de Lokale politie tussen 2002 en 

2008. In tegenstelling tot de lichte toename aan vrouwelijk operationeel personeel bij de Lokale politie in 

grafiek 1, vertoont het aandeel vrouwelijke CALogs een lichte teruggang: van 77,83% in 2002 naar 74,46% 

in 2008. Toch was op tabel 1 (p. 40) duidelijk af te lezen dat ook het aandeel vrouwelijke CALogs gestegen 

was. Het begincontingent van het vrouwelijk personeel lag echter al hoger dan dat van het mannelijk 

personeel. 

Hoewel het aandeel vrouwelijke CALogs lichtjes gedaald is, vertegenwoordigen vrouwen het grootste deel 

van het CALogpersoneel: in 2008 nog steeds bijna 75% of 3/4. Of dit in dalende lijn verder gaat, is af te 

leiden uit de recente cijfers die verder in dit hoofdstuk besproken worden. 

 

       1.4   Evolutie 2002 – 2008: mannen per operationeel kader 

 

Tabel 2: mannelijke operationele personeelsleden van de Lokale politie 

volgens kader van 2002 tot en met 2008 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Tabel 2 geeft het aantal mannelijke operationelen van de Lokale politie van 2002 tot en met 2008 weer, dit 

opgesplitst volgens kader: officierenkader, middenkader, basiskader en agenten van politie. Het is 

opmerkelijk dat op het basiskader na, alle kaders ongeveer een status quo of lichte stijging kennen. Het 

basiskader daarentegen kent een gelijkmatige daling van zijn effectieven. Tussen 2002 en 2005 is er nog 

een slingerbeweging van een kleine afname en kleine toename, maar vanaf 2006 lijkt de afname aan 

mannelijke operationelen in het basiskader een blijvende trend. Deze vaststellingen zijn ook op 

onderstaande grafiek 3 af te leiden. 
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Grafiek 3: evolutie van de mannelijke operationele personeelsleden volgens kader, 

van 2002 tot en met 2008 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

 

       1.5   Evolutie 2002 – 2008: vrouwen per operationeel kader 

 

Tabel 3: vrouwelijke operationele personeelsleden van de Lokale politie  

volgens kader van 2002 tot en met 2008 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 
 

Deze tabel bevat het aantal vrouwelijke operationelen van de Lokale politie tussen 2002 en 2008, eveneens 

opgesplitst per kader. Uit deze tabel kunnen vaststellingen gedaan worden gelijkaardig aan de 

vaststellingen betreffende de tabel van mannelijke operationelen: op het basiskader na, is de vrouwelijke 

personeelsbezetting in alle kaders stabiel gebleven of lichtjes toegenomen. Hier neemt echter ook het  

basiskader toe: in 2002 telde het basiskader 1.880 vrouwen en in 2008 is dit reeds 3.373 vrouwen, dit is 

bijna een verdubbeling. Dit komt overeen met de vaststelling uit grafiek 1 waar een toename van 5,56% 
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vrouwelijke operationelen blijkt, hiervan maakt de toename in het vrouwelijk basiskader deel uit. Het is ook 

opmerkelijk dat waar zich vanaf 2006 een duidelijke  afname aan mannelijke operationelen in het 

basiskader voordoet (zoals vastgesteld bij tabel 2 en grafiek 3), in diezelfde periode een opmerkelijke 

toename aan vrouwelijke operationelen in het basiskader plaatsvindt. Deze vaststellingen gelden ook voor 

onderstaande grafiek 4.  

 

 

 

Grafiek 4: evolutie van de vrouwelijke operationele personeelsleden  

volgens kader, van 2002 tot en met 2008 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 
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HOOFDSTUK 2 -  Recente statistieken operationeel kader federale politie  

 

 

Tabel 4: operationeel kader van de Federale politie 

volgens geslacht en graad, op 30 december 2011. 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Deze tabel geeft de recente cijfers van eind 2011 betreffende het operationeel personeel bij de Federale 

politie. De cijfers worden opgesplitst naar geslacht en graad: man/vouw en HCP/CP/HINP/INP/AGP. De 

betekenis van de afkortingen zijn in de legende af te lezen. In bovenstaande gegevens zijn de aspiranten 

(aspirant commissaris, aspirant (gespecialiseerde) hoofdinspecteur, aspirant inspecteur en aspirant agent 

van politie) evenals de gedetacheerden van de federale naar de lokale politie inbegrepen. Er dient ook 

opgemerkt te worden dat voor deze cijfers de aangestelde graad gebruikt wordt. Dit betekent dat een 

inspecteur die aangesteld is als hoofdinspecteur als hoofdinspecteur geteld wordt. 

Het is opmerkelijk dat van het totaal aantal operationelen bij de Federale politie afgerond slechts 1/10 à 1/9 

vrouwelijk is: 1.701 vrouwen op 11.259 medewerkers. De vrouwelijke operationelen zijn hier dus duidelijk in 

de minderheid: 15,1%.  

Het is ook duidelijk dat hoe hoger de graad, hoe minder vrouwen en hoe meer mannen aangesteld zijn. 

Terwijl in het hulpkader of bij de Agenten van politie het aandeel vrouwen nog in de buurt van de fiftyfifty-

grens liggen, zijn vrouwen één graad hoger al veel minder vertegenwoordigd: het basiskader bestaat voor 

slechts 20,5% uit vrouwen, wat overeenkomt met 1/5. In de hoogste graad van hoofdcommissaris bedraagt 

dit zelfs nog slechts 2,5%. De 8 vrouwelijke hoofdcommissarissen bij de Federale politie moeten 

ongetwijfeld hun mannetje staan bij hun 315 mannelijke hoofdcommissariscollega’s. 
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HOOFDSTUK 3 -  Recente statistiek lokale politie 

Zoals reeds eerder aangegeven spitsen de interviews bij het empirisch onderzoek zich toe op de Lokale 

politie, daarom wordt nu uitgebreid stilgestaan bij zowel CALogs als operationeel mannelijk en vrouwelijk 

personeel. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen grotere en kleine politiezones, dit wordt 

weergegeven volgens de categorieën van verstedelijkingsgraad. Daartoe wordt eerst aangetoond hoe deze 

typologieën zich van elkaar onderscheiden. Deze morfologische gegevens zijn online terug vinden op de 

website van de Lokale Politie.
96

 

 

       3.1   Lokale politie: CALogs versus operationeel personeel  

 

Figuur 1: CALogs & operationele medewerkers van de Lokale politie op 31/12/2010 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Dit taartdiagram is de recentste weergave van de verdeling CALogs en operationele medewerkers bij de 

Lokale politie. Het grootste taartstuk staat voor de operationelen, zij vormen 83,35% van het totale 

personeelsbestand bij de Lokale politie. Met hun 16,65% zijn de CALogs duidelijk in de minderheid. Er zijn 

dus meer operationele dan administratieve medewerkers. Dit diagram werd in de masterproef opgenomen 

om aan te tonen dat bij de Lokale politie minder CALogs dan operationelen werkzaam zijn. Het 

administratief personeel is net de groep die hoofdzakelijk uit vrouwelijk personeel bestaat zoals uit tabel 1 

en grafiek 2 blijkt. Dit bevestigt nog maar eens dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn bij de politie. 

                                                             
96

 MORFOLOGIE VAN DE LOKALE POLITIE (2010, 31 december), Morfologische gegevens 2010 [WWW]. Infozone: 

http://www.infozone.be/prog-morpho/morpho-2010-list-n.html  [27/02/2012] 

http://www.infozone.be/prog-morpho/morpho-2010-list-n.html
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Niveau Cadre Hommes % Femmes % 

Police locale 

Agent de police 852 48,19% 916 51,81% 

Cadre de base 15969 78,56% 4357 21,44% 

Inspecteur principal 4047 88,98% 501 11,02% 

Commissaire 2139 91,45% 200 8,55% 

Commissaire divisionnaire 268 96,06% 11 3,94% 

CALog A 156 30,65% 353 69,35% 

CALog B 343 37,69% 567 62,31% 

CALog C 553 22,25% 1932 77,75% 

CALog D 550 24,58% 1688 75,42% 

Global 24877 70,27% 10525 29,73% 

 

Tabel 5: effectieven bij de lokale politie in januari 2012 volgens kader en geslacht 

(Cijfers afkomstig van de Directie van Rekrutering & Selectie) 

 

Deze tabel is interessant omdat zij enerzijds zowel aantallen als percentages geeft van effectieven bij de 

lokale politie en anderzijds zeer recente gegevens bevat, namelijk cijfers van de personeelssamenstelling in 

januari 2012. Per kader is af te lezen welk percentage mannen en vrouwen deel uit maakt van de lokale 

politie. Het gaat hier dus om zowel het operationeel personeel als het administratief personeel of CALog. 

Wanneer we deze twee groepen samentellen (global) zijn vrouwen sterk in de minderheid: 29,73% vrouwen 

tegenover 70,27% mannen. 

Het is duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk verdeeld zijn onder de agenten van politie: 48,19% mannen 

en 51,81% vrouwen. Bij het basiskader, middenkader en officierenkader zijn vrouwen veel minder 

vertegenwoordigd. Toch vormen zij in januari 2012 nog 21,44% van het basiskader. Ongeveer 1 op 5 leden 

van het basiskader is dus een vrouw. Dit zijn lage cijfers, maar in hogere rangen komen nog minder 

vrouwen voor: 8,55% van de commissarissen en slechts 3,94% van de hoofdcommissarissen bij de lokale 

politie is vrouwelijk. 

Opmerking: deze cijfers tonen aan dat de personeelssamenstelling allesbehalve gelijk verdeeld is naar 

geslacht en dat weinig vrouwen hoge functies bekleden. Het is dan ook opmerkelijk dat de nieuwe 

commissaris-generaal van de Belgische federale politie een vrouw is, sinds 1 maart 2012 is dit 

commissaris-generaal Catherine De Bolle. 
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       3.2   Lokale politie: CALogs mannen versus vrouwen  

 

Figuur 2: CALogs bij de Lokale politie volgens geslacht op 31/12/2010 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Figuur 2 stelt een taartdiagram voor waarop de verdeling mannelijke en vrouwelijke administratieve 

medewerkers bij de Lokale politie op 31 december 2010 is af te lezen. Dit taartdiagram stelt het bordeaux 

taartstuk van figuur 1 voor: de 16,65% CALogs.  

Deze 16,65% CALogs bestaat op zich voor 73,56% uit vrouwen en 26,44% uit mannen. Afgerond betekent 

dit dat ongeveer ¼ mannelijke administratieve medewerkers zijn en maar liefst 3/4 is vrouwelijk. 
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       3.3   Lokale politie: operationeel personeel mannen versus vrouwen  

 

Figuur 3: operationeel personeel bij de Lokale politie volgens geslacht op 31/12/2010 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Dit taartdiagram geeft de verdeling mannelijke en vrouwelijke operationele medewerkers bij de Lokale 

politie op 31/12/2010 weer. In tegenstelling tot de meerderheid aan vrouwelijke administratieve 

medewerkers uit figuur 2, bestaat dit taartdiagram uit een minderheid aan vrouwelijke operationele 

medewerkers: slechts een kleine 20% of 1/5 zijn vrouwelijke operationelen. Deze vaststelling komt overeen 

met de vaststelling bij tabellen en grafieken betreffende de evolutie van vrouwelijke operationelen van 2002 

en 2008: vrouwelijke operationelen zijn nog steeds sterk in de minderheid. Toch is het ook belangrijk op te 

merken dat de trend van een toename aan vrouwelijke operationelen wordt doorgezet: waar in 2002 nog 

slechts 11,93% vrouwelijke operationele medewerkers waren, was dit in 2008 reeds 17,49% en is dit in 

2010 al 19,29%. (Zie grafiek 1 om met figuur 3 te vergelijken.) 
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       3.4.   Lokale politie: CALogs per niveau 

 

Figuur 4: CALogs bij de Lokale politie volgens geslacht en niveau op 31/12/2010 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Deze tabellen en staafdiagrammen tonen het aandeel mannelijke en vrouwelijke administratieve 

medewerkers bij de Lokale politie op 31/12/2010, dit maal opgesplitst naar graad. Zoals uit vorige tabellen 

en grafieken af te leiden bestaan CALogs hoofdzakelijk uit vrouwen, dit geldt ook voor alle niveaus van het 

administratief personeel: zowel niveau A, als niveau B, als niveau C en niveau D bestaan voor 60% à 78% 

uit vrouwelijk personeel. Mannen maken gemiddeld voor slechts 1/4 deel uit van elk niveau: van 22,74% bij 

niveau C, tot 38,84% bij niveau B.  

Het is ook opmerkelijk dat naar mate het niveau stijgt, het aandeel vrouwelijke administratieve 

medewerkers daalt en het aandeel mannelijke CALogs stijgt: zo werken 61,16% vrouwen volgens niveau B, 

terwijl maar liefst 77,26% volgens niveau C. 
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        3.5   Lokale politie: operationeel personeel per kader  

 

Figuur 5: operationele medewerkers bij de Lokale politie volgens  

geslacht en kader op 31/12/2010 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Figuur 5 bevat de verdeling mannelijke en vrouwelijke operationele medewerkers bij de Lokale politie op 

31/12/2010, opgedeeld volgens kader. Op het basiskader na, zijn vrouwelijke operationelen sterk tot zeer 

sterk ondervertegenwoordigd over alle kaders heen. Enkel bij de agenten van politie zijn de vrouwen net in 

de meerderheid: 51,85% vrouwelijke hulpagenten tegenover 49,15% mannelijke hulpagenten. Dit zijn 

vaststellingen in dezelfde aard als de eerder gemaakte vaststellingen bij de tabellen en grafieken 

betreffende de evolutie tussen 2002 en 2008.  

Wanneer de tabel uit bovenstaande figuur 5 vergeleken wordt met tabel 1, die voor het gemak hieronder 

nog eens weergegeven wordt, wordt duidelijk dat de trend van een toename aan vrouwelijke operationele 

medewerkers tussen 2002 en 2008 doorgetrokken wordt tot 31 december 2010: van 3227 vrouwelijke 

operationelen in 2002, tot 4915 in 2008 en 5507 in 2010. Toch blijven vrouwen nog sterk in de minderheid 

en lijkt de inhaalbeweging moeilijk. 
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Tabel 1: personeelsleden Lokale politie volgens geslacht van 2002 tot en met 2008 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

 

        3.6   Lokale politie: typologie van politiezones - verstedelijkingsgraad  

Aan de hand van de gemeentetypologie en het bevolkingsaantal van politiezones werden regels 

betreffende de politiezonestypologie opgesteld volgens de verstedelijkingsgraad. Op basis van enerzijds 

het functionele aspect van verstedelijking zoals centrumfunctie, uitrustingsgraad e.d. en het morfologische 

aspect zoals bevolkingsdichtheid werden deze typologieën opgesteld. 

De typologie van politiezones bestaat uit 5 categorieën:  

 Typologie 1 omvat de grootstad: dit zijn de 5 grootsteden Gent, Antwerpen, Luik, Charleroi en 

Brussel-Stad. 

 Typologie 2 staat voor de regionale steden en de 18 Brusselse gemeenten 

 Typologie 3 bevat de agglomeratiegemeenten of goed uitgeruste kleine steden 

 Typologie 4 staat voor de gemiddeld of weinig uitgeruste kleine steden of sterk verstedelijkte 

gemeenten 

 Typologie 5 houdt de gemiddeld of weinig verstedelijkte gemeenten in 

 

 

Figuur 6: typologie van de lokale politiezones             (Cijfers afkomstig van Dienst   

                                                                                            Politiebeleidsondersteuning) 

 

Tabel 6: gemiddeld aantal personeelsleden van 

de politiezones per typologie 
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Uit figuur 6 blijkt dat de politiezones van typologie 1 en 2 minder talrijk zijn dan de politiezones die minder 

verstedelijkt zijn, zoals typologie 3, 4 en 5. Het is opmerkelijk dat het aantal politiezones stijgt naarmate de 

verstedelijkingsgraad daalt. Zo bevinden zich van alle lokale politiezones slechts 2,30% in grootsteden, 

terwijl maar liefst 34,10% van de lokale politiezones zich in gemiddeld of weinig uitgeruste kleine steden of 

sterk verstedelijkte gemeenten bevindt. 

Deze cijfers worden weergegeven en geanalyseerd om nadien de politiezonestypologie in verband te 

brengen met gegevens betreffende de personeelssamenstelling van lokale politiezones. 

Tabel 6 geeft per typologie het gemiddelde van het totale aantal personeelsleden bij de lokale politie weer. 

Het valt op dat de grootsteden van typologie 1 ook naar personeelsbezetting toe de grootste politiezones 

zijn: gemiddeld 1670,00 personeelsleden. In de andere typologieën daalt het aantal personeelsleden tot 

slechts 84,86 personeelsleden in de gemiddeld of weinig verstedelijkte gemeenten van typologie 5. 

 

        3.7   Lokale politie: typologie vrouwelijke CALogs per niveau  

 

Tabel 7: gemiddelde aantal CALogs (mannen + vrouwen) per kader en typologie 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

 

Tabel 8: gemiddelde aantal vrouwelijke CALogs per kader en typologie 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 
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Figuur 7: gewicht van het vrouwelijk administratief contingent per typologie 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

Bij de tabellen 7, 8 en de figuren 7 en 8 kunnen per typologie vaststellingen betreffende de vrouwelijke 

CALogs gedaan worden. Naarmate de verstedelijkingsgraad daalt (van typologie 1 tot typologie 5) stijgt het 

vrouwelijk administratief contingent: van 69,68% tot maar liefst 80,07%.Dat blijkt duidelijk uit figuur 7. Hoe 

minder de politiezone verstedelijkt is, hoe meer vrouwen deel uitmaken van het administratief personeel 

van de lokale politiezone. 

 

 

Figuur 8: verhouding van vrouwelijke CALogs per typologie en niveau 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 
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Uit figuur 8 is per verstedelijkinggraad of politiezonetypologie het gewicht van het vrouwelijk contingent per 

niveau ten opzichte van het totale vrouwelijke administratieve contingent af te lezen. Bijvoorbeeld: van het 

totale aantal vrouwelijk administratief personeel ( = 100%) in de grootsteden van typologie 1 werkt 42,21% 

volgens niveau D, 40,39% volgens niveau C, 10,65% volgens niveau B en 6,76% volgens niveau A.  

