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II 

Voorwoord 

 

Deze masterproef kwam tot stand in het kader van het behalen van de graad ‘Master in de 

criminologische wetenschappen” aan de Ugent. In de derde bachelor werd stage gelopen in 

het commissariaat Gent-West bij de dienst Human Resources Management en dit betekende 

een eerste praktijkervaring binnenin de politieorganisatie. Voor de stage was er alreeds zeer 

grote interesse aanwezig voor de Belgische politie en ook in deze thesis werd de keuze 

gemaakt om (vrouwelijke) politieambtenaren te interviewen. Tijdens de interviews van de 

bachelorproef werd immers duidelijk dat er toch een ‘bepaalde sfeer’ hangt rond 

politievrouwen. Ze mogen dan wel formeel geïntegreerd zijn in de politieorganisatie, maar dit 

wil niet zeggen dat ze als gelijken worden gezien met mannelijke politiefunctionarissen.  

 

Er is evenzeer steeds interesse geweest voor minderheidsgroepen en politievrouwen zijn een 

minderheidsgroep te noemen binnen de politieorganisatie. Het feit dat er voor het eerst een 

vrouw de leiding heeft over de Belgische politie prikkelde des te meer deze interesse. Meer 

bepaald wou ik zo objectief mogelijk de situatie van de politievrouw in beeld brengen door 

verschillende vrouwelijke functionarissen te bevragen in semi-gestructureerde interviews. 

Uiteindelijk werden elf respondenten bevraagd uit Oost-Vlaamse politiekorpsen. Het was dan 

ook niet mogelijk of de bedoeling baanbrekend werk te verrichten, maar wel om iets creatiefs 

en innoverend aan te brengen als studente criminologe. Er werd gefocust op de problemen of 

barrières waarmee politievrouwen geconfronteerd worden en copingmechanismen die ze 

hanteren om daarmee om te gaan. Coping is een psychologisch concept, wat past binnen een 

grote interesse voor de psychologie. Om die reden werden de concepten geïntegreerd in dit 

(kleinschalig) kwalitatief onderzoek. 

 

Daarbij wil ik benadrukken dat deze thesis geen feministisch betoog betreft. Het wil eerder 

een praktijkvraagstuk onderzoeken en eventueel inspirerend zijn voor politiefunctionarissen, 

managers, burgers, studenten en andere onderzoekers.  

 

Tenslotte wens ik de promotor, professor Antoinette Verhage, te bedanken voor haar goede 

raad, ondersteuning en samenwerking. Verder ben ik ook de elf politievrouwen heel dankbaar 

en de contactpersonen en/of gate keepers die dit werk mogelijk gemaakt hebben, alsook de 

vrienden voor het geduldig nalezen van deze masterproef.  
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Inleiding 

 

“Catherine De Bolle toch eerste vrouwelijke commissaris-generaal van federale politie”
1
 

 

Sinds maart 2013 werd geschiedenis geschreven in het Belgisch politiebestel. Voor het eerst 

wordt deze topfunctie van de Belgische politie bekleed door een vrouwelijke 

politiefunctionaris. Dat dit gemengde gevoelens teweegbracht in het politielandschap en in de 

samenleving staat buiten kijf. Beide partijen zullen echter wel hun argumenten hebben, maar 

de eerste vrouwelijke commissaris-generaal van de Belgische federale politie is een feit.  

 

Dit is niet alleen een positieve evolutie te noemen voor de emancipatie van de vrouw, maar is 

eveneens positief voor het Belgisch politiebestel zelf. De politiehervorming in 2001 ging 

immers gepaard met de incorporatie van het COP-model (community oriented policing) of de 

Excellente Politiezorg (EPZ) als nieuwe missie voor de geïntegreerde politiedienst.
2
 Het 

omvat vier sleutelbegrippen waaronder het politiespecifieke model van de 

gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ), wat onder andere inhoudt dat de 

personeelssamenstelling van de politie een afspiegeling dient te zijn van de samenleving 

waarin het leeft en laat die samenleving nu heel divers zijn.
3
 Bijgevolg dient in theorie de 

man-vrouw-verhouding binnen de politie ook verscheiden te zijn, maar tot op de dag van 

vandaag is er een discrepantie waar te nemen tussen deze theorie en de praktijk. De 

verwevenheid van deze COP-filosofie en de integratie van politievrouwen in het Belgisch 

politiebestel vormt een belangrijk uitgangspunt van deze thesis.  

 

Het feit dat de man-vrouw-verhouding nog niet in evenwicht blijkt te zijn is geen verwijtstuk 

naar de politieorganisatie toe. De vraag is of zo een gelijke verdeling in de eerste plaats 

haalbaar is, maar eveneens wenselijk is. In verschillende beroepssectoren hoort men immers 

de vraag naar gelijkheid van kansen of het verminderen van discriminatie (op basis van ras en 

sekse) of de genderbias. Diversiteit, gelijke kansen en multiculturaliteit blijken hot topics te 

                                                           
1
 KNACK (2013), Catherine De Bolle toch eerste vrouwelijke commissaris-generaal van federale politie. 

[WWW]. Knack: www.knack.be/nieuws/belgie/catherine-de-bolle-toch-eerste-vrouwelijke-commissaris-

generaal-van-federale-politie/article-normal-48812.html [24/01/2014] 

2
 VERHAGE, A., TERPSTRA, J., DALMAN, P., MUYLAERT, E. en VAN PARYS, P., "Policing in Europe", 

Journal of Police Studies, 2010, 3, 215-229-. 

3
VAN NEROM, K. (2011), Excellente politiezorg, Federale politie - Directie van de opleiding, [WWW]. 

www.police.ac.be/menu_epz.htm. [11/11/2013]  

http://www.knack.be/nieuws/belgie/catherine-de-bolle-toch-eerste-vrouwelijke-commissaris-generaal-van-federale-politie/article-normal-48812.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/catherine-de-bolle-toch-eerste-vrouwelijke-commissaris-generaal-van-federale-politie/article-normal-48812.html
http://www.police.ac.be/menu_epz.htm
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zijn in deze samenleving. Zo blijkt uit een recent onderzoek van Desmet
4
 dat vrouwen nog 

behoorlijk wat discriminatie te bevechten hebben. Aan deze topics zal ook aandacht besteed 

worden in deze thesis. 

 

Enkele decennia geleden geraakten vrouwen alsmaar meer geïntegreerd in vroeger bij uitstek 

mannelijke beroepssectoren zoals het leger of de politie. Net zoals vrouwelijke militairen zijn 

vrouwelijke politiefunctionarissen lange tijd eerder de uitzondering dan de regel geweest. Het 

werkleven werd immers nogal onderverdeeld volgens sekse. Vrouwen werden incapabel 

geacht voor werk dat veel autoriteit, hoog prestige, veel kracht, fysiek en moed vereiste. Ze 

hoorden immers thuis in de sectoren opvoeding, bediening van anderen en huishoudtaken 

Binnen de politie werd aanvankelijk de klassieke kenmerken van autoriteit, kracht en moed 

vooropgesteld, waardoor vrouwen niet binnenstroomden binnen de politie.
5
  

 

Nochtans zijn vrouwelijke politiefunctionarissen geen recent internationaal fenomeen. Sinds 

de 19
e
 eeuw is er sprake van politievrouwen in de Verenigde Staten (Alice S. Wellss) en het 

Verenigd Koninkrijk (Edith Smith). Deze landen legden de basis voor de huidige 

politiestructuur en beïnvloedde de westerse landen. Dina Sanson, een Rotterdams 

maatschappelijk werkster, was bijvoorbeeld de eerste politievrouw die in Nederland werd 

aangeworven.
6
 In België stroomden de eerste politievrouwen binnen bij de gemeentepolitie in 

1956 en de gerechtelijke politie bij de parketten in 1957. Enkele jaren later werden ook voor 

het eerst vrouwen aangeworven bij de Rijkswacht in 1981. De geschiedenis van vrouwen in 

de Belgische politiediensten is een relatief jonge aangelegenheid als men dit vergelijkt met 

deze landen.
7
 Verschillende supranationale en nationale initiatieven, wetgevingen en 

bewegingen hebben bijgedragen tot de volwaardige integratie van vrouwen in het politiebestel 

(cf. infra 15, 1.4.). 

 

                                                           
4
 DESMET, Y., Vrouwen hebben nog behoorlijk wat discriminatie te bevechten en weg te werken. [WWW]. De 

Morgen: www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1788195/2014/02/06/Vrouwen-hebben-nog-

behoorlijk-wat-discriminatie-te-bevechten-en-weg-te-werken.dhtml [11/03/2014] 

5
 REINER, R., The Politics of the Police, US, Oxford University Press, 2000, 85-106. 

6
 MANNEKE, N., Vrouwen van kaliber: politievrouwen in de twintigste eeuw, Appeldoorn, Nederlands Politie 

Museum, 1998, 25.  

7
 VALLES, L. (2013), Women in police services in the EU: Facts and Figures 2012, Institute for public security 

of Catalonia, 84 [WWW]. www.enp.nl/facts-and-figures/ [28/11/2013] 

http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1788195/2014/02/06/Vrouwen-hebben-nog-behoorlijk-wat-discriminatie-te-bevechten-en-weg-te-werken.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1788195/2014/02/06/Vrouwen-hebben-nog-behoorlijk-wat-discriminatie-te-bevechten-en-weg-te-werken.dhtml
http://www.enp.nl/facts-and-figures/
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Aanvankelijk werden politievrouwen gezien als specialisten in jeugdzaken en sociale zaken 

sinds hun intrede bij de politie. Politievrouwen werden bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 

tewerkgesteld in geïsoleerde vrouwenbureaus. Naarmate de tijd vorderde werden ze meer en 

meer als generalisten gezien en stroomden ze druppelsgewijs binnen bij de politie.
8
 

 

Heden ten dage zijn politievrouwen formeel geïntegreerd geraakt, maar ze vormen nog steeds 

een minderheidsgroep. Uit het rapport van het European Network of Policewomen (ENP) in 

2012, dat onderzoek deed bij zesentwintig Europese landen aan de hand van een vragenlijst 

naar onder andere het aantal politieambtenaren en de verdeling volgens geslacht, blijkt dat het 

gemiddelde aantal politievrouwen in Europa slechts 19,48% bedraagt. Het Belgisch 

gemiddelde bedraagt 18% en daarmee bevinden we ons in de middengroep in Europa. Het 

Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland zijn qua aantal vrouwelijke politiefunctionarissen 

de voortrekkers.
9
  

In België valt overigens een dalende trend waar te nemen van het aantal operationele 

politievrouwen naarmate men hoger gaat in graad. Er zijn algemeen gezien meer mannelijke 

politiefunctionarissen dan vrouwelijke, behalve in het hulpkader van de lokale politie valt een 

lichte meerderheid van politievrouwen waar te nemen met 51%. Globaal gezien zijn vrouwen 

het best vertegenwoordigd op lokaal niveau (21%) dan op federaal niveau (14%), behoudens 

hoofdcommissarissen (cf. infra 16, 1.5.). 

 

De vraag die men zich dan kan stellen is wat de oorzaken zijn van deze druppelsgewijze 

integratie van politievrouwen en hun minderheidspositie. Is dit te wijten  aan factoren op het 

micro-niveau zoals de individuele keuze en ambitie van politievrouwen, of op het meso-

niveau zoals de interacties met collega’s of leidinggevenden? Of ligt het aan de 

politieorganisatie zelf en meer bepaald beleidskeuzes, de politiestructuur- of de cultuur 

(macro-niveau)?  Dit vormt één van de centrale onderzoeksvragen in deze thesis.  

 

Eerder onderzoek naar dit onderwerp is sterk Angelsaksisch gekleurd en daarbij wordt 

meestal vertrokken vanuit het perspectief van de mannelijke politiefunctionarissen, waarbij 

vooral wordt gefocust op hun visie over de politievrouw. Er is dus nood aan meer en 

                                                           
8
 MARTIN, S.E., Breaking & Entering. Policewomen On Patrol, Baerkeley, UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

PRESS, 1980, 265p. 

9
 VALLES, L. (2013), Women in police services in the EU: Facts and Figures 2012, Institute for public security 

of Catalonia, 84 [WWW]. www.enp.nl/facts-and-figures/ [28/11/2013] 

http://www.enp.nl/facts-and-figures/
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grondiger (nationaal) onderzoek over de attitudes en ervaringen van de politievrouwen zelf in 

het politiebestel.  

In deze thesis wenst men dit probleem te analyseren en meer bepaald antwoorden te vinden op 

de vragen wat, voor wie en waarom het een probleem is. Er wordt niet hoofdzakelijk gefocust 

op het vinden van de oorzaken en oplossingen, maar wel op het zichtbaar maken van welke 

barrières worden ervaren door politievrouwen en hoe ze daarmee omgaan. Natuurlijk zal hier 

en daar kort worden ingegaan op oorzaken en oplossingen, dan wel vanuit het theoretisch 

kader of vanuit de interviews. Dit thesisonderzoek betreft aldus een praktijkgericht onderzoek 

van probleemanalytische aard.  

 

Hierbij werd geopteerd voor een kwalitatief empirisch onderzoek met het semi-gestructureerd 

interview als onderzoeksinstrument om zo op een interpretatieve manier de meningen van de 

respondenten te begrijpen (verstehen).
10

 De onderzoekspopulatie bestaat uit elf 

politievrouwen uit verschillende Oost-Vlaamse korpsen. De resultaten zijn zeker niet 

generaliseerbaar door de eerder‘geringe’ steekproef, waardoor de externe validiteit van dit 

onderzoek beperkt is, maar zeker niet minder nuttig. De interne validiteit of de 

waarheidswaarde van de uitspraken was verder moeilijk te beheersen aangezien men geen 

politiemannen heeft bevraagd en elke visie uniek is, wat samenhangt met de externe 

betrouwbaarheid of reproduceerbaarheid. Een onderzoek waarin beide partijen aan het woord 

komen zou zeker een meerwaarde zijn voor dit onderwerp. De interne betrouwbaarheid kan 

men nagaan doordat elk interview letterlijk werd opgenomen en letterlijk uitgetypt. De 

transcripties zijn dan ook beschikbaar op aanvraag, mits inachtneming van de 

vertrouwelijkheid en anonimiteit van de gegevens. Er werd zoveel mogelijk informatie 

gegeven over het onderzoek om de betrouwbaarheid en geldigheid aan te tonen.
11

 

 

In de literatuurstudie werden geen onderzoeken gevonden naar copingstrategieën gehanteerd 

door politievrouwen om met barrières om te gaan. Dit vormt dan meteen het innoverend 

aspect van deze thesis. Criminologie is een menswetenschap, net zoals de psychologie waarin 

coping een belangrijk concept vormt. In deze thesis wordt aldus zowel een criminologische, 

psychologische als sociologische bril opgezet. Criminologie is de studie van crimineel gedrag 

en de reacties van de maatschappij erop in de vorm van het strafrecht. De politie vormt de 

basis van deze strafrechtspiramide, wat deze studie uitermate criminologisch relevant maakt. 

                                                           
10

 DECORTE, T. en ZAITCH, D., Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2009, 

576p. 

11
 Ibid., 126-137. 
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Verder is het ook psychologisch relevant daar inzichten worden gebruikt vanuit de 

psychologie met betrekking tot het concept ‘coping’. Tenslotte worden ook sociologische 

inzichten en theorieën gebruikt in deze thesis zoals de metafoor van het glazen plafond en de 

theorie van Kanter.  

 

Het doel van deze thesis is de algemene populatie, de actoren van de strafrechtsbedeling en 

politici gevoelig te maken voor de positie van politievrouwen, door enkele vrouwelijke 

politieambtenaren aan het woord te laten. Hun visie en ervaringen werden bevraagd omtrent 

barrières en al dan niet gehanteerde copingmechanismen. Dit zou beleidsmakers binnen de 

politie (vooral de Dienst Rekrutering en Selectie), de politiecultuur en de individuele 

politieambtenaar idealiter moeten aanzetten tot nadenken en tot het zoeken en vinden van 

oplossingen om de positie van de vrouw te verstevigen binnen het politiebestel zodat het 

aantal politievrouwen kan maximaliseren en discriminatie op basis van sekse kan 

minimaliseren. Deze thesis werd niet opgezet vanuit een feministische convictie, maar wel om 

diversiteit, gelijkheid en kwaliteit binnen de politie te promoten.  

 

Daarbij staan drie centrale onderzoeksvragen centraal: 

1. Welke barrières ervaren vrouwelijke politieambtenaren in het opnemen van hun 

functie en in het uitoefenen van hun werk?  

- Micro-niveau: individuele problemen (vb. huishoudelijke taken, kinderen, niet 

assertief genoeg zijn, onzeker, weinig ambitie, …) 

- Meso-niveau: interacties met (mannelijke) collega’s, leidinggevenden, … 

- Macro- niveau: rekrutering- en selectiebeleid, opleiding, politiestructuur, 

politiecultuur…  

2. Welke verklaringen geven de vrouwelijke politieambtenaren voor de ervaren 

barrières? (politiecultuur, politiestructuur, theorie Kanter, …)  

3. Welke copingstrategieën hanteren de politievrouwen als reactie op deze barrières?  

- Vermijdingsstrategieën: negeren, weglachen, alcohol, druggebruik, … 

- Emotiegeoriënteerde copingstrategieën: steun zoeken, advies vragen, zelfverwijt, 

vertrouwenspersoon contacteren, … 

- Probleemgeoriënteerde copingstrategieën: persoon aanspreken, alternatieven 

zoeken, overplaatsing vragen, klacht indienen, …  
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In het eerste deel van deze thesis worden de resultaten beschreven van een grondige 

literatuurstudie. In hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht gegeven van politiebestel in het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten als voorlopers van ons Belgisch politiebestel. 

Daarbij wordt vooral gefocust op de integratie van politievrouwen van specialisten naar 

generalisten. Vervolgens wordt de geschiedenis van het Belgisch politiebestel onder de loep 

genomen met bijhorende morfologie en initiatieven ter verbetering van de positie van 

politievrouwen. In hoofdstuk 2 worden de begrippen gender en diversiteit verklaard en de 

relevantie voor deze thesis. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de politiestructuur en 

politiecultuur grondig besproken en meer bepaald hun al dan niet determinerende werking 

voor problemen waarmee politievrouwen worden geconfronteerd. De sociologische inzichten 

van Kanter en de metafoor van het glazen plafond worden in hoofdstuk 4 doorgenomen. Deze 

theorieën zullen eveneens getoetst worden in het empirisch onderzoek. In het laatste 

hoofdstuk van de literatuurstudie wordt het concept ‘coping’ verklaard met bijhorende studies 

en concepten. Het raamwerk voor deze thesis omtrent coping wordt in dit hoofdstuk 5 ook 

duidelijk gemaakt.  

 

In het tweede deel worden de methodologische keuzes verantwoord. In hoofdstuk 1 wordt een 

korte inleiding gegeven over de opbouw van het methodologisch luik. In hoofdstuk 2 wordt 

stilgestaan bij de vraag waarom kwalitatief empirisch onderzoek de voorkeur genoot in deze 

thesis. Daarna wordt in hoofdstuk 3 meer specifiek ingegaan op de keuze van het semi-

gestructureerd interview als onderzoeksstrategie. Daarbij worden de sterktes en zwaktes 

beschreven om aan te tonen dat de onderzoeker zich bewust is van de mogelijke valkuilen die 

gepaard kunnen gaan bij deze onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 4 wordt de 

onderzoekspopulatie beschreven en in hoofdstuk 5 wordt meer informatie gegeven over het 

soort steekproef dat werd getrokken. Verder wordt in hoofdstuk 6 enkele belangrijke ethische 

aspecten toegelicht waaronder het informed consent. De aanpak en het verloop van de 

interviews wordt in hoofdstuk 7 beschreven en de manier waarop de dataverwerking 

plaatsvond in hoofdstuk 8.. Er wordt afgesloten met een conclusie in hoofdstuk 9.  
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Deel I: Literatuurstudie 

 

Hoofdstuk 1. Historisch overzicht 

 

1.1. Inleiding 

 

Sinds de 19
e
 eeuw maken politievrouwen deel uit van het Europees politieapparaat, maar ook 

in de Verenigde Staten dat samen met Groot-Brittannië de basis legde voor de huidige 

Belgische politiestructuur.
12

 Het eerste land waar politievrouwen werden aangeworven was 

Finland, gevolgd door onder andere Engeland, Polen, Estland, Frankrijk, Nederland en pas in 

1956 door België. Van de zesentwintig landen die de vragenlijst van het Europees Netwerk 

voor Politievrouwen (ENP) invulden in 2012 staat België op de tiende plaats.
13

  

Om de oorzaken van deze ‘latere’ integratie van Belgische politievrouwen te begrijpen, is het 

nodig om het ontstaan van de (Belgische) politie te kennen. 

 

Vooreerst wordt de evolutie van de vrouwelijke politiefunctionaris in de Verenigde Staten en 

Groot-Brittannië kort weergegeven, daar zij als pioniers kunnen gezien worden voor het 

Belgisch politiebestel. Er werd trouwens bitter weinig literatuur teruggevonden over de 

Belgische geschiedenis van politievrouwen. Vandaar dat informatie kan gehaald worden uit 

de Angelsaksische literatuur. Op het einde van dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het 

Belgische politiebestel, de geëvolueerde positie van de politievrouw en enkele initiatieven om 

hun positie te optimaliseren in België.  

 

1.2. De intrede van politievrouwen bij de Angelsaksische politie  

 

Parallel met de ontwikkeling van de professionele politieorganisatie in Groot-Brittannië en de 

Verenigde Staten (begin 20
e
 eeuw) werden de eerste vrouwelijke inspecteurs aangenomen. De 

eerste politievrouw in de Verenigde Staten was Alice Stebbins Welss die in 1910 werd 

                                                           
12

 VAN DEN BROECK, T., Copland- over politiecultuur, In: Handboek Politiediensten, Deurne, Kluwer, 2001, 

1-15. 

13
  VALLES, L. (2013), Women in police services in the EU: Facts and Figures 2012, Institute for public 

security of Catalonia, 81-85. [WWW]. www.enp.nl/facts-and-figures/ [28/11/2013] 

http://www.enp.nl/facts-and-figures/
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aangeworven door de Los Angeles Police Department. In Groot-Brittannië was Edith Smith in 

1918 de eerste gezworen vrouw met arrestatiebevoegdheden in Grantham in Engeland.  

De eerste politievrouwen hadden als taak hun mannelijke collegae te assisteren in zaken 

betreffende kindermishandeling en zeden. Dit kan men vergelijken met maatschappelijke 

assistenten nu. Ze werden nogal stiefmoederlijk behandeld en droegen geen uniform noch 

wapen.
14

 

 

Heidensohn
15

 onderscheidt een vijftal fases om de geschiedenis van de Angelsaksische 

politievrouwen weer te geven. Ze bouwt hierbij verder op de onderverdeling van Martin
16

: the 

specialist phase, latency en the cotemporary period. 

 

1.2.1. Moral reform, rescue, and matrons (1840-1910/15) 

In 1845 slaagden the Women’s Prison Association and the American Female Morale Reform 

Society erin om vrouwen als matrones van de gevangenis aan te werven. Deze prison matrons 

hadden als taak vrouwelijke gedetineerden morele steun te geven en te bewaken. Dit bleef 

vijftig jaar lang zo tot op het moment dat een andere groep vrouwen wilde doorbreken in 

beroepen buiten het gevangenisleven, omdat men bijvoorbeeld ook voor vrouwen en kinderen 

wilde zorgen in de politionele inzekerheidsstelling. Deze post-civil war reformers waren in se 

bezorgd om hetzelfde als hun voorgangers en in 1880 slaagden ze erin een nieuw 

vrouwenberoep te creëren, met name police matron. Dit was dus de eerste doorbraak van 

vrouwen binnen het politiebestel en een tweede fase van vrouwelijke betrokkenheid in de 

strafrechtbedeling.
17

 

 

In deze tijdsperiode was er dus vooral vanuit morele overtuiging druk van 

vrouwenbewegingen om ook vrouwelijke politieofficieren aan te werven. In Groot-Brittannië 

werden vrouwen ook ingezet in politiecommissariaten voor het bewaken van vrouwelijke 

arrestanten. Echter, noch de politie, noch de vrouwen zelf zagen deze bewaaksters als 

‘politievrouwen’. Ze zagen zichzelf als sociaal werkers. 

                                                           
14

 HEIDENSOHN, F., Woman in control? The role of women in law enforcement, Oxford, Clarendon press, 

1992, 283p. 

15
 Ibid., 283p. 

16
 MARTIN, S.E., Breaking & Entering. Policewomen On Patrol, Baerkeley, UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

PRESS, 1980, 19-49. 

17
  SCHULZ, D.M., From social worker to crimefighter. Women in United States Municipal Policing, London, 

PREAGER, 1995,175p. 
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In 1910 werd dan Alice Stebbins Wells als eerste Amerikaanse politieofficier aangeworven 

met arrestatiebevoegdheden in Los Angeles. Zij paste perfect binnen de vrouwenbewegingen 

destijds, daar zij overtuigd was dat vrouwen als sociale werkers betere resultaten zouden 

behalen wanneer ze politionele macht kregen. Haar taken waren vooral gefocust op vrouwen, 

kinderen en kwetsbare groepen. Ze beschouwde zichzelf eerder als een morele verbeteraar 

dan als politieambtenaar.
18

 

 

1.2.2. Specialists and pioneers (1910/15-1930) 

De eerste wereldoorlog fungeerde als een katalysator voor het rekruteren van vrouwen bij de 

publieke politie op vrijwillige basis. Dit was echter geen nieuw idee, daar 

vrouwenbewegingen al voor de oorlog hadden gepleit voor het inzetten van politievrouwen 

met gelijkwaardige bevoegdheden als politiemannen. Deze politievrouwen droegen een 

uniform, waren geschoold en behoorden tot de middenklasse. Hun taken bestonden uit het 

controleren en beschermen van vrouwelijke slachtoffers en daders, het beschermen van 

kinderen en het vindplaatsgericht werken. Het politiewerk op zich was dus niet hun 

belangrijkste taak, maar wel het uitvoeren van gespecialiseerde hulpverlenende functies, 

waarbij politiebevoegdheden van pas kwamen.
19

 

 

Deze eerste politievrouwen werden echter niet met open armen ontvangen. Ze kregen te 

maken met heel wat barrières zoals weerstand van hun mannelijke collegae, zware 

toelatingsvoorwaarden en toelatingsquota’s, afgezonderde promotielijsten, enzovoort. De 

mannelijke officiers waren bang dat vrouwen hun functies zouden innemen, of men vond dat 

preventive policing thuishoorde in sociaal werk en niet als een politiefunctie mocht gezien 

worden. Ze stelden de fysieke bekwaamheid, de emotionele stabiliteit en de bekwaamheid om 

te werken van politievrouwen in vraag in deze paramilitaire discipline.
20

  

                                                           
18

  HEIDENSOHN, F., Woman in control? The role of women in law enforcement, Oxford, Clarendon press, 

1992, 42-47. 

19
 COLPAERT, H., Gender en politie: “na formele integratie van vrouwelijke inspecteurs, ook occupationele 

integratie?”, Universiteit Gent, 2008-2009, 8-9. 

20
 HEIDENSOHN, F., Woman in control? The role of women in law enforcement, Oxford, Clarendon press, 

1992, 42-47. 
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Aanvankelijk werden er vrouwenbureaus opgericht zodat de politievrouwen zo hun eigen 

leiderschap, programma’s en missie konden opstellen. Deze waren veelal onafhankelijke en 

geïsoleerde politiedepartementen.
21

 

 

In het begin van de 20
e
 eeuw kwam er meer vraag naar een hervorming van de politie die 

meer gericht diende te zijn op preventie. Dit was net een speerpunt van de beweging van 

politievrouwen. Deze wilden immers geen gelijkheid van vrouwen, maar wilden zich 

profileren als specialisten in bepaalde gebieden die minder gevaarlijk zijn en minder fysieke 

kracht vereisten, waarin ze hun female skills nuttig konden gebruiken.
22

 Dit is een wezenlijk 

verschil met vandaag. Heden ten dage zijn immers de termen diversiteit, gendergelijkheid en 

gelijkheid van kansen hot topics. 

 

1.2.3. Latency and depression (1930-1945) 

De economische repressie en de onzekerheid dat politievrouwen kenden in hun beroep 

zorgden ervoor dat de positieve trend van rekrutering stagneerde. De aparte vrouwenbureaus 

isoleerden de vrouwen en beperkten hun kansen in het betreffende politiedepartement. Ze 

werden maar tijdelijk aangeworven, hadden weinig promotiekansen, de 

toelatingsvoorwaarden waren zeer streng, enzovoort. Deze jaren worden ook wel de static 

years genoemd.
23

  

Desondanks steeg wel het aantal politievrouwen lichtjes gedurende de tweede wereldoorlog. 

De rol en positie van politievrouwen verbeterde ook langzaam aan. Ze werden geacht meer 

onderzoeksgerichte functies op te nemen, maar dan wel nog steeds gespecialiseerd in 

bureauwerk en jeugdwerk, terwijl een deel van de politievrouwen wenste door te stromen naar 

het ‘echte’ politiewerk. De beperkingen op het gebied van aanwerving, training, salaris en 

promotie bleven bestaan. Vele departementen weigerden nog steeds politievrouwen aan te 

werven.
24

 

 

                                                           
21

 HEIDENSOHN, F., Woman in control? The role of women in law enforcement, Oxford, Clarendon press, 

1992, 42-47. 

22
 MARTIN, S.E., Breaking & Entering. Policewomen On Patrol, Baerkeley, UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

PRESS, 1980, 19-49. 

23
  HEIDENSOHN, F., Woman in control? The role of women in law enforcement, Oxford, Clarendon press, 

1992, 54-55. 

24
 MARTIN, S.E., Breaking & Entering. Policewomen On Patrol, Baerkeley, UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

PRESS, 1980, 19-49. 
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1.2.4. Informal expansion (1945-1970) 

De tweede wereldoorlog gaf zowel in de VS als in GB een boost aan de expansie van de 

kansen voor vrouwen. Opnieuw steeg het aantal rekruteringen van vrouwen. In 1968 werd de 

Indianapolis Police Department het eerste departement dat politievrouwen toeliet te gaan 

patrouilleren. Betty Blankenship en Elizabeth Coffal werden de eerste politievrouwen die 

uniforms en wapens droegen, met een patrouillewagen reden en op algemene oproepen 

mochten antwoorden op gelijke basis met hun mannelijke collegae. Zij waren dus de eerste 

vrouwen die gezien werden als crimefighters, want hun taken bestonden uit het behouden van 

de openbare orde, wetshandhaving en publieke veiligheid.
25

 

De vrouwenbewegingen veranderde ook hun primaire doel van morele verbetering naar 

professionele welvaart.
26

 

 

1.2.5. Integration and afterwards (1970-present) 

In de jaren zeventig steeg het aantal werkende moeders. In 1970 had je bijvoorbeeld The 

Women’s Liberation Movement dat voor verandering zorgde in de definiëring van de rol als 

vrouw of man en verandering van functies die vrouwen konden opnemen. 

De legitimiteitscrisis van de politie, de veranderende aandacht voor bepaalde 

criminaliteitsfenomenen zoals seksuele delinquentie en jeugddelinquentie, en een aantal 

sociaal emancipatorische factoren hadden eveneens invloed op de attitudes ten aanzien van 

werkende vrouwen in de samenleving.  

Daarnaast zorgden bepaalde wetgevingen destijds voor veranderingen in de rol en positie van 

vrouwen. Sinds 1972 is het illegaal om vrouwen te weigeren in beroepen van 

wetshandhaving. Andere wetgevingen zorgde eveneens voor de verbeterde positie van 

vrouwen in de beroepswereld. De Civil Rights Act van 1964 verbied discriminatie op basis 

van ras, kleur, sekse of nationale afkomst. De Crime Control Act van 1973 verbied ook 

discriminatie van vrouwen in beroepen die worden gefinancierd door law enforcement 

assistance administration.
27

 Dit gaf onder andere aanleiding tot betere 

                                                           
25

   SCHULZ, D.M., From social worker to crimefighter. Women in United States Municipal Policing, London, 

PREAGER, 1995,175p. 

26
 HEIDENSOHN, F., Woman in control? The role of women in law enforcement, Oxford, Clarendon press, 

1992, 55. 

27
 MARTIN, S.E., Breaking & Entering. Policewomen On Patrol, Baerkeley, UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

PRESS, 1980, 19-49. 
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doorstroommogelijkheden voor vrouwelijke politiefunctionarissen, soepelere 

selectieprocedures (bv. door minder nadruk te leggen op fysieke kracht).
28

  

Het belangrijkste gevolg van deze factoren was echter dat vrouwen niet langer meer als 

specialisten binnen de politie werden beschouwd, maar wel als generalisten. Vrouwen konden 

nu vrij solliciteren voor eender welke functie of dienst binnen de politie.
29

 

 

Vandaag de dag zijn vrouwen dus wel formeel geïntegreerd in het politiebestel, maar toch 

tonen studies aan dat ze nog steeds worden gediscrimineerd.
30

  

 

1.3.  De intrede van politievrouwen in het Belgisch politiebestel 

 

België behoort volgens het ENP tot de middengroep van Europa wat betreft operationele 

politievrouwen (18%). Het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland zijn de voortrekkers. 

Uit de vragenlijst van het ENP bleek dat de eerste politievrouwen in België binnenstroomden 

in de Gemeentepolitie (1956), gevolgd door de Gerechtelijke politie bij de parketten (1957) en 

de Rijkswacht (1981).
31

 

 

1.3.1. Voor de politiehervorming 

 

1.3.1.1. Gemeentepolitie 

Bij de gemeentepolitie begon de instroom van politievrouwen vanaf 1956, naar aanleiding van 

acute noden in de jeugd- en sociale afdelingen.
32

 Deze selectieve ‘sociale’ taken waren 

associeerbaar met de klassieke man-vrouw rolopvattingen destijds en werden niet gezien als 

politietaken. Het echte politiewerk was immers weggelegd voor politiemannen. Net zoals in 

de VS en GB begon de weerstand te groeien (vooral vanaf 1978), omdat politievrouwen 

gelijke rechten, verloning en promotiekansen wilden als hun mannelijke collegae. Hierdoor 

                                                           
28

 COLPAERT, H., Gender en politie: “na formele integratie van vrouwelijke inspecteurs, ook occupationele 

integratie?”, Universiteit Gent, 2008-2009, 8-9. 

29
 HEIDENSOHN, F., Woman in control? The role of women in law enforcement, Oxford, Clarendon press, 

1992, 55-56. 

30
 SCHULZ, D.M., From social worker to crimefighter. Women in United States Municipal Policing, London, 

PREAGER, 1995,175p. 

31
 VALLES, L. (2013), Women in police services in the EU: Facts and Figures 2012, Institute for public security 

of Catalonia, 13 [WWW]. www.enp.nl/facts-and-figures/ [28/11/2013] 

32
Ibid., 13.  

http://www.enp.nl/facts-and-figures/
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werd het beroepsimago grondig aangetast en het politie-instituut reageerde met het bewaken 

van de instroom. 

Eind 2001, net voor de politiehervorming, waren er iets meer dan 10% vrouwen bij de 

gemeentepolitie.
33

 

 

1.3.1.2. Gerechtelijke politie bij de parketten 

Voor 1979 konden vrouwen niet meedoen aan de examens voor agent-inspecteur bij de 

gerechtelijke politie. Wel maakten enkele vrouwen deel uit van het korps jeugdpolitie dat toen 

nog onafhankelijk van de gerechtelijke politie bestond. Hun taak was beperkt tot jeugd- en 

zedenzaken.  

Dit veranderde door de wet op de economische heroriëntering van 1978, waardoor voor het 

eerst aan vrouwen de mogelijkheid werd gegeven deel te nemen aan de wervingssessie in 

1980-1981. Eind 2001 waren er ongeveer 6% vrouwen binnen de gerechtelijke politie.
34

 

 

1.3.1.3. Rijkswacht 

De eerste vrouwen deden hun intrede in de Rijkswacht in 1981.
35

 Ze stroomden slechts 

druppelsgewijs in. Voor het officierskader moest bijvoorbeeld gewacht worden tot het begin 

van de jaren negentig. In 1992 stelde de regering een quotum op dat tegen eind 1998 de 

Rijkswacht uit 600 vrouwelijke onderofficieren en 40 vrouwelijke officieren moest bestaan. 

Indien deze cijfers niet zouden worden gehaald, konden hun vrijstaande plaatsen, bij een 

maximale opvulling van het wettelijk effectief, niet ingenomen worden door mannelijke 

collegae. Met een jaarlijkse instroom van 25% (vanaf 1993) was het mogelijk dit quotum te 

bereiken in 1999. Verder werden sinds 1993 de selectieproeven aangepast om meer vrouwen 

te selecteren, om zo idealiter een totale gelijkheid in de selectieproeven te bereiken voor 

vrouwen en mannen. Vanaf 1994 werd eveneens een op een nieuwe leest geschoeide 

driejaarlijkse publiciteitscampagne gevoerd die vooral de waarden van de Rijkswacht 

promootte en de aanwezigheid van vrouwen in de Rijkswacht duidelijker naar voren bracht. 

                                                           
33

WOMENPOL (2004), Geschiedenis van de vrouwen bij de Belgische politiediensten, [WWW]. Womenpol: 

www.womenpol.be/index.php/nl/diversiteit-bij-de-politie/183-geschiedenis-van-de-vrouwen-bij-de-belgische-

politiediensten [01/11/2013] 

34
 WOMENPOL (2004), Geschiedenis van de vrouwen bij de Belgische politiediensten, [WWW]. Womenpol: 

www.womenpol.be/index.php/nl/diversiteit-bij-de-politie/183-geschiedenis-van-de-vrouwen-bij-de-belgische-

politiediensten [01/11/2013] 

35
 VALLES, L. (2013), Women in police services in the EU: Facts and Figures 2012, Institute for public security 
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Er worden tot eind de jaren negentig echter geen specifieke rekruteringsacties meer gevoerd 

naar deze doelgroep. 

Het operationeel korps van de Rijkswacht bestond eind 2001 uit ongeveer 6% vrouwen.
36

 

 

1.3.2. Na de politiehervorming 

De geschiedenis van de Belgische politiedienst laat zich niet zomaar lezen. Het was moeilijk 

om betrouwbare wetenschappelijke bronnen te vinden hierover. Na de politiehervorming in 

2001 met “De wet op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus” 

(WGP)
37

, steeg het aantal politievrouwen in België. Men kan dus zeggen dat de trend werd 

voortgezet. Desalniettemin zijn operationele politievrouwen nog steeds een 

minderheidsgroep. Bij de CALog-leden is dit een omgekeerde situatie omdat vrouwen daar 

meer tewerkgesteld zijn dan mannen.  

 

Algemeen gesteld zijn het aantal vrouwelijke Belgische politieambtenaren gestegen van 

ongeveer 14/% in 2008 naar ongeveer 18% in 2012. Daarmee valt België nog steeds onder het 

Europees gemiddelde van 19,48%. Estland, Letland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn 

de koplopers, waarbij het aantal politievrouwen zich boven het Europees gemiddelde 

bevindt.
38

 

 

In de topfuncties zou ongeveer 16% van de politieambtenaren vrouw zijn en in superieure 

rangen ongeveer 8%. Naarmate men lager gaat in rang ziet men dat het aantal politievrouwen 

toeneemt. In het middenkader is ongeveer 11% vrouw en in de lagere kaders is dat ongeveer 

21%. Ook hier liggen de percentages onder het Europees gemiddelde, met uitzondering van 

het aantal politievrouwen in de lagere kaders (cf. infra 16, 1.5.).  

  

                                                           
36
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1.4. Initiatieven voor de toename van het aantal politievrouwen 

 

Zowel op supranationaal niveau als op nationaal en lokaal niveau werden en worden nog 

steeds initiatieven genomen om de positie van politievrouwen te verbeteren. Hiervan worden 

enkele voorbeleden gegeven, gerangschikt op datum: 

 

1. De wet op de economische heroriëntering van 1978: deze wet zorgde ervoor dat 

vrouwen bij  de politiediensten konden solliciteren. Het werkte aan een gelijke 

behandeling bij arbeidsvoorwaarden, toegang tot het arbeidsproces, toegang tot 

beroepsopleiding en promotiekansen.
39

 “Titel v. Gelijke behandeling van mannen en 

vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces, de 

beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een 

zelfstandig beroep”
 40

. 

 

2. Artikel 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet: hier werd de basis gelegd voor het 

gelijke kansenbeleid: “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” 
41

.  

 

3. De vereniging van Belgische Politievrouwen (Womenpol): is een nationale vereniging 

opgericht in 1994 naar aanleiding van de derde Europese Conferentie voor 

Politievrouwen in België. Het wil de positie van Belgische politievrouwen 

optimaliseren door hen kansen te bieden met elkaar in contact te komen en hen met 

raad bij te staan. Het heeft dus een coördinerende en informatieve functie, waarmee 

het als doel heeft de positie van Belgische politievrouwen te optimaliseren door een 

grotere aanwezigheid van politievrouwen, een vlottere integratie en gelijke rechten en 

kansen voor vrouwen tijdens hun loopbaan te bewerkstelligen.
42

 

 

                                                           
39

 WOMENPOL (2004), Geschiedenis van de vrouwen bij de Belgische politiediensten, [WWW]. Womenpol: 

www.womenpol.be/index.php/nl/diversiteit-bij-de-politie/183-geschiedenis-van-de-vrouwen-bij-de-belgische-

politiediensten [01/11/2013] 

40
 Wet 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, B.S. 17/08/1978 

41
 Gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994, B.S. 14/02/1994. 

42
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4. Het Europees Netwerk voor Politievrouwen: is een onafhankelijke organisatie op 

supranationaal niveau dat werd opgericht in 1999 tijdens de Internationale Conferentie 

voor Politievrouwen. Deze wil de positie van de vrouw en het diversiteitsbeheer 

optimaliseren.
43

 

 

5. De hervorming van het Belgisch politiewezen: zorgde eveneens voor een toename van 

het aantal politievrouwen. Deze hervorming ging gepaard met de incorporatie van de 

gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ). Dit GGPZ is eigenlijk de kern voor de 

Belgische politionele interpretatie van het COP-model.
44

 Dat de politie een 

afspiegeling dient te zijn van de gemeenschap is zich meer en meer aan het vertalen in 

het Belgisch politielandschap, daar meer en meer vrouwen binnenstromen bij de 

politie. 