Er is over de verschillende typologieën geen duidelijke tendens af te leiden. Het is wel opmerkelijk dat er in 

de politiezones van de regionale steden of Brusselse gemeenten (typologie 2) meer vrouwelijke CALogs op 

niveau A werkzaam zijn: 11,43% tegenover 5,43% à 6,76% bij typologieën 1,3,4 en 5. 

 

        3.8   Lokale politie: typologie vrouwelijk operationeel kader 

 

Tabel 9: gemiddelde aantal operationele medewerkers (mannen + vrouwen)  

per kader en typologie 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 

 

   

Tabel 10: gemiddelde aantal vrouwelijke operationele medewerkers per kader en typologie 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 
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Figuur 9: gewicht van het vrouwelijk operationeel contingent per typologie 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 

 
 

Bij de tabellen 9, 10 en de figuren 9 en 10 kunnen per typologie vaststellingen betreffende de vrouwelijke 

operationele medewerkers gedaan worden. Het is duidelijk dat het vrouwelijk contingent niet gelijk verdeeld 

is volgens de typologie van de politiezones: het aandeel vrouwelijke operationelen is groter in de 

grootsteden (typologie 1) en de regionale steden of Brusselse gemeenten (typologie 2) dan de minder 

verstedelijkte politiezones (typologie 3, 4 en 5). 

 

Figuur 10: verhouding van vrouwelijke operationele medewerkers  

per typologie en kader 

(Cijfers afkomstig van Dienst Politiebeleidsondersteuning) 
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Uit figuur 10 is per verstedelijkingsgraad of politiezonetypologie het gewicht van het vrouwelijk contingent 

per kader ten opzichte van het totale vrouwelijke operationele contingent af te lezen. Bijvoorbeeld: van het 

totale aantal vrouwelijk operationeel personeel ( = 100%) in de grootsteden van typologie 1 behoort 23,10% 

tot de agenten van politie, 66,67% tot het basiskader, 6,78% tot het middenkader en slechts 3,46% tot het 

officierenkader. 

Het grootste verschil betreft het percentage vrouwelijke hulpagenten: in de grootsteden en regionale steden 

of Brusselse gemeenten van typologieën 1 en 2 vertegenwoordigen vrouwen 23,10% van de agenten van 

politie, terwijl dit bij kleinere steden en minder verstedelijkte gemeenten van typologieën 3, 4 en 5 varieert 

van 13,06% tot 9,23%. Deze plaatsen worden in de minder verstedelijkte gemeenten en kleinere steden 

opgevuld door vrouwelijke operationelen in het basiskader. Het is duidelijk dat naarmate de 

verstedelijkingsgraad daalt (van typologie 1 naar typologie 5) er over het algemeen meer vrouwen tot het 

basiskader behoren: dit varieert van 60,04% tot 79,04%. 

Reeds bij vorige tabellen en grafieken is vastgesteld dat weinig vrouwen deel uitmaken van de hogere 

operationele kaders, figuur 10 bevestigt dit. Over alle typologieën heen (van grootsteden tot de weinig 

verstedelijkte gemeenten) behoren weinig vrouwen tot het officierenkader, vanaf typologie 2 tot typologie 5 

neemt het kleine aandeel vrouwelijke operationelen in het officierenkader zelfs nog af: van 4,03% in de 

regionale steden en Brusselse gemeenten behorende tot typologie 2, tot slechts 2,36% in de gemiddeld of 

weinig verstedelijkte gemeenten behorende tot typologie 5. 

 

BESLUIT 

De Belgische lokale politiezones kennen een constante operationele en administratieve personeelsgroei. 

Deze toename vindt plaats in alle operationele kaders en niveaus van de CALogs.   

Vooral de politiezones van de grootsteden en regionale steden, behorende tot typologieën 1 en 2, 

beschikken over een groot personeelsbestand. De politiezones van de minder verstedelijkte gemeenten, 

behorende tot de typologieën 3 – 4 – 5, beschikken over een middelgroot tot klein politiekorps. Het zijn ook 

deze minder verstedelijkte politiezones waarvan het grootste deel van het vrouwelijk korps tot het 

basiskader behoort, meer dan in de verstedelijkte politiezones. 

Toch zijn vrouwelijke medewerkers ten opzichte van hun mannelijke collega’s zowel bij de federale als 

lokale politie sterk ondervertegenwoordigd. Bij de federale politie zijn in hogere rangen zelfs nog minder 

vrouwen werkzaam dan bij de lokale politie. Ook in het middenkader van de lokale politie werken meer 

vrouwen dan in het middenkader van de federale politie. Vrouwen zijn zowel bij de federale als lokale politie 

het meest vertegenwoordigd bij de agenten van politie. Bij de lokale politie bedraagt dit aandeel zelfs 

51,85%, er zijn dus bij de lokale politie meer vrouwelijke dan mannelijke hulpagenten. Er is duidelijk sprake 

van een uitval van politievrouwen bij hogere functies. 

De enige groep waarbij vrouwen in de meerderheid zijn, zijn de CALogs: namelijk 3 op 4 administratieve 

medewerkers is vrouwelijk. Dit is dan ook de enige groep waarbij mannen in de minderheid zijn: namelijk 1 

op 4 administratieve medewerkers is mannelijk.  



 

 
 

53 

Het aandeel mannelijke en vrouwelijke operationele medewerkers is ook ongelijk verdeeld: waar de 

verhouding in 2002 3.227 vrouwen tegenover 23.823 mannen was, was dit 6 jaar later nog steeds slechts 

4915 vrouwen tegenover 23.182 mannen.  Wat in 2008 voor een totaal van 28.097 operationele 

personeelsleden zorgde en afgerond overeenkomt met 1/6 vrouwen en 5/6 mannen. 

Het vrouwelijk personeelsbestand is bij de lokale politie tussen 2002 en 2008 wel gegroeid, vooral het 

aantal vrouwen in het basiskader neemt duidelijk toe. Op 6 jaar tijd is het totale aantal vrouwelijke 

operationelen bij de lokale politie maar liefst van 3.227 naar 4.915 gestegen, wat er op neer komt dat het 

aantal met ongeveer de helft is toegenomen. Bovendien zette deze tendens zich geleidelijk verder tot in 

2010. Een positieve noot om mee af te sluiten. Of dit aantaal blijft toenemen zal de toekomst uitwijzen. 
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DEEL IV  – INITIATIEVEN VOOR EEN TOENAME AAN BELGISCHE 

POLITIEVROUWEN 

 

In dit deel van de masterproef wordt stilgestaan bij een aantal initiatieven met als doel een 

toename aan politievrouwen. Enerzijds komen enkele overheidsinitiatieven aan bod, anderzijds 

worden enkele initiatieven van de geïntegreerde politie besproken.  

Andere initiatieven en mogelijke inspiratiebronnen zijn in hoofdstuk twee van dit deel opgenomen. Daarin 

worden concrete voorbeelden besproken zoals de Vereniging van Belgische politievrouwen, Womenpol en 

het European Network of Police Women. Nadien wordt bekeken of ‘Community Oriented Policing’, 

gemeenschapsgerichte politiezorg en theorieën van Kanter een inspiratiebron kunnen vormen voor een 

toename aan politievrouwen. De concepten worden in dit deel theoretisch besproken, maar bij de interviews 

van het empirisch onderzoek zal nagegaan worden of politievrouwen in deze concepten ook daadwerkelijk 

een inspiratiebron zien. 

 

HOOFDSTUK 1 -  INITIATIEVEN VAN DE OVERHEID EN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 

 

    1.1  Overheidsinitiatieven 

Tijdens de jaren ’70 werkte de overheid aan de wetgeving inzake gelijke kansen en rechten voor mannen 

en vrouwen, zoals de wet van 1978 ter heroriëntatie van de economie.
97

 In het daaropvolgende decennium 

bleek dat de ingrepen op de wetgeving er niet voor gezorgd hadden dat in de praktijk ook effectief sprake 

was van gelijke rechten. Nadien wilde de overheid de professionele achterstand van vrouwen wegwerken 

aan de hand van actieplannen. Nog een decennium later, in de jaren ’90, wordt er ook rekening gehouden 

met diversiteit onder vrouwen onderling en mannen onderling. Niet alleen de verschillen tussen mannen en 

vrouwen staan centraal. 

In artikel 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet werd de basis voor het gelijke kansenbeleid gelegd: 

alle Belgen zijn gelijk voor de wet en de gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd. Bovendien 

moet het genot van deze rechten en vrijheden zonder discriminatie verzekerd worden.
98

 

De wet tot economische heroriëntering van 4 augustus 1978, in het tweede deel van deze masterproef 

reeds besproken, zorgde er voor dat vrouwen bij de politiediensten konden solliciteren. Er werd gewerkt 

aan gelijke behandeling bij arbeidsvoorwaarden, toegang tot het arbeidsproces, toegang tot 

beroepsopleiding en promotiekansen.
99,

 
100
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Met de hervormingen in de jaren ’90 wordt de intentie tot emancipatie van de vrouw verder uitgewerkt: zo 

vermeldt het Octopusakkoord van 1998 dat de samenstelling van de politiekorpsen naar verhouding 

mannen – vrouwen een weerspiegeling van de maatschappij moet zijn.
101

 

 

    1.2  Initiatieven van de geïntegreerde politie 

Na de politiehervorming is de Directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie sinds 1 

april 2001 verantwoordelijk voor de rekrutering en selectie van zowel de federale als de lokale politie. In 

2002 wordt dan ook een beleidsplan inzake rekrutering opgesteld waarbij gestreefd wordt naar 30% à 35% 

vrouwelijke kandidaturen. Ook de Cel Gelijke Kansen kreeg in 2001 de opdracht voor de federale politie 

een actieplan betreffende gelijkheid man – vrouw uit te werken. Er worden verscheidene maatregelen 

genomen, zoals een quotum in het voordeel van de politievrouw, rekruteringsmaatregelen, 

ouderschapsverlof e.d.
102

  

 

HOOFDSTUK 2 -  ANDERE INITIATIEVEN & MOGELIJKE INSPIRATIEBRONNEN 

 

    2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de Vereniging van Belgische politievrouwen en het ENP weergegeven als concrete 

voorbeelden van initiatieven voor een toename aan politievrouwen. 

Nadien komen ‘Community Oriënted Policing’, een theorie van Kanter en inzichten van Bloch & Anderson 

aan bod als mogelijke inspiratiebronnen ter bevordering van de toename aan politievrouwen. Zoals reeds 

vermeld worden deze concepten theoretisch besproken, maar bij de interviews zal nagegaan worden of 

politievrouwen in deze concepten ook daadwerkelijk een inspiratiebron zien. 

    2.2  Internationaal initiatief: ENP  

Tijdens de Internationale Conferentie voor Politievrouwen werd in 1989 het “European Network for 

Policewomen” (ENP) opgericht, waarvan het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd. Het gaat om een 

onafhankelijke internationale organisatie die achter de visie “Quality through Equality” staat. Zij willen de 

positie van de vrouw en het diveristeitsbeheer optimaliseren. Volgens hen is er op vlak van emancipatie 

afgelopen decennia reeds enige vooruitgang geboekt, maar is er nog veel ruimte voor verbetering. Een 

voorbeeld van initiatieven van het ENP is de reeks netwerken ter bevordering van de communicatie tussen 

Europese korpsen.
103
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    2.3  Vereniging van Belgische politievrouwen & ‘Womenpol’ 

De vereniging van Belgische politievrouwen wil de geïsoleerde minderheidsgroep van politievrouwen de 

kans bieden met elkaar in contact te komen en hen met raad bijstaan.  De vereniging heeft dus een 

coördinerende en informatieve functie en beoogt hiermee een grotere aanwezigheid van politievrouwen, 

een vlottere integratie en gelijke rechten en kansen voor vrouwen tijdens hun loopbaan. Als politievrouwen 

via deze weg kennis en ervaringen kunnen uitwisselen, stijgt de kans op realisering van deze doelen. Er 

worden lezingen en ontmoetingsmomenten georganiseerd en de website “Womenpol” bericht regelmatig 

nieuws over politievrouwen. 

Deze vereniging werd opgericht in 1994 naar aanleiding van de derde Europese Conferentie voor 

Politievrouwen in België. Het doel van deze vereniging is het optimaliseren van de positie van Belgische 

politievrouwen.
104

 

 

    2.4  ‘Community Oriented Policing’ als inspiratiebron? 

Maatschappelijke veiligheid is  hoogstwaarschijnlijk een zorg van elk individu en elke organisatie in de 

samenleving. De politie levert hieraan haar bijdrage d.m.v. excellente politiezorg. ‘Community policing’ 

(COP), of gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) als Belgische en politionele interpretatie van dit 

begrip, is een belangrijk uitgangspunt van excellente politiezorg en is fundamenteel voor de werking van de 

geïntegreerde politiedienst. ‘Community policing’ omvat gemeenschapsgerichte politiezorg, maar reikt ook 

verder.
105

 Toch houdt GGPZ de kern in voor de Belgische politionele interpretatie van COP. De Belgische 

politieke keuze voor ‘community policing’ werd opgenomen in de wet van 7 december 1998 tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
106

 De opdrachten van de politie 

moeten uitgevoerd worden via een geïntegreerde benadering die gebaseerd is op de principes van 

‘community policing’. Dit omvat de optimale integratie van de politie in de gemeenschap, zodat politie en 

bevolking in staat zijn nauw samen te werken. Een gelijke verdeling van mannelijke en vrouwelijke 

politiefunctionarissen kan deze samenwerking bevorderen.
107, 108
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        2.4.1  ‘Community Oriented Policing’: algemeen  

De meest gebruikte definitie van GGPZ is deze van Friedmann
109

: “GGPZ is het resultaat van een beleid en 

strategie die erop gericht is aan effectievere en efficiëntere criminaliteitsbeheersing te doen, de 

onveiligheidsgevoelens te verminderen, de kwaliteit van het leven te verbeteren, de dienstverlening en de 

legitimiteit van de politie te verhogen, en dit doorheen het aanwenden van een groeiend vertrouwen in de 

mogelijkheden van de gemeenschap. Hierbij dient men zich te richten op het wijzigen van de oorzaken van 

de criminaliteit. Dit veronderstelt: een toename van de behoefte om rekenschap af te leggen vanwege de 

politie, een groter aandeel van de bevolking in de besluitvorming en een grotere bekommernis omtrent 

burgerlijke rechten en vrijheden.”  

GGPZ omvat 5 pijlers waaraan voldaan moet zijn om politiezorg gemeenschapsgericht uit te bouwen: 

externe oriëntering, probleemoplossend werken, partnerschap, verantwoording en bekwame betrokkenheid. 

Ook de wisselwerking tussen deze pijlers zijn van belang, op die manier versterken ze elkaar.
110,

 
111

 

De eerste pijler geeft de positie van de politie weer: “externe oriëntering”. Zoals reeds in het deel 

betreffende het McKinsey-model werd vermeld, staat de politie niet tegenover de maatschappij maar is zij in 

de maatschappij geïntegreerd. De politie moet zich bewust zijn van wat er leeft en speelt op vlak van 

veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit. Zij past zich aan door middel van het zonaal veiligheidsplan en de 

actieplannen. Om de prioriteiten van veiligheid en politiezorg te bepalen, houdt de politie rekening met de 

verwachtingen van de gemeenschap. De politie maakt zelf deel uit van deze gemeenschap met mannelijke 

en vrouwelijke burgers, dus ook mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen horen bij het politiekorps. 

Ook de pijler “partnerschap” kan aantonen dat vrouwen deel moeten uitmaken van het politiekorps. Deze 

pijler verwijst naar het bewustzijn van de politie niet alleen verantwoordelijk te zijn voor de zorg voor 

veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit. Deze veiligheidszorg is een ketenbenadering met diverse partners, 

er wordt dan ook gesproken van een integrale en geïntegreerde benadering waarbij alle partners op elk 

niveau betrokken worden. Deze diverse partners kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, maar ook 

allochtonen e.d. Opnieuw is hier duidelijk dat erkenning en herkenning in elkaars wereld noodzakelijk is 

voor een efficiënte samenwerking. Dergelijke aspecten gelden ook voor de pijler “bekwame betrokkenheid”: 

zowel voor politiediensten als voor diverse bevolkingsgroepen horen er mogelijkheden te zijn om samen 

leefbaarheidsdproblemen aan te pakken en veiligheid te creëren.
112

, 
113

 

Kortom ‘community policing’ moet de communicatie tussen politie en burger bevorderen met aandacht voor 

elk individu. Volgens Van Nuffel
114

 kan er van ‘community policing’ slechts sprake zijn als de politie ook in 
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haar personeelssamenstelling een spiegel van de samenleving vormt. Dit geldt zowel voor een gelijke 

verdeling tussen mannelijke en vrouwelijk politiefunctionarissen als allochtone politiefunctionarissen e.a. Er 

moet ook gezorgd worden voor een positieve werksfeer en onderlinge omgang tussen diverse 

politiefunctionarissen, politievrouwen aannemen volstaat dus niet. Wanneer zowel politiemannen als 

politievrouwen het goed met elkaar kunnen vinden en geen van beide moet opboksen tegen vooroordelen 

of moet kampen met prestatiedruk, zullen beide groepen efficiënter hun taken kunnen uitvoeren. Immers zo 

lang een groep sterk in de minderheid is, zal zij moeten blijven opboksen tegen vooroordelen. Bovendien 

zal dit zijn vruchten afwerpen in het contact met de burger: een gunstige politiecultuur zorgt mee voor een 

goede samenwerking tussen politie en burger.
 115

   

 

        2.4.2  ‘Community Oriented Policing’ & politievrouwen: een vaststelling? 

Aangezien politievrouwen zeer sterk in de minderheid zijn met 3% tot 22%, de cijfers zijn afhankelijk van de 

functie die de politievrouw uitoefent
116

, vormen de politiekorpsen geen spiegel van de maatschappij. Dit 

laatste vormt echter een belangrijke basis voor ‘community policing’, want hoe kan de politie 

gemeenschapsgericht te werk gaan als de gemeenschap zich niet in de politie kan herkennen? Zoals de 

definitie van Friedman
117

 stelt is er een vertrouwen nodig tussen politie en burger, dit kan alleen als beide 

groepen zich in elkaar herkennen. 