 

6. Task Force Gender: deze task force werd opgericht in 2012 door de Minister van 

Binnenlandse Zaken binnen de politie, om de gelijke kansen van mannen en vrouwen 

te bevorderen. De maatregelen zijn gebundeld in een dynamisch ‘Actieplan gender’ 

waarin zowel de federale als lokale politie werk dient te leveren. Zo is er bijvoorbeeld 

de richtlijn dat alle commissies dienen samengesteld te zijn uit personen van beide 

geslachten, behalve wanneer de statutaire teksten dit niet toelaten.
45

 

 

1.5. Morfologische gegevens  

 

Eerst en vooral bleek het moeilijk om recente morfologische gegevens terug te vinden van de 

federale en lokale politie. Hierbij werden verschillende mails gestuurd en uiteindelijk werden 

gegevens verkregen door Mevr. Anne Eycken (Dienst Politiebeleidsondersteuning) voor de 

federale politie en Mevr. Mieke Louwage voor de lokale politie. De gegevens van beiden 

dateren echter van verschillende data (de lokale politie: 31/12/2012 en de federale politie: 

31/01/2014), wat de vergelijkbaarheid hypothekeert.  

                                                           
43
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44
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45
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http://www.enp.nl/about/
http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300147330


 

 

17 

Om de lezer toch een beeld te geven over de man-vrouw verhouding van de Belgische 

geïntegreerde politie, werden volgende grafieken eigenhandig opgesteld. Jammer genoeg 

werden geen gegevens gevonden over de verhoudingen per dienst binnen de lokale politie, 

maar wel die van de federale politie, zijnde van het Commissariaat-Generaal en de drie 

algemene directies. Van de diensten binnenin deze directies werden echter geen cijfers 

gevonden.  

 

De gegevens van de CALog leden worden buiten beschouwing gelaten daar deze geen deel uit 

maken van de onderzoekspopulatie. Op die manier worden enkel cijfers weergegeven van de 

operationele politieambtenaren binnen de lokale en federale politie.  

 

1.5.1. Lokale politie  

 

Op deze grafiek valt een dalende trend waar te nemen naarmate men van het officierenkader 

naar het basiskader gaat. Er waren bijvoorbeeld in 2012 slechts 8 vrouwelijke 

hoofdcommissarissen in tegenstelling tot 256 mannelijke collega’s. Dit mag wel een enorme 

ondervertegenwoordiging genoemd worden. In alle kaders blijken vrouwen trouwens tot de 

minderheid te horen, behalve in het hulpkader zijn politievrouwen met de graad agent van de 

politie in de kleine meerderheid.   

Algemeen gesteld zijn er steeds minder politievrouwen waar te nemen naarmate men hoger op 

de ladder gaat qua kader en graad. In het hulpkader (graad: agent van politie) gaat het om 

ongeveer 51% politievrouwen, in het basiskader (graad: inspecteur) zijn dat er ongeveer 22%, 

in het middenkader (graad: hoofdinspecteur) zijn er weer minder vrouwen aanwezig met 
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HCP CP HINP INP AGP 

Vrouwen 0 10 30 397 12 

Mannen 32 172 513 2205 19 
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ongeveer 12% en in het officierenkader (graad: commissaris of hoofdcommissaris) het minst 

met ongeveer 8% en slechts 3% vrouwelijke hoofdcommissarissen.  

 

1.5.2. Federale politie  

 

- Commissariaat-Generaal  (CG) 

 

- Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA) 

 

-  
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- Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie (DGJ) 

 

 

- Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer (DGS) 
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- Totaal  

 

Ook bij de federale politie valt een neerwaartse trend waar te nemen in de 

vertegenwoordiging van politievrouwen naarmate men hoger in kader gaat. Hier zijn de 

politievrouwen in het hulpkader (graad: agent van politie) nipt in de minderheid met ongeveer 

39%. In het basiskader (graad: inspecteur) is dit weeral minder met ongeveer 17%, in het 

middenkader (graad: hoofdinspecteur) met ongeveer 10% en in het officierenkader zijn 

politievrouwen slechts voor 8% vertegenwoordigd, waarvan 8% met de graad commissaris en 

6% met de graad hoofdcommissaris. 

 

1.5.3. Vergelijking lokale en federale politie naargelang geslacht en kader 

 

HCP CP HINP INP AGP 

Vrouwen 16 133 299 741 12 

Mannen 249 1422 2533 3577 19 
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In deze grafiek werden bovenstaande grafieken geïntegreerd qua totaal aantal operationele 

politieambtenaren naargelang het geslacht en graad. Hier merkt u eveneens de dalende trend 

naargelang men hoger in kader gaat. In het officierenkader zijn er in totaal 352 politievrouwen 

over heel België en 3892 politiemannen, of slechts 8% vrouwelijke bezetting in het 

officierenkader, waarvan bijna 4% hoofdcommissaris. In het middenkader bevinden zich in 

totaal 12% politievrouwen, waarvan lokaal 12% en federaal 11%. Verder zijn er in totaal 22% 

lokale politievrouwen en 17% federale politievrouwen in het basiskader. Dit maakt een totaal 

van 18% politievrouwen tegenover 82% politiemannen in het basiskader. In het hulpkader is 

er een lichte meerderheid van politievrouwen met 51%. Ook hier zijn vrouwen meer 

vertegenwoordigd op het lokale niveau zoals in de andere kaders met 51%. Op federaal 

niveau zijn er opnieuw minder vrouwen met 39% tegenover 61% mannelijke 

politieambtenaren.  

 

Tenslotte kan men afleiden uit bovenstaande grafiek dat politievrouwen in het algemeen beter 

of meer vertegenwoordigd zijn op lokaal niveau met 21% en minder op federaal niveau met 

14%. Er zijn evenwel meer vrouwelijke hoofdcommissarissen op federaal niveau.  

 

1.6. Concluderend  

 

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië legden de basis voor het Belgisch politiebestel. 

Dezelfde triggers waren waar te nemen voor veranderingen in de politiestructuur, waaronder 

toenemende criminaliteit, stijgende sociale wanorde en hogere onveiligheidsgevoelens. Een 

politiestructuur staat aldus in verband met zijn context.  

 

Zowel in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, als in België heerste er de filosofie dat 

politievrouwen niet het ‘echte’ politiewerk aankonden. Daarom werden politievrouwen 

aanvankelijk tewerkgesteld in gespecialiseerde functies die te maken hadden met jongeren, 

vrouwelijke slachtoffers en daders en preventie. Door verschillende vrouwenbewegingen en 

wetgevingen wijzigde echter de positie en rol van de politievrouw. Ze geraakten formeel 

geïntegreerd en kregen aansluitend meer en meer gelijkheid als hun mannelijke collegae. 

Desalniettemin ging dit gepaard met een stiefmoederlijke behandeling van politievrouwen, en 

een groeiende weerstand van bepaalde mannelijke collegae.
46

 Volgens Haarr blijven vrouwen 
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uitgesloten van de informele politiestructuur en blijven ze te maken krijgen met seksuele 

intimidatie, seksisme en discriminatie. Martin kwam eveneens tot de vaststelling dat seksuele 

intimidatie en seksisme nog vaak wordt ervaren door de respondenten. Volgens Hunt is 

seksisme diep geworteld in elk aspect van de politiewereld.
47

 Zo zijn er nog vele andere 

studies die dergelijke barrières vaststelden bij politievrouwen. De barrières waarmee 

politievrouwen in hun beroepsuitoefening te maken krijgen vormt de centrale focus in deze 

thesis. Daarom werd het belangrijk geacht om eerst de wortels van deze barrières te 

verkennen aan de hand van de politiegeschiedenis.  

 

Politievrouwen maakten ofwel niet deel uit van het politiebestel, ofwel vormden ze een 

minderheidsgroep binnen het politiebestel. Dit is nog steeds het geval ondanks verschillende 

positieve initiatieven in het verleden (cf. supra 15, 1.4). Uit de cijfers van het ENP
48

 en het 

jaarverslag van de politiezone Gent
49

 bijvoorbeeld blijkt dat politievrouwen nog steeds in de 

minderheid zijn in vergelijking met hun mannelijke collegae. België bevindt zich ongeveer in 

de middenmoot en ligt nog steeds onder het Europees gemiddelde van 19,48%. Het valt op dat 

in het Belgisch politiebestel vrouwen in alle kaders in de minderheid zijn, behalve in het 

hulpkader op lokaal niveau waar politievrouwen nipt in de meerderheid zijn met 51%. Een 

ander opvallend element is dat vrouwen algemeen gezien ook meer vertegenwoordigd zijn op 

lokaal niveau (21%) dan op federaal niveau (14%), behoudens de graad hoofdcommissaris. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de concepten gender en diversiteit en hun 

betekenis in de politiewereld.  

  

                                                           
47

 RABE-HEMP, C., “Survival in an “all boys club”: policewomen and their fight for acceptance”, Policing: An 

International Journal of Police Strategies & Management, Emerald Group Publishing, 2008, 1, 2, 254. 
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Hoofdstuk 2. What’s in a word?  

 

2.1. Diversiteit  

 

2.1.1. Begripsomschrijving 

Diversiteit kan worden opgevat als een containerbegrip omdat het verschillende elementen 

omvat zoals geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging, enzovoort.
50

 Het uit zich onder andere in 

gender. Diversiteit of verscheidenheid binnen de politie houdt natuurlijk meer in dan enkel het 

onderscheid tussen mannen en vrouwen.  

  

Het is een maatschappelijke realiteit dat onze samenleving zich meer divers vertoond 

vertoont. In dezelfde mate worden de verwachtingen ten aanzien van overheidsdiensten, in 

casu de politie, steeds meer verscheiden. Om adequaat te kunnen inspelen op de 

ontwikkelingen in een samenleving is het van belang hierop te anticiperen door de structuur, 

cultuur en strategie van de politieorganisatie aan te passen. Een diverse samengestelde 

organisatie is beter ingesteld op de veranderingen in een pluriforme samengestelde 

omgeving.
51

  

 

Uit het onderzoek van Kaousass en Hoogenboom
52

 in Nederland bleek dat een 

diversiteitbeleid een te grote druk legt op specifieke groepen (waaronder politievrouwen, 

allochtonen), waardoor deze groepen onbewust worden gestigmatiseerd. Verder kwamen de 

auteurs tot de vaststelling dat het beleid in Nederland zich teveel heeft gericht op de formele 

organisatie (beleid, structuren, financiën, enz.) en minder op de informele organisatie 

(waarden, codes, gebruiken). Volgens hen ligt de kern van de oplossing in 

cultuurverandering.
53

 Merckx concludeerde hetzelfde en besloot bovendien dat de 

                                                           
50
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217. 
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organisatiecultuur het moeilijker maakt voor de organisatie zelf om zich aan te passen aan de 

omgeving. De enige oplossing op lange termijn is dan een cultuurverandering door onder 

meer het verstoren van de bestaande cultuur en het bevorderen van een cultuur van 

flexibiliteit, diversiteit en heterogeniteit.
54

 

 

2.1.2. Diversiteit binnen de politieorganisatie  

Specifiek beleid om diversiteit binnen de politie te bevorderen heeft verschillende 

benamingen: positief actiebeleid, voorkeursbeleid, emancipatiebeleid en gelijke 

kansenbeleid.
55

 Daar zijn verschillende supranationale, nationale en lokale diensten bij 

betrokken waaronder het Europees Netwerk voor Politievrouwen (ENP). Uit de vragenlijst 

van het ENP in 2012 blijkt dat de Belgische politiedienst daadwerkelijk aandacht schenkt aan 

diversiteit en gender. De Belgische federale politie heeft eveneens de Dienst Gelijkheid voor 

Kansen en Diversiteit onder haar vleugels dat verschillende initiatieven neemt om diversiteit 

te bevorderen binnen het politiebestel. Daarnaast zijn nog verschillende diensten terug te 

vinden op lokaal niveau die zich bezighouden met het diversiteitbeleid. Ook in de 

deontologische code en gedragscodes zijn bepalingen terug te vinden. Verder heeft België 

sinds 1994 Womenpol opgericht, een organisatie waarin politievrouwen zich engageren, met 

als doel de positie van politievrouwen te verbeteren.
56

 

 

Diversiteit is heel belangrijk voor de COP-visie en de genderproblematiek die daarmee 

samenhangt wordt in het volgende punt beschreven. 

 

2.2.  Gender 

 

2.2.1. Begripsomschrijving 

Gender is volgens West en Zimmerman:”Gender, in contrast [to sex] is the activity of 

managing situated conduct in light of normative conceptions of attitudes and activities 

                                                           
54
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appropriate for one’s sex category”.
57

 Het gaat dus om bepaalde opvattingen over welke 

activiteiten en gedragingen als wenselijk worden beschouwd volgens iemands sekse.  

  

Vele verklaringen over gendervorming zijn essentialistisch. Het essentialisme, waarvan Freud 

de bekendste aanhanger kan genoemd worden, ziet biologische karakteristieken als basis van 

de eigenschappen als volwassene. De menselijke seksualiteit is een vast facet van de psyche 

van een individu dat het simpele resultaat is van natuurlijke en vooraf ingegeven driften.
58

 

Het constructivisme is de tegenhanger van het essentialisme, daar het de idee verwerpt van 

aangeboren, biologische eigenschappen. Alle seksuele identiteiten zijn integendeel 

gedefinieerd, gevormd en zelfs geproduceerd door de effecten van sociale en culturele 

krachten.
59

 Seksualiteit is met andere woorden flexibel en contextgebonden.
60

 

Wanneer mensen niet conformeren met deze ideologieën en normen kan stigmatisering 

plaatsvinden, en in bepaalde gevallen kan dit zelfs escaleren in geweld. Deze stigmatisering 

ontstaat doordat het slachtoffer een atypische genderrol aanneemt dat als deviant wordt gezien 

van de heersende maatschappelijke norm.
61

  

 

James Messerschmidt is een goed voorbeeld van iemand die bij het constructivisme kan 

gerekend worden. Hij ziet gender, sociale status, etniciteit en criminaliteit als sociale 

constructies die voortdurend beïnvloed worden. Daarom spreekt hij van ‘doing crime, doing 

gender, doing class en doing race’.
62

 Gender kan men bijgevolg zien als een attitude dat men 

aanleert, aanneemt en aanpast naargelang de context. Iedereen is immers een product van zijn 

omgeving.  

 

Volgens Silvestri
63

 is gender niet enkel een sleutel voor de interpretatie van culturen binnen 

organisaties, maar wel één van de onderscheidende factoren. Politieculturen zijn krachtige 
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sites waar gender-onderscheid wordt gerechtvaardigd. Acker was één van de eerste die 

probeerde de processen waarin bepaalde organisaties en beroepen ‘gegenderd’ zijn in theorie 

te brengen. Organisaties creëren fora waarin culturele beelden over gender worden 

uitgevonden en gereproduceerd. Dit onderscheid tussen genders en de ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen in termen van inkomen en status worden in deze visie gecreëerd door 

organisatieprocessen en praktijken. Volgens Acker liggen de organisatienormen en waarden 

van de politie dichter bij mannen dan vrouwen. Het gevolg hiervan is dat gender moeilijk te 

zien is wanneer dit ‘mannelijke’ zo voorop staat. Gender is iets dat men doet (doing gender), 

doorheen het werk dat men levert binnen een organisatie. Baril et.al en Chang argumenteren 

bijvoorbeeld dat vrouwen die succesvolle managers zijn, kunnen gezien worden als ‘het doen 

van hegemonsiche mannelijkheid’. Concepten van vrouwelijk en mannelijk zijn sociaal 

aangeleerd en opgelegd volgens Acker, en niet biologisch gedetermineerd.
64

 Meerschmidt 

zegt in dit verband bijvoorbeeld: “masculinity is accomplished, it is not something done to 

men or something settled beforehand. And masculinity is never static, never a finished 

product… masculinity must be viewed as structured action- what men do under specific 

constraints and varying degrees of power”.
65

 

 

Martin
66

 onderschrijft dit idee eveneens, daar ze inziet dat cultureel gedefinieerde sekserollen 

worden aangeleerd vanaf de kindertijd en als het ware een deel worden van iemands 

zelfbeeld. Deze beïnvloeden op hun beurt interacties, waardoor vrouwen niet geschikt worden 

gezien voor functies met veel autoriteit en macht (of met andere woorden ‘mannelijke jobs’). 

Waarden verbonden aan de vrouwelijke sekserol/genderrol is immers persoonlijke warmte, 

empathie, gevoeligheid, emotionaliteit, genade, gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Deze 

waarden corresponderen niet met de ‘mannelijke’ waarden van autoriteit, macht en conflict 

die veelal als waarden worden gezien van de core business van de politie. Er is als het ware 

een conflict voor politievrouwen tussen hun rol als vrouw en hun rol als politieofficier: ‘When 

and how does a policewoman act ‘like a cop’ and still act ‘like a woman?’.
67
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2.3. Concluderend  

 

Diversiteit uit zich onder andere in gender. In deze thesis wordt ervan uitgegaan dat het 

containerbegrip gender een sociaal geconstrueerd fenomeen is (cf. constructivisme), dat niet is 

aangeboren (cf. essentialisme). De context is uitermate belangrijk, in casu de politiecontext. 

Er worden eveneens twee theoretische assumpties onderschreven met betrekking tot gender: 

de idee van multiple gendered identities en de idee van gender als een verworvenheid. Het 

houdt in dat er verschillende genderidentiteiten bestaan en dat mensen op diverse manieren 

aan gender kunnen doen. Zowel mannen als vrouwen hebben het potentieel om aan 

mannelijkheid of vrouwelijkheid te doen (cf. doing gender). Wat als mannelijk of vrouwelijk 

wordt omschreven hangt af van de (politie)context. Politievrouwen dienen zich aan te passen 

aan die politiecontext (lees de politiecultuur), maar dienen zich daarom niet mannelijk op te 

stellen. Dit is geen eenvoudig gegeven, omdat politievrouwen op verschillende barrières 

kunnen stoten. De politie is een wereldje apart waar vroeger uitsluitend plaats was voor 

mannelijke waarden en normen. 

 

Verder houdt diversiteit in dat de verscheidenheid in de samenleving moet onderkend worden 

door de politie, maar ook dat diversiteit in het politiebestel moet terug te vinden zijn. Dit is 

een zeer moeilijk gegeven omdat het bestaande zekerheden van mensen onder druk zet en als 

bedreigend kan worden ervaren. Mensen voelen zich immers aangetrokken tot mensen die op 

hen lijken. Dit heeft gevolgen voor minderheidsgroepen, zoals politievrouwen (cf. infra 41, 

4.1.). 

 

Ondanks de erkenning van diversiteit als een belangrijk gegeven, blijft gendersegregatie in de 

arbeidsmarkt een aanhoudend fenomeen. Het Europees gemiddelde bedraagt net geen twintig 

procent. De gelijke participatie van vrouwen binnen de politie blijkt aldus in vele Europese 

landen nog een probleem ondanks de stijging in vergelijking met enkele decennia geleden.
68
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Hoofdstuk 3. Politiestructuur & Politiecultuur 

 

Uit deze centrale onderzoeksvraag werd volgende deelvraag gedistilleerd: in hoeverre zijn de 

politiestructuur en/of de politiecultuur determinanten voor de bestaande barrières waarmee 

politievrouwen worden geconfronteerd? Om deze deelvraag van een antwoord te kunnen 

voorzien, dient eerst het theoretisch kader voor beide begrippen besproken te worden.  

 

Vooreerst wordt kort ingegaan op de politiestructuur. Het is de hypothese dat deze de positie 

van politievrouwen in de politieorganisatie beïnvloedt. Voor de politiehervorming kwamen 

vrouwen weinig aan bod bij de politie. Dit veranderde met de politiehervorming in 2001 en de 

incorporatie van de gemeenschapsgerichte politiezorg dat verondersteld dat de politie er is 

voor en door de samenleving. Die samenleving is divers en multicultureel waarin vrouwen 

hun positie hebben verworven in het beroepsleven.  

 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uiteenzetting over de politiecultuur, daar men 

verondersteld dat dit eveneens een belangrijke determinant is voor de barrières waarmee 

politievrouwen geconfronteerd worden. In de literatuur werd wel wat informatie gevonden 

over de cult of masculinity of machogedrag dat gerelateerd zou zijn aan de politiecultuur. In 

deze thesis wordt daar niet zomaar van uitgegaan omdat in de eerste plaats tijden veranderen 

en dit zal worden bevraagd in de interviews.  

 

3.1. Politiestructuur  

 

Het huidig Belgische politiebestel, een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus, is er niet zonder stoot of slag gekomen. De Octopushervorming was een mijlpaal in 

de hervorming van zowel het justitie-, als het politielandschap. Het akkoord gaf aanleiding tot 

een compromis dat uitmondde in “De Wet op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus”(WGP).
69

 Het mondde onder andere uit in een eenheidsstatuut, wat een zeer 

goede innovatie betekende voor de politievrouwen. Het was een unieke kans om alle 

vrouwspecifieke elementen te inventariseren, eenvormig te maken en deze te integreren in het 
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eenheidsstatuut.
70

 Vandaag de dag is er sprake van een formele integratie van de politievrouw 

in het Belgisch politiebestel. 