COP is het laatste decennium geen nieuw begrip meer en uit de eerder besproken morfologische gegevens 

blijkt dat het aantal politievrouwen vooral de laatste 10 jaar geleidelijk toeneemt. De vraag of er sprake is 

van een verband tussen COP en de geleidelijke toename aan politievrouwen dringt zich op. Deze vraag 

wordt gesteld aan de politievrouwen die deelnemen aan het interview, hun mening hierover zal in de 

rapportage opgenomen worden. 

 

        2.4.3  ‘Community Oriented Policing’ & diversiteitmanagement 

Zoals reeds eerder aangegeven is een gediversifieerde personeelssamenstelling, als afspiegeling van de 

maatschappij waarvan de politie deel uit maakt, noodzakelijk aangezien de samenleving zeer divers is. Het 

is dus van belang dat ook de politie dit spoor volgt en er voldoende ruimte gelaten wordt voor diversiteit in 

de politieorganisatie. Deze diversiteit biedt namelijk heel wat voordelen. De kansen die diversiteit biedt, 

kunnen aan de pijlers van ‘community oriented policing’ gelinkt worden: 

 externe oriëntering: een organisatie met oog voor diversiteit kan gemakkelijker inspelen op de 

constant evoluerende en pluralistische samenleving. Met de aanwezigheid van zowel mannen als 
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vrouwen, maar ook allochtonen en andere vormen van diversiteit, worden de diverse 

verwachtingen van de samenleving beter begrepen. Ma.w. hoe dichter de politie in haar structuur 

en werking bij de samenleving aansluit, hoe gemakkelijker zij op de behoeften van de burger kan 

inspelen. 

 een correcte externe oriëntering zorgt mee voor een kwaliteitsvolle dienstverlening
118

 

 

 probleemoplossend werken: dit sluit aan bij het vervullen van de verwachtingen van de overheden 

en de burgers. Effectiviteit en efficiëntie spelen hierbij een belangrijke rol. Met een diverse 

personeelssamenstelling kunnen de effectiviteit en efficiëntie van de politie aangescherpt worden 

en het innovatief vermogen van de politieorganisatie verhoogd worden. De creativiteit van de 

organisatie wordt namelijk bevorderd wanneer personen van diverse pluimage mogen en kunnen 

samenwerken: een samenspel van verschillende ideeën en ervaringen. 

 Een diverse personeelssamenstelling zorgt mee voor een probleemgerichte & 

resultaatgerichte aanpak. 

 

 partnerschap: vertrouwen is nodig voor een goede samenwerking tussen de politie en haar diverse 

partners. Kennis en begrip van de gelijkenissen en verschillen tussen politie en de diverse groepen 

in de maatschappij zullen vertrouwen bevorderen. Op die manier kunnen 

samenwerkingsverbanden ontstaan. Het betrekken van alle actoren, hier zowel mannelijke als 

vrouwelijke politiefunctionarissen, maakt deel uit van een doeltreffend community policing-beleid. 

 Een diverse personeelssamenstelling zorgt mee voor een goede samenwerking. 

 

 verantwoording: de politie is één van de actoren die een bijdrage levert in het bieden van 

antwoorden op vragen en behoeften van de samenleving. Indien de politie zich bewust is van de 

diversiteit in die samenleving, zal beter begrepen worden waarom ook de politie verantwoording 

m.b.t. haar antwoorden dient af te leggen. 

 Mits erkenning van een diverse samenleving en de aanwezigheid van een diverse 

personeelssamenstelling, wordt het afleggen van verantwoording divers. 

 

 bekwame betrokkenheid: dit houdt in dat zowel de politie als haar partners kritisch reflecteren over 

de taakverdeling en taakuitvoering. Dit impliceert een interne democratisering bij de politie, maar 

ook een emancipatie van de diverse bevolkingsgroepen. 

 Diversiteit stimuleert de bekwame betrokkenheid. 

Het is duidelijk dat een diversiteitsbeleid het functioneren van een organisatie en de kwaliteit van haar 

dienstverlening bevordert.
119
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    2.5  Theorie van Kanter als inspiratiebron?   

        2.5.1  Theorie van Kanter: algemeen  

De Amerikaanse sociologe Kanter tracht met haar theorie het in stand blijven van het onderscheid  tussen 

mannen- en vrouwenberoepen te verklaren. Zij heeft hoofdzakelijk aandacht voor omgangscultuur en 

groepsprocessen. Op basis van de getalsverhoudingen betreffende bijvoorbeeld de 

personeelssamenstelling onderscheidt Kanter vier groepen: 

 ‘uniform groups’: deze groep bestaat uit leden met veel overeenkomsten 

 ‘skewed groups’: hier overheerst één categorie, de dominante groep bestaande uit zo’n 85% tot 

99%. De minderheden worden ook wel ‘tokens’ of enkelingen genoemd. 

 ‘tilted groups’: de verschillen in aantal leden zijn minder extreem, toch is er nog steeds sprake van 

een minderheidsgroep 

 ‘balanced groups’: hier is geen sprake meer van een meerderheids- of minderheidsgroep 

Volgens Kanter verandert de omgang tussen de leden van de minderheidsgroep en de leden behorende tot 

de meerderheidsgroep, wanneer de minderheidsgroep in aantal toeneemt. Een minderheidsgroep, die 

kleiner is dan 15% van de totale groep, past zich aan en wordt daardoor door de meerderheidsgroep niet 

als concurrent ervaren. Indien de minderheidsgroep wel de kaap van 15% bereikt, zal de meerderheidgroep 

hen als een bedreiging zien en verschillen extra in de verf zetten. Op die manier wordt de 

minderheidsgroep in een ondergeschikte positie geduwd. Dit uit zich in verbale en non-verbale reacties 

zoals grapjes met betrekking tot het geslacht of afkomst, waardoor bijvoorbeeld politievrouwen steeds met 

hun “anders zijn” worden geconfronteerd. Pas wanneer de minderheidsgroep uit ongeveer 35% van de 

totale groep bestaat, worden ook leden van de minderheidsgroep als individu gezien in plaats van als ‘lid 

van de minderheidsgroep’.
120

 

 

        2.5.2  Theorie van Kanter: vrouwen bij de politie – link met morfologische gegevens 

Kanter noemt politievrouwen ‘tokens’ en volgens haar behoren politievrouwen meestal tot de ‘skewed 

groups’. Hier zou sprake zijn van een verdeling van ongeveer 85% – 15% tot 99% - 1%. Uit de 

morfologische gegevens bleek dat in januari 2012 het totaal aantal vrouwen bij de lokale politie 29,73% 

bedraagt. Zowel vrouwelijke operationele als vrouwelijke administratieve medewerkers maken deel uit van 

dit percentage. Hier lijkt dus eerder sprake van ‘tilted groups’ waarbij de verhouding in 

personeelssamenstelling minder extreem is. Wanneer de vrouwelijke administratieve medewerkers buiten 

beschouwing gelaten worden, hebben we te maken met een heel ander verhaal. In 2008 bestond het 

aandeel vrouwelijke operationele medewerkers bij de lokale politie uit slechts 17,49%. Dit neigt eerder naar 

‘skewed groups’, zoals Kanter stelt: de mannelijke operationele medewerkers domineren. Dit geldt ook voor 

hogere functies die door weinig vrouwen worden ingevuld. Functies als commissaris en hoofdcommissaris 

bij de lokale politie worden in januari 2012 slechts voor 8,55% en 3,94% door vrouwen bekleed. Volgens de 

cijfers van december 2011 liggen deze percentages bij de federale politie zelfs nog lager: 2,5% van de 

hoofdcommissarissen en 8,9% van de commissarissen is een vrouw. Hier is eigenlijk bijna sprake van 
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‘uniform groups’ waarbij zo goed als elk lid gelijkaardige kenmerken vertoont: bijna elke commissaris en 

hoofdcommissaris is een man. Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de Belgische federale politie 

sinds 1 maart 2012, is dan ook een mooi voorbeeld van een ‘token’: zij is één van de weinige vrouwen aan 

de politietop. Aangezien deze politievrouwen blikvangers zijn, krijgen zij extra aandacht. Denk maar aan de 

mediabelangstelling die Catherine De Bolle kreeg: er werd in tal van televisieprogramma’s naar haar visies 

en ervaringen gevraagd. Een negatief punt van deze extra aandacht voor minderheidsgroepen is dat het 

falen van een individu als het falen van de minderheidsgroep wordt gezien, wat tot prestatiedruk leidt. 

Of deze visies van Kanter van toepassing zijn op de personeelssamenstelling bij de politie zal in de 

interviews met politievrouwen nagegaan worden. Er wordt gevraagd naar ervaringen omtrent deze 

verhoudingen en de voor- en nadelen die hieruit voortvloeien. 

 

    2.6  Onderzoek van Bloch & Anderson als inspiratiebron?   

Eén van de meest gezaghebbende onderzoeken op het gebied van sekse als geschiktheidcriterium bij de 

politie is het onderzoek van Bloch en Anderson. Uit hun onderzoek bleek dat vrouwen even effectief zijn als 

mannen en dat sekse geen geschiktheidcriterium mag vormen. Aan de hand van surveys, interviews, 

attitudeschalen e.d. verzamelden Bloch en Anderson bij 86 vrouwelijke en 86 mannelijke agenten gegevens 

omtrent taakopdrachten, taakuitvoeringswijze, houdingen van zowel de politieambtenaar als de burger t.a.v. 

vrouwelijke agenten, … .  

Dat er weinig verschillen zijn tussen de taakuitvoeringswijze van mannen en vrouwen is de belangrijkste 

conclusie van het onderzoek: vrouwen behaalden dezelfde opleidingsresultaten en stellen zich even 

assertief op als mannen. Een opmerkelijk verschil is dat vrouwelijke politieambtenaren minder voor 

aanhoudingen en bekeuringen kiezen. Vrouwen opteren eerder voor praten dan geweld, maar het is niet 

gebleken of deze aanpak al dan niet effectiever is.
121

 

Er kan met dit onderzoek dus niet aangetoond worden of vrouwen politiewerk beter of slechter doen dan 

hun mannelijke collega’s. Deze studie houdt het bij de stelling dat sommige vrouwen wel en andere 

vrouwen dan weer niet geschikt zijn voor het politievak, dit geldt bovendien ook voor mannen. Toch zouden 

de attitudes van politiemannen over het functioneren van politievrouwen eerder negatief zijn.
122

  Ervaren 

politievrouwen dit werkelijk? Op deze vraag wordt in de interviews naar een antwoord gezocht. 

 

     2.7  Besluit 

Het staat niet als een paal boven water dat ‘Community oriented policing’, de ‘tokenthoerie’ van Kanter en 

de bevindingen uit het onderzoek van Brown & Anderson een aanleiding vormen voor een toename aan 

politievrouwen. Het is wel opvallend dat diversiteit de pijlers van COP goed kunnen ondersteunen en de 
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groepsverhoudingen van Kanter toepasbaar lijken op de verzamelde morfologische gegevens. Bovendien 

zou het onderzoek van Bloch en Anderson aantonen dat vrouwen voor het politiewerk even effectief zijn als 

mannen. Met de interviews bij het empirisch onderzoek wordt dan ook gevraagd naar visies en ervaringen 

met betrekking tot deze theorieën en standpunten. Op die manier zal blijken of zij een inspiratiebron kunnen 

vormen om enerzijds vrouwen gemakkelijker hun weg naar het politiewerk te laten vinden en anderzijds het 

diversiteitsbeleid meer aandacht te geven. 
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DEEL V  –  EMPIRISCH ONDERZOEK 

 

In deel I van de masterproef werden het gebruik van theorie en praktijk, het 

onderzoeksmodel, de onderzoeksstrategie, de onderzoekstechniek, de ethische 

aspecten en de keuze van respondenten reeds uitvoerig besproken. 

Nu wordt per respondent dieper ingegaan op de keuze van topics. Ook de stellingen die in de 

interviews aan bod komen, krijgen in dit hoofdstuk enige toelichting. Tot slot worden de resultaten 

van de interviews besproken. 

 

HOOFDSTUK 1 -  ORGANISATIE VAN HET INTERVIEW 

 

    1.1  Ter herinnering 

Aangezien het opzet van het empirisch onderzoek reeds uitvoerig uit de doeken werd gedaan, worden 

hieronder ter herinnering de belangrijkste punten betreffende de organisatie van het interview beknopt 

weergegeven: 

DIEPTE-INTERVIEW MET SLEUTELFIGUREN - POLITIEVROUWEN 

 

5 respondenten: 3 actieve politievrouwen, 1 aspirant, 1 kandidaat van de selectieproeven 

Datum, tijdstip & locatie: in samenspraak met de respondenten vastgelegd 

Tijd interview: 1.15u  à  1.30u 

Locatie interview: woning respondent of politiedienst, afgezonderd van collega’s 

Opname interview: dictafoon 

Vragenlijst: open vragen en stellingen die peilen naar ervaringen en visies betreffende functie – positie – 

instroom – doorstroom – verwachtingen e.d.  

Informed consent: zelf opgesteld (in bijlage te raadplegen) 

 

    1.2  Respondenten & topics 

Het interview bestaat uit enkele topics, voor elk van deze topics zijn een aantal vragen voorzien. Naast 

enkele korte inleidende vragen, zijn de 6 gebruikte topics: ‘ervaringen met de selectieproeven’, ‘de 
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opleidingen’, ‘het werkveld’, ‘planning van de verdere carrière’, ‘algemene vragen betreffende 

policultuur/diversiteit/politievrouwen’ en enkele ‘stellingen & visies’. 

Afhankelijk van de achtergrond van de respondent zijn de topics aangepast, bovendien worden niet alle 

topics voor elk interview gebruikt, aangezien niet elk topic voor iedere respondent van toepassing is. Zo zijn 

enkele topics bij het interview met de kandidaat van de selectieproeven: ‘ervaringen met de 

selectieproeven’, ‘verwachtingen van de opleiding’, ‘verwachtingen van het werkveld’. Bij het interview met 

de politievrouw met reeds enkele jaren ervaring is dit dan: ‘ervaringen met de opleiding’, ‘ervaringen met 

het werkveld’, ‘planning verdere carrière’ e.d. in plaats van verwachtingen. Bij de hoofdinspecteur en 

commissaris zijn er dan weer topic zoals ‘ervaringen met het werkveld’, ‘ervaringen met de doorstroom’, 

‘verwachtingen van de functie’, aangezien deze persoon wellicht het meest relevant is voor reacties bij 

dergelijke topics. 

De selectiewijze van respondenten werd reeds in deel I van de masterproef weergegeven, nu volgt een 

verantwoording van de keuze van elke respondent. 

 

Respondent 1  –  kandidaat van de selectieproeven 

De kandidaat heeft tussen december 2010 en januari 2012 alle selectieproeven afgelegd en start in oktober 

met de opleiding aan de West-Vlaamse politieschool. Aangezien deze kandidaat kort geleden aan de 

proeven deelnam, kan zij een goed beeld geven van de hedendaagse organisatie en het verloop van de 

selectieproeven. Deze kandidate heeft reeds een opleiding ‘maatschappelijk werk’ achter de rug en 

bovendien volgde zij de opleiding ‘bachelor in de criminologische wetenschappen’. Op die manier kon zij 

ook haar standpunt betreffende COP toelichten. Deze kandidate heeft echter nog geen ervaringen met de 

opleiding, het werkveld of de politieorganisatie voor de politiehervormingen. Naast de selectieproeven is zij 

wel een geschikte kandidate te peilen naar verwachtingen en dromen omtrent de opleiding en haar functie 

als politievrouw. 

 

Respondent 2  –  aspirant OPAC 

De tweede respondent is een twintigjarige aspirant aan de Oost-Vlaamse Politieacademie. Zij rondt haar 

opleiding dit jaar af en hoopt nadien als politie-inspecteur in een Oost-Vlaamse politiezone aan de slag te 

kunnen. Deze aspirant is zeer geschikt om te peilen naar ervaringen of moeilijkheden als politievrouw 

tijdens de opleiding. Aangezien de selectieproeven nog vrij vers in het geheugen zitten, wordt hierbij in dit 

interview ook uitgebreid stilgestaan. Uiteraard wordt ook bij haar gevraagd naar verwachtingen en planning 

van de verdere carrière.  

 

Respondent 3  –  jonge actieve politievrouw 

Respondent drie is een 25-jarige politievrouw die sinds 3 jaar actief is als politie-inspecteur bij de dienst 

interventie. Er wordt gevraagd naar ervaringen, persoonlijke moeilijkheden/ externe moeilijkheden en 

voordelen bij de opleiding, maar hier wordt dieper ingegaan op ervaringen van het werkveld: meer specifiek 
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haar positie, functie als politievrouw, omgang met de mannelijke en vrouwelijke collega’s en combinatie 

werk en gezinsleven. 

 

Respondent 4  –  40-jarige actieve vrouwelijke hoofdinspecteur 

Deze dame heeft reeds twintig jaar ervaring bij de lokale politie en dit in meerdere politiezones. Hierdoor 

kan zij haar ervaringen vergelijken en gelijkenissen of verschillen opmerken. Sinds 2 jaar vervult zij de 

functie van hoofdinspecteur waardoor in het interview ook gevraagd wordt naar de doorstroom naar een 

hogere functie: het verloop, de reacties van collega’s en familie, moeilijkheden, e.d. Deze vrouw is gehuwd, 

heeft twee kinderen en runt bovendien samen met haar man een boerderij. Zij is dan ook een ideale 

kandidate om te bevragen omtrent de combinatie werk – gezin – tweede job. 

 

Respondent 5  -  52-jarige vrouwelijke commissaris 

De commissaris heeft reeds heel wat ervaring bij zowel de hedendaagse lokale politie als de vroegere 

gemeentepolitie. In het interview kan zij dus de situatie van de politievrouw voor de politiehervorming en de 

situatie van na de politiehervorming met elkaar vergelijken. Ook kan zij met de onderzoeker haar ervaringen 

betreffende haar carrière delen: doorstroom, moeilijkheden, al dan niet ingeloste verwachtingen. Deze 

vrouw is sinds enkele jaren gescheiden en kan dus getuigen over de combinatie werk – gezin en de 

combinatie werk – alleenstaande. 

  

    1.3  Keuze van topics, vragen en stellingen 

De inleidende vragen gaan over leeftijd, gezinssituatie, gevolgde opleidingen en motivatie om zich bij de 

politie te voegen. 