   

De geïntegreerde politiedienst waarborgt de overheden en de burgers een minimale 

gelijkwaardige dienstverlening over het gehele grondgebied van het Rijk. Deze niveaus zijn 

autonoom en hangen van verschillende overheden af. De WGP regelt de functionele banden 

tussen deze twee niveaus. Er is geen sprake van een hiërarchische band, daar er werd voorzien 

in twee soorten politie: de federale en lokale politie.
71

 De federale politie telt ongeveer 15 000 

personeelsleden, met aan het hoofd de commissaris-generaal Catherine De Bolle. Voor het 

eerst neemt een vrouwelijke politieambtenaar deze topfunctie waar. Voor meer informatie 

over deze geïntegreerde politiedienst verwijs ik graag naar de bestaande literatuur.
72

 

  

3.2. Excellente politiezorg (EPZ) 

 

Excellente Politiezorg (cf. bijlage 2) is sinds 2007 de nieuwe missie van de geïntegreerde 

politiedienst.
73

 Het omvat vier sleutelbegrippen:  

1. Het overheidsbeleid betreffende “maatschappelijke veiligheid” 

2. Het politiespecifieke model “ gemeenschapsgerichte politiezorg” 

3. De, eveneens politiespecifieke, essentiële werkwijze “informatiegestuurde politiezorg” 

4. Een algemeen basisbegrip “optimale bedrijfsvoering”  

De grondslag van deze missie ligt in het aan de Belgische politie aangepaste EFQM model 

(cf. bijlage 1). Het doel van dit EPZ is een bereikbare en aanwezige politie uit te bouwen die 

in dienst staat van de burger en van de maatschappij.
 
 

  

De gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) is de eerste fundering waarop het huis van de 

excellente politiezorg wordt opgebouwd. De GGPZ is de Belgische en politionele interpretatie 
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van het Amerikaanse begrip “community oriented policing of COP-filosofie”.
74

 Het is een 

Amerikaanse politiefilosofe die in de jaren 80 werd geïntroduceerd om een einde te maken 

aan brutaal politieoptreden en die politiewerk als een dienstverlening aan de burger 

voorstelde. De COP-filosofie een onmisbaar aspect voor de werking van de geïntegreerde 

politiedienst.
75

  

Samenvattend steunt deze COP-filosofie op vijf essentiële pijlers:  

1. Verminderen van afstand tussen de politie en de burger; 

2. Oriëntatie op een brede waaier aan omgevingsproblemen; 

3. Preventief en reactief; 

4. Samenwerking met andere agentschappen (of partnerschap); 

5. Stimuleren van de betrokkenheid van de burger.
76

  

Volgens Merckx, commissaris bij de Lokale Politie Mechelen en voorzitster van de 

Vereniging voor Belgische Politievrouwen, dient er een zesde pijler toegevoegd te worden 

aan het COP-model, met name: diversiteit en integriteit. Tussen deze pijlers bestaat een 

wisselwerking en ze zullen onderling elkaar versterken.
77

 

 

De gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) is de Belgische vertaling van de COP-filosofie 

en vormt het basismodel dat het politioneel functioneren stuurt. Het model kwam er als reactie 

op het falen van het traditionele crimefighters model en het gebrek aan legitimiteit van de 

politie. Het kernelement is gelegen in het herstellen van het contact met en vertrouwen van de 

burger.
78

 De filosofie van een GGPZ, met onder meer de nadruk op dienstbaarheid, 

partnerschap, analyse en bekwame betrokkenheid, wordt gekoppeld aan de optimale 

bedrijfsvoering en de informatiegestuurde politiezorg voor de verwezenlijkijking van de 

excellente politiezorg.
79
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Het GGPZ omvat 5 pijlers:  

1. De externe oriëntering: de integratie van de politie in de maatschappij en de politie die 

zich, door die inbedding, bewust weet van wat leeft en speelt qua veiligheid en 

leefbaarheid en haar dienstverlening daarop kan afstemmen; 

2. Het probleemoplossend werken: de analytische benadering van problemen, het werken 

en inspelen op oorzaken eerder dan symptomen; 

3. Het partnerschap: de veiligheidszorg als een ketenbenadering met diverse partners die 

de schakels vormen 

4. Het afleggen van verantwoording: rekenschap over de antwoorden die de politie 

formuleerde op vragen en noden van de gemeenschappen die ze dient; 

5. De bekwame betrokkenheid: het creëren van mogelijkheden die toelaten dat de politie 

en bevolkingsgroepen samen problemen van veiligheid en leefbaarheid aanpakken, 

diensten verlenen en veiligheid en zekerheid creëren.
80

  

 

De verdere uitbouw en ontwikkeling van het concept community policing vereist een 

tweesporenaanpak. Dit veronderstelt dat de politiestructuur en politiecultuur verweven zijn 

met elkaar en dat er aan beide sporen dient gewerkt te worden. Volgens Merckx werd vooral 

aan het eerste spoor gewerkt sinds de politiehervorming, met name de organisatiestructuur, 

waarbij het voornamelijk ging om de integratie van verschillende diensten, het bepalen van 

beleidslijnen, de structuur, de financiën, het beheer van de middelen en mensen, de 

opleidingen, enzovoort. “Een trein rijdt echter niet op één rail”.
81

 De organisatiecultuur 

wordt immers het meest complexe en daarom ook het minst begrepen aspect van organisaties 

beschouwd.
82

 Uit de studie van Shane
83

 blijkt bijvoorbeeld dat de organisatiestructuur van 

invloed is op het stressniveau van politieambtenaren, en zelfs een groter effect heeft dan het 

politiewerk zelf. Deze zouden vooral de minderheden in de organisatie raken.
84

  

In het volgende deel wordt dieper ingegaan op de organisatiecultuur van de politie.  
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3.3. Politiecultuur 

 

Bestaat er iets als dé politiecultuur of de monocultuur binnen de politie? Of zijn er meerdere 

culturen terug te vinden in de politieorganisatie? Dit is een moeilijk gegeven omdat het meten 

van een cultuur niet zo evident is. Eerst en vooral is het belangrijk een juiste definiëring te 

geven van het begrip ‘cultuur’.  

 

3.3.1. Definitie cultuur  

Cultuur en meer specifiek organisatiecultuur zijn vage begrippen. In de literatuur zijn vele 

definities en betekenissen te vinden en uit de omschrijvingen blijkt steeds meer dat het om de 

waarden en normen gaat. Het gaat om hoe mensen in een organisatie denken, voelen en zich 

vervolgens gedragen. Cultuur kan men omschrijven als de smeerolie van een organisatie.
85

 

 

Een bruikbare definitie voor het begrip cultuur is die van Strati
86

: 

“An organizational culture consists of the symbols, beliefs and patterns of behavior learned, produced 

and created by the people who devote their energies and labor to the life of an organization. It is 

expressed in the design of the organization and of work, in the artifacts and services that the 

organization produces, in the architecture of its premises, in the technologies that it employs, in its 

ceremonials of encounter and meeting, in the temporal structuring of organizational courses of action, 

in the quality and conditions of its working life, in the ideologies of work, in the corporate philosophy, 

in the jargon, lifestyle and physical appearance of the organization’s members”. 

Deze definitie impliceert dat culturen een complexe verzameling zijn van waarden, attitudes, 

symbolen, regels en praktijken die worden aangeleerd vanaf het moment dat het individu 

toetreedt tot een bepaalde organisatie. Ze worden gevormd door structurele druk vanuit de 

omgeving van actoren en ze ontwikkelen zich door de manieren waarop mensen reageren op 

verschillende wijze, wat op zich weer de situatie creëert waarin anderen handelen. Kortom, 

om Marx te parafraseren: people create their own cultures, but not under conditions of their 

own choosing.
87
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3.3.2. Definitie politiecultuur 

Er zijn verschillende definities terug te vinden in de literatuur over de politiecultuur. Reiner 

beschrijft de politiecultuur als volgt: “how police officers see the social world and their role 

in it”
88

. Men wordt erin gesocialiseerd, maar niet als passieve of gemanipuleerde leerlingen 

van didactische regels. Men neemt de politiecultuur op zich doorheen verhalen, grappen, 

modellen van goed en slecht gedrag, enzovoort. Verder argumenteert Reiner dat de 

politiecultuur functioneel is voor politieambtenaren, omdat men op die gedeelde waarden en 

normen kan terugvallen bij prestatiedruk, gevaar of onvoorspelbare omstandigheden.
89

 

 

Volgens Chan gaat politiecultuur over waarden, normen, symbolen en rituelen die gecreëerd 

worden en in stand gehouden worden door de politiemedewerkers. Het is een constructie dat 

zowel kennis als relaties inhoudt, waar politieambtenaren kunnen op terugvallen. Dit kan 

echter wijzigen, want de politiecultuur zit ingebed in een bredere context dat ook verandert. 

Een deterministische definitie van de politiecultuur moet volgens haar vermeden worden.
90

 

 

Skolnick omschrijft de politiecultuur als de persoonlijkheid van een politiefunctionaris en zijn 

reactie op gevaar.
91

  

 

In de jaren vijftig, zestig en zeventig is de onderzoekstraditie naar de politiecultuur ontstaan. 

Reiner geeft een veelgebruikte karakterisering van cop culture, wat ook wel omschreven kan 

worden als het klassieke beeld van de politiecultuur: conservatief, geïsoleerd, monolithisch, 

een gevoel van missie, macho, actiegericht, fysiek gericht en sterk gebaseerd op gezond 

verstand. In deze cultuur is er een neiging tot wij/zij denken ten aanzien van de omgeving. 

Het wij (de politie) wordt liefst zo uniform mogelijk gezien, waarin er een voorkeur is voor 

‘mannelijke’ en ‘actiegerichte’ eigenschappen.
92

 Loftus concludeert eveneens in haar studie 

naar de impact van ‘diversiteit veranderingbeleid’ bij de Britse politie dat de beoogde 

veranderingen wel plaatsvinden, maar de impact ervan gering is. Het onderzoek van Cope 
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naar de invloed van intelligence in politieorganisaties toont ook aan dat de opvattingen over 

wat ‘echt’ politiewerk is nog steeds bepalend is in de prioriteitsstelling in politieorganisaties. 

Uit beide onderzoeken blijkt een bovenmatige aandacht voor actiegerichtheid en het fysieke 

aspect van politiewerk.
93

 

 

Dit klassieke beeld van een conservatieve en moeilijk te veranderen politiecultuur staat sinds 

de publicatie van Janet Chan onder druk. Ze beweerde dat de organisatiecultuur veranderd ten 

gevolge van wijzigingen in de personele samenstelling (vb. vrouwen, hoogopgeleiden,…) en 

het optreden in deze organisatiecultuur. De politiecultuur is niet monolithisch, maar divers en 

nieuwkomers kunnen als change agents fungeren. Zo bleek uit een onderzoek naar het 

socialisatieproces van rekruten bij de Australische politie dat deze nieuwe medewerkers wel 

degelijk op individueel niveau kleine veranderingen konden bewerkstelligen.
94

 

 

De vraag is nu welke van de twee anno 2014 de bovenhand haalt. Dit zal bevraagd worden in 

de interviews. 

 

3.3.3. The cult of masculinity 

In de literatuur vindt men vele beschouwingen over de cult of masculinity wanneer het gaat 

over de politiecultuur. Dit concept past binnen de visie van Reiner over de COP culture of de 

monolithische politiecultuur (cf. infra 33,  3.3.2.). 

 

Volgens Silvestri wordt dit concept nogal vaak gezien als een taken-for-granted feature van 

de politieorganisatie dat verwoestende effecten heeft op politievrouwen en sommige 

politiemannen. Verder bekritiseerde ze dit concept omdat het vaak als hoofdreden wordt 

aangegeven voor het buitensluiten van politievrouwen, maar dergelijk onderzoek focust veelal 

op de lagere kaders (the rank and file culture). Er is een groot gebrek aan studies over de 

posities van politievrouwen in hogere kaders. De ‘gendered context’ op dergelijke niveaus 

zou volgens haar meer moeten worden geëxploreerd.  
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Chan bekritiseerde eveneens de conceptualisatie van de politiecultuur omwille van het idee 

dat dé politiecultuur niet bestaat. Er is sprake van verschillen tussen en binnen 

politieculturen.
95

 

 

Volgens Fieldling is het een vorm van hegemonic masculinity die refereert naar de dominante 

vorm van masculiniteit die wordt geconstrueerd. De stereotypische waarden ervan zijn: 1) 

agressie en fysieke actie, 2) competitie en conflict, 3) overdreven heteroseksuele oriëntaties, 

vaak misogynie en patriarchale attitudes ten aanzien van vrouwen, 4) wij-zij gevoel dat 

uitsluitend is ten aanzien van de out-groups.
96

 

 

Sinds midden 1970 kreeg the masculine identity of the police grotere aandacht van sociologen 

en criminologen. Thomas Gray stelde in 1975 dat: “police work has a subculture whose 

members share an acute sense of maculine identity’ … (and place) a high value on the 

exercise of authority, secrecy, and group solidarity”.
97

 

 

Dit zou, volgens onder meer Nanci Koser Wilson, politievrouwen in een nadelige positie 

brengen omdat het de traditionele mannelijke karakteristieken (agressie, fysieke kracht en 

hardheid) aanmoedigt als essentiële onderdelen van het politiewerk.
98

 Ook volgens Rabe-

Hemb wordt policing geassocieerd met het mannelijke wanneer het crimefighting model 

primeert. Dit creëert voor politievrouwen een incongruente rol tussen de crimefighting idealen 

van hardheid en mannelijkheid, en de verwachtingen van vrouwelijkheid, gevoeligheid en 

zachtheid. Politievrouwen hebben dan volgens Martin de keuze om de gender identiteit als 

politievrouw te behouden, ofwel de politie identiteit als politievrouw.
99

 

 

In deze thesis wordt de hypothese gesteld dat de cult of masculinity door de respondenten 

wordt ervaren als een storende factor of barrière voor hun positie binnen de politieorganisatie. 
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3.3.4. Een … politiecultuur 

Zoals eerder gezegd wordt in deze scriptie de idee onderschreven dat dé politiecultuur niet 

bestaat. Een politiecultuur varieert naargelang ruimte en tijd, waarbij zowel macro-, meso- als 

microfactoren van invloed kunnen zijn. Een politiecultuur en zijn variaties zijn onder andere 

reflecties van de machtsstructuren van de samenlevingen, maar ook de publieke opinie en 

individuele attitudes zijn belangrijke bronnen voor de variatie in policing styles.
100

  

 

3.3.5. Karakteristieken 

In de discussie van wat een politiecultuur nu werkelijk is kan Skolnick een locus classicus 

genoemd worden met zijn verhaal over de politieman en zijn working personality. Het gaat 

om een sociaal gevormde cultuur en niet over een individueel psychologisch fenomeen. Het 

was een antwoord op een unieke combinatie van facetten van de rol van de politie waarbij 

twee variabelen naar voren worden geschoven, met name: gevaar en autoriteit. Verder kan de 

politiecultuur worden onderverdeeld in elementen als missie, isolatie, machismo, 

enzovoort.
101

   

 

Meer moderne karakteristieken van de politiecultuur zijn communicatievaardigheden en 

diversiteit. Er heeft als het ware een evolutie plaatsgevonden van het crimefighting ideaal naar 

community oriented policing. Deze COP-visie vraagt andere kwaliteiten van 

politiefunctionarissen dan het repressief handhaven van de rechtsorde. Waar fysieke kracht 

voorheen het belangrijkste criterium was, zal het nu ook beoordeeld worden op 

communicatieve vaardigheden. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig daar de kwaliteiten als 

complementair dienen opgevat te worden.
102

 

 

Tenslotte is het belangrijk het evolutionaire karakter van een politiecultuur te benadrukken. 

Een politiecultuur is onderhevig aan maatschappelijke processen zoals het diversifiëren van 

de samenleving. De positie van de politievrouw is al aanzienlijk beter dan enkele jaren 

geleden. Zo blijkt uit de studie van Rabe-Hemp dat politievrouwen daadwerkelijk meer 

aanvaarding krijgen en hogere posities bekleden via drie manieren. Ten eerste door geweld te 

gebruiken en kracht. Ten tweede door een bepaalde rang te verkrijgen die respect afdwingt. 

Ten derde door uniek te zijn of anders dan mannelijke officieren. Bijna alle respondenten 
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verklaarden dat de organisatiecultuur meer acceptabel is geworden ten aanzien van vrouwen 

naargelang hun anciënniteit. In het begin bleek er veel meer weerstand te zijn, dan later in hun 

ambtsperiode. Het potentieel voor blijvende verandering ligt volgens hen in de wil van de 

politievrouwen om hogere rangen te blijven bereiken, barrières te overwinnen en zo de 

mogelijkheden voor toekomstige politievrouwen te verzekeren.
103

  

Silvestri poneert eveneens dit idee dat verandering zal komen omdat vrouwen simpelweg 

aanwezig zijn en zullen blijven. Ze zullen nieuwe perspectieven blijven brengen op het werk 

en zullen katalysatoren worden voor verandering in de organisatie.
104

 

 

3.4. Politiestructuur en politiecultuur = determinanten?  

 

Een deelvraag in deze scriptie is of de politiestructuur en de politiecultuur als dan niet 

determinanten zijn voor de barrières waarmee politievrouwen te maken krijgen. Eerdere 

studies tonen aan dat beide van invloed kunnen zijn.  

 

Volgens de studie van Van der Lippe et.al. blijkt de positie van politievrouwen beter te zijn in 

landen waar de beleidslijnen betreffende gendergelijkheid meer ontwikkeld zijn (bv. 

Zweden). De structuur en cultuur van de politieorganisatie moet eerst wijzigen volgens hen 

vooraleer gender-integrerende activiteiten volledig effect kunnen hebben. Daarenboven 

concluderen de auteurs dat structurele veranderingen vooraf gaan aan culturele veranderingen. 

Zo zou in Oostenrijk de problemen in verband met kinderopvangmogelijkheden, 

trainingsprogramma’s en carrièremobiliteit zo groot zijn dat culturele veranderingen minder 

druk lijken uit te oefenen. In Nederland en vooral in Zweden zijn culturele discussiepunten 

meer aanwezig. Het is op cultureel niveau belangrijk om gender verschillen serieus te nemen, 

zonder het te zien als iets dat vast staat. Kennis over gender kan immers een tool zijn voor 

verandering. Zichtbaarheid van vrouwen in de organisatie kan hierbij behulpzaam zijn 

volgens de auteurs (bv. door vrouwen een grotere rol te geven in het beleid- en 

besluitvormingsproces).
105

 

Uit het onderzoek van Martin naar de barrières waarmee politievrouwen te maken krijgen in 

het uitoefenen van hun functie werden zowel organisatievariabelen (politiestructuur), als de 
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werkcultuur (politiecultuur) aangehaald als oorzaken. De politiecultuur is nogal mannelijk 

gericht en de mannelijke collegae hebben lage verwachtingen van politievrouwen. 

Politievrouwen krijgen te maken met gelimiteerde macht en kansen tot mobiliteit. Daarnaast 

dienen ze door hun minderheidspositie (of tokenstatus) en bijhorende stereotypen zich 

dagelijks te bewijzen. Politievrouwen dienen bijgevolg een evenwicht te creëren in hun rol als 

vrouw en hun rol als politiefunctionaris.
106

  

 

Andere auteurs, waaronder Anderson et al, Jones, Young en Walklate concluderen eveneens 

dat de oorzaken voor bepaalde barrières waarmee politievrouwen te maken krijgen, toe te 

schrijven zijn aan de traditionele structuren van de politieorganisatie (politiestructuur), en 

anderzijds bij het bestaan van a cult of masculinity (politiecultuur).
107

 

 

De relatie tussen de politiestructuur en de politiecultuur is zeer moeilijk te onderzoeken en 

zou ons hier in deze thesis te ver brengen. In deze thesis wenst men, in subsidiaire orde, ook 

een bepaalde visie te krijgen op de al dan niet determinerende werking van de politiestructuur 

en politiecultuur op blijvende barrières voor politievrouwen, daar verwacht wordt dat de 

respondenten dit wel zullen aanhalen in de interviews.  

 

3.5. Concluderend 

 

De politiestructuur anno 2014 is er niet zonder stoot of slag gekomen. De politiehervorming 

die werd doorgevoerd naar aanleiding van het Octopusakkoord, met de incorporatie van het 

COP-model mag revolutionair genoemd worden. Voor deze hervorming waren al vrouwen 

werkzaam bij de politie, maar deze waren eerder de uitzondering op de regel. In die tijd was 

er immers ook nog sprake van het crimefighting model waar geen plaats was voor vrouwen 

(cf. cop culture of cult of masculinity). Ondertussen zijn tijden veranderd, wat impliceert dat 

de politiestructuur onderhevig is aan evolutie. Vrouwen worden steeds minder de 

uitzondering daar de politievrouwen aan een opmars bezig zijn. Dit hoeft mijns inziens geen 

inhaalbeweging genoemd te worden, want het is niet zo dat politievrouwen evenveel moeten 

vertegenwoordigd zijn als politiemannen. Andere persoonlijke keuzes bepalen deze evolutie 

immers ook en positieve discriminatie dient zeker vermeden te worden.  
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Het tweede spoor dat bepaald of de trein (de politieorganisatie) kan rijden is de politiecultuur 

die eveneens evolutionair van karakter is. In dit verband wens ik de nadruk te leggen op het 

feit dat dé politiecultuur niet bestaat. Het gaat eerder om een politiecultuur in een bepaald 

tijdskader dat eveneens ruimtegebonden is. Verschillende micro-, meso- en macrofactoren 

bepalen een politiecultuur. In die zin sluit ik mij aan bij de gedachtegang van Chan
108

 dat de 

politiecultuur niet monolithisch is.  

 

Volgens Gwenn Merckx
109

 werd er minder aan het tweede spoor gewerkt, wat volgens mij het 

logische gevolg is van complexe karakter van een cultuur. Een (politie-)cultuur is een vaag 

begrip dat neerkomt op de gedeelde waarden en normen binnen een bepaalde organisatie. Een 

cultuurverandering teweeg brengen is natuurlijk niet op één dag gebeurd. Vanuit de 

tokentheorie van Kanter kan worden afgeleid dat het aandeel vrouwen werkzaam binnen een 

organisatie 30% moet overstijgen om daadwerkelijk een cultuurverandering te 

bewerkstelligen.
110

 De aanwezigheid van politievrouwen alleen al zou hier positief toe 

bijdragen en volgens Chan
111

 kan elke nieuwkomer voor verandering zorgen (cf. change 

agents).  

 

Enkele decennia geleden was er sprake van “the cop culture” met mannelijke waarden van 

fysiek kracht, macho, autoriteit, enzovoort.
112

 De dag van vandaag is daar mijns inziens niet 

zozeer sprake meer van. Het Belgisch politiebestel wordt niet meer gedomineerd door het 

crimefighting model aangezien er een evolutie was naar het COP-model, waarbij de politie de 

samenleving dient waarin het opereert. Misdaadbestrijding en openbare ordehandhaving 

mogen dan wel nog steeds de kerntaken zijn van de politie, maar ook toenadering tot de 

burger, verantwoording afleggen en partnerschap zijn geïntroduceerd als belangrijke waarden 

in de missie van de excellente politiezorg.  
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Verder is het volgens mij niet nodig om op alles een label te plakken en zeker niet om naar 

een female cop culture te streven. Het is wel nodig om vrouwen evenveel kansen te geven om 

de functie als politieambtenaar te bekleden mits de persoon in kwestie voldoende 

competenties heeft. Negatieve discriminatie dient vermeden te worden, maar zeker ook 

positieve discriminatie. Een politiecultuur op basis van competenties is het ideaal.  

 

Samenvattend kenmerkt de politiestructuur en een politiecultuur zich als een constructie met 

een dynamisch en evolutionair karakter.  
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Hoofdstuk 4. Politievrouwen als tokens in een glazen box?  

 

In deze thesis is het onder andere de bedoeling na te gaan in hoeverre deze twee principes al 

dan niet een verklaring zijn voor de barrières die politievrouwen ervaren in de uitoefening van 

hun functie. Dit theoretisch kader werd functioneel geacht en in rekening gebracht bij de 

interpretatie van de resultaten.  

 

4.1. Tokenisme 

 

Het proces van tokenisme, verbonden met de samenstelling van groepen, wordt vaak in 

studies beschreven als verklaringsmodel voor stress, barrières en problemen die 

minderheidsgroepen (zoals politievrouwen) ervaren in het uitoefenen van hun functie.  

 

Rosabeth Moss Kanter
113

 beschreef dit proces in 1977 in haar studie ‘Men and Women of the 

Corporation’ en benoemde de leidinggevenden in dergelijke minderheidsposities als ‘tokens’, 

of mensen met een solostatus. In groepen waar meer dan 65% van de leden gelijke 

persoonskenmerken hebben, ontwikkelde zich een dominante stijl en omgangsvorm 

waarbinnen mensen van minderheidsgroepen dienen te functioneren. De meerderheidsgroep 

bepaalt de definities en standaarden en de leden van de minderheidsgroep worden er aanzien 

als symboolfiguren die de hele minderheidsgroep representeren. Hun individuele 

persoonlijkheidskenmerken worden er veel minder opgemerkt. Veel vrouwen in 

leidinggevende functies werken in een dergelijke situatie. Deze vrouwen representeren op 

symbolische wijze de groep vrouwen.  

 

Wie als token functioneert in een bedrijf of organisatie stoot op enkele bijzondere 

karakteristieken, met name: zichtbaarheid, contrast en assimilatie. Vooreerst is er het aspect 

visuele zichtbaarheid, wat tezelfdertijd prestatiedruk met zich mee brengt. De enige vrouw in 

een mannelijk gezelschap valt op, eenvoudig al door haar fysieke verschijning of door het 

anders klinken van haar stem. Daardoor staan ook haar inzet en wijze van participatie in 

vergelijking tot de mannelijke collegae sterker in de kijker. De dominante groep kijkt naar een 

token vanuit een sterke stereotypering, waarbij kenmerken die aan de minderheidsgroep als 

geheel worden toegeschreven ook toegeschreven en herkend worden in het handelen van het 

ene groepslid. Dit brengt ons tot de tweede karakteristiek: contrast. Samen met de 
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stereotypering van de minderheidsgroep of het individu start een contrastwerking. Het eigen 

identiteitsbewustzijn van de dominante groep, met de daarbij behorende toegeschreven 

kenmerken en karakteristieken, wordt versterkt. Tevens worden de verschillen tussen de 

tokens en de dominante groep uitvergroot (wij-zij gevoel). Hoe kleiner de minderheidsgroep, 

hoe sterker het isolement en de genderstereotypering. Het sociaal isolement dat volgt uit deze 

solostatus leidt er toe dat tokens moeilijker aanvaard en vertrouwd worden door de andere 

groepsleden.  

De druk op tokens tot assimilatie, de derde karakteristiek, en confirmatie aan de waarden, 

normen en verwachtingspatronen van de (mannelijke) meerderheid is dan ook bijzonder 

groot. Soms leidt tokenisme tot uitsluiting uit groepsactiviteiten of informele netwerken.
114

  

 

Volgens Hughes focussen de leden van de meerderheidsgroep op de negatieve of verkeerde 

status van de nieuwkomer. Ze benaderen nieuwkomers op basis van hun informele assumpties 

over iemand met zo verschillende karakteristieken (outsiders). De waarden en normen van de 

meerderheidsgroep worden aan de nieuwkomers/minderheidsgroep opgelegd, wat volgens 

hem de basis vormt van de informele code van gedrag. Deze drie karakteristieken resulteren 

in minder weerstand van de tokens tegen de dominante waarden en normen, een verhoogde 

kloof tussen de dominanten en de buitenstaanders en tot stereotypering. Het gevolg hiervan is 

dat zelfexpressie en rolflexibiliteit hierdoor wordt begrensd. Tokens kunnen hier op 

verschillende manieren op reageren, zoals het aanvaarden van de dominanten hun waarden en 

visie of zich zo voordoen. Verder kan men als token een laag profiel aanhouden en van de 

voordelen genieten die deze status met zich meebrengt in termen van verminderde 

verwachtingen betreffende prestatie. Naast acceptatie en ondergeschiktheid kan men als token 

zich ook verzetten tegen deze minderheidspositie natuurlijk. Hierop wordt dieper ingegaan in 

het hoofdstuk over copingstrategieën.
115

 

  

Het is ook belangrijk in te zien dat tokenisme niet zomaar een gegeven is dat vanuit de 

meerderheidsgroep naar de minderheid wordt doorgespeeld. Het gaat om een soms subtiel 

spel van wederzijdse interactie, waarbij de inschikkelijkheid ten aanzien van 

rolverwachtingen van de meerderheidsgroep cruciaal is. “Visibility, contrast, and assimilation 

are each associated with particular forces and dynamics that, in turn, generate typical token 
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responses. [...] Visibility tends to create performance pressures on the token. Contrast leads 

to heightening of dominant culture boundaries, including isolation of the token. And 

assimilation results in the token"s role encapsulation.”
116

 In dit citaat staan de potentiële 

gevolgen voor tokenisme beschreven. Volgens Kanter creëren machtsverschillen binnen 

organisaties, tussen de dominante groep en de tokens, specifieke stressoren voor de laatste 

groep. Omdat tokens zichtbaarder zijn en meer opvallen dan anderen hebben ze dus meer kans 

om geobserveerd te worden, bekritiseerd te worden en zelfs uitgesloten te worden. Dit zijn 

voorbeelden van enkele werkgerelateerde stressoren dat een token-status met zich kan 

meebrengen.
117

 

 

Morash et.al. kwam in zijn studie eveneens tot de bevinding dat werkgerelateerde problemen 

gender verschillen verklaren in stress die gerelateerd zijn aan de token-status als politievrouw. 

Vrouwen in politieorganisaties zijn praktisch altijd leden van een token groep en hebben 

daarom meer kans op andere problemen op het werkveld dan mannen. Sociale steun van 

familie, vrienden of derden (cf. infra 52, 5.4.) emotiegeoriënteerde copingstrategieën) kunnen 

hier wat tegenwicht bieden voor de stressoren die ervaren worden door politievrouwen. Een 

bevinding uit de studie van Morash en Haar in 1995 was dat bepaalde politievrouwen die 

enkele unieke stressoren (zoals lastig gevallen worden en bias problemen) hebben, niet 

significant hogere niveaus van stress hadden dan mannen door sociale steun. Verder 

argumenteerden de auteurs dat ook de omgevingscondities en de karakteristieken van de 

(politie-)organisatie tegenwicht kunnen bieden. Een groter departement zou dan meestal 

gerelateerd zijn aan meer criminaliteit in de omgeving e.d., dat meer stress zou veroorzaken 

doordat er minder controle is en minder sociale cohesie binnen het departement.  

Regoli beaamde in zijn studie dit idee, daar hij tot de vaststelling kwam dat managers en 

leiders in grotere departementen sneller de controle verliezen, wat op zijn beurt stress kan 

veroorzaken.  

Daarenboven maakten Krimmel en Gomley in hun studie in 2003 de vaststelling dat 

politievrouwen minder werksatisfactie hebben, hogere niveaus van werkgerelateerde stress 

hebben en een lager zelfbeeld hebben wanneer er in het departement minder dan 15% 

politievrouwen zijn.
118

 

                                                           
116

 DRAULANS, V., “GLAZEN PLAFOND: REALITEIT OF MYTHE? Een genderanalyse van leidinggeven”, 

RoSa,  2001, 8, 4, 1-13-. 

117
 Ibid., 1-13-. 

118
 MORASH, M., KWAK, D. en HAARR, R., “Gender differences in the predictors of police stress”, Policing: 

An International Journal of Police Strategies & Management, Emerald Group Publishing, 2006, 29, 3, 541-544. 



 

 

44 

Tokenisme mag echter niet gezien worden als dé verklaring voor werkgerelateerde stress, of 

dé oorzaak voor barrières waarmee politievrouwen te maken krijgen in hun beroep. Frankling, 

Greene en del Carmen poneren dat tokenisme helemaal niet kan gezien worden als een 

verklaring voor de barrières die politievrouwen ervaren. Onderzoek moet volgens de auteurs 

nagaan hoe de verwachtingen en stereotypes van politie, gender en werk samengaan om een 

richtlijn te vormen voor het gedrag van politievrouwen, om zo hun werkervaringen te 

begrijpen.
119

 

 

4.2. Glazen plafond  

 

De notie ‘glazen plafond’ is één van de meest gebruikte metaforen voor het analyseren van 

ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de beroepswereld.
120

 Het is een letterlijke 

vertaling van het Engelse glass ceiling en is als term gangbaar sinds Morrison, White en Van 

Velsor in 1987 een studie publiceerden onder de titel: ‘Breaking the Glass Ceiling: Can 

women reach the top of America?’. Op basis van dit beeld wil men verklaren waarom zo 

weinig vrouwen leidinggevende posities bereiken, waarom ze minder snel dan hun mannelijke 

collegae hogerop raken in de hiërarchie van een organisatie of bedrijf en waarom ze 

geconfronteerd worden met meer stringente eisen voor promotie. Het beeld van het glazen 

plafond verwijst naar een onzichtbare barrière, die het doorgroeien van vrouwen naar het 

topkader in de weg staat. De auteurs benadrukten van meet af aan dat the glass ceiling niet zo 

maar een barrière is in de loopbaan van een individuele vrouw, maar een gegeven dat 

vrouwen als groep raakt, bijvoorbeeld omdat (bewust of onbewust) de verwachtingen of 

vereisten ten aanzien van vrouwen strenger zijn.  

 

Deze studie had een katalysatoreffect teweeggebracht in diverse onderzoeken, maar men gaf 

de term ‘glass ceiling’ later wel een ruimere betekenis dan in 1987. Men kwam tot de 

vaststelling dat het concept glass ceiling ook voor andere echelons dan het executieve niveau 

betekenisvol is als analyseconcept. Vrij snel werd duidelijk dat vrouwen op verschillende 

niveaus en in verschillende soorten organisaties geconfronteerd worden met een glazen 

plafond. Bovendien bleek het plafond lager dan men oorspronkelijk dacht: echt niet enkel de 

top van de organisatiepiramide bleef (of blijft) voor vele vrouwen moeizaam bereikbaar. De 
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notie ‘plafond’ kreeg dan ook uitbreiding met ‘muren’. Deze metafoor geeft aan dat in het 

loopbaancurriculum van werknemers, bepaalde gebeurtenissen of factoren fungeren als 

uitsluitingmechanismen of vertragingsmechanismen voor de uitbouw van een loopbaan.
121

 

Vandaar dat in de titel het woord glazen box werd gebruikt in plaats van het glazen plafond.  

 

De studie van Rabe Hemp
122

 die wou nagaan welke obstakels politievrouwen ervaren in het 

politiewerk en welke copingmechanismen ze hanteerden om deze barrières te counteren, 

besprak ook het fenomeen van het glazen plafond. Zo bleken politievrouwen, aanvullend op 

de weerstand van (mannelijke) collegae, te maken te krijgen met het glazen plafond wanneer 

het om promotie gaat. Er zijn maar enkele leidinggevende posities beschikbaar voor vrouwen, 

mede omdat het heel moeilijk is om promotie te maken als politievrouw.  

Volgens Martin ligt dit deels aan het gebrek aan variëteit van vrouwelijke rolmodellen in 

hogere rangen, dat een groot obstakel zou zijn voor jongere vrouwelijke officiers. Zonder 

deze begeleiding kunnen deze politievrouwen moeilijk promotie maken, en worden ze 

uitgesloten van informele netwerken die zo essentieel zijn in een politiecultuur. Het gebrek 

aan vrouwelijke rolmodellen kan ook de gevoelens van isolatie in de politieorganisatie 

versterken.
123 

  

4.3. Concluderend  

 

Tokenisme en het glazen plafond principe zijn twee verklaringsmodellen die vaak werden 

teruggevonden in de literatuurstudie. Tokenisme draait om het fenomeen waarbij een 

minderheidsgroep wordt gestereotypeerd, uitgesloten en veronachtzaamd omwille van 

ondergeschikte status. Drie processen zijn daarbij werkzaam die kunnen resulteren in 

negatieve gevolgen voor politievrouwen. Het eerste principe, zichtbaarheid, leidt ertoe dat de 

minderheidsgroep disproportioneel veel aandacht trekt en wordt geobserveerd. Deze 

observaties resulteren in stereotyperingen en prestatiedruk. Daardoor ontstaat eveneens een 

wij-zij gevoel of contrastwerking, dat het tweede principe vormt volgens Kanter. De eigen 

waarden en normen van de dominante groep worden versterkt, en de verschillen met de 

outsiders/token groep worden vergroot. Het sociaal isolement dat volgt uit deze solostatus 
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leidt er toe dat tokens moeilijker aanvaard en vertrouwd worden. De druk tot assimilatie, het 

derde principe, en confirmatie aan de dominante groep hun waarden en normen is dan groot. 

Dit allemaal dient gezien te worden als een proces, waarbij wederzijdse interactie en de 

inschikkelijkheid ten aanzien van rolverwachtingen van de meerderheidsgroep cruciaal is.
124

 

 

Naast dit tokenisme vormt de theorie van het glazen plafond ook een potentiële verklaring 

voor de werkgerelateerde barrières waarmee politievrouwen kunnen te maken krijgen. Het is 

een metafoor voor het analyseren van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de 

beroepswereld. Aanvankelijk werd het gebruikt om te verklaren waarom weinig vrouwen 

leidinggevende posities bereikten, maar erna werd het uitgebreid tot ‘glazen muren’. Het is 

niet enkel voor het executieve level te gebruiken, maar ook voor andere echelons is het een 

betekenisvol analyseconcept. De metafoor verwijst naar de onzichtbare barrières die het 

doorgroeien van vrouwen naar hogere functies, promotiekansen en carrièremogelijkheden 

beperkt, vertraagt of uitsluit.
125

 

 

Beide concepten staan in verband met elkaar omdat het glazen plafond kan zorgen voor 

gevoelens van uitsluiting en isolatie, waarbij vrouwelijke rolmodellen van belang kunnen 

zijn.
126

 De eerste vrouwelijke commissaris-generaal (Catherine De Bolle) kan hier aldus ene 

belangrijke rol spelen. 
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Hoofdstuk 5. Coping 

 

Coping vormt één van de centrale doelstellingen in deze thesis naast de barrières. Het is een 

psychologisch concept dat men kan interpreteren als een containerbegrip. Er bestaan meerdere 

definities en subconcepten van het begrip coping en in dit deel worden de meest voor deze 

thesis relevant geachte auteurs en concepten toegelicht. Daarnaast zal ook worden toegelicht 

welke theoretische assumpties aan de basis liggen van dit onderzoek en welk raamwerk 

daaruit werd gedistilleerd. Hierbij zal ook naar eerder verricht onderzoek verwezen worden.  

 

5.1. Definiëring  

 

Lazarus en Folkman (1984) onderscheiden twee processen bij het omgaan met 

omstandigheden en gebeurtenissen: appraisal en coping. Appraisal is het cognitieve proces 

waarbij een gebeurtenis of omstandigheid wordt geïnterpreteerd en geëvalueerd op de 

belasting voor de persoon. De eerste inschatting van de situatie op iemands belasting wordt 

primary appraisal genoemd. Het daarop volgende proces van het tegen elkaar afwegen van de 

beschikbare manieren om daarmee om te gaan wordt secondary appraisal genoemd. 

Afhankelijk van hoe men die situatie vervolgens beoordeelt kan er een poging ondernomen 

worden om op een bepaalde wijze met de situatie om te gaan. Dit proces wordt coping 

genoemd.
127

 

 

Er bestaat geen universeel aanvaarde definitie van coping, maar algemeen wordt vaak 

verwezen naar de definitie van Lazarus: “cognitive and behavioral efforts to manage specific 

external or internal demands (and conflicts between them) that are appraised as taxing the 

resources of a person”.
128

 

Copingstrategieën zijn volgens deze definitie dus het aantal reacties (gedachten, gevoelens, en 

acties) die een individu aanwendt om om te gaan met problematische situaties die hij of zij 

meemaakt in het dagelijkse leven (en dus ook in het werkleven). Het omvat drie 

hoofdaspecten van coping. Ten eerste is coping contextgebonden en wordt het voornamelijk 

bepaald door individuele persoonlijkheidstrekken. Ten tweede hoeft het geen succesvolle 
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afgeronde daad te zijn, maar gaat het eerder om een poging om een probleem aan te pakken. 

Deze poging kan bestaan uit zowel effectieve gedragingen als uit cognities. Strategieën 

kunnen namelijk ook aangepast worden. Ten derde wordt coping opgevat als een proces dat 

voortdurend verandert door de verschillende pogingen die reeds ondernomen zijn en door de 

gevolgen ervan.
129

  

 

Schreurs, Tellegen, Vromans en Willige (1983) omschrijven coping als de manier waarop 

iemand zowel gedragsmatig, cognitief als emotioneel op aanpassing vereisende 

omstandigheden reageert, met het doel overmatige spanning te elimineren of te reduceren.
130

 

 

De definitie van Snyder heeft het bijvoorbeeld over: “coping is een antwoord, bedoeld om 

fysieke, emotionele en psychische last te verminderen dat gelinkt is aan stressvolle 

gebeurtenissen”. Volgens deze definitie zijn copingstrategieën effectieve reacties op het 

verminderen van ongewenste last. Een copingstrategie is effectief als het onmiddellijk 

nadeel/last wordt verminderd en als het bijdraagt tot meer langdurige gevolgen van 

psychologisch welbevinden. Het is een onderdeel van het menselijk veranderingsproces 

omdat er van ons wordt verwacht dat we groeien en leren uit deze onaangename ervaringen 

die copingstrategieën teweeg brengen. Ons leven zit immers vol met ervaringen die ons 

denken, gevoelens en gedrag beïnvloeden. In de meeste gevallen gebeurt het bewust, maar 

soms kan het zijn dat mensen zich niet realiseren dat ze zich aan het aanpassen zijn. De 

bekwaamheid om succesvol om te gaan met stressvolle situaties bepaalt de kwaliteit en de 

betekenis van ons leven.
131

 

 

Latack definieert coping als een reactie van een persoon op ofwel onzekere situaties, ofwel 

situaties die belangrijke gevolgen kunnen hebben.
132

  

 

Voorgaande definities refereren allemaal naar coping als iets actiefs: reactie, antwoord, 

efforts, … De discussie die zich nu afspeelt is of een vermijdingsstrategie (zoals negeren van 

de situatie of het weglachen) al dan niet kan gezien worden als een vorm van 
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copingmechanisme. Volgens Latack adopteren individuen copingstrategieën wanneer ze 

geloven dat de situatie kan veranderd worden en vermijdingsstrategieën wanneer de situatie 

chronisch wordt geacht.
133

. In deze thesis wordt deze zienswijze echter niet gevolgd, omdat 

vermijding ook als een vorm van coping wordt gezien. Het weglachen of het negeren van de 

situatie is immers ook een reactie van het individu om om te gaan met de last die hem/haar 

wordt aangedaan. Hierbij dient men goed het onderscheid te zien tussen appraisal en coping. 

Wanneer een individu de situatie negeert bijvoorbeeld werd de fase van appraisal immers al 

doorlopen, daar de situatie als problematisch of belastend wordt gepercipieerd door het 

individu en vervolgens ervoor wordt geopteerd om dit te negeren (=vermijdingsstrategie). Als 

het individu daarentegen nog de situatie aan het inschatten is of bijvoorbeeld incasseert dan is 

er sprake van appraisal. In het resultatengedeelte zal dit duidelijker worden.  