Het topic ‘ervaringen met de selectieproeven’ peilt naar de gestelde verwachtingen voor de deelname aan 

de proeven, de inlossing van de verwachtingen, persoonlijke moeilijkheden en externe moeilijkheden, de 

ervaring van steun, de ervaring met seksistische opmerkingen e.d. 

Vragen betreffende het topic ‘opleiding’ gaan over de verwachtingen over of de ervaringen met de 

opleiding, de te verwachten of ervaren voordelen en vooroordelen/ externe moeilijkheden/ persoonlijke 

moeilijkheden. 

Het ‘werkveld’ vormt topic 3 en houdt vragen in omtrent verwachtingen of ervaringen met politietaken, 

functie, aanpak van mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen en  voordelen/ persoonlijke 

moeilijkheden/ externe moeilijkheden. 

Topic 4 handelt over de ‘verdere planning van de carrière’ en bevat vragen over verwachtingen en 

ervaringen betreffende de combinatie job of carrière en gezinsleven, het doorstromen naar een hogere 

functie, voordelen/persoonlijke moeilijkheden/externe moeilijkheden bij het doorstromen, het 

carrièrepatroon van mannelijke en vrouwelijke politieambtenaren e.d. 
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In het algemene topic 5 wordt gevraagd naar omschrijvingen van politiecultuur en diversiteit, voorkeuren 

van diensten en politietaken, politievrouwen met een hoge functie e.d. 

In het laatste deel worden via een aantal stellingen de visies van de geïnterviewde politievrouwen 

nagegaan, hieronder wordt de keuze van de stellingen kort toegelicht. 

 

 “Weinig vrouwen koesteren ambities voor een grote politiecarrière.” 

 “Om de top van hun carrière te bereiken betalen vrouwelijke politiefunctionarissen een veel hogere 

prijs dan hun mannelijke collega’s.” 

 Uit de cijfers van 2011 blijkt dat de fysische testen de enige proeven zijn waarbij vrouwen het 

opmerkelijk slechter doen dan mannen. Denkt u dat de minderheid aan politievrouwen te wijten is 

aan de fysische testen bij de selectieproeven? 

 

Verantwoording: uit de morfologische cijfers blijkt dat politievrouwen zeer sterk in de minderheid zijn en dat 

zij zelfs uitzonderingen vormen in hogere politiefuncties (tot slechts 3,94% van het totaal aantal 

hoofdcommissarissen). Waarom zijn politievrouwen opvallend in de minderheid in hoge rangen en kunnen 

politievrouwen dit zelf verklaren? Aan de hand van deze drie stellingen wordt nagegaan of vrouwen 

eenvoudigweg geen grote politiecarrière ambiëren en of zij meer moeten opofferen dan mannelijke 

politiefunctionarissen. Zijn dit verklaringen voor de minderheid aan politievrouwen? Of spelen de 

selectieproeven een belangrijke rol in het tekort aan politievrouwen? Het zijn reacties die wel eens in 

kranten te lezen zijn of door de burger beweerd worden. De geïnterviewde politievrouwen geven hierover 

hun mening 

 “De politie zal als organisatie beter draaien wanneer meer vrouwen topfuncties zouden bekleden”. 

 “Een gelijke verdeling van mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen is een utopie”. 

 “COP is het laatste decennium geen nieuw begrip meer en uit de eerder besproken morfologische 

gegevens blijkt dat het aantal politievrouwen vooral de laatste 10 jaar geleidelijk aan toeneemt. U 

kan zich dan de vraag stellen of er sprake is van een verband tussen COP en de geleidelijke 

toename aan politievrouwen?” Hoe denkt u hierover? 

 Volgens het model van McKinsey, waarbij de politieorganisatie als een bedrijf vergeleken wordt, 

hangen factoren zoals omgangstijl, de leiderschapstijl, de structuur, de heersende normen en 

waarden e.d. samen en beïnvloeden ze elkaar.  Bovendien bleek uit de studie van morfologische 

cijfers dat geleidelijk aan meer vrouwen hun weg vinden naar de politie. Denkt u dat een toename 

aan politievrouwen factoren zoals de omgangstijl tussen de collega’s, de leiderschapstijl, de 

structuur en de heersende normen en waarden zou beïnvloeden? 

 In welke zin wel?  

 In welke zin niet? 
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Verantwoording: als optimaal aan diversiteit bij de politie zou gewerkt worden en de principes van COP ook 

in de praktijk zouden gevoed worden, zouden de politiekorpsen uit meer vrouwen moeten bestaan. Dit blijkt 

uit de literatuurstudie en bovendien zou volgens het 7S-model van McKinsey een andere invulling van ‘staff’ 

of ‘personeel’ factoren zoals structuur/stijl/normen en waarden beïnvloeden. Met deze stellingen kan 

nagegaan worden of de geïnterviewde politievrouwen denken dat een fiftyfifty-verdeling van politiemannen 

en politievrouwen mogelijk is en of dit voor bepaalde veranderingen zou zorgen. Ook blijkt uit de 

literatuurstudie en de morfologische gegevens dat sinds de ingang van COP de politiekorpsen geleidelijk 

aan uit meer vrouwen bestaan. Het is echter niet duidelijk of hier sprake kan zijn van een verband. Hoe de 

geïnterviewde politievrouwen hierover denken wordt aan de hand van deze stellingen nagegaan. 

Een voorbeeld van een vragenlijst bevindt zich in bijlage van deze masterproef. 

 

 

HOOFDSTUK 2 -  DATA-ANALYSE & DATAVERWERKING 

Elk interview werd met een dictafoon opgenomen en binnen de 48 uur letterlijk uitgetypt, want dan heeft de 

onderzoeker nog een goed beeld over het verloop van het interview: pauzes, verbaal en non-verbale 

reacties e.d. waarvan de interviewer tijdens het interview notities nam. Op die manier is al het verzamelde 

materiaal snel en overzichtelijk te raadplegen, maar vond ook een eerste interpretatie plaats. Ook werd na 

het uittypen van het interview het hele interview herlezen, zodat duidelijk werd waar in de vragenlijst 

tekorten zijn en aanpassingen nodig zijn. Er werden dan vragen aangepast, weggelaten of toegevoegd en 

de aangepaste vragenlijst werd naar de volgende respondent verstuurd en voor het volgende interview 

gebruikt. Na drie interviews werden geen vragen meer aangepast, behalve deze die specifiek voor de 

respondent voorzien zijn wegens de achtergrond van de respondent in kwestie: bijvoorbeeld vragen 

betreffende de doorstroom naar een hogere functie bij het interview met de commissaris. 

Na het uittypen van elk interview worden opvallende uitspraken geselecteerd en wordt in de tekst gezocht 

naar thema’s en meningen betreffende de onderzoeksvragen. Ook opmerkelijke extra’s die niet 

rechtstreeks met de onderzoeksvragen verbonden zijn, worden aangeduid: bijvoorbeeld het contact tussen 

politievrouw en burger, want in de masterproef ligt de klemtoon op de positie van de politievrouw in de 

politiecultuur en haar omgang met collega’s. Bij het zoeken en onderscheiden van deze thema’s en 

inzichten wordt het woordgebruik van de respondent gerespecteerd. In de analyse en verwerking van de 

data zijn dan ook vaak dezelfde woorden terug te vinden als deze die de respondent tijdens het interview 

gebruikt. Ook bij de rapportage wordt zo veel mogelijk van deze woordenschat en citaten gebruik gemaakt 

om de kans op betekeniswijziging te minimaliseren. In de rapportage worden opmerkelijke gelijkenissen of 

verschillen tussen de resultaten van de interviews, bijzonderheden, verrassingen en de feedback van de 

respondenten opgenomen. De conclusies worden aan de geïnterviewde politievrouwen voorgelegd en op 

hun geldigheid nagegaan. 
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HOOFDSTUK 3 -  RESULTATEN 

 

    3.1  Reacties omtrent de morfologische gegevens, de selectieproeven & de theorie van Kanter 

De respondenten kregen de statistieken betreffende de morfologische gegevens van het operationeel 

kader van de federale politie in december 2011 en deze van het operationeel en administratief personeel 

van de lokale politie in januari 2012 te zien. De reacties waren over het algemeen gelijk, met uitzondering 

van de geïnterviewde aspirant. Zo konden de respondenten zich vinden in de verhoudingen mannelijke en 

vrouwelijke politiefunctionarissen per kader: ze merken gelijkenissen op met het politiekorps waarvan ze 

zelf deel uitmaken. Ze herkennen de absolute minderheid aan politievrouwen en de min of meer gelijke 

verdelingen qua mannelijke en vrouwelijke agenten van de politie (cfr. 51,81% vrouwelijke agenten van de 

politie bij de lokale politie). Hoewel de verhoudingen voor de agenten van politie ongeveer fiftyfifty zijn, 

kende dit enkele opvallende negatieve reacties. 

Citaat INP: […] “Ja, bij ons zijn de agenten van politie zelfs bijna allemaal vrouwen. Enerzijds vind ik dat 

positief omdat de burger hen dan ziet, maar anderzijds vind ik het te opvallend dat er hiervoor vooral 

vrouwen ingezet worden. Alsof wij enkel zulke taken kunnen uitvoeren. Ik bedoel, de burger ziet dat ook 

dat er bij de hulpagenten wel vrouwen zijn en bij de inspecteurs veel minder.” […]. 

Ook laten alle respondenten duidelijk merken dat ze 3,94% aan vrouwelijke hoofdcommissarissen bij de 

lokale politie een absoluut tekort vinden. Ze hadden niet verwacht dat het percentage zich zo ver onder de 

10% bevindt. Over de percentages bij de federale politie konden de respondenten zich moeilijk uitspreken, 

maar twee van de respondenten hadden inderdaad het vermoeden dat de federale politie minder 

politievrouwen en vooral minder politievrouwen met een hoge functie zou tellen dan de lokale politie. 

De aspirant had duidelijk verwacht dat de lokale politie uit meer politievrouwen zou bestaan en schrok 

vooral van het percentage van het basiskader (cfr. 21,44% van het basiskader van de lokale politie bestaat 

uit vrouwen). Aangezien zij in de opleiding behoorlijk wat vrouwelijke collega’s heeft, had ze het percentage 

op het werkveld ook hoger ingeschat. Ook het percentage van 11,02% vrouwelijke hoofdinspecteurs bij de 

lokale politie deed wenkbrauwen fronsen. De geïnterviewde vrouwelijke hoofdinspecteur had verwacht dat 

er ook weinig vrouwelijke hoofdinspecteurs bij de lokale politie waren, maar had toch een hoger percentage 

in gedachten. Zij gaf dan ook toe enige trots over haar functie te voelen opkomen. De kandidaat van de 

selectieproeven kreeg bij het zien van deze cijfers een extra stimulans om zich in te zetten tijdens de 

opleiding en het ver te schoppen in haar latere politiecarrière. 

Citaat ASPIRANT: […] “Zijn er echt zo weinig vrouwelijke inspecteurs? (verwonderd) Ik wist wel dat we in 

de minderheid waren, maar dat is echt belachelijk weinig hé! Ik had gehoopt  

dat het  er toch al 1 op 3 waren. Zeker als ik zo kijk naar met hoeveel vrouwen we  

zijn in de opleiding… Dan zijn we toch op de goede weg hé!” […]. 

De meeste respondenten konden zich in de slagingspercentages (2011) van het basiskader vinden. De 

commissaris kon zich voor zowel het basiskader als het middenkader niet zo goed meer herinneren 

hoeveel vrouwen en mannen uit haar groep geslaagd waren, maar wist wel te vertellen dat het 

hoofdzakelijk mannen waren. De aspirant en de kandidaat die onlangs de selectieproeven aflegden, 

vertelden een heel ander verhaal: hun groepen bestonden hoofdzakelijk uit vrouwen en het waren zowel 
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mannelijke als vrouwelijke kandidaten die slaagden. Zowel de kandidaat van de selectieproeven, de 

aspirant en de jonge inspecteur haalden de fysische proeven aan als test waarbij de meeste niet-

geslaagden vrouwen waren. Deze fysische proeven zijn samen met de psychologische proeven de 

zwaarste testen volgens de respondenten. Voor de fysische proef beschik je best over een goede conditie 

en in de psychologische proef moet je sterk in je schoenen staan aangezien je gedurende een uur 

overstelpt wordt met diepzinnige vragen. Eén van de respondenten gaf aan tijdens de psychologische test 

enkele keren de gedachte te voelen opkomen dat haar bepaalde vragen gesteld werden omdat zij 

vrouwelijk is. De andere respondenten hadden niet het gevoel dat er bij vrouwen meer naar standvastigheid 

gepolst werd, iedere kandidate werd lang bevraagd over haar karakter, ervaringen en verwachtingen. De 

kandidaten zouden weinig of niks aan de organisatie van de selectieproeven veranderen, maar de 

kandidaat van de selectieproeven stelde voor om de psychologische test op te splitsen in verschillende 

gesprekken op verschillende tijdstippen zoals bijvoorbeeld aansluitend bij de overige proeven. Op die 

manier is het minder uitputtend voor de kandidaat, maar kan ook de psychologe of de commissie een 

correcter beeld van de kandidaat krijgen. Nu is alles afhankelijk van één moment, er worden gedurende één 

uur vragen gesteld: een moment waarop je sterk onder druk staat en misschien niet volledig je zelf bent 

omdat je weet dat er veel van dat ene moment afhangt. Dit kan de antwoorden danig beïnvloeden waardoor 

een foute beoordeling mogelijk is. De interviewer bracht dit voorstel bij enkele andere respondenten ter 

sprake en de meesten konden zich hierin vinden, maar voegden er aan toe dat dit waarschijnlijk wegens 

tijdsgebruik onmogelijk is. 

Citaat KAND. SELEC. […] “De fysische proeven waren redelijk lastig, ik was dan ook gewaarschuwd best 

op voorhand aan mijn conditie te werken. […] In mijn groep waren er meisjes die dubbel zo lang over het 

parcours deden dan de tijd die was toegestaan en er was ook één meisje dat net één seconde buiten de 

tijd klaar was. Dat is wel pijnlijk natuurlijk. Zelf vond ik de persoonlijkheidstest het moeilijkst. Daar putten 

ze je echt uit met al hun vragen. Toen ik ’s avonds thuis kwam was ik kapot en wou ik eigenlijk slapen.” 

[…]. 

Zowel de geïnterviewde kandidaat van de selectieproeven als de aspirant gaven aan dat het belangrijk is 

goed op de selectieproeven voorbereid te zijn, zij konden rekenen op een ‘beroepenvoorlichter’ die hen per 

proef voorbereidde op wat zou komen en hen tips gaf. Tijdens de selectieprocedure kregen 3 van de 5 

respondenten niet met moeilijkheden te maken omwille van het feit dat ze een vrouw zijn: ze hebben geen 

vooroordelen van de selectiecommissie, psycholoog of opzichters ervaren en hadden ook geen 

persoonlijke twijfels. Integendeel zelfs volgens de geïnterviewde kandidaat van de selectieproeven, bij elk 

bericht voor een proef geslaagd te zijn werd zij alleen maar gemotiveerder. Niet-geslaagde kandidaten 

hebben misschien wel ervaring met persoonlijke moeilijkheden, vooroordelen of twijfels. Bij een eventueel 

verder onderzoek is het aangeraden ook oog te hebben voor deze groep. 

De respondenten konden rekenen op steun van vooral familie en vrienden, echter niet elke respondent had 

familie en vrienden over haar deelname aan de selectieproeven ingelicht. De ene deed dit niet om 

ongepaste reacties te vermijden, de andere deed dit omdat er gewoonweg geen gelegenheid toe was. Het 

is opvallend dat vooral de jongere respondenten aangeven niet of zelden met grapjes of seksistische 

opmerkingen betreffende hun deelname aan de selectieproeven of de opleiding te maken te krijgen. De 

hoofdinspecteur en commissaris daarentegen vertelden enkele pijnlijke anekdotes over hun deelname.  
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Citaat HINP […] “Goh er waren er toch enkele die het niet konden laten opmerkingen te geven, wel al 

lachende maar toch… Zelfs vrienden en ja zelfs mijn eigen nonkel plaagde me geregeld. Ik weet wel dat 

het gewoon om een grapje gaat maar toch… je voelt dat ze het vreemd vinden dat je als vrouw in ‘zo’n 

wereld’ (gebruikt vingers als aanhalingstekens) wil werken. Ik liep ook eens door de gang van school 

want ik kwam net uit een kantoor en, met zo’n bundel papier onder mijn arm, en er sprak me een 

mannelijke aspirant aan met de vraag ‘Weet u of Meneer X, van dat kantoor waar ik dus buiten kwam, al 

mijn document heeft doorgenomen?’. Die dacht dus gewoon dat ik een secretaresse was… misschien 

omdat ik geen uniform aan had.” […]. 

 

Bij het schetsen van de getalsverhoudingen (99% - 1%, 85% - 15%, dominante groep, ‘token’, 

zichtbaarheid ) volgens de theorie van Kanter  gaven alle respondenten aan dat haar inzichten opgaan 

voor de personeelssamenstelling bij de lokale politie: vrouwen vormen met hun ruim 20% de minderheid en 

mannen laten duidelijk merken dat zij de dominante groep vormen. Dat politievrouwen omwille van hun 

minderheid zichtbaarder zijn, ondersteunen de meeste respondenten: ze hebben niet zo zeer het gevoel 

zich te moeten bewijzen, maar wel het gevoel dat als ze iets doen wat de mannelijke collega niet verwacht 

met een vreemd oog bekeken worden. Het was ook opmerkelijk dat zowel de commissaris als de kandidaat 

van de selectieproeven, wat toch twee uitersten zijn qua ervaring als politiefunctionaris, voorspellen dat een 

gelijke verdeling van politiemannen en politievrouwen niet voor het volle respect van de politievrouw zou 

zorgen. Volgens hen zouden er al meer politievrouwen dan politiemannen in een korps moeten zijn 

alvorens de politievrouw niet meer tegen vooroordelen moet opboksen, er wordt zelfs gesproken van een 

verhouding 75% vrouwen en 25% mannen. 

Citaat KAND. SELEC. […] “Schrijf maar in je masterproef dat dat een goede theorie is. Zet dat er maar in, 

ik ga daar volledig mee akkoord. Een verhouding van 60 – 40 of zelfs 50 – 50 zal niet genoeg zijn denk ik. 

Vrouwen moeten zich altijd op een of andere manier bewijzen.”  […]. 