 

Volgende basisdefinitie van copingstrategieën vormt de leidraad in deze thesis:  

Copingstrategieën zijn cognities, gevoelens of gedragsmatige inspanningen die een 

individu aanwendt om stressvolle en werkgerelateerde situaties te counteren die 

fysieke, emotionele en/of psychische last veroorzaken. 

 

5.2. Coping en zijn dimensies 

 

Zoals hierboven al vermeld spreken Lazarus en Folkman over twee beoordelingsniveaus in 

het selecteren van copingstrategieën. Het eerste niveau is de primaire beoordeling waarin een 

individu de situatie evalueert die potentieel bedreigend/schadelijk is (vb. persoonlijke 

kwetsuur, potentieel geweld). Als dit wordt beoordeeld als bedreigend komt het individu in de 

tweede fase, de secundaire beoordeling, waarin de beschikbare middelen voor coping worden 

onderzocht. Het individu kiest dan welke copingstrategie hij/zij gaat gebruiken.
134

 

  

Net zoals er geen universeel gangbare definitie is voor coping, is dit ook zo voor zijn 

dimensies. Latack en Haylovic concludeerden dat er echter wel, globaal gezien, het meest 

wordt teruggevallen op de dimensies probleemgeoriënteerde en emotiegeoriënteerde 

copingstrategieën bij het omgaan met stress.
135

 Deze twee dimensies zijn afkomstig uit het 
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cognitie fenomenologisch model van stress en coping van Lazarus en Folkman. Dit 

theoretisch raamwerk wordt ook zeer bruikbaar geacht voor deze thesis. Het legt de nadruk op 

probleemgeoriënteerde en emotiegeoriënteerde copingstrategieën.
136

 

De probleemgeoriënteerde coping omvat inspanningen om bronnen van stress te controleren 

of te veranderen (vb. alternatieven zoeken). De emotiegeoriënteerde copingstrategieën omvat 

pogingen om emotionele reacties op de stressor te beheren (vb. emotionele steun zoeken, 

advies, menselijk contact). Deze indeling zal ook in het achterhoofd gehouden worden bij de 

verzameling van de data en de verwerking ervan.  

Coping kan simpel gezegd bestaan uit reacties binnen het individu (in gedachten en 

gevoelens) of buiten het individu (gedragsmatige aanpassing). Deze twee vormen van coping 

vindt men in meerdere studies terug als theoretisch kader.  

 

Daarnaast is er sprake in bepaalde studies van bijkomende dimensies van coping. Zo vormt in 

de Coping Strategy Indicator de vermijdingsstrategie een derde vorm van copingstrategie. Dit 

houdt in dat men zich zowel lichamelijk als psychisch terugtrekt.
137

  

 

Het zoeken van sociale steun wordt soms ook als een aparte dimensie van copingstrategieën 

beschouwd. In de studie van Patterson
138

 worden de effecten van coping en sociale steun op 

psychische problemen onderzocht als reactie of stressvolle evenementen op het werk of 

stressvolle levensgebeurtenissen bij politieambtenaren. In deze thesis wordt deze zienswijze 

echter niet gevolgd, daar het zoeken van sociale steun gecategoriseerd wordt als een 

emotiegeoriënteerde copingstrategie. 

  

Een andere theoretische assumptie van Folkman en Lazarus is dat probleemgeoriënteerde 

copingstrategieën veelal gebruikt worden als reactie op werkgerelateerde gebeurtenissen (vb. 

discriminatie op het werk), en emotiegeoriënteerde copingstrategieën op stressvolle 

levensgebeurtenissen (vb. gezondheidsproblemen). Evens et.al. kwam eveneens tot de 

vaststelling dat politieofficieren meer probleemgeoriënteerde copingstrategieën hanteren als 

reactie op stressvolle gebeurtenissen op het werk en minder emotiegeoriënteerde 
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copingstrategieën.
139

 In deze thesis zal nagegaan worden of dit werkelijk het geval is. Daarbij 

kan natuurlijk enkel gekeken worden of er daadwerkelijk meer probleemgeoriënteerde 

copingstrategieën worden gehanteerd door de respondenten omdat enkel werkgerelateerde 

barrières bevraagd en verwerkt werden. De hypothese luidt dan dat politievrouwen eerder 

zullen teruggrijpen naar probleemgeoriënteerde copingstrategieën dan emotiegeoriënteerde 

copingstrategieën omdat exclusief wordt gefocust op werkgerelateerde stressvolle 

gebeurtenissen en niet op levensgebeurtenissen in de privésfeer. Stressvolle gebeurtenissen op 

het werk kunnen evengoed resulteren in emotiegeoriënteerde copingstrategieën of 

vermijdingsstrategieën. Wanneer een politievrouw te maken krijgt met discriminatie vanwege 

haar geslacht dan kan zij hier op verschillende manieren op reageren en mee omgaan. Ze kan 

zich terugtrekken en zoveel mogelijk zich afzijdig houden (vermijdingsstrategie). Een andere 

mogelijkheid is dat ze actief probeert om te gaan met de situatie en de discriminatie wil doen 

stoppen (probleemgeoriënteerde copingstrategie). Daarnaast zou ze ook steun kunnen zoeken 

bij collegae, familie of een vertrouwenspersoon om te praten over het probleem en haar 

gevoelens te ventileren (emotiegeoriënteerde copingstrategie). 

 

5.3. Beïnvloedende factoren 

 

Welke copingstrategie nu uiteindelijk het meest zal gehanteerd worden is moeilijk te 

voorspellen wegens potentiële multipele invloedrijke factoren. Kinicki, McKee en Wade 

poneren dat de keuze van copingstrategieën worden beïnvloed door zowel 

omgevingsvariabelen (bv. rolconflict, rolduidelijkheid) als persoonlijke karakteristieken (bv. 

zelfbewustzijn, locus of control).
140

 De omgeving zal ongetwijfeld een rol spelen, maar 

daarnaast zullen ook individuele factoren bepalen welke copingstrategie er zal gehanteerd 

worden. Een heel assertief persoon zal minder geneigd zijn een vermijdingsstrategie te 

gebruiken dan een heel onzeker persoon. Daarnaast vormt ook het soort barrière(s) die het 

individu ervaart een determinerende factor, of beter gezegd de ernst van het probleem. In deze 

thesis wenst men dit dus te onderzoeken. Welke copingstrategieën hanteren politievrouwen op 

ervaren barrières zoals minder promotiekansen, minder carrièremogelijkheden, discriminatie, 

enzovoort. 
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5.4. Raamwerk 

 

Eerder onderzoek naar copingstrategieën gehanteerd door politieambtenaren als reactie op 

werkgerelateerde stress resulteerde in volgende subdimensies: gereserveerdheid, alcoholisme, 

autoritarisme, cynisme, depersonalisatie, emotionele onthechting en achterdocht.
141

 

Alcoholisme en druggebruik werd bijvoorbeeld ook als primaire copingstrategie 

teruggevonden in de studie van LaDonna en Ullman. De studie onderzocht de effecten van 

meervoudige traumatische gebeurtenissen bij zwarte vrouwen en de impact op afsluiting en 

copingmechanismen. Alcoholisme en druggebruik wordt in deze thesis gecategoriseerd als 

vermijdingsstrategie, daar het probleem niet wordt opgelost en de persoon in kwestie zich 

terugtrekt. Een tweede meest gebruikte vorm van coping was de idee van ‘strong black 

woman’. Deze vrouwen zagen zichzelf als sterk en onafhankelijk en zochten geen hulp. Ze 

geloven dat ze moeten omgaan met hun seksuele victimisatie op zichzelf. Dit zou men hier 

dus kunnen plaatsen onder de dimensie vermijdingsstrategie. Zelfverwijt was ook een vorm 

van internalizing coping dat werd teruggevonden in deze studie.
142

 Dit zou men kunnen 

categoriseren als emotiegeoriënteerde copingstrategie. Zoals u merkt liggen 

emotiegeoriënteerde copingstrategieën en vermijdingsstrategieën dichtbij elkaar en is het een 

subjectief gegeven waar men categoriseert.  

  

De studie van McDavitt et.al.
143

 over de strategieën die homoseksuele jongens hanteren om 

om te gaan met heteroseksisme resulteerde in een vijftal dimensies van coping: 

1. Situatie-selectie strategieën: het benaderen (van positieve settings of personen) of 

vermijden (van negatieve, heteroseksistische settings of personen) van situaties op 

basis van hun geanticipeerde emotionele impact. Zo zochten bepaalde respondenten 

steun bij gelijkdenkende homoseksuele personen. 

2. Situatie- wijzigingsstrategieën: een poging tot het actief veranderen van de situatie 

omdat de omstandigheden onvermijdelijk waren, door  te passen (vb. het onderwerp 

van seksuele geaardheid vermijden) of te coveren (vb. seksuele oriëntatie niet 

blootgeven, zichtbaarheid minimaliseren) 
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3. Aandacht verleggen: focus verleggen naar niet-emotionele aspecten van een situatie of 

de aandacht niet vestigen op de onmiddellijke situatie in het algemeen (vb. selectief 

luisteren, provocaties negeren). 

4. Cognitieve veranderingsstrategieën: herinterpreteren van de situatie die resulteert in 

gewenste emoties, door bijvoorbeeld een bepaalde attitude te rationaliseren (vb. het 

vormt een deel van zijn/haar verwerkingsproces) of een zelfredzame houding aan te 

nemen door het gevoel van persoonlijke waarde te verhogen.  

5. Reactie modererende strategieën: gevoelens ventileren door erover te praten, via 

creatieve expressie, onderdrukking van emoties of middelengebruik… om zo de duur, 

intensiteit of kwaliteit van een emotionele ervaring te veranderen.  

De respondenten gebruikten één of meerdere van deze strategieën. Velen daarvan 

experimenteerden met verschillende copingstrategieën of namen verschillende houdingen aan, 

die waren gebaseerd op een aantal factoren, zoals: de particuliere vorm van heteroseksisme, 

de setting, de bron, de gevolgen van het gebruiken van een bepaalde strategie, enzovoort.
144

 

Deze vijf categorieën zou men weer kunnen onderbrengen in de drie dimensies die in deze 

thesis worden gebruikt als leidraad.  

 

Er is geen consensus over welke dimensies al dan niet mogen gecategoriseerd worden onder 

copingstrategieën. Carter en Stephens zien druggebruik niet als een copingstrategie omdat er 

geen empirisch bewijs is dat dit onderschrijft. Violanti, Marshall en Howe vinden dan 

cynisme niet echt een copingstrategie omdat het stress niet verlicht. Hier komt men dus in de 

discussie over wat een copingstrategie is en zoals hierboven te lezen is, wordt er in deze thesis 

van uitgegaan dat coping geen succesvolle afgeronde daad hoeft te zijn. Druggebruik,, 

alcoholisme, zelfverwijt, achterdocht, een boek lezen, muziek, enz… kunnen in het standpunt 

van de auteur gecategoriseerd worden in één van de dimensies van copingstrategieën (cf. 

supra 49, 5.2.). Sommigen noemen bepaalde van deze gedragingen/gevoelens/gedachten 

maladaptive coping. Band en Manuele hebben het hier over depressie en alcoholisme. Steun 

zoeken wordt dan als een adaptive copingstrategie gezien. Deze discussie over wat al dan niet 

een aangepaste en goede copingstrategie is zou ons te ver wijden. Dit is immers zeer 

subjectief en als onderzoekende studente dien ik een objectieve en professionele houding aan 

te nemen.  
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Rabe-Hemp kwam in zijn studie naar de ervaringen van politievrouwen met werkgerelateerde 

obstakels tot een zestal copingstrategieën:  

1. Accepteren van de onderverdeling/segregatie in vrouwelijke, papierwerkgedomineerde 

aspecten van de job aangaande kinderen, vrouwelijke slachtoffers of administratieve 

taken; 

2. Verhogen educatie om zo meer competitie te vormen voor potentiële en toekomstige 

posities; 

3. De gevaarlijke, mannelijke posities innemen (bv. terrorism task force, patrol officers, 

undercover narcotics officers). Deze respondenten meenden een hogere zelfwaarde en 

prestige te verkrijgen, maar liepen wel risico om geïsoleerd te geraken van de cultuur 

van het departement.  

4. Sociale steun zoeken bij familie, derden, kinderen;  

5. Seksueel niet vrij zijn door bijvoorbeeld te trouwen met een politieman. Deze kan 

eveneens sociale steun bieden;  

6. Contacten met anderen buiten de politie. Deze respondenten verklaarden een bepaalde 

identiteit en houding aan te nemen op het werk dat verschilt met die van in de 

privésfeer. Ze kunnen dan terugvallen op die anderen.
145

  

 

Samenvattend wordt er in deze thesis uitgegaan van drie vormen van coping: 

emotiegeoriënteerde coping, probleemgeoriënteerde coping en vermijdingsstrategieën. Wat 

daar precies allemaal kan onder vallen zal duidelijker worden in de resultaten, maar blijft 

natuurlijk een subjectief gegeven en voor discussie vatbaar.  

 

5.5. Concluderend  

 

Een eenduidige definiëring en classificatie van copingstrategieën bestaat niet. In deze scriptie 

wordt onder copingstrategieën een aantal reacties (in de vorm van gedachten, gevoelens en 

acties) verstaan die een individu aanwendt om om te gaan met fysieke, emotionele en/of 

psychische last dat gerelateerd is aan stressvolle/problematische situaties in het dagelijkse 

leven. Dit impliceert dat dergelijke mechanismen zowel uit gedachten, gevoelens als 

gedragingen kunnen bestaan en dat vooral individuele persoonlijkheidskenmerken bepalend 

zijn voor het al dan niet hanteren ervan. Niettemin is dit steeds contextgebonden.  
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Een copingstrategie is succesvol wanneer de ongewenste last erdoor wordt verminderd en 

wanneer het bijdraagt tot meer langdurige gevolgen van psychologisch welbevinden 

  

In deze thesis wordt gefocust op werkgerelateerde barrières die politievrouwen ervaren, en 

niet op levensgebeurtenissen in de privésfeer om zo het onderzoek af te bakenen.  

 

Copingstrategieën worden niet gehanteerd vanuit het luchtledige. Verschillende factoren 

kunnen het al dan niet hanteren van copingstrategieën bepalen, en de keuze tevens 

beïnvloeden. Zowel de context als individuele factoren dienen in rekenschap genomen te 

worden.  

 

Als raamwerk voor deze thesis wordt coping geclassificeerd volgens drie strategieën: 

emotiegeoriënteerde copingstrategieën, probleemgeoriënteerde copingstrategieën en 

vermijdingsstrategieën. Het is belangrijk in te zien dat deze nogmaals uiteenvallen in 

verschillende elementen en dat dit een subjectief gegeven is. Het zoeken van steun, 

zelfverwijt en het zoeken van advies worden bijvoorbeeld gecategoriseerd onder 

emotiegeoriënteerde copingstrategieën. Onder vermijdingsstrategieën wordt dan bijvoorbeeld 

alcohol, het negeren of het weglachen van het probleem verstaan. Voor 

probleemgeoriënteerde copingstrategieën is dat dan bijvoorbeeld alternatieven zoeken, 

overplaatsing vragen, klacht indienen of de persoon confronteren. Er is geen consensus over 

welke dimensies en subdimensies er al dan niet mogen gecategoriseerd worden onder coping.  

Schema: Coping 

 

 

 

  

                APPRAISAL 

PRIMARY                SECONDARY  

Is de situatie                         Wil en ga ik  

belastend                              ermee 

of storend?                     omgaan?  

COPING 

Emotiegeoriënteerde coping 

Probleemgeoriënteerde coping 

Vermijdingsstrategie 

 

Ja Ja 

Context Poging  Proces 
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Deel II: Methodologisch luik 

 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Het politiebestel kan wel als meest zichtbare schakel van de strafrechtsbedeling beschouwd 

worden aangezien het als eerste niveau van de strafrechtspiramide functioneert en vaak in de 

publieke belangstelling staat (media, televisie, kranten, ...).
146

 In dit empirisch (kwalitatief) 

onderzoek staan bestaande barrières centraal waarmee politievrouwen te maken krijgen 

gedurende hun carrière. Daarbij werd exclusief gefocust op barrières die gerelateerd zijn aan 

de werksfeer en niet de privésfeer, ook al hebben beiden effect op elkaar. Naast de barrières 

vormen de al dan niet gehanteerde copingstrategieën de basisfocus van deze thesis. Hierover 

bestaan er wel wat Angelsaksische studies, maar deze focussen veelal op stress op het werk. 

In de nationale literatuur werd zelfs geen enkele studie terug gevonden dat zich focuste op 

politievrouwen en copingstrategieën. Veelal worden ook politiemannen onderzocht en meer 

bepaald hun attitudes ten aanzien van politievrouwen.  

 

Voor dit soort onderwerp leek het logisch om gebruik te maken van kwalitatief onderzoek, 

daar het een onderwerp betreft dat dient besproken te worden. Het situeert zich dan ook meer 

op het psychologische niveau, waarbij de onderzoeker professioneel de ervaringen en 

gedachten van deze politievrouwen bevroeg. Er werd om die reden geopteerd voor een 

kwalitatief onderzoeksdesign met het semi-gestructureerd interview als onderzoeksstrategie. 

Het interview is immers aangewezen om data te verzamelen wanneer men iets wilt te weten 

komen over attitudes, opinies of kennis.
147

 Aan de hand van open vragen werd getracht om de 

ervaringen van politievrouwen met werkgerelateerde barrières te onderzoeken en de al dan 

niet gehanteerde copingstrategieën. Kwalitatief onderzoek wil uiteindelijk de werkelijkheid 

begrijpen en dit vanuit het actorperspectief (cf. verstehen of interpretatieve benadering).
148
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In de volgende punten wordt verder uitgelegd waarom kwalitatief onderzoek de voorkeur 

genoot, welk onderzoeksstrategie hiervoor werd gehanteerd, hoe de populatie werd 

geselecteerd en gerekruteerd, de steekproef, de sterktes en zwaktes van dit empirisch 

onderzoek, de voorbereidingen en aanpak van de interviews, de dataverwerking en –analyse 

en tenslotte de ethische aspecten. 

 

Hoofdstuk 2. Kwalitatief empirisch onderzoek 

 

“Qualitative data are sexy”.
149

 

Een hele tijd geleden woedde er een methodestrijd binnen de sociale wetenschappen tussen 

kwantitatieve methoden en kwalitatieve methoden, dat vaak gepaard ging met discussies en 

verwijten heen en weer. Ondertussen wordt aangenomen dat beide methoden hun sterktes 

hebben en dat ze complementair kunnen zijn.
150

 

 

2.1. Eigenschappen kwalitatief onderzoek 

 

Kwalitatieve onderzoeksmethoden kenden een stijgende populariteit in de jaren 90 in 

verschillende sociale wetenschappen, daar het een meer allesomvattend beeld geeft over het 

bestudeerde subject. Dergelijk onderzoek reflecteert volgens Denzin en Lincoln een veelzijdig 

perspectief, dat het subject op een interpretatieve en natuurlijke manier benadert. De 

onderzoekers dienen dan de gedeelde meningen van de sociale geobserveerde wereld te 

begrijpen.
151

 Kwantitatief onderzoek is eveneens gefocust op de mening van het individu, 

maar kwalitatief onderzoek gaat dieper. De nadruk ligt immers op het verstehen of het 

begrijpen van het individu in de natuurlijke setting (cf. insiders view), die als een 
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knowledgeable agent wordt beschouwd.
152

 Kwantitatief onderzoek is eerder gericht op 

generalisatie en gefocust op de breedte.
153

  

 

2.1.1. Troeven of sterktes 

Kwalitatief onderzoek haalt haar kracht uit het diepgaande, flexibele en open karakter. De 

kans op doorvragen (probing) en de mogelijkheid om non-verbale gedragingen te observeren 

vormen hierbij ook een troef. De onderzoeker wenst zich zoveel mogelijk in de leefwereld 

van de respondent te stellen en wil vanuit dit actorperspectief tot antwoorden komen.
154

 

 

2.1.2. Gevaren of zwaktes 

Elke onderzoeksmethode heeft ook nadelen en bij kwalitatief onderzoek is dat onder andere 

de beperkte generaliseerbaarheid van de resultaten en het ongestructureerd karakter ervan. Bij 

de gegevensverzameling wordt immers elke vorm van voorstructurering vermeden. 

Verder schuilt er bij kwalitatief onderzoek het gevaar van going native, dat wil zeggen dat de 

onderzoeker te veel aandacht hecht aan het innemen van de positie van de respondent.
155

 

 

2.2.  Kwaliteitscriteria 

 

Als onderzoeker is het ook belangrijk om de kwaliteitscriteria van empirisch onderzoek voor 

ogen te houden. De betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zijn daarbij de 

belangrijkste. Hierbij geldt de regel dat een onderzoek niet valide kan zijn, wanneer het niet 

betrouwbaar is.
156
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2.2.1.  Betrouwbaarheid 

De interne betrouwbaarheid of stabiliteit van verschillende metingen van hetzelfde fenomeen 

gaat om de mate waarin andere onderzoekers tot dezelfde conclusies zouden komen op basis 

van dezelfde data. De externe betrouwbaarheid of reproduceerbaarheid betreft de vraag of 

men tot dezelfde conclusies zou komen op basis van nieuwe data, verzameld in een nieuw 

onderzoek, die wel hetzelfde fenomeen beschrijven. Dit is natuurlijk veel problematischer bij 

kwalitatief onderzoek dan bij een experiment bijvoorbeeld aangezien elke concrete interactie 

uniek is en niet perfect reproduceerbaar is. Om dit toch te kunnen bereiken dient men zoveel 

mogelijk informatie te geven over het onderzoek. Ook dit gegeven is zeer moeilijk te toetsen 

in dit kleinschalig onderzoek, maar er werd wel zo helder en volledig mogelijk gerapporteerd 

over de methodologische keuzes om die betrouwbaarheid na te streven.  