Citaat CP […] “Volgens mij hé, zouden er zelfs meer vrouwen dan mannen moeten zijn. En dan misschien 

nog zullen we te pas en te onpas met opmerkingen te maken krijgen. Volgens mij zullen vrouwen pas 

volledig op hun gemak hun werk kunnen doen als zij de overgrote meerderheid vormen en dan bedoel ik 

zo’n ¾ van de totale ploeg. Dat is toch eigenlijk erg hé. Maar ja, dat zal altijd zo zijn. Hoewel dat nu al 

minder is dan vroeger denk ik.” […]. 

Ook gaf de kandidaat van de selectieproeven dat het tekort aan politievrouwen te veel in de kijker gezet 

wordt. Dat geeft volgens haar geen positief en geen correct beeld van de politie en voelen politievrouwen 

zich hier niet goed bij. Dit laatste beamen de aspirant en de jonge inspecteur, omwille van de media-

aandacht en campagnes voelen ze zich nog meer als enkeling bekeken dan door het feit dat ze als vrouw 

een politiefunctie invullen. De hoofdinspecteur en commissaris daarentegen zien hierin geen graten en 

moedigen campagnes tot een oproep voor meer politievrouwen alleen maar aan. 

 

   3.2  Meningen omtrent ‘politiecultuur’ en het ‘7S-model van McKinsey’ 

De respondenten bevestigen de algemeen gekende visie dat de politiecultuur een mannencultuur is, 

waarin je als vrouw moet wennen. Veel hangt af van je collega’s, in het ene korps voel je die aanwezigheid 
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van ‘wij zijn hier de stoere mannen’ en in het andere korps valt het allemaal mee. Hiermee wordt bedoeld 

dat het geregeld gebeurt dat de collega’s elkaar uitdagen of beetnemen, ook politievrouwen. De jonge 

inspecteur geeft toe dat dit tussen mannen en vrouwen minder snel zal gebeuren, maar dan weer wel bij 

politievrouwen onderling.  

De geïnterviewde politievrouwen vertelden wel eens toe te geven aan onderling grof taalgebruik, als dit als 

grap bedoeld is. Ze voegden er echter aan toe dat mannen wellicht meer geneigd zijn dergelijk taalgebruik 

ook in moeilijke situaties te gebruiken, terwijl vrouwen hun woorden meer wikken en wegen.  

Volgens de hoofdinspecteur en de commissaris mag de politiecultuur niet al te hard omschreven worden. 

Ze gaan ermee akkoord dat de politie het beeld moet hebben standvastig te zijn en een harde aanpak mag 

hanteren, maar het is volgens hen belangrijk er aan toe te voegen dat dit vanuit haar beschermende functie 

is. Bovendien moet ieder politielid met deze harde aanpak weten om te gaan om misbruik te voorkomen.  

De kandidaat van de selectieproeven verwacht zich als vrouw een weg te moeten zoeken in de 

politiewereld en dat grapjes of opmerkingen onvermijdelijk zijn. Ze verwacht echter geen grote 

omgangsproblemen in het werkveld en de aspirant en jonge inspecteur delen deze mening. De 

hoofdinspecteur en commissaris daarentegen delen niet dezelfde ervaringen betreffende hun 

leidinggevende functie in de politiecultuur. Zo voelt de hoofdinspecteur duidelijk aan dat sommige 

mannelijke inspecteurs het moeilijk hebben met een vrouwelijke overste. Het zou hier gaan om inspecteurs 

die pas van de politieschool komen of slechts enkele jaren ervaring hebben. Ze geeft toe het hier soms 

lastig mee te hebben, maar merkt op er geleidelijk aan al beter mee om te kunnen. De commissaris herkent 

deze situatie toen zij hoofdinspecteur was en had iets dergelijks verwacht toen ze het tot commissaris 

schopte. Deze overgang ging echter vlotter, in die zin dat ze geen gezagsproblemen heeft ervaren. Ze 

voelde zich onmiddellijk goed in haar functie en ook haar mannelijke en vrouwelijke collega’s in het korps 

gaven aan blij te zijn met de vlotte omgangstijl en goede werksfeer.  

Slechts één respondent was er helemaal van overtuigd dat politievrouwen niet of nauwelijks aanvaard 

worden. Ze deelt dit gevoel met haar vrouwelijke collega’s waarmee ze al enkele keren zich tot de 

commissaris en korpschef gewend hebben. Er werd dan op de personeelsvergadering eens bij stilgestaan, 

maar daar is het bij gebleven. Volgens deze respondent hebben reeds enkele van haar vrouwelijke 

collega’s omwille van die reden het korps verlaten en zijn er twee politievrouwen die een job buiten de 

politiewereld gezocht hebben. De andere respondenten voelen zich echter aanvaard in het korps, maar 

geven aan met een zekere prestatiedruk te maken te hebben. Volgens de jonge vrouwelijke inspecteur is 

het dan moeilijk om jezelf te blijven. Zij stelt dit voor als een zoektocht waarbij je vertrouwen moet vinden 

om als volwaardig collega geaccepteerd te worden. Dit vertrouwen verdien je als je jezelf blijft, een vrouw 

moet dus m.a.w. een vrouw blijven en niet mannelijke eigenschappen of karaktertrekken kopiëren. Helaas 

gebeurt dit laatste soms, deze politievrouwen willen zich aanpassen aan de politiecultuur. Dat je je 

enigszins moet aanpassen is normaal, je beschikt immers over macht en moet daarmee weten om te gaan. 

Je mag echter niet je persoonlijkheid verliezen en zeker niet als vrouw, daar waren alle respondenten het 

over eens. Die twee combineren, je persoonlijkheid behouden en je aanpassen aan de politiecultuur, is 

geen gemakkelijke opdracht. 
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Citaat INP […] “Vrouwen moeten zich toch wel meer bewijzen hé, en ja… de stap naar je als man 

voordoen is dan klein. Je bent dan niet meer jezelf. Of toch niet altijd, dat is moeilijk. Het is moeilijk om 

naar een goed evenwicht te zoeken. Vooral in het begin is het zoeken en het is ook vooral dan dat je u 

moet bewijzen hé. Ik denk eigenlijk dat dat een beetje normaal is. Politiemannen hebben altijd al met 

mannen moeten samenwerken, of toch hoofdzakelijk. En nu komen daar vrouwen bij… Je moet je 

voorstellen, dat zal bij vrouwen ook zo zijn. Denk maar aan de verpleegsters, hoeveel vrouwen zijn er daar 

wel niet. En nu zie je toch ook al geregeld een verpleger. Wel die verplegers zullen zich ook wel moeten 

bewijzen. Denk ik hé. Het is volgens mij een kwestie van vertrouwen: als er vertrouwen is dan word je 

geaccepteerd. En vertrouwen dat moet je verdienen en zoeken. Pas dan zal je als vrouw volledig in de 

politiecultuur opgenomen worden.” […]. 

Alle respondenten zijn ervan overtuigd dat een groter aantal politievrouwen de politiecultuur zou 

beïnvloeden. Het beeld van de harde mannenwereld, zoals de politiecultuur nu wordt voorgesteld, zou 

veranderen. Hoewel de politie nu ook al voor samenwerking en bescherming staat, zou dit met meer 

politievrouwen nog belangrijker worden volgens de meeste respondenten. In die zin is het model van 

McKinsey
123

 volgens de commissaris zeker van toepassing op de politiewereld. Net zoals in een bedrijf zijn 

de omgangstijl, de leiderschapstijl, het contact met de burger, de structuur van de organisatie en de 

gedeelde waarden van elkaar afhankelijk. En als er meer politievrouwen zouden zijn, zou er een andere 

werkwijze en omgang zijn. Dit is zeker van toepassing bij vrouwen met een hogere functie.  

 

    3.3  Meningen omtrent ‘diversiteit’,  ‘COP’ en de inzichten van Bloch & Anderson 

Alle respondenten zien diversiteit bij de politie als de samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke 

politiefunctionarissen, maar ook allochtone politiefunctionarissen. Het is opmerkelijk dat in alle korpsen van 

de geïnterviewde politievrouwen slechts één of geen allochtone politiefunctionarissen werken. De 

commissaris geeft aan dat hieraan wel gewerkt wordt, maar voorlopig in de praktijk nog niet duidelijk te zien 

is en ze vermoedt dat dit nog wel even zal duren. Volgens de aspirant zullen er eerst meer politievrouwen 

moeten zijn alvorens er ook meer allochtone politiemannen zullen zijn, en zeker allochtone politievrouwen. 

Citaat INP […] “Ja diversiteit, allemaal goed en wel. Wij krijgen daar ook zo studiedagen over. Pas op, ik 

ben ermee akkoord hoor! Er mogen van mij gerust ook allochtonen in het korps komen. Maar ze zijn daar 

toch ook al een aantal jaren over bezig hé. En tot nu toe, ik moet zeggen… (denkt even na), ja het aantal 

allochtonen bij ons beperkt zich tot de poetsvrouw en één inspecteur. Dat is toch opvallend hé.” […]. 

 

De geïnterviewde politievrouwen hebben wel het gevoel dat hun mannelijke collega’s openstaan voor 

diversiteit op vlak van politiemannen en politievrouwen. De meesten krijgen niet het gevoel minder geschikt 

te zijn dan hun mannelijke collega’s. Wel voegen deze politievrouwen er aan toe meestal een andere 

aanpak te hanteren en volgens deze vrouwen zouden hun mannelijke collega’s dit bevestigen. Net omwille 

van die verschillende stijl kan optimaal op een situatie ingespeeld worden en daarom is het belangrijk om in 

                                                             
123 FLIX (2008), Het 7s-model met voorbeeld [WWW]. Flix: http://zakelijk.infonu.nl/marketing/23154-het-7s-model-met-

voorbeeld.html  [22/02/2012] 
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een korps ook over politievrouwen te beschikken. De geïnterviewde commissaris vindt dit punt zeer 

belangrijk en merkt op dat hiervan voor de politiehervorming nauwelijks sprake was. Soms bereikt een 

vrouwelijke inspecteur meer dan haar mannelijke collega, denk hierbij maar aan de omgang met een 

mishandelde vrouw. Volgens de respondenten beschikken politievrouwen meestal over meer sociale 

vaardigheden, wat een pluspunt is voor een politiekorps. 

Citaat CP […] “De meeste politievrouwen hebben meer aandacht voor emoties. O.a. daardoor zal een 

politievrouw gemakkelijker kunnen omgaan met bijvoorbeeld een mishandelde vrouw. Een inspecteur van 

hetzelfde geslacht zal de vrouw in kwestie beter op haar gemak kunnen stellen en haar verhaal laten 

doen, terwijl de aanwezigheid van een mannelijke inspecteur voor de mishandelde vrouw misschien te 

pijnlijk is. Pas op! (reageert fel) Ik zeg niet dat mannen niet sociaal vaardig genoeg zijn om hiermee om te 

gaan, zij beschikken ook over bepaalde vaardigheden. Anders zouden ze niet geschikt zijn voor de politie 

hé. Maar zij zullen wellicht minder empathie tonen, iets wat bijvoorbeeld die mishandelde vrouw echt 

nodig heeft.” […]. 

In de overige interviews werd een dergelijk voorbeeld ook gegeven, maar de inspecteur voegde hieraan toe 

dat vrouwen niet enkel voor deze taken mogen ingezet worden. Politievrouwen mogen gerust ingezet 

worden bij interventies waarbij geweld te pas komt. In de meeste situaties denken zij wel hun mannetje te 

kunnen staan. Toch gaven zowel de inspecteur als aspirant aan dat een duo van een mannelijke en een 

vrouwelijke inspecteur bij een interventie wellicht het best zou functioneren. Dit is natuurlijk afhankelijk van 

situatie tot situatie, maar ze zijn er van overtuigd dat ze als vrouwelijke inspecteur als een soort rem op 

agressie werken. Burgers gaan volgens hen minder snel over tot geweld bij politiemannen dan bij 

politievrouwen.  

Citaat INP […] “Je ziet dat ook bij bijvoorbeeld een gezinsconflict. Ik heb al gemerkt dat een vrouw 

gemakkelijker met de politievrouw zal praten en de man meer geneigd is zich tot de politieman te richten. 

Daarom lijkt een politieman en een politievrouw voor mij het ideale duo. Maar dat hangt natuurlijk af van 

de situatie waarin moet ingegrepen worden hé. […]. 

Het is duidelijk dat de geïnterviewde politievrouwen voorstanders zijn van een combinatie van 

politiemannen en politievrouwen en dat zij inzien een andere aanpak te hanteren dan hun mannelijke 

collega’s. Zij geven aan dat die aanpak daarom niet minder goed is, hij kan zelfs in sommige situaties beter 

zijn: gezinsconflicten, mishandelde personen, verdwenen kinderen e.d. Deze meningen bevestigen de 

inzichten van Bloch & Anderson dat politievrouwen en -mannen een verschillende werkwijze hebben, 

maar dat er niet één domineert en de andere minderwaardig is.
124

 

 In de interviews werden enkele cijfers uit de morfologische studie gepresenteerd en hier geven de 

respondenten aan dat er meer politievrouwen een hogere functie moeten invullen. Er werd meermaals 

aangehaald dat het opmerkelijk is dat vele universitaire richtingen hoofdzakelijk vrouwen tellen en dat ook 

de politieopleiding en selectieproeven uit opvallend veel vrouwen bestaan. Volgens de respondenten is het 

contrast zoals bij de universiteiten niet zo groot in de politieopleiding, maar zijn er nu wel meer vrouwen die 

de politieopleiding volgen dan voor de politiehervorming. De interviewer bracht hierbij ‘COP’ aan en de 
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meeste respondenten bevestigden dat ‘COP’ wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de 

toename aan politievrouwen.
125,

 
126

 In die zin dat er met COP meer aandacht is voor diversiteit. Het is 

opmerkelijk dat de respondenten hierbij vertellen dat COP een rol kan spelen bij het beleid en dat omwille 

van de gemeenschapsgerichte aanpak meer politievrouwen ingezet worden, maar dat ze bij de topic 

‘diversiteit’ vermeld hebben dat er te weinig aandacht is voor beleid. De uitspraak “Er staat veel op papier, 

maar er gebeurt weinig in praktijk” kwam bij drie van de vijf respondenten letterlijk voor. Er moet volgens de 

respondenten dus nog meer ruimte voor diversiteitsbeleid komen, maar met COP is men al op de goede 

weg en is een toename aan politievrouwen o.a. hieraan te danken. Ze voegden er echter aan toe dat 

vrouwen zich in vergelijking met zo’n twintig jaar geleden wellicht ook meer willen laten gelden en meer 

durven zich bij de politie te voegen. Ook de minder strenge eisen i.v.m. medische proeven zouden hier een 

rol spelen. De commissaris stelde dat zij bij haar proeven net toegelaten werd wat haar grootte betreft. 

Ondertussen zijn deze limieten aangepast, waardoor meer vrouwen in aanmerking komen voor een 

politiefunctie. COP speelt dus volgens hen wellicht een belangrijke rol, maar is zeker niet het enige punt 

waardoor er geleidelijk meer politievrouwen zijn. 

Citaat HINP […] “Ik denk dat community policing er  inderdaad wel voor iets tussenzit dat er nu meer 

politievrouwen zijn. Een mooi voorbeeld hiervan lijkt me de samenwerking. Partnerschap en 

betrokkenheid zijn twee belangrijke punten bij community policing en een groter aandeel vrouwen bij de 

politie kan dit volgens mij alleen maar bevorderen. Het kan ook de besluitvorming ten goede komen want 

met politievrouwen erbij komen andere invalshoeken aan bod waardoor er beter naar een oplossing op 

maat kan gezocht worden. Amai, dat is wel mooi gezegd hé?! (lacht)… Ja, community policing lijkt me wel 

belangrijk voor diversiteit en voor het feit dat er meer politievrouwen zijn. Maar anderzijds zullen er ook 

wel meer politievrouwen zijn omdat er ook meer vrouwen zijn die zo’n stoer beroep willen uitoefenen of 

nu meer lef hebben aan zo’n opleiding te beginnen. De omstandigheden zijn ook gunstiger hé. Er is nu 

minder sprake van het duidelijke onderscheid tussen mannen en vrouwen. Allé, minder dan pakweg 30 

jaar geleden.”  […]. 

 

    3.4  Contact tussen politievrouwen en burgers 

Deze topic werd niet voorzien in de voorbereiding van de interviews, maar kwam wel een aantal keer ter 

sprake. Het contact tussen politievrouwen en hun collega’s breidden de respondenten uit naar het contact 

tussen politievrouwen en burgers. Dat politievrouwen soms een andere aanpak hanteren dan hun 

mannelijke collega’ geldt ook voor de omgang met burgers. Denk maar aan de eerder besproken sociale 

vaardigheden waarover politievrouwen doorgaans meer beschikken dan politiemannen. Althans, dat is de 

visie van de geïnterviewde politievrouwen. De inspecteur en hoofdinspecteur ervaren een vrij open contact 

met de burger, waarin plaats is voor de mening van beide partijen. Hierdoor groeit vertrouwen waardoor 

een probleem gerichter wordt aangepakt. Zo stelde de hoofdinspecteur dat vrouwen met hun aandacht voor 
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emoties en sociale vaardigheden wellicht meer kans hebben de kern van het probleem op te lossen i.p.v. 

een tijdelijke oplossing van de escalatie. Vrouwen zouden sterker zijn sneller inzicht te krijgen in de situatie, 

mede door hun aandacht voor meningen en gevoelens. Het zijn immers deze laatste twee die vaak de bron 

van frustraties zijn en die tot escalatie leiden waarbij de politie tussenbeide komt. 

Citaat HINP […] “Dat is wel waar, dat vrouwen anders te werk gaan. Zelf besteed ik altijd, en dat merk ik 

ook bij vrouwelijke collega’s, de nodige tijd aan de context van een voorval. […] het krijgen van een 

duidelijk beeld van de situatie door alle partijen te spreken en te weten wat er in hen omgaat, om beter op 

de situatie te kunnen spelen. Dus de kern van het probleem blootleggen: gevoelens en opinies. Nu denk 

ik vooral aan interventies en recherche, maar ook in de wijkwerking moet de wijkagent aandacht hebben 

voor de mening van alle betrokken partijen. Alleen dan kan hij op een correcte manier tussenbeide 

komen. En ik denk dat vrouwen hiervoor beter geschikt zijn dan mannen. Wij zullen langer op mensen 

inpraten of mensen uithoren. […] een voorbeeld: twee mannelijke inspecteurs werden opgeroepen voor 

een uit de hand gelopen gezinsruzie. De zoon werd door zijn ouders beschuldigd van diefstal […] Maar 

omwille van harde woorden, is het tot een gevecht gekomen. Twee collega’s gingen ter plaatse en de rust 

kwam terug maar er werd weinig vervolg gegeven aan de gebeurtenissen aangezien het om een gezin 

ging […] De politiemannen hadden het moment van escalatie aangepakt, de ruzie. Verder werd die zaak 

gelaten voor wat ze was. Later kregen we opnieuw een oproep terwijl ik van dienst was. Wat bleek, na een 

diepgaand gesprek met de moeder kwam aan het licht dat de zoon hen al maanden terroriseerde omdat 

hij zwaar drugsverslaafd was. Daarom ook dat hij geld gestolen had, maar dat was dus eigenlijk bijzaak. 

Ik bedoel, de twee inspecteurs zijn niet dieper op de diefstal ingegaan, anders hadden ze geweten dat het 

om geldnood ging voor een drugsverslaafde die daarenboven nog eens zijn ouders mishandelde, dat was 

het probleem!  Nu hebben ze enkel een pleister op de wonde gelegd om het bloeden te doen stoppen, 

maar het bloed stapelde zich onder de pleister op. Begrijp je wat ik wil zeggen? Als vrouw heb je meer 

kans dat burgers sneller het echte verhaal vertellen, misschien omdat ze je sneller vertrouwen, aandacht 

hebt voor emotie en langer met hen praat”  […]. 

Politievrouwen zouden dus langer met burgers praten alvorens conclusies te trekken of over te gaan tot 

actie en geweld. Toch wist de aspirant te vertellen dat ze al gemerkt heeft dat haar mannelijke collega’s 

vinden dat vrouwen het te lang bij praten houden. Ze noemt het dan ook een zoektocht om sociale 

vaardigheden op de juiste manier en op het juiste moment te leren gebruiken. 

Citaat ASPIRANT […] “Wij hebben al zo situaties moeten naspelen en daarin merk je dat wij veel praten 

bij moeilijke situaties. Toch meer dan mannen. Zij reageerden dan dat we te veel bij praten blijven en alles 

laten voorbijgaan, niet overgaan tot actie. Maar ik ga daar niet helemaal mee akkoord. Ik vind dat je een 

goed beeld moet krijgen van de omstandigheden en pas dan eventueel tot actie mag overgaan. Dat is 

natuurlijk niet altijd mogelijk, soms moet je eerst met geweld ingrijpen om iedereen tot rust te brengen. 

En ok ja, je kan praten en je kan blijven praten. Maar eens moet je durven beslissen en de meeste mannen 

vinden dat wij dat te weinig doen. Misschien is dat wel waar, maar ik ben er zeker van dat als de opleiding 

afgerond is wij hier ook de juiste weg in gevonden hebben.” […] 
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    3.5  Discriminatie 

Discriminatie is een begrip waar in de literatuurstudie niet uitgebreid bij stilgestaan werd, maar dat enkele 

respondenten aanhaalden. Geen van de geïnterviewde politievrouwen hebben ervaringen met ernstige 

discriminatie, maar enkelen zeiden wel vrouwelijke collega’s te hebben die al eens gediscrimineerd werden. 

Zelf staan ze wel achter de visie dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen wat 

carrièremogelijkheden betreft. Toch weten ze dat er politievrouwen zijn die het hiermee moeilijker hebben, 

maar dit wijten ze deels aan hun persoonlijkheid. De respondenten vinden dat je je niet te ‘soft’ mag 

opstellen, doe je dit wel dan zal je het veel moeilijker hebben om hogerop te geraken. Bereik je wel een 

hoge functie dan zal je het soms moeilijk hebben respect af te dwingen van je collega’s, maar volgens de 

respondenten geldt dit ook voor ‘softe’ mannelijke politiefunctionarissen. Eén van de respondenten vertelde 

dat een vrouwelijke collega eens bewust niet op de hoogte gebracht werd van een vergadering omdat ze 

vermoedelijk anders niet tot een besluit zouden komen. Ze vindt dit dan ook een perfect voorbeeld van 

discriminatie, want de mening van deze politievrouw werd niet gerespecteerd. Ze werd zelfs niet gehoord 

en net daarom lichtte zij de korpschef in. Hierover is heel wat heisa ontstaan, maar uiteindelijk heeft het 

resultaat opgeleverd en voor zover zij weet werd niemand meer buiten vergaderingen gehouden. 

Een ander voorbeeld dat de inspecteur aanhaalt, zijn de activiteiten buiten de werkuren. In het korps is het 

de gewoonte om maandelijks met een groepje collega’s buiten de werkuren af te spreken. Er wordt dan een 

bericht van de activiteit verspreid en wie wil kan intekenen. Het komt echter wel eens voor dat vrouwen niet 

uitgenodigd worden. Sommigen ervaren dit als pure discriminatie, waardoor ze zelfs niet meer willen 

aanwezig zijn. Anderen zien dit dan als een gelegenheid om ook eens iets onder vrouwelijke collega’s te 

doen. 

Citaat HINP […] “Maandelijks doen wij met enkele collega’s een activiteit […] soms worden de vrouwen 

niet uitgenodigd en daarover wordt dan in alle talen gezwegen. Nu, ik weet van een collega dat de 

mannen af en toe onder elkaar eens iets gaan drinken of op stap gaan. Mij stoort dat niet, dan kunnen wij, 

de vrouwen, dat ook eens doen hé. Alleen vind ik het jammer dat ze daar niets over zeggen. Ik bedoel, wij 

begrijpen dat wel hoor dat ze eens iets alleen willen doen. Dat willen wij ook. Maar wat we niet begrijpen 

is dat daarover gezwegen wordt… (denkt even na en lacht) Nu ja, wij doen dat dan ook hé. En wij zeggen 

daar ook niets over. Sja en waarom… eigenlijk is dat kinderachtig hé. We weten het van elkaar, maar 

zeggen er niets over. Terwijl je toch samen op de dienst werkt.” […].  

 

    3.6  Politiecarrière & doorstroom 

Het is opvallend dat vier van de vijf respondenten ambities voor een heuse politiecarrière koesteren. 

Zowel de kandidaat van de selectieproeven als de aspirant dromen er van het tot commissaris of zelfs 

hoofdcommissaris te schoppen en ook de hoofdinspecteur geeft toe misschien nog wel een trapje hoger te 

willen klimmen. De geïnterviewde commissaris vertelde in het begin van haar carrière niet echt van een 

topfunctie te dromen, maar gaandeweg is de intentie om een groep te leiden gegroeid. Enkel de 

geïnterviewde inspecteur heeft nog geen duidelijk beeld over wat ze wil bereiken, ze twijfelt nog tussen een 

gezin of een carrière. Een combinatie van beide lijkt haar moeilijk: ze koestert sinds een jaar een 

kinderwens, maar acht dit nog niet mogelijk omwille van haar variërende werkuren. Bovendien heeft haar 
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echtgenoot ook geen vaste werkuren en droomt ook hij van een topfunctie. Ze vermoedt dat ze zal kiezen 

voor het gezin en inspecteur zal blijven of een andere job zal zoeken. Bij de vraag of ze dit alles als een 

dilemma of een keuze ziet, antwoordt ze dat het inderdaad een individuele keuze is. De commissaris 

daarentegen heeft dit nooit als een dilemma ervaren, zij is er eigenlijk ingerold. Ze heeft nooit bewust 

nagedacht of ze zich wel zou aandienen om hoofdinspecteur of commissaris te worden als dit gevolgen zou 

hebben voor haar gezin. Ze vertelde echter dat ze er misschien beter wel meer over nagedacht had, want 

haar relatie is enkele jaren geleden op de klippen gelopen mede door haar functie. 

Citaat CP […] “Ik raad dan ook collega’s, ook mannelijke collega’s, aan zeer goed over zo’n situatie na te 

denken en de meesten doen dat ook wel.  Maar je ziet dat als er iemand op zijn stappen terugkeert, het 

vooral vrouwen zijn. Ik weet dat er veel vrouwen starten met het idee het ver te schoppen, waarschijnlijk 

om zich te bewijzen, maar ik merk ook dat het vooral zij zijn die uiteindelijk toch voor het gezin kiezen. 

Dat zie je aan de keuze van dienst en functie, veel moeders in ons korps zijn ofwel administratieve 

medewerkers of maken deel uit van het wijkteam of onthaalteam. En dat is toch wel opvallend. Ik kan er 

goed inkomen dat vrouwen willen tonen een topfunctie te kunnen combineren met een gezin. Maar 

uiteindelijk hé, komt het gezin op de eerste plaats. En ergens is dat toch ook logisch hé. Ik moet toegeven 

dat als ik niet zo op mijn job verliefd was, ik waarschijnlijk meer tijd aan mijn gezin had kunnen besteden. 

Het resultaat is gekend… Er waren ook andere factoren hoor. Maar die doen waarschijnlijk minder ter 

zake. Enfin… om samen te vatten, ik denk dat vrouwen dit wel als een dilemma kunnen ervaren en 

uiteindelijk voor het gezin kiezen. Een combinatie is mogelijk, maar niet gemakkelijk.” […] 

De kandidaat van de selectieproeven was een ideale respondent om te polsen naar verwachtingen en 

dromen, deze konden dan naast de praktijk en visies van politievrouwen met ervaring gelegd worden. De 

kandidaat van de selectieproeven wil hogerop geraken en de doorgroeimogelijkheden bij de politie vormden 

dan ook een belangrijke factor bij haar motivatie om bij de politie te gaan. Ze lijkt vastberaden een gezin en 

een carrière te willen combineren en als het nodig zou zijn zou eerder haar partner zich moeten opofferen 

dan zijzelf. Ze hoopt dit ook te kunnen verwezenlijken, maar als blijkt dat haar partner uiteindelijk voluit voor 

zijn carrière kiest zal zij instaan voor de meeste huishoudelijke taken en de opvang van de kinderen. Dit 

voorbeeld bevestigt de visie van de commissaris dat politievrouwen vaak een carrière ambiëren maar als 

het er op aan komt toch voor het gezin moeten of willen kiezen. Er zijn politievrouwen die dit kunnen 

combineren, maar aangezien in onze samenleving nog steeds de visie leeft dat hoofdzakelijk de vrouw 

instaat voor het huishouden en kinderen zijn deze combinaties sterk in de minderheid. Vrouwen moeten 

dus een hogere prijs betalen voor hun carrière. 

Citaat ASPIRANT […] “Sja, het is nog altijd zo dat vrouwen verantwoordelijk geacht worden voor het 

huishouden. Nog altijd zo zwart-wit hé. Dat is jammer. Er zouden anders wel meer vrouwen een hoge 

functie bekleden denk ik. Ik behoor daar waarschijnlijk zelf ook bij. Als ik mag dromen zie ik mezelf een 

korps leiden, en ik wil het ook wel ver schoppen… (denkt lang na…) maar ik weet dat ik mij uiteindelijk zal 

moeten opofferen, of toch gedeeltelijk. Dat hoop ik toch, want mijn carrière volledig aan de kant schuiven, 

dat zie ik ook niet zitten. Ik kan er dus goed inkomen wat jouw kandidate van de selectieproeven wil 

bereiken en ik hoop voor haar dat het lukt. Maar ik kan ook de commissaris volgen dat er weinig 

politievrouwen zijn die beide kunnen combineren. Hopelijk komt hierin ooit verandering, maar dat lijkt me 

moeilijk… Ach, we mogen ook niet al te pessimistisch zijn. We, schoppen het nu toch vaak al verder dan 

bijvoorbeeld onze grootouders hé.” […] 
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Het is duidelijk dat de geïnterviewde politievrouwen een heuse carrière nastreven, maar het zijn de 

hoofdinspecteur en de commissaris die hiermee ervaring hebben. Over de doorstroom naar een hogere 

functie kunnen zij zich het best uitspreken en beide hebben hierbij niet echt moeilijkheden van buitenaf 

ervaren. Zo vertelde de commissaris dat ze geen hindernissen ervaren heeft om haar functies te bereiken, 

maar wel te maken kreeg met grapjes en opmerkingen. Deze opmerkingen komen van zowel mannen als 

vrouwen en laat het duidelijk zijn: er zijn ook vrouwen die het moeilijk hebben met vrouwelijke leiders. De 

kandidaat moet het verdienen om hogerop te klimmen. 

Citaat CP […] “Niet dat ik echt geweigerd werd omdat ik een vrouw ben. … (denkt zeer lang na)… Hoewel, 

toch één keer! In het begin van mijn carrière werd ik door een korpschef geweigerd omdat zijn korps 

enkel uit mannen bestond en ik als vrouw daarin niet zou functioneren. Hij vermoedde dat mijn komst 

voor ophef zou zorgen en heeft mij dus vriendelijk bedankt. Dat vond ik toen verschrikkelijk, maar nu kan 

ik daarom lachen. Het waren andere tijden hé, ik was toen één van de weinigen. Gelukkig is dat 

veranderd. Bij mijn volgende sollicitatie had ik meer geluk, die korpschef was ‘meer mee met zijn tijd’ zal 

ik maar zeggen en zag weinig graten in mijn aanwezigheid als vrouw in het korps. Bovendien werkten er 

al 2 vrouwen. […] En verder… ook bij mijn nieuwe functies niet echt. Er waren natuurlijk wel collega’s die 

het niet konden laten grapjes of opmerkingen te maken… maar die zullen er altijd zijn. Zowel bij mannen 

als vrouwen. Maar ja, bij vrouwen waarschijnlijk nog altijd meer. Bijvoorbeeld… hoe was dat ook alweer?  

(denkt even na)… Ja! Ik behaalde de functie van hoofdinspecteur en ik kreeg wel eens de opmerking “Ze 

zal wel eens geknipoogd hebben of een knoopje meer hebben laten openstaan”. Ik heb daar toen eens om 

gelachen, maar eigenlijk blijft dat wel hangen hé. Ik denk niet dat die het mij niet gunden maar eerder een 

tikkeltje jaloers waren. Misschien omdat ze vermoedden het zelf nooit te kunnen bereiken. Je moet daar 

als vrouw dus wel mee kunnen omgaan. Laat die opmerkingen en luister er niet te veel naar. Dat behoort 

tot die politiecultuur. Gelukkig komen die al veel minder voor, aangezien er ook meer politievrouwen zijn. 

Maar helaas komen ze wel te pas en te onpas voor, en sommige vrouwen kunnen hier moeilijk mee om 

ja.” […] 

Citaat HINP […] “Ik ken iemand, iemand van buiten de politie wel, mag dat ook? … Die houdt er een 

aparte visie op na, maar eigenlijk kan ik haar wel volgen. Of toch gedeeltelijk. Ze is van mening dat niet 

alle ‘topvrouwen’ hun functie verdienen en zij verkiest een mannelijke leiding. Ze vindt dat de vrouw die 

functie moet verdienen en niet zo maar hogerop kan klimmen omdat er ook eens een vrouw aan de top 

zou staan. Ik kan dit wel volgen, maar vind dat dit ook van toepassing is op mannen. Iedereen moet het 

verdienen, anders zal je al snel terug naar beneden donderen. Om het zo uit te drukken… je begrijpt me 

wel hé?” […] 
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DEEL VI  –  CONCLUSIES 

 

In de conclusies worden enerzijds de grote lijnen van de interviews weergegeven, anderzijds 

worden de resultaten uit de rapportage naast de literatuurstudie gelegd. Met deze 

terugkoppeling wordt nagegaan in welke mate theorieën en hypothesen uit de 

literatuurstudie overeenkomen met de praktijk volgens de interviews met politievrouwen.  

In deze conclusies worden ook topics weergegeven waaraan in de literatuurstudie niet gedacht werd, maar 

wel door de politievrouwen werden aangekaart. Omtrent deze topics werd nog opzoekwerk verricht 

waarvan het resultaat in deze conclusies is opgenomen.  

In hoofdstuk twee van de conclusies wordt kritisch over het onderzoek gereflecteerd, worden het verloop 

van en moeilijkheden bij het onderzoek besproken en worden enkele aanbevelingen gedaan. 

 

HOOFDSTUK  -  1   BESLUIT & TERUGKOPPELING NAAR DE LITERATUURSTUDIE 

    1.1  Morfologische gegevens – ‘community policing’ 

Vier van de vijf respondenten herkennen de morfologische gegevens in hun politiekorps. Het is echter 

opvallend dat niet iedereen had verwacht dat slechts 2,5% bij de federale politie en 3,94% bij de lokale 

politie van de hoofdcommissarissen vrouwelijk is. Ze laten dan ook duidelijk merken dat dit een tekort is. Er 

is dus erkenning van een absolute minderheid aan politievrouwen. Ook de min of meer gelijke verdelingen 

qua mannelijke en vrouwelijke agenten van de politie (cfr. 51,81% vrouwelijke agenten van de politie bij de 

lokale politie) wordt bevestigd. Het percentage van 21,44% aan vrouwelijke inspecteurs in het basiskader 

van de lokale politie is volgens de geïnterviewde politievrouwen te vergelijken met hun eigen korps. 

Volgens de respondenten laten hun mannelijke collega’s duidelijk merken dat er meer politievrouwen 

mogen komen, op die manier sluiten de politiekorpsen ook beter bij de samenleving aan. Dit laatste houdt 

de kern van ‘community policing’ in waarbij de politie een afspiegeling van de samenleving vormt. 

Om te werken volgens de principes van ‘community policing’ moet de politie optimaal in de gemeenschap 

geïntegreerd zijn, zodat een nauwe samenwerking tussen politie en bevolking mogelijk is. Een gelijke 

verdeling van mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen kan deze samenwerking ondersteunen.
127

 

Aangezien politievrouwen zeer sterk in de minderheid zijn met 3% tot 22% naar gelang de functie van de 

politievrouw, vormen de politiekorpsen geen spiegel van de maatschappij. Er wordt dus niet beantwoord 

aan de kern van ‘community policing’, het is voor de politie namelijk onmogelijk om gemeenschapsgericht te 

werken als de gemeenschap zich niet in de politie herkent. Zowel Friedman
128

 als de respondenten stellen 

dat er vertrouwen nodig is tussen politie en burger, dit kan alleen als beide groepen zich in elkaar 

herkennen. 
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    1.2  Politiecultuur 

De omschrijving van politiecultuur van elke respondent sluit aan bij één van de besproken definities in de 

literatuurstudie, maar uiteindelijk komen allen tot het besluit dat politiecultuur gelijk staat aan spanning, 

gevaar, geweld en macht. De Anglo-Amerikaanse visie van de jaren ’60 linkt de politiecultuur aan een 

mannencultuur omwille van haar fysieke intensiteit en geweld, bovendien weerspiegelen de spanning en 

het gevaar zich in de omgang tussen politiefunctionarissen onderling.
129

 De geïnterviewde politievrouwen 

bevestigen dit, al is hier enige relativering nodig volgens hen. De politiewereld is heus niet altijd zo hard als 

ze lijkt en indien wel dan is dit omwille van haar beschermende functie. 