 

2.2.2. Validiteit 

Naast de betrouwbaarheid vormt de validiteit ook een belangrijk kwaliteitscriterium, en ook 

dit kan onderverdeeld worden in interne en externe validiteit. De interne validiteit gaat om de 

waarheidswaarde van de uitspraken en de externe validiteit gaat om het feit dat er een zekere 

generalisering mogelijk moet zijn (naar een andere case bijvoorbeeld). Met andere woorden 

moet de onderzoeker gemeten hebben wat hij/zij beoogde te meten. Dit werd ook in de mate 

van het mogelijke nagestreefd in dit thesisonderzoek.  

 

Om de kwaliteit van het kwalitatief onderzoek te verbeteren kan men in casu gebruik maken 

van member validation of member check om de interne validiteit te verhogen. De 

onderzoekssubjecten hebben immers de kans gekregen om feedback te geven over de 

resultaten. Verder werd ook steeds gebruik gemaakt van een lichtere vorm van peer 

debriefing, daar de promotor haar informele feedback in rekenschap werd gebracht. De 

methodologische keuzes werden eveneens voldoende beschreven zodat dit de 

betrouwbaarheid verhoogt. Dit wordt ook wel een auditspoor genoemd.
157
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2.3. Kwalitatief onderzoek als onderzoeksmethode 

  

Kwalitatief onderzoek genoot de voorkeur in deze thesis omwille van de hierboven 

beschreven eigenschappen. Daarbij werd eveneens met de hierboven vermelde voor- en 

nadelen en de kwaliteitscriteria rekening gehouden.  

Het was immers de opzet om de meningen en zienswijzen van de respondenten zelf te 

achterhalen omtrent enkele topics zoals diversiteit, barrières, de COP-visie, 

selectieprocedures, de politiecultuur, de politiestructuur, enzovoort. Om zo een antwoord te 

vinden op de centrale onderzoeksvragen. Het is niet de bedoeling de resultaten te 

generaliseren, zoals in kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek legt de focus op het 

sociaal gestructureerd karakter en de eigenheid van de setting, in casu het politiebestel, waarin 

de actor opereert.  

 

Deze elementen werden even aangehaald om aan te tonen dat de onderzoekster wel degelijk 

bezig is met de kwaliteitsvereisten en de potentiële valkuilen verbonden aan dit empirisch 

onderzoek. In het volgende deel wordt dieper ingegaan op het onderzoeksinstrument en de 

gerelateerde voor- en nadelen. 

 

Hoofdstuk 3. Onderzoeksinstrument:  

het semi-gestructureerd interview 

 

“Interviewing is rather like a marriage: everybody knows what it is, an awful lot of people do 

it, and yet behind each closed front door there is a world of secrets.”
158

 

 

Deze quote van Oakley toont aan dat het interview als onderzoeksstrategie niet zo eenvoudig 

is als dat het eruit ziet. Interviewers moeten zich, net zoals bij andere onderzoeksstrategieën, 

continu bewust zijn van de implicaties, nadelen en problemen dat het interviewen met zich 

mee kan brengen. Zowel bij het opstellen van een vragenprotocol, tijdens het interview zelf, 

als tijdens de dataverwerkingen en rapportage kan de onderzoeker met potentiële vragen 

geconfronteerd worden.  

 

                                                           
158

 DENZIN, N.K. en LINCOLN, Y.S., Collecting and interpreting qualitative materials, Thousand Oaks, SAGE 

Publications, 2003,  99. 



 

 

61 

Het interview wordt veel gebruikt in kwalitatief onderzoek, daar het wordt gezien als het 

meest gebruikte en krachtigste instrument om mensen te begrijpen. Sommigen spreken in dit 

verband over the interview society. Het kwalitatieve interview probeert zoveel mogelijk het 

referentiekader van de geïnterviewde te respecteren.
159

 

 

3.1. Het semi-gestructureerd interview met vragenprotocol 

 

Men kan op verschillende manieren interviewen, maar het meest gebruikte is het individuele, 

face-to-face interview, wat in dit onderzoek werd gebruikt. Het interview is echter geen 

neutraal middel om data te verzamelen, maar wel actieve interacties tussen twee of meerdere 

mensen die resulteren in onderhandeld en contextgebaseerde resultaten.
160

 

 

Er bestaan grosso modo twee types van interviews: gestructureerd en niet-gestructureerd. In 

deze thesis werd geopteerd voor het semi-gestructureerd interview daar gebruik wordt 

gemaakt van een vragenprotocol. Vooraf werd een lijst met topics en bijhorende vragen 

opgemaakt die als leidraad zullen dienen tijdens de interviews. Het betreft volgende topics:  

1. Selectieproeven  

2. Opleiding en doorstroommogelijkheden 

3. Werkveld 

4. Gezag en ambitie 

5. Barrières en copingstrategieën 

6. Diversiteit 

7. Politiecultuur 

8. Algemene stellingen  

Deze topics en bijhorende vragen zijn flexibel en aanpasbaar, daar tijdens de interviews 

duidelijk werd dat er bepaalde vragen ontbraken of (sub)topics zoals de COP-visie en de 

samenhang met de respectloze houding van burgers ten aanzien van de politie. Verder werd 

ook naar tips gevraagd bij de respondenten voor politievrouwen en de theorie van Kanter 

werd eveneens explicieter bevraagd. De vraag: ‘hoe ziet u uw functie als politieambtenaar’ 

werd geschrapt en de stelling ‘de politiecultuur en de politiestructuur zijn beide determinanten 

voor het feit dat politievrouwen in de minderheid zijn’ werd omgevormd tot vragen tijdens het 

                                                           
159

 DECORTE, T. en ZAITCH, D., Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 

2009, 206. 

160
 DENZIN, N.K. en LINCOLN, Y.S., Collecting and interpreting qualitative materials, Thousand Oaks, SAGE 

Publications, 2003, 61-62. 



 

 

62 

interview zelf. Dit is meteen ook een voordeel aan kwalitatief onderzoek: het flexibele 

karakter ervan (cf. supra 58, 2.1.1).  

 

Aanvankelijk werden er drie vragenprotocollen opgesteld met enkele verschillen naargelang 

de respondent haar graad. Al snel werd echter duidelijk dat er niet klampvastig werd 

vastgehouden aan de volgorde en de geformuleerde vragen in het protocol, maar dat dit eerder 

spontaan en ongestructureerd verliep. De structuur en de volgorde van de vragen werd immers 

mede bepaald door de respondenten, zonder het interview een kunstmatig karakter te geven. 

Het is immers belangrijk om een zo spontaan mogelijke indruk te geven zodat de respondent 

in alle vrijheid en vertrouwelijkheid het gesprek ervaart. Het flexibele karakter van deze vorm 

van interviewen is een groot pluspunt. Daarnaast kan de interviewer ook rijkelijk gebruik 

maken van probing of doorvragen, wat tot meer data en diepgaandere informatie en dus 

kennis kan leiden.  

 

Er werd wel steeds begonnen met openingsvragen en inleidende vragen. Vervolgens werd 

overgegaan naar meer specifieke vragen om zo tot de kern van het onderzoek te geraken met 

de centrale onderzoeksvragen voor ogen. Tenslotte werd steeds afgerond met enkele 

stellingen om de consistentie en betrouwbaarheid na te gaan van de antwoorden van de 

respondenten, of met andere woorden enige contradictie te detecteren. Er werd telkens 

afgesloten met de vraag of de respondent nog iets wenste toe te voegen.
161

 

 

3.2. Valkuilen bij het interview  

 

Zoals hierboven reeds vermeld bestaan er enkele potentiële valkuilen bij het interview, 

waaronder going native. Als onderzoeker dient men er zich van te behoeden om teveel de 

positie van de geïnterviewde in te nemen. Men dient professioneel te blijven en het juiste 

evenwicht te vinden. Het is natuurlijk zo dat interviews nooit op een neutrale manier 

plaatsvinden, maar wel in een context van wederzijdse, meestal onuitgesproken 

verwachtingen, die een invloed hebben op de informatie-uitwisseling.  

  

Verder kan de interviewer een impact hebben op het verloop van het gesprek, ook wel 

contaminatie genoemd. Deze zijn onvermijdelijk, maar wel te beïnvloeden.  
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Suggestieve vragen dienen eveneens vermeden te worden, maar dit bleek wel geen 

eenvoudige opgave te zijn in de interviews.  

 

Een laatste potentiële valkuil is het gevaar van het uitweiden. Het is belangrijk als 

onderzoeker zoveel mogelijk de doelstelling van het onderzoek voor ogen te houden en bij de 

topics te blijven. Dit dient natuurlijk in evenwicht gebracht te worden met de vereiste van een 

spontane en ontspannen sfeer te creëren bij het interview zodat de respondenten zich op hun 

gemak voelen.
162

  

 

Ook met deze potentiële gevaren wordt rekening gehouden gedurende de interviews en de 

dataverwerking en rapportage.  

 

Hoofdstuk 4. Onderzoekspopulatie 

 

Zoals hierboven reeds vermeld staan in kwalitatief onderzoek de onderzoeksobjecten en hun 

betekenisgeving in de natuurlijke setting centraal. Aanvankelijk was het de bedoeling vooral 

politievrouwen uit het Gentse te rekruteren als respondenten, maar omwille van 

omstandigheden was dit niet mogelijk. In het begin werd de stagemeester gecontacteerd in het 

Gentse, maar daar was weinig respons van. Toen werd besloten om naar verschillende 

korpsen te mailen uit verschillende steden en gemeentes, wat direct het voordeel gaf dat de 

onderzoekspopulatie gevarieerd werd. De respondenten bevinden zich wel in Vlaanderen 

(Gent, Kruibeke-Temse, Berlare-Zele, Antwerpen) en Brussel (Grimbergen). De variatie in de 

onderzoekspopulatie is tevens een sterkte te noemen omdat korpsen verschillen van elkaar. 

Mochten alle respondenten uit eenzelfde korps komen dan kan het zijn dat deze elkaar 

beïnvloeden en dan wordt de potentiële invloed van de politiestructuur en politiecultuur 

onvoldoende gemeten. De politievrouwen zijn werkzaam in verschillende politiekorpsen met 

waarschijnlijk een andere politiecultuur en -structuur.  

 

Er werden maar enkele uitsluitingcriteria gehanteerd. De politievrouwen dienen effectief in 

dienst te zijn. Kandidaten werden dus niet worden opgenomen in de onderzoekspopulatie, 

noch CALog-leden, noch gepensioneerde politievrouwen.  
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Verder werd er geprobeerd om zoveel mogelijk variatie te zoeken in de graden en functies om 

zo hopelijk trends en verschillen te kunnen detecteren. In totaal zijn er vier inspecteurs, twee 

hoofdinspecteurs, vier commissarissen en één hoofdcommissaris.  

 

Het was de ambitie om de nieuwe commissaris-generaal Catherine De Bolle te bevragen, al 

dan niet face-to-face, daar zij een zeer informatierijke respondent werd geacht voor dit 

onderwerp door haar functie als eerste vrouwelijke commissaris-generaal van België. Jammer 

genoeg werd dit niet waargemaakt wegens non-respons. Het was op zich al geen evidentie om 

politievrouwen in hogere graden en functies te bereiken, vermits zij enorm in de minderheid 

zijn in het Belgisch politiebestel (cf. supra 16, 1.5.). Uiteindelijk was hoofdcommissaris de 

hoogste graad die werd bereikt door de onderzoeker in de interviews.  

 

Hoofdstuk 5. Steekproef 

 

De steekproef in dit kwalitatief empirisch onderzoek vormt eigenlijk een combinatie tussen de 

pragmatische en doelgerichte steekproef. De respondenten werden niet op aselecte wijze 

geselecteerd, maar wel gescreend op specifieke kenmerken. De steekproef is niet omvangrijk 

gezien het beperkte tijdskader van een masterproefonderzoek, dus is het des te belangrijker zo 

waardevol mogelijk respondenten te selecteren die zeker en vast een mening hebben 

betreffende het onderwerp. Om die reden was het de ambitie om Catherine De Bolle op één of 

andere manier te kunnen bevragen, aangezien zij wel een sleutelfiguur kan genoemd worden 

voor dit onderwerp, maar die ambitie werd gefnuikt.  

 

Aanvankelijk was het de bedoeling om via gate-keepers aan potentiële respondenten te 

geraken, namelijk via mijn stagemeester van de dienst HRM in het commissariaat Gent-West. 

Dit viel uiteindelijk wat tegen en daarom werden via andere bronnen naar potentiële 

respondenten gezocht. Via informele kanalen, zoals oproepen op facebook, een oproep op de 

facebook-pagina van womenpol, via kennissen en vrienden (waaronder mannelijke 

politiefunctionarissen) werden respondenten gerekruteerd. Daarnaast werden ook mails 

gestuurd naar verschillende politiekorpsen zoals Zele, Wondelgem, Evergem, Meetjesland, 

enzovoort. Soms werden via deze contacten dan andere potentiële respondenten voorgesteld. 

 

Zoals eerder gezegd werden enkele uitsluitingscriteria opgesteld, wat veronderstelt dat het om 

een doelgerichte steekproef (purposive sampling) gaat. De steekproef in deze thesis kan echter 

ook gecategoriseerd worden als een pragmatische steekproef (convenience sampling). 
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Dergelijke steekproeven worden vaak gekozen in kleinschalig thesisonderzoek. De cases 

worden dan gekozen op basis van pragmatische gronden zoals de nabijheid van het 

politiekorps, de stageplaats, kennissen, extra interesse van de onderzoeker, enzovoort.
163

 

 

In kwalitatief onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de steekproeftrekking stopt van zodra 

theoretische saturatie is bereikt. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe relevante data gevonden 

worden en dat alle categorieën volledig werden uitgewerkt in al haar dimensies en variaties. 

Dit is op voorhand niet geweten door de onderzoeker. Niemand kan dus concreet zeggen hoe 

groot een kwalitatieve steekproef moet zijn.
164

 Verzamelen van data tot het punt van saturatie 

wordt bereikt is normaal de norm in wetenschappelijk onderzoek, maar onhaalbaar voor een 

bescheiden empirisch onderzoek als deze met elf respondenten.  

 

Hoofdstuk 6. Aanpak en verloop interviews 

 

Voordat de interviews plaatsvonden werden de respondenten meermaals gecontacteerd via 

mail of telefoon. Eerst en vooral werden ze gecontacteerd met een contactformulier waar 

meer informatie te vinden was over het thesisonderzoek en de gegevens van de onderzoeker. 

Na hun goedkeuring werden vervolgens een datum en tijdstip bepaald in overleg met de 

respondent. Daarna werd het formulier met informed consent doorgemaild zodat de 

respondenten dit op voorhand rustig konden lezen. Dergelijk formulier werd ook steeds 

meegenomen naar het interview zelf. 

 

Hierboven werden al reeds verschillende potentiële valkuilen en nadelen uitgelicht die 

verbonden zijn aan kwalitatief onderzoek en meer specifiek aan het semi-gestructureerd 

interview als onderzoeksmethode. Bij de aanpak van het interview is het verder nog 

belangrijk om als interviewer de juiste houding aan te nemen. Hij/zij dient vriendelijk te zijn 

en een ontspannen sfeer te creëren en te behouden. Daarbij moet men er zich als onderzoeker 

wel van behoeden om in een “echte” conversatie te geraken, waarin hij/zij ook antwoordt op 
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de vragen van de respondenten. Dit dient voorkomen te worden. Daarnaast is ook het 

taalgebruik belangrijk.
165

  

Met deze elementen werd eveneens rekening worden gehouden in het afnemen van de 

interviews. Het is belangrijk als onderzoeker stil te staan bij de mogelijke valkuilen en 

gebreken die onvermijdelijk zijn bij het interviewen. Data spreekt niet voor zich en de 

onderzoeker kan niet volledig neutraal en onzichtbaar zijn. Van Maanen noemt het 

‘confessional style’, wat erop neer komt dat de onderzoeker eerlijk en open dient te zijn over 

de gebreken in zijn/haar onderzoek. Dit zal de validiteit van het onderzoek enkel ten goede 

komen.
166

 

 

De interviews werden opgenomen met een dictafoon. Deze gegevens werden onmiddellijk 

erna of enkele dagen later letterlijk uitgetypt, aangezien bepaalde woorden van de respondent 

werden geciteerd bij de rapportering van de resultaten. Daarbij werden ook bijkomende 

aantekeningen gemaakt om onder andere non-verbale aspecten te registreren, bijkomende 

vragen te noteren,… De transcripties werden zo snel als mogelijk uitgetypt omdat het 

interview dan nog vers in het geheugen zit. Na een interview werden ook soms bijkomende 

opmerkingen genoteerd van vb. off-record woorden van de respondent of eigen bedenkingen. 

Verder was dit ook een handig moment om de waarde van de vragen en topics in het 

vragenprotocol na te gaan en eventueel wijzigingen aan te brengen. Een karakteristiek van 

kwalitatief onderzoek is immers de flexibiliteit waarbij de dataverzameling en -analyse elkaar 

cyclisch-interactief kunnen afwisselen.
167

 

 

Het probleem van impression management dient men echter wel te onderkennen. Het is 

immers zo dat antwoorden van respondenten niet mogen beschouwd worden als 

wetenschappelijke statements of waarheden.
168

 

 

Goed kwalitatief interviewen is een hard, creatief en actief werk dat zowel sociale als 

intellectuele vaardigheden vraagt van de onderzoeker. Veel voorbereiding en planning zijn 

een must. Verder dient de kwalitatieve interviewer ook heel aandachtig te zijn tijdens het 
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interview en spontaan te kunnen doorvragen en dergelijke. Dit moet hij/zij snel, effectief en 

coherent doen zodat dit consistent is met de onderzoeksvragen. De onderzoekers moeten 

ervoor zorgen dat de onderzoeksvragen daadwerkelijk kunnen beantwoord worden en 

relevante data uit de bus komt. Dit dient allemaal plaats te vinden in een zo spontaan en 

vertrouwelijk mogelijke omgeving.
169

 

 

Hoofdstuk 7. Dataverwerking en analyse  

 

Bij de dataverwerking geldt hetzelfde als bij de dataverzameling (cf. supra 66, confessional 

style). Het is van wezenlijk belang voor de validiteit van het onderzoek om voldoende stil te 

staan bij elke stap die wordt gezet in het empirisch onderzoek en deze ook correct weer te 

geven als onderzoeker. De onderzoeker heeft immers een immense invloed op de manier 

waarop de data wordt verwerkt en gepresenteerd.
170

 

 

Na de interviews wordt men als onderzoeker geconfronteerd met een hoop informatie om te 

verwerken. Daarom dien je een systeem te vinden om doorheen al deze data te ploegen door 

bepaalde elementen in categorieën onder te brengen of te coderen. De centrale idee bij 

coderen is dat de onderzoeker systematisch en consistent categorieën aanbrengt voor de data 

in onder te verdelen, zoals hoofdstukken en titels in een boek. Als onderzoeker dient men met 

andere woorden de data eerst te sorteren en te ordenen alvorens ze te interpreteren. Dit kan 

manueel gedaan worden, maar ook met speciale computerprogramma’s zoals NUD*IST, 

Ethnograph, enzovoort.
171

 

 

In deze thesis werden in de eerste plaats de interviews zo snel mogelijk uitgetypt en daarbij 

vond al een eerste interpretatie plaats, wat het cyclisch interactief karakter benadrukt van de 

dataverwerking. De codering gebeurde hierbij ook handmatig. Elk interview werd 

afzonderlijk uitgetypt, gelezen, geïnterpreteerd en gecodeerd volgens de hierboven reeds 

vermelde topics. Al doende kwam de onderzoeker uiteindelijk tot een 40tal pagina’s met de 

verschillende topics en bijhorende citaten en opmerkingen. Vervolgens werden trends, 

gelijkenissen en verschillen gedetecteerd om uiteindelijk in de rapportage te verwerken.  
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Zowel bij de dataverzameling, data-analyse en de rapportage werd het woordgebruik van de 

respondenten gerespecteerd om zo de kans op betekeniswijziging te minimaliseren. 

 

Hoofdstuk 8. Ethische aspecten 

 

Ethische aspecten in kwalitatief onderzoek worden traditioneel gelijkgeschakeld aan drie 

aspecten, zijnde:  

a. Informed consent: het verkrijgen van participatie door het subject nadat die 

voorzichtig en vertrouwelijk werd geïnformeerd over het doel van het 

onderzoek en andere aspecten; 

b. Right to privacy: het beschermen van de identiteit(en) van de respondent(en); 

c. Protection from harm: het vermijden van psychische, fysische of emotionele 

schade. 

Geen enkele wetenschapper zou deze drie ethische overwegingen over het hoofd mogen zien.  