Volgens Punch, Tieleman en Van den Berg zou de politiecultuur veranderen, mede door een toename aan 

politievrouwen.
130

 De geïnterviewde politievrouwen volgen dit inzicht, al vinden ze ook hier enige 

nuancering noodzakelijk: er zijn ook andere factoren die de politiecultuur beïnvloeden en voor een evolutie 

zorgen, denk maar aan het mondiger worden van de burger en de steeds meer pluralistische samenleving. 

Bovendien zal het volgens de politievrouw nog een lange tijd duren alvorens de politiecultuur niet meer 

uitsluitend als mannelijk wordt bestempeld. Hiervoor zou de politie volgens hen uit veel meer politievrouwen 

moeten bestaan en dat is nog geen vooruitzicht voor de komende jaren. 

De respondenten linken het als volwaardig politiefunctionaris geaccepteerd worden aan de hedendaagse 

mannelijke politiecultuur. Ze noemen het een zoektocht naar de combinatie van het behouden van je 

persoonlijkheid en het zich aanpassen aan de politiecultuur. Bovendien noemen ze vertrouwen de kern om 

in het politiekorps geaccepteerd te worden. Dit vertrouwen moet je verdienen door met autoriteit, macht en 

geweld weten om te gaan. De gestalte, de stem en de fysieke eigenschappen van vrouwen bemoeilijken dit 

proces. 

 

     1.3  Diversiteit – selectieproeven - instroom 

Diversiteit bij de politie draait om het inzetten van een optimaal personeelsbestand met het oog op een 

maximale korpsprestatie. Als de politie aan een goede dienstverlening wil doen, dan is een 

diversiteitsbeleid noodzakelijk. Hiervoor kan de politie optimaal gebruik maken van de verscheidenheid die 

onze samenleving biedt.
131,

 
132

 Deze visie wordt gedeeld door de bevindingen uit de literatuurstudie en de 

ervaringen van de respondenten. Toch leggen de geïnterviewde politievrouwen er de nadruk op dat 

diversiteit bij de politie niet vanzelfsprekend is. De helft van de respondenten stelt dat er veel op papier 

staat, maar weinig in praktijk gebeurt. Dit geldt volgens hen vooral voor allochtone politieambtenaren, maar 

ook voor politievrouwen. Er zijn al tal van initiatieven die een toename aan politievrouwen bevorderen, 

helaas zijn er nog steeds strubbelingen en vooroordelen over politievrouwen die hun instroom en vooral 

doorstroom bemoeilijken. De eerder besproken politiecultuur speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de 
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fysieke selectieproeven hebben hun invloed op het aantal politievrouwen. Uit de slagingspercentages voor 

het basiskader van 2011 blijkt dat vrouwelijke kandidaten het even goed of zelfs beter doen dan mannelijke 

kandidaten. De fysische proeven vormen hierop een uitzondering, hiervoor slagen maar liefst 30% meer 

mannen dan vrouwen. De geïnterviewde politievrouwen beamen dit en vermoeden dat de fysieke proeven 

inderdaad een belangrijke invloed hebben op het aantal politievrouwen. Omwille van hun fysieke 

eigenschappen vallen heel wat vrouwen uit de boot bij de selectieproeven. Om hierop een duidelijk beeld te 

krijgen, is het aanbevolen de slagingspercentages van meerdere jaren te bestuderen. 

 

     1.4  Discriminatie 

Diversiteit en discriminatie worden soms aan elkaar gelinkt, maar dit gebeurt niet altijd vanuit een juiste 

motivatie. Tussen diversiteit en discriminatie ligt een groot veld en daarin speelt o.a. ongelijkheid een 

cruciale rol. Laat ook dit begrip nu net voor verschillende interpretaties vatbaar zijn: er is de ongelijkheid 

tussen mensen op vlak van geslacht – leeftijd – ras – huidskleur – etniciteit e.d. op basis waarvan 

discriminatie of uitsluiting kan ontstaan. Verder is er ook ongelijkheid in die zin dat ieder mens uniek is en 

erkenning hiervan kan leiden tot diversiteit. Ook kan omwille van die uniciteit sprake zijn van een 

gelijkwaardigheid.
133

  

Positieve discriminatie vergt speciale inspanningen om de kansen van minderheidsgroepen op hogere 

functies op de maatschappelijke ladder te bevorderen. Een organisatie gaat hierbij proactief te werk door 

stimulerende maatregelen te nemen. Naarmate vrouwen, allochtonen of de arbeidersklasse banen met een 

hogere functie zouden krijgen, zou duidelijk worden dat er ten onrechte heel wat negatieve 

stereotyperingen omtrent deze groepen bestaan. Bij het afbrokkelen van deze stereotyperingen zouden ook 

vooroordelen en discriminatie afnemen.
134

 Volgens de respondenten is het dankzij deze positieve 

discriminatie dat er meer vrouwen kans hebben op politiefunctie. Doordat er in de jaren ’90 nieuwe regels 

kwamen inzake medische en fysische eigenschappen komen meer vrouwen in aanmerking voor een 

politiefunctie, iets waarvan voordien nauwelijks sprake was. Zo werd de lichaamslengtelimiet enkele keren 

verlaagd. Drie van de vijf respondenten geven aan dat er tegenwoordig behoorlijk wat promotie gemaakt 

wordt om een toename aan politievrouwen te bevorderen, maar vermoeden dat de positieve discriminatie 

voor mannen negatief kan uitdraaien. Ze zijn er blij om dat vrouwen meer kans maken bij de politie, maar 

vinden niet dat hierdoor de kansen van mannelijke kandidaten moeten slinken. Het gaat hier dus om een 

moeilijke materie waarbij tal van interpretatiemogelijkheden zijn. 

Verder is het opvallend dat enkele respondenten stellen dat vrouwen hun carrièremogelijkheden voor een 

stuk aan zichzelf te wijten hebben. Wie als een grijze muis in het politiekorps functioneert, heeft een kleine 

kans om hogerop te klimmen en dit zeker in situaties zoals deze van de politievrouw die tot een 

minderheidsgroep behoort. De respondenten voegen er echter aan toe dat dit ook geldt voor politiemannen 

die zich al te ‘soft’ opstellen. Het draait hier opnieuw om het afdwingen van vertrouwen en respect, pas dan 
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maak je kans om als volwaardig politiefunctionaris geaccepteerd te worden en bij een hogere functie over 

gezag te beschikken. 

Het kan wel eens gebeuren dat er buiten de werkuren sprake is van discriminatie, al vinden de 

politievrouwen ‘discriminatie’ hier niet het juiste woord. In de vrije tijd doet iedereen wat hij of zij wil, dus 

moeten activiteiten onder mannen of onder vrouwen kunnen. Zolang dit geen gevolgen geeft voor de 

werksfeer, de taakuitvoering en de resultaten niet beïnvloedt, is een gezond onderscheid tussen mannelijke 

en vrouwelijke activiteiten noodzakelijk. 

      

     1.5  Kanter – McKinsey – Bloch & Anderson  

De tokentheorie van Kanter stelt o.a. dat individuen van een minderheidsgroep omwille van hun minderheid 

in de kijker staan.
135

 De meeste geïnterviewde politievrouwen bevestigen dat ze het gevoel hebben zich 

extra te moeten bewijzen ten opzichte van hun mannelijke collega’s, maar ervaren niet dat ze vreemd 

bekeken worden. In zo goed als elk korps is er immers al een groepje politievrouwen waardoor zij niet zo 

sterk meer opvallen. Een politievrouw met een hoge functie springt er dan weer wel bovenuit en kan 

rekenen op zowel positieve als negatieve aandacht. Er zullen volgens de respondenten immers altijd wel 

politiemannen - en zelfs politievrouwen - zijn die het moeilijk hebben met een vrouwelijke overste. De 

geïnterviewde politievrouwen met een leidinggevende functie bevestigen dit, maar geven duidelijk aan hier 

niet onder te lijden en door de meeste mannelijke collega’s volledig aanvaard te worden. 

Het 7S-model van McKinsey bestaat uit een aantal factoren die onderling samenhangen en de kwaliteit van 

een organisatie bepalen. Omwille van die wisselwerking zal een wijziging van één factor de overige 

factoren beïnvloeden. ‘Staff’ of personeel vormt één van de s-factoren van het model en aangezien de 

politiekorpsen hoofdzakelijk uit mannen bestaan, lijkt het volgens de onderlinge samenhang logisch dat een 

toename aan politievrouwen of gelijke verdeling van politiemannen en –vrouwen de overige factoren zou 

beïnvloeden. Op zijn beurt zou dit dan een effect hebben op de kwaliteit van prestaties.
136

 Hoewel sommige 

respondenten het moeilijk hebben om een politieorganisatie met een bedrijf te vergelijken, bekrachtigen ze 

wel het vermoeden dat een politiekorps dat uit evenveel politiemannen als politievrouwen bestaat een 

andere sociale aanpak zal hanteren en tot andere resultaten zal komen. 

Volgens de inzichten van Bloch & Anderson hanteren politiemannen en politievrouwen wel eens een 

verschillende aanpak, maar bekomen de groepen dezelfde resultaten.
137

 De respondenten ondersteunen dit 

door aan te geven dat zij meer gebruik maken van hun sociale vaardigheden. 

Opmerking: hoewel de respondenten vermoeden dat een gelijke verdeling mannen en vrouwen in de 

politiële personeelssamenstelling tot andere resultaten zou leiden, zijn ze er wel van overtuigd met hun 
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verschillende aanpak tot dezelfde resultaten te komen als hun mannelijke collega’s. M.a.w. ze volgen de 

inzichten bij het model van McKinsey, maar ook deze van Bloch & Anderson, theorieën die zich beide 

focussen op de resultaten. Bij het model van McKinsey zou echter tot een ander resultaat gekomen worden 

terwijl volgens Bloch & Anderson dezelfde vruchten afgeworpen worden, althans volgens de geïnterviewde 

politievrouwen. 

 

     1.6  Algemeen besluit & beantwoording van de onderzoeksvragen  

De situatie van de hedendaagse politievrouw wordt volgens de geïnterviewde politievrouwen niet als 

problematisch ervaren, in die zin dat ze nauwelijks het gevoel krijgen niet geaccepteerd te worden. Flauwe 

grappen zullen volgens hen altijd voorkomen en de meeste politievrouwen laten dit niet aan hun hart 

komen.  

De taken van politievrouwen verschilden lang sterk van politiemannen: administratieve en sociale 

opdrachten vormden lange tijd hun voornaamste opdrachten. De wet van 1978 ter heroriëntering van de 

economie bracht hierin verandering en bevorderde, samen met wijzigingen betreffende de fysische proeven 

en normen zoals lichaamslengte, de instroom.
138

 Deze instroom verliep zowel bij de Rijkswacht, de 

gerechtelijke politie en de gemeentepolitie, als bij de huidige geïntegreerde politie druppelsgewijs. Dit geldt 

voor alle kaders van de federale en lokale politie, maar politievrouwen in het hoofdkader zijn zeer beperkt: 

volgens de morfologische gegevens van 2011 en 2012 slechts 2,5% bij de federale politie en 3,94% bij de 

lokale politie. Vrouwen zijn zowel bij de federale als lokale politie het meest vertegenwoordigd bij de 

agenten van politie. Bij de lokale politie bedraagt dit aandeel zelfs 51,85%. Ook zijn maar liefst 3 op 4 

administratieve medewerkers vrouwen. Er is duidelijk sprake van een uitval van politievrouwen bij hogere 

functies. 

Bij deze hoge functies ervaart de ene politievrouw weinig moeilijkheden betreffende het gezag over een 

overwegend mannelijke groep politieambtenaren, de andere politievrouw heeft het hier wel moeilijk mee. 

De studie van morfologische gegevens van de federale en lokale politie bevestigt dat politievrouwen met 

een hoge functie knelpuntberoepen zijn. Uit deze cijfers blijkt dat ook in het basiskader vrouwen nog steeds 

in de minderheid zijn, het gaat om zo’n 22% bij de lokale politie. Bij het zien van deze cijfers zijn volgens de 

geïnterviewde politievrouwen nog drastische wijzigingen nodig en is wat politievrouwen met topfuncties 

betreft nog heel wat werk aan de winkel. 

Volgens de respondenten en enkele theoretici heeft de huidige politiecultuur invloed op de verhouding 

politiemannen – politievrouwen en het beeld dat de burger over de politie heeft.
139

 Vrouwen zouden zich 

omwille van masculiene elementen als gevaar, macht en autoriteit niet bij de politie voegen. Uit de 

slagingspercentages van het basiskader in 2011 en de interviews blijkt dat ook de fysische proeven ervoor 

zorgen dat vrouwen minder kans op slagen hebben bij hun kandidatuur. Het is echter opmerkelijk dat 
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vrouwelijke kandidaten het bij de overige proeven beter doen dan hun mannelijke collega’s. Dus vrouwen 

die slagen voor de selectieproeven belanden blijkbaar niet altijd bij de politie. 

Tot slot kunnen de tokentheorie van Kanter, de inzichten van Bloch & Anderson, ‘community policing’ en 

het model van McKinsey volgens politievrouwen wel degelijk hun rol spelen in de politiewereld. Zo is het 

opvallend hoe diversiteit de pijlers van ‘community policing’
140

 kunnen ondersteunen en dat de 

getalsverhoudingen van Kanter
141

 toepasbaar zijn op de verzamelde morfologische gegevens. 

Politievrouwen bevestigen ook de inzichten van Bloch & Anderson
142

 dat zij omwille van hun sociale 

vaardigheden een andere aanpak hanteren dan hun mannelijke collega’s. Het is opmerkelijk dat de 

respondenten zichzelf hier tegenspreken. Ze vermoeden dat een gelijke verdeling mannen - vrouwen tot 

andere resultaten zou leiden. Toch zijn ze er van overtuigd met hun aanpak, verschillend van 

politiemannen, tot dezelfde resultaten te komen.  

De geïnterviewde politievrouwen hopen ook dat COP en diversiteit in de toekomst meer aandacht krijgen. 

Volgens hen staat er reeds veel op papier, maar gebeurt er veel minder in praktijk. Hopelijk geeft deze 

masterproef een duidelijk beeld van de situatie van politievrouwen en blijft het eveneens niet bij een dode 

letter. 

 

HOOFDSTUK 2 -  AANBEVELINGEN & KRITISCHE REFLECTIE 

Het onderzoek in deze masterproef is kleinschalig waardoor het niet-wetenschappelijk zou zijn zonder meer 

te veralgemenen. Hopelijk heeft dit onderzoek wel het belang van deze materie en een uitgebreider 

onderzoek betreffende de situatie van politievrouwen aangetoond. Verder onderzoek kan dan een 

opsplitsing maken van de verschillende factoren die bij dit onderwerp komen kijken, waardoor dieper op 

elke factor kan ingegaan worden. Zo zijn in deze masterproef, om volledigheid na te streven, behoorlijk wat 

aspecten aangehaald en werd de ene uitgebreider besproken dan de andere: rekrutering en opleiding, 

instroom en doorstroom, combinatie werk en gezin, het heersende beeld van de politiecultuur, de betekenis 

van diversiteit bij de politie, de historie van de politievrouw, overheidsinitiatieven voor een toename aan 

politievrouwen en enkele theorieën die mogelijks in verband kunnen gebracht worden met de positie en 

functies van politievrouwen. Hierdoor werd het onderzoeksonderwerp vanuit verschillende invalshoeken 

bekeken: sociologisch, criminologisch, psychologisch, met oog voor onderwijs en management. Toch zullen 

nog andere factoren hun invloed hebben op de besproken materie, factoren die in deze masterproef niet 

opgenomen werden. 
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    Analyse van de morfologische gegevens 

Bij eventueel verder onderzoek lijkt het aangeraden een vergelijking te maken tussen de 

slagingspercentages voor de selectieproeven en het aantal effectieven bij de politie, maar dit voor 

meerdere jaren. In deze masterproef werden namelijk enkel de slagingspercentages van 2011 en de 

morfologische gegevens sinds de politiehervorming bestudeerd, met de nadruk op de cijfers van januari 

2012. Een uitgebreider onderzoek over meerdere jaren heen lijkt sterk aangeraden om concretere 

vaststellingen te doen. 

Het bemachtigen van de morfologische gegevens was niet eenvoudig, in die zin dat het een zoektocht was 

om de juiste persoon te bereiken om recente en bruikbare cijfers te bekomen. Voor deze contacten heeft de 

onderzoeker ook haar kennis van het Frans moeten bovenhalen, iets wat zij niet verwacht had bij dit 

kleinschalig onderzoek. 

 

    Interviews & respondenten 

In deze masterproef werd niet gepeild naar meningen en ervaringen van mannelijke politiefunctionarissen. 

Deze werden wel weergegeven door de geïnterviewde politievrouwen, maar interviews met de directe bron 

zouden misschien een andere blik op deze materie werpen. Bij verder onderzoek zijn interviews met 

politiemannen dus sterk aan te bevelen. Bovendien geldt hetzelfde voor het onderscheid tussen de federale 

en de lokale politie. De interviews bij dit onderzoek gebeurden allen bij politievrouwen van de lokale politie. 

Dit was een bewuste keuze gezien de tijdspanne waarin het onderzoek moest plaatsvinden. Er werd 

gekozen om de mening van de lokale politievrouwen in kaart te brengen en zo diepgaander te kunnen 

werken i.p.v. de mening van meerdere lokale en federale politiefunctionarissen oppervlakkig te behandelen. 

Op die manier zouden de interviews minder lang duren en zouden in dezelfde tijdspanne meer interviews 

afgenomen worden, maar kunnen niet alle factoren en invalshoeken behandeld worden. 

Het proces van het schrijven van de masterproef verliep grotendeels zoals verwacht en gepland. Een 

opvallend onverwacht moment waren de wijziging van keuze van respondenten. Zo had de onderzoeker 

oorspronkelijk de bedoeling een drietal interviews af te nemen bij respondenten van twee verschillende 

lokale politiekorpsen: het korps van een grootstad als Gent en het kleinschaligere korps van de politiezone 

Assenede-Evergem. Bij het uitwerken van de literatuurstudie ontstond echter het idee om niet met twee 

zones te werken, maar de respondenten meer op basis van leeftijd, functie en ervaring te selecteren. 

Hierdoor werden politievrouwen van verschillende zones, diensten en functies geïnterviewd. Dit sluit dan 

ook het best aan bij de verschillende factoren die besproken worden, zoals de selectieproeven, het 

werkveld, het managementperspectief e.d.  

 

    Visie van de onderzoeker 

Ook is de visie van de onderzoeker op politievrouwen en hun situatie gewijzigd. Alvorens de literatuurstudie 

uit  te voeren en de morfologische gegevens te bestuderen, had de onderzoeker het beeld dat er steeds 

meer politievrouwen bij de lokale korpsen komen. Wat de toekomst zal brengen is natuurlijk niet te 
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voorspellen, maar dankzij het onderzoek weet de onderzoeker nu welke factoren bij dit proces te pas 

komen en dat een fiftyfifty-verdeling in de politiële personeelssamenstelling een werk van lange adem is. 

Hoewel de onderzoeker verwachtte dat er meer politievrouwen actief waren dan de morfologische 

gegevens uitgewezen hebben, verwachtte de onderzoeker dat politievrouwen het moeilijker zouden hebben 

om optimaal te functioneren. Aan de hand van de interviews is echter gebleken dat politievrouwen 

behoorlijk goed hun mannetje staan en de problemen niet overschat mogen worden. Toch lijkt volgens de 

respondenten en de onderzoeker de creatie van betere werkomstandigheden, met het oog op de 

combinatie werk en gezin, een belangrijk werkpunt en een hele uitdaging. 

Het schrijven van deze masterproef is een leerrijke ervaring voor de onderzoeker en hopelijk krijgt de lezer 

in dit onderzoek een bevestiging van zijn of haar vermoedens of een nieuwe blik op politievrouwen en wil hij 

vanuit de resultaten een discussie aangaan. Immers: 

“Enkel door over een onderwerp te discussiëren, leert men andere inzichten te respecteren en worden 

problemen effectief aangepakt.” 

N. Taragola – Master criminologische wetenschappen UGent 
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BIJLAGEN 

 

 

 Visuele weergave onderzoeksmodel & planning/timing 

Deze planning werd bij de start van het masterproefproces opgesteld en nadien meestal goed 

gevolgd. Een opmerkelijke wijziging: de interviews bij 2 politiediensten werden vervangen door 

interviews van verschillende politievrouwen van verschillende politiediensten, functies, leeftijd en 

achtergrond (kandidaat selectieproeven, aspirant, inspecteur, hoofdinspecteur en commissaris). De 

verklaring voor deze keuze is terug te vinden in de aanbevelingen en kritische reflectie. 

 

 Uitnodiging deelname interview 

 Formulier ‘informed consent’ 

 Vragenlijst interview (als voorbeeld vragenlijst kandidaat van de selectieproeven) 
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 Visuele weergave onderzoeksmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

XIII 

 Visuele weergave planning & timing masterprooef 
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Taragola Nikee 

Fazantenstraat 18 

9940 Evergem 

GSM: 0494/113321 

e-mail: nikee.taragola@ugent.be 

 

Evergem, 28/01/2012 

 

Betreft: deelname interview bij masterproefonderzoek omtrent politievrouwen 

 

Geachte Mevr. … , 

 

Als studente ‘Master in de criminologische wetenschappen’ aan de Universiteit Gent werk ik 

momenteel aan een masterproef omtrent de hedendaagse politievrouw. In deze studie worden de 

politievrouw en haar evolutie, haar functie, haar positie, haar taken, haar ervaringen en haar 

bekommernissen in beeld gebracht. De ervaringen van politievrouwen liggen dus aan de basis van dit 

onderzoek. Daartoe bestaat het empirisch onderzoek o.a. uit het afnemen van interviews bij politievrouwen 

en aspiranten, hiervoor vraag ik graag uw medewerking.  

De deelname bestaat er uit dat u via een interview van ongeveer 1.30u vragen betreffende uw ervaringen 

en mening beantwoord. Dit interview wordt door de onderzoeker zelf afgenomen en met een dictafoon 

opgenomen. Uw deelname gebeurt op vrijwillige basis en daarom wordt alle verzamelde informatie op 

vertrouwelijke en anonieme wijze behandeld. Uw naam of andere gegevens die tot identificatie kunnen 

leiden, worden noch in het onderzoek, noch in enige andere publicatie vermeld. 

Indien u bereid bent aan het onderzoek deel te nemen, gelieve mij op bovenstaand e-mailadres te mailen. 

Ook als u nog vragen heeft, leg deze gerust voor. Na bevestiging van uw deelname, neem ik telefonisch 

contact met u op voor verdere afspraken: datum, tijdstip en locatie van het interview worden in overleg 

vastgelegd. 

 

In afwachting van uw antwoord,  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Nikee Taragola 

Master criminologische wetenschappen UGent 

 

mailto:nikee.taragola@ugent.be
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INFORMED CONSENT – FORMULIER DEELNEMER 

Instemming deelname interview 

 

In het kader van de opleiding ‘Master Criminologische wetenschappen’ aan de UGent schrijf ik, Nikee 

Taragola, de masterproef “Politievrouwen: sporen vinden & sporen nalaten”. Het empirisch onderzoek 

bestaat o.a. uit het afnemen van interviews bij politievrouwen en aspiranten, hiervoor vraag ik graag uw 

medewerking. 

 

Doel van de studie 

Het hoofddoel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de hedendaagse politievrouw: haar evolutie, 

haar functie, haar positie, haar taken, haar ervaringen en haar bekommernissen. In de literatuurstudie wordt 

stilgestaan bij ‘politie en gender’ de ‘geschiedenis van de politievrouw’ en de begrippen ‘politiecultuur’, 

‘diversiteit’ en ‘community policing’. Vervolgens geven de morfologische gegevens betreffende de 

personeelssamenstelling bij de Belgische politie per kader een overzichtelijk beeld van de verhoudingen 

mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen. Ook de slagingspercentages bij de selectieproeven 

worden per geslacht geanalyseerd. 

De literatuurstudie wordt naast de morfologische gegevens gelegd en er wordt nagegaan of er sprake is 

van discrepanties tussen theorie en praktijk: de wijze waarop vanuit theoretisch oogpunt aan diversiteit bij 

de politie en een toename aan politievrouwen moet gewerkt worden en de huidige cijfers betreffende de 

personeelssamenstelling. De bevindingen uit deze studie worden vervolgens aan de hand van een 

kleinschalig empirisch onderzoek aan enkele sleutelfiguren voorgelegd. Er worden interviews afgenomen bij 

5 politievrouwen of aspiranten, waarbij naar ervaringen, vooroordelen, knelpunten, positie en functie wordt 

gevraagd. Tot slot worden de resultaten van de interviews en verwerking van het cijfermateriaal 

teruggekoppeld naar de bevindingen uit de literatuurstudie. Op die manier wordt een overzicht gecreëerd 

en krijgen we inzicht in de ervaringen en posities van politievrouwen in de politiecultuur. 

Het draait dus om het op tafel leggen van de situatie waarin politievrouwen zich bevinden en de eventuele 

problemen die zij bij hun taakuitoefening ervaren, niet zo zeer het achterhalen van de oorzaken van 

problemen van instroom en doorstroom van politievrouwen. Al zullen enkele oorzaken en mogelijke 

oplossingen ongetwijfeld ter sprake komen. 

 

Inhoud deelname aan het onderzoek 

Uw deelname bestaat er uit dat u via een interview van ongeveer 1.30u vragen betreffende uw ervaringen 

en meningen beantwoord. Datum, tijdstip en locatie worden in samenspraak met de deelnemer vastgelegd. 

Het interview wordt met een dictafoon opgenomen. 
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Risico’s van de deelname 

Er zijn geen risico’s aan de deelname verbonden. Eventueel kunnen er in het interview vragen opgenomen 

zijn die u niet wenst te beantwoorden. U bent dan ook niet verplicht op deze vragen te antwoorden. Uw 

deelname gebeurt namelijk op vrijwillige basis. Bovendien mag u ten allen tijde uw deelname onderbreken 

of stopzetten.  

Alle data in dit onderzoek worden op vertrouwelijke en anonieme wijze behandeld zodat identificatie van de 

deelnemers onmogelijk is. Uw naam of andere gegevens die tot identificatie kunnen leiden worden noch in 

het onderzoek, noch in enige andere publicatie vermeld. Alleen de onderzoeker, Nikee Taragola, zal over 

de originele data beschikken en is verantwoordelijk voor de anonimiteitgarantie van uw gegevens. 

Indien u met betrekking tot het onderzoek vragen of opmerkingen heeft, kan u die zowel voor als na het 

onderzoek aan de onderzoeker voorleggen. 

 

Toestemming 

Door dit document te ondertekenen, stemt u ermee in dat u vrijwillig deelneemt aan het onderzoek en het 

bijbehorende interview. U geeft ook te kennen dat u weet heeft van het doel van het onderzoek, de inhoud 

van uw deelname, de eventuele risico’s die aan dit onderzoek verbonden zijn, de anonimiteitgarantie en de 

verantwoordelijke van dit onderzoek. 

 

Naam en handtekening deelnemer  +  datum (voorafgegaan door de handgeschreven woorden “gelezen en 

goedgekeurd”), 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening onderzoeker  +  datum, 
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POLITIEVROUWEN: SPOREN VINDEN & SPOREN NALATEN 

VRAGENLIJST INTERVIEW -  KANDIDAAT VAN DE SELECTIEPROEVEN 

 

Dit document bevat zowel hoofdvragen, bijvragen als eventuele vragen. Er staan in deze lijst dus ook 

vragen die enkel gebruikt worden om eventueel door te vragen. Bijvoorbeeld wanneer de vraag niet peilt 

naar wat de onderzoeker voor ogen heeft, de onderzoeker de vraag verkeerd verwoord heeft, de 

respondent de vraag verkeerd begrepen heeft of naast de kwestie antwoordt. Bovendien ligt de volgorde 

van de vragen niet vast, afhankelijk van de antwoorden van de respondent kunnen vragen van volgorde 

wisselen, extra vragen gesteld worden of vragen buiten beschouwing gelaten worden. 

 

KANDIDAAT   SELECTIEPROEVEN 

Inleidend 

- Leeftijd? 

- Gezinssituatie? 

- Welke opleidingen volgde u? 

- Welke selectieproeven legde u reeds af? 

- Welke motivatie heeft u om zich bij de politie te voegen? 

 

I   Ervaringen met de selectieproeven 

- Welke verwachtingen had u m.b.t. de selectieproeven? 

- Werden uw verwachtingen ingelost?  

 Welke wel?  

 Kan u dit verklaren? 

 Welke niet?  

 Kan u dit verklaren? 

- Welke proeven lagen u het minst? 

- Welke proeven lagen u het best? 

- Kreeg u tijdens het proces van de selectieproeven met hindernissen/moeilijkheden door 

externen te maken? Welke? 

- Kreeg u tijdens het proces van de selectieproeven met persoonlijke moeilijkheden te maken 

(emotioneel, mentaal, fysisch, sociaal, gezinsleven, hobby’s, dromen, …) ? Welke? 

- Heeft u steun ervaren bij het afleggen van de selectieproeven? 

 Van gezinsleden en familie? Mannen en vrouwen? 

 Van vrienden? Mannen en vrouwen? 

 Van collega’s of andere kandidaten bij de selectieproeven? Mannen en vrouwen? 

 Mannelijke en vrouwelijke kennissen? 
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- Werd je omwille van je deelname als vrouw aan de selectieproeven reeds geconfronteerd met: 

 grapjes? 

 seksistische opmerkingen? 

 pesterijen?  Verbaal of non-verbaal? 

 handtastelijkheden? 

- In welke mate bent u tevreden over het proces/verloop van de selectieproeven (van start tot 

einde)? Kan u dit verklaren? 

 

II   Verwachtingen van de opleiding 

- Welke verwachtingen heeft u m.b.t. de opleiding? 

- Met welke voordelen denkt u als vrouw te maken te krijgen tijdens de opleiding? 

- Verwacht u tijdens de opleiding te maken te krijgen met persoonlijke voordelen, los van het feit 

dat u vrouwelijk bent? Welke? 

- Met welke moeilijkheden denkt u als vrouw te maken te krijgen tijdens de opleiding? 

- Verwacht u tijdens de opleiding te maken te krijgen met moeilijkheden, los van het feit dat u 

vrouwelijk bent? Welke? 

 

III   Verwachtingen werkveld 

- Welk politiewerk zou u het liefst uitvoeren? Waarom? 

- Zijn er politietaken waarvan je verwacht dat jij er een geschikte persoon voor zou zijn? Waarom? 

- Zijn er politietaken waarvan je verwacht dat jij er niet of minder geschikt voor zou zijn? Waarom? 

- Hoe ziet u uw functie als politie-inspecteur? 

- Denkt u dat mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen een verschillende aanpak hanteren? 

Gaan zij op een andere manier te werk of voeren zij verschillend hun taken uit? 

 

- Welke verwachtingen heeft u m.b.t. het werkveld? 

- Met welke voordelen denkt u als vrouw te maken te krijgen in het werkveld? 

- Verwacht u in het werkveld te maken te krijgen met persoonlijke voordelen, los van het feit dat u 

vrouwelijk bent? Welke? 

- Met welke moeilijkheden denkt u als vrouw te maken te krijgen in het werkveld? 

- Verwacht u in het werkveld te maken te krijgen met moeilijkheden, los van het feit dat u vrouwelijk 

bent? Welke? 

 

IV   Planning verdere carrière 

- Hoe ziet u uw verdere privé leven (gezin, hobby’s, interesses, tijdsbestedingen, wonen, dromen)? 

- Hoe ziet u uw verdere carrière bij de politie?  

 Welke ambities koestert u? 

 Welke verwachtingen stelt u?  
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 Hoe ziet u een eventuele hogere functie als  

hoofdinspecteur/commissaris/hoofdcommissaris? 

- Wenst u door te stromen naar een hogere functie? 

- Verwacht u bij het doorstromen naar een hogere functie te maken te krijgen met persoonlijke 

moeilijkheden? Welke? 

- Verwacht u bij het doorstromen naar hogere functie te maken te krijgen met moeilijkheden omwille 

u een vrouw bent? Welke? 

- Verwacht u bij het doorstromen naar een hogere functie te maken te krijgen met externe 

moeilijkheden, los van het feit dat u vrouwelijk bent? Welke? 

- Is er volgens u een verschil in carrièrepatronen tussen mannelijke en vrouwelijke 

politieambtenaren? 

- Hoopt u als vrouwelijk politiefunctionaris in positieve zin sporen na te laten? Hoe ziet u dit? 

 

 

V   Algemeen 

- Hoe zou u de politiecultuur omschrijven? 

- Wat is voor u diversiteit bij de politie? 

- Zijn er diensten waarvoor u nooit zou solliciteren? 

 Welke? 

 Waarom? 

- Zijn er functies waarvoor u nooit zou solliciteren? 

 Welke? 

 Waarom? 

- Hoe ziet u vrouwelijke politiefunctionarissen met een hoge functie? 

 Hoe staan volgens u mannelijke politiefunctionarissen tegenover een vrouwelijke overste? 

- Hoe ziet u mannelijke politiefunctionarissen met een hoge functie? 

 Hoe staan volgens u mannelijke politiefunctionarissen tegenover een mannelijke overste? 

- Indien u moet kiezen, kiest u voor een carrière of een gezinsleven? Of tracht u beide te 

combineren?  

 Hoe ziet u dit?  

 Welke verwachtingen heeft u hierbij?  

 Ziet u dit als een dilemma of als een keuze? 

 Opteert u in combinatie met een gezinsleven voor een andere functie? Welke? 

 Welke visie hebben mannelijke politiefunctionarissen op de combinatie carrière – gezin bij 

mannen, volgens u? 

 Welke visie hebben mannelijke politiefunctionarissen op de combinatie carrière – gezin bij 

vrouwen, volgens u? 
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VI   Stellingen & visies 

U mag uw mening geven over volgende stellingen: 

 “Weinig vrouwen koesteren ambities voor een grote politiecarrière.” 

 “Om de top van hun carrière te bereiken, betalen vrouwelijke politiefunctionarissen een veel hogere 

prijs dan hun mannelijke collega’s.” 

 “De politie zal als organisatie beter draaien wanneer meer vrouwen topfuncties zouden bekleden”. 

 “Een gelijke verdeling van mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen is een utopie”. 

 “COP is het laatste decennium geen nieuw begrip meer en uit de eerder besproken morfologische 

gegevens blijkt dat het aantal politievrouwen vooral de laatste 10 jaar geleidelijk aan toeneemt. U 

kan zich dan de vraag stellen of er sprake is van een verband tussen COP en de geleidelijke 

toename aan politievrouwen?” Hoe denkt u hierover?  

 Uit de cijfers van 2011 blijkt dat de fysische testen de enige proeven zijn waarbij vrouwen het 

opmerkelijk slechter doen dan mannen. Denkt u dat de minderheid aan politievrouwen te wijten is 

aan de fysische testen bij de selectieproeven? 

 Volgens het model van McKinsey, waarbij de politieorganisatie met een bedrijf vergeleken wordt, 

hangen factoren zoals omgangstijl, de leiderschapstijl, de structuur, de heersende normen en 

waarden e.d. samen en beïnvloeden ze elkaar.  Bovendien bleek uit de studie van morfologische 

cijfers dat geleidelijk aan meer vrouwen hun weg vinden naar de politie. Denkt u dat een toename 

aan politievrouwen factoren zoals de omgangstijl tussen de collega’s, de leiderschapstijl, de 

structuur en de heersende normen en waarden zou beïnvloeden? 

 In welke zin wel?  

 In welke zin niet? 

 

Is er nog iets omtrent de besproken onderwerpen dat u graag kwijt wil? 

Bedankt voor uw deelname! 

 

 