Naast deze universeel aanvaardde ethische overwegingen zijn er nog andere elementen 

waarmee de onderzoeker rekening moet houden, zoals het gebruik van bandopnames, de mate 

van betrokkenheid van de interviewer bij de groep die wordt bestudeerd, enzovoort.
172

 

  

Onderzoekers kunnen een houvast vinden in volgende algemene richtlijnen (code of ethics):  

1. Informed consent: onderzoekssubjecten hebben het recht om geïnformeerd te worden 

over de aard, opzet en gevolgen van de studie. Men dient respect te tonen voor de 

menselijke vrijheid die twee elementen omvat:  

o Subjecten moeten vrijwillig kunnen instemmen tot participatie aan het 

onderzoek, dat wil zeggen zonder één of andere vorm van fysieke of 

psychologische dwang; 

o Hun akkoord moet gebaseerd zijn op volledige en open informatie.  

2. Deception: in het verkrijgen van informed consent dient de onderzoeker volgens de 

social science codes of ethics misleiding te vermijden. Het opzettelijk onjuist 

voorstellen van zaken is moreel onaanvaardbaar. Dit blijkt echter geen evidentie te 

zijn, daar de onderzoeker vooral op zoek is naar het genereren van kennis. Een 

psycholoog kan bijvoorbeeld soms informatie niet verkrijgen zonder een klein beetje 
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te misleiden. De standaard oplossing hiervoor is om hierover achteraf expliciet te zijn 

in de feedback.  

3. Privacy and confidentiality: het beschermen van de identiteit van de respondenten 

alsook de locaties is uitermate belangrijk. Anonimiteit moet een continu overweging 

vormen van de onderzoeker tijdens zijn/haar studie. Schade aan de 

onderzoekssubjecten moet vermeden worden. Waterdichte vertrouwelijkheid is echter 

onmogelijk. Pseudoniemen lijken bijvoorbeeld vaak herkend te worden door insiders 

4. Accuracy: de onderzoeker dient accurate data te verkrijgen. Dit houdt onder andere in 

dat de onderzoeker niet willekeurig informatie mag weglaten. Het zou onethisch en 

onwetenschappelijk zijn. Data dat intern en extern valide is, is een kern van de empirie 

en de moraliteit.
173

 

 

Het interview als onderzoeksmethode is niet alleen intellectueel, praktisch en sociaal 

ingewikkeld, maar ook ethisch en als onderzoeker moet men zich hiervan bewust zijn.  

  

Hoofdstuk 9. Conclusie 

 

Een kwalitatieve empirische onderzoeksmethode met het semi-gestructureerd interview als 

instrument werd in deze thesis gehanteerd daar de politievrouwen als knowledgeable agents 

worden beschouwd en bestudeerd.
174

 Kwalitatief onderzoek reflecteert immers een veelzijdig 

perspectief dat het subject op een interpretatieve en natuurlijke manier benadert.
175

 

 

De opinie en ervaringen van de respondenten staan centraal rondom twee centrale 

onderwerpen: barrières en copingstrategieën. Daarnaast werden gerelateerde concepten 

bevraagd in de interviews, zoals diversiteit, de theorie van Kanter, het glazen plafond principe 

en de COP-visie, om zo goed mogelijk de respondenten hun ervaring te begrijpen. In het 

kwalitatief onderzoeksdesign staat immers het verstehen of de interpretatieve benadering 
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centraal.
176

 Hiernaar werd gepeild in semi-gestructureerde interviews met behulp van een 

vragenprotocol dat louter als leidraad diende.
177

 

 

De uitsluitingscriteria van de onderzoekspopulatie werd gerespecteerd en de steekproef in dit 

kleinschalig empirisch onderzoek bestond uit een combinatie tussen pragmatische en 

doelgerichte steekproef.
178

 De respondenten werden gescreend op specifieke kenmerken door 

de doelstelling van het onderzoek voor ogen te houden en eveneens op praktische elementen 

zoals nabijheid, kennissen, enzovoort.  

Er werden in totaal elf interviews afgenomen waarbij zoveel mogelijk homogeniteit werd 

vermeden. Het betreft verschillende soorten respondenten met verschillende graden en 

diensten uit meerdere politiezones.  

 

De onderzoeker was zich bij het empirisch onderzoek steeds bewust van de potentiële 

valkuilen die achter elke stap kunnen schuilen en heeft hier eerlijk en open over gereflecteerd 

(cf. confessional style).
179

 

De sterktes van kwalitatief onderzoek werden duidelijk en nuttig gehanteerd zoals het 

flexibele, open en diepgaand karakter van het kwalitatief onderzoeksdesign. De vragen 

konden steeds worden aangepast en verbeterd, er werd zeer vaak doorgevraagd en er werd 

eveneens gelet op non-verbale gedragingen. Desalniettemin is de onderzoeker er zich van 

bewust dat de resultaten slecht een beperkte generaliseerbaarheid hebben en dat er plots een 

heleboel informatie verkregen werd waarin nog structuur diende aangebracht te worden via 

transcripties en codering.
180

 De dataverwerking en -analyse gebeurde volledig manueel, ook al 

had de onderzoeker weet van de bestaande programma’s zoals NUD*IST.   

Hierbij werd het cyclisch-interactief karakter
181

 toegepast daar de dataverzameling en -

analyse elkaar afwisselden. Na elk uitgetypt interview vond immers een eerste interpretatie 

plaats die dan weer voeding gaf voor de vragen in het volgende interview.  
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Tijdens de interviews werd verder het gevaar van going native succesvol vermeden. De 

onderzoeker trachtte steeds een zo objectief en professioneel mogelijke houding aan te nemen, 

met de doelstelling van het onderzoek steeds voor ogen.  

Het gevaar van contaminatie was daarentegen veel moeilijker tegen te houden, daar de 

onderzoeker zichzelf vaak heeft moeten remmen in het teveel bijvragen of doorvragen. 

Naarmate er meer interviews werden afgenomen leerde de onderzoeker dat het belangrijk is 

om de respondent te laten uitspreken en niet te snel een andere vraag te stellen.  

Suggestieve vragen werden soms wel gesteld tijdens het doorvragen omdat de onderzoeker 

diende te improviseren. Het is natuurlijk een masterproef waarbij er nog veel foutjes worden 

gemaakt en daar was en is de onderzoeker zich van bewust.  

Een laatste valkuil die werd ervaren was het probleem van het uitweiden door de respondent. 

Dit is één van de meest voorkomende valkuilen geweest in de interviews. De respondenten 

weken vaak uit over externe factoren zoals: relaties, zwangerschappen en de burger. Daarbij 

heeft de onderzoeker hen zoveel mogelijk laten uitpraten zonder hen te laten uitweiden, door 

onmiddellijk een gerelateerde vraag te stellen die ons weer dichter bij de kern bracht.
182

 

 

Bij iedere stap werden de ethische aspecten bewust voor ogen gehouden. Eerst en vooral 

werden de respondenten op vrijwillige basis gerekruteerd en vertrouwelijk geïnformeerd  

(informed consent). Verder werd hun anonimiteit gegarandeerd (right to privacy) en werd 

enige schade vermeden (protection from harm).
183

 

 

 

 

 

  

                                                           
182

 DECORTE, T. en ZAITCH, D., Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 

2009, 214-227. 

183
 FONTANA, A. en FREY, J.H., The Interview. From Structured Questions to Negotiated Text, 662. In: 

DENZIN, N.K. en LICOLN, Y.S., Handbook of Qualitative Research. Second Edition, Thousand Oaks, Sage 

Publications, 2000, 1047p. 



 

 

72 

Deel III: Resultaten 

 

De resultaten van het empirisch onderzoek worden in dit derde deel weergegeven aan de hand 

van een elftal topics. Hierin is geen hiërarchie of belangrijkheidcriterium gehanteerd 

naargelang de volgorde. Het volgt echter gewoon de logische rangorde van de vraagstellingen 

in het interview (cf. bijlage 5). Deze topics worden gestaafd met letterlijke citaten uit de 

interviews. Daarbij werden zoveel mogelijk (zonder te overdrijven) citaten gebruikt om een 

zo volledig en betrouwbaar mogelijk beeld te geven aan de lezer. De objectieve en kritische 

mening van de onderzoekster wordt logischerwijs ook weergegeven in de topics. De namen 

van de respondenten worden niet gepresenteerd om de anonimiteitgarantie te respecteren en 

dus zal gesproken worden van respondent 1-2-3-…-11. De graad, leeftijd en dienst van de 

geïnterviewde politievrouwen worden echter wel meegedeeld om de interpretatie zo correct 

mogelijk te laten verlopen door de lezer.  

Respondent Leeftijd Graad Dienst 

Respondent 1 42 Inspecteur Wijk-en onthaalteam 

Respondent 2 35 Hoofdinspecteur Federale gerechtelijke politie Brussel 

Respondent 3  Inspecteur Maatschappelijk rechercheur 

Respondent 4 31 Inspecteur  Interventiedienst 

Respondent 5 38 Hoofdcommissaris Korpschef  

Respondent 6 38 Commissaris Adjunct-directeur communicatie en 

informatiecommunicatie  

Respondent 7 50 Commissaris  Diensthoofd Interventie-Onthaal 

 

Respondent 8 31 Commissaris Dienst Lokale Recherche 

Respondent 9 57 Commissaris  Verbindingsambtenaar voor de 

politiediensten 

Respondent 10  33 Inspecteur Dienst Lokale Recherche 

Respondent 11 36 Hoofdinspecteur Dienst Lokale Recherche 

 

Bij de rapportage werd steeds rekening gehouden met de wil van de respondent om al dan niet 

bepaalde stukken te verwerken. Verder is het belangrijk in te zien dat de rapportage een 

eenzijdig beeld geeft omdat enkel politievrouwen werden geïnterviewd en niet hun 

mannelijke collega’s. Een studie waarin beide partijen aan het woord komen is dus wenselijk, 

maar was niet doenbaar in dit thesisonderzoek.  
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3.1. Ervaringen selectieproeven en opleiding 

 

Voor het merendeel van de geïnterviewden waren de selectieproeven wel al een tijdje 

geleden. De eerste proeven bleken het makkelijkst en de selectiecommissie of de mondelinge 

proef het moeilijkst. Verder bleek de selectie professioneler geworden. Nu zouden er volgens 

de respondenten geen ‘stomme’ of ‘rare’ vragen meer gesteld worden, wat bij sommigen wel 

het geval bleek te zijn vroeger.  

Citaat respondent 9: […]”Het verschil dat ik gemerkt heb voor die selectie voor deze job 5jaar 

geleden is dat die veel professioneler geworden is. Nu krijgen vrouwen de vragen die ze ook 

aan mannen stellen. …. Dus niet zo van die stomme vragen waarvan ge denkt: zouden ze dat 

ook aan een man gevraagd hebben.”[…].  

Citaat respondent 4: […]” Het enige is dat ze u zowat uit uw tent willen lokken. Dat ze vragen: 

‘wa als ge in een café zijt op interventie met mannen? Hoe ga je daarmee omgaan?’. Dat zijn 

zo wa vragen dat ze niet aan mannen gaan vragen denk ik.”[…].   

 

Volgens respondent 1 waren de proeven gebaseerd op wie je was en dus op de persoon of het 

karakter. Dit in tegenstelling tot respondent 4 die het gevoel had dat alles eerlijk verlopen was 

en dat ze naar de competenties keken. Beiden zijn inspecteurs maar respondent 1 is elf jaar 

ouder dan respondent 4, wat misschien een verklaring kan zijn voor deze contradictie. 

Ondertussen werd immers veel aangepast aan het selectiebeleid door de politiehervorming.  

Tenslotte zou volgens respondent 9 (commissaris) de standaard voor de selectie meer naar het 

COP-model moeten gaan en niet het repressieve of het crimefighting model.  

 

3.2. Ervaringen werkveld 

 

3.2.1. Contact met de burger 

Aanvankelijk lag de focus op de barrières of problemen waarmee politievrouwen worden 

geconfronteerd intern het politiebestel (selectie, collega’s, promotie, …), maar vanaf het 

eerste interview werd door de respondenten ingegaan op de visie van de burger over 

vrouwelijke politiefunctionarissen  

Citaat respondent 1: […]” Ik was een wandelende attractie hier in het dorp. Ik was de eerste 

politievrouw en als ik hier op straat liep waren het gelijk koeien die naar een passerende trein 

keken é. De eerste maand was dat zo wat ongemakkelijk, maar dat veranderde snel, ge leert de 

mensen kennen en zij u. Dus met de bevolking was dat zeker geen probleem, MAAR binnen het 

korps was dat wel allemaal een beetje anders geweest.”[…]. 
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Uit de interviews kan men afleiden dat politievrouwen vroeger nogal een rariteit waren voor 

de burger. Hierbij wens ik echter de opmerking te maken dat het interview vooral gericht was 

op negatieve attitudes, problemen of barrières en dat dit misschien wel van invloed kan 

geweest zijn. Er werd bijvoorbeeld niet gevraagd naar positieve anekdotes van de burger.  

 

Verder bleek uit het onderzoek dat een politievrouw ook in de seksuele sfeer kan geplaatst 

worden door de burger:  

Citaat respondent 3: […]”Toen stopten ze met vechten en dienen ene man zei zo: ‘awel met haar 

wil ik wel in de combi zitten’.”[…]. 

 

3.2.2. Kwaliteiten politieman vs. Politievrouw 

Voor deze subtopic werden vragen gesteld die peilen naar de politievrouwen hun visie over de 

kwaliteiten van politiemannen en -vrouwen en/of deze complementair zijn. Uit alle interviews 

bleek dat men de kwaliteiten van politiemannen en –vrouwen als complementair beschouwd 

zoals Manders
184

 poneert. Wanneer echter werd gevraagd of politievrouwen voor bepaalde 

taken beter of minder geschikt zijn, kreeg men een genuanceerder beeld. Zo werd vaak 

aangehaald dat vrouwen iets meer empathie hebben en meer communicatief zijn en dat 

politiemannen hun fysieke kracht hun troef is. Dit laatste wordt natuurlijk biologisch bepaald, 

maar er zijn uitzonderingen. Behalve respondent 11 was expliciet tegen de onderverdeling van 

kwaliteiten naargelang het geslacht.  

Citaat respondent 11: […]”Daar ben ik het eigenlijk niet echt mee eens. Als ge zegt van: een CP 

moet voldoen aan, die heeft een functieprofiel e. Er staat daar niet op: als ge een vrouw zijt dan 

moet ge die kwaliteiten hebben en als ge een man zijt de die…Zo werkt dat niet e. Ge gaat 

misschien een andere invulling brengen of een andere maner van aanpakken dan een man zou 

doen, maar andere kwaliteiten vind ik nogal.”[…]. 

 

De meeste respondenten waren er verder van overtuigd dat het afhangt van de situatie en ook 

van de burger. Men dient volgens respondent 3 immers rekening te houden met de bevolking, 

daar zij niet altijd akkoord gaan met wie er voor hen staat als politieambtenaar. Sommige 

mensen hebben liever een politieman of –vrouw om mee te spreken.  

Citaat respondent 4: […]”Ik denk dat een man ook communicatief en empathisch kan zijn, 

maar ik denk dat het gewoon vooral voor de perceptie van het slachtoffer, het gemakkelijker 
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zal zijn voor haar om haar verhaal te doen bij ons dan bij een man. Maar ik denk dat een man 

dat evengoed zou doen.”[…]. 

 

Het was opvallend om te zien hoe elementen uit de geschiedenis van politievrouwen nog niet 

volledig verdwenen zijn volgens respondent 1 en 4. Vroeger was er bij de intrede immers een 

fase waarin ze werden gezien als specialisten in alles wat te maken had met jeugd en sociale 

zaken. Pas daarna werden vrouwen toegelaten tot andere diensten en zaken, waardoor ze 

werden gepercipieerd als generalisten (cf. supra 7-11, hoofdstuk 1) Beide inspecteurs zijn van 

een andere leeftijd en zijn werkzaam in een andere dienst.  

Citaat respondent 1: […]”Wat ge wel hebt is dat ge zowat automatisch wordt geduwd in de 

richting van alles wat met sociale zaken te maken heeft: kindermishandeling, seksuele feiten, 

jeugdzorg, … Zeker door de oudere collegae, omdat die mensen ook uit een andere tijd 

komen.”[…]. 

 

Slechts één keer werd aangegeven door een geïnterviewde dat politievrouwen negatief werden 

aanzien door politiemannen op het werkveld vroeger. 

Citaat respondent 1: […]”Vroeger had ge er die er echt negatief tegenover stonden e:’gade mee 

een vrouw op de baan, dan ebde ne blok aan u been e, dan hebde geen collega’. Maar dat is 

voorbij.”[…]. 

 

Omgekeerd werd wel een ietwat negatiever punt aangehaald door respondent 6 en 9 tegenover 

politiemannen, met name dat ze last hebben van hun ego.  

 

3.3. Gezag  

 

3.3.1.  Gezag uitoefenen 

Om het topic gezag te bevragen werd een onderscheid gemaakt tussen diegenen die 

daadwerkelijk in leidinggevende posities zitten door hun functie of graad en diegenen die daar 

niet in zitten. Bij de laatste groep werd algemeen gevraagd: ‘Denkt u dat het moeilijker is 

voor een politievrouw om gezag uit te oefenen?’.  

 

Een eerste vaststelling hierbij is dat samenvattend uit de interviews naar voren kwam dat 

gezag uitoefenen afhangt van een drietal factoren: ingesteldheid, anciënniteit en de mate 

waarin men gesteund wordt.  
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Het viel op dat het moeilijker blijkt te worden om gezag uit te oefenen naarmate men hoger zit 

in graad, behoudens respondent 6 die als commissaris geen problemen had ervaren. Wat de 

oorzaak hiervan is valt moeilijk uit te maken. Het kan zijn dat dit te maken heeft met het feit 

dat politievrouwen vanaf het officierenkader meer ervaring hebben met het leiding geven en 

dus ook de problemen beter kennen en ervaren? De dienst waarin men werkzaam is kan ook 

bepalend zijn. Zo ervaart respondent 2, die hoofdinspecteur is in de FGP, geen problemen met 

gezag aangezien in de FGP men als onderzoeker werkt en daar bijna geen onderscheid wordt 

gemaakt in graden in haar afdeling althans.  

Het bleek ook vooral subtiel te gebeuren en nooit ‘op de vrouw af’ volgens respondent 7 en 9.  

 

Een andere vaststelling bij de commissarissen was dat enkel respondent 8 ervan overtuigd was 

dat die vooroordelen en moeilijkheden te wijten zijn aan haar ‘vrouw zijn’. Dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld respondent 7 die daar niet van overtuigd was omdat er volgens 

haar ook mannelijke officieren zijn die ze willen ondergraven en dat het dus niet per se te 

maken heeft met het vrouw zijn.  

 

Tenslotte was het antwoord van respondent 5 opvallend. Volgens haar was het niet moeilijk 

om gezag uit te oefenen naar beneden toe, maar wel naar de collegae toe op hetzelfde niveau. 

Misschien heeft dit te maken met de hiërarchie? Ze heeft immers een hoge graad en van 

beneden uit dient daarnaar geluisterd te worden, maar op hetzelfde niveau kan er wel wat 

meer weerwind geboden worden?  Het kan natuurlijk ook te wijten zijn aan het korps 

aangezien culturen verschillen (cf. infra 89, 3.8.2.1.).  

  

3.3.2. Gezag ondergaan 

Alle respondenten gaven aan respect te hebben voor hun oversten en geen problemen ervan te 

maken dat hun overste een man of een vrouw is. Uiteindelijk werd dit gegeven niet expliciet 

bevraagd omdat men vooral geïnteresseerd was in het uitoefenen van gezag als politievrouw. 

Hoe politievrouwen gezag ondergaan moet immers ook getoetst worden bij de (mannelijke) 

oversten.  

 

3.3.3.  Visie op de toekomst 

Alle respondenten waren ervan overtuigd dat er meer politievrouwen zullen binnenstromen, 

inclusief in de topfuncties. Respondent 4 denkt echter wel dat het een werk van lange adem 

zal worden en dat het moeilijker is naarmate men de echte topfuncties wil bekleden als 

politievrouw.  
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Citaat respondent 4: […]”Tgoh, op korte termijn denk ik dat er niet veel zal in veranderen ze. 

Ik denk dat ge als vrouw veel kansen hebt in de gewone kaders, kzalt zo zeggen. Ook als 

korpschef nog, maar in de echte topfuncties? Ik denk dat er daar nogal wat werk nodig is en ik 

denk dat er ook een soort mentaliteitswijziging voor nodig zal zijn, maar ja ge moet dan ook 

wel kandidaten hebben é.”[…]. 

 

Respondent 6 en 8 zijn daarbij absoluut tegen het gegeven van positieve discriminatie. Voor 

hen telt het individu of de persoon en men mag zelf geen barrière gaan creëren of problemen 

oogsten door politievrouwen positief te discrimineren. De capaciteiten van de het individu 

zijn het belangrijkst. Op dit gegeven wordt verder ingegaan in het punt 4.  

 

Één van de commissarissen (respondent 9) hoopt dat er meer vrouwen in leidinggevende 

posities gaan komen en dan vooral met het doel om de cultuur binnen de politie te veranderen 

naar een meer mensgerichte of meer COP-gericht model.  

   

Het feit dat minder vrouwen gepositioneerd zijn in topfuncties is volgens respondent 5 te 

wijten aan hun onzekerheid in de selecties. Een andere oorzaak is volgens respondent 10 

tweeërlei: ten eerste is de vervrouwelijking nog niet lang genoeg bezig en ten tweede is er het 

probleem van de rode lopers: […]”Met de eenmaking zijn er heel veel HINP van die tijd een titel 

CP beloofd geweest en die zijn dan 2 of 3 jaar geleden CP’s geworden. Er zitten nu veel 

leidinggevende figuren op postjes dat ze eigenlijk niet hebben verdiend. Kga niet zeggen, misschien 

met hun jaren dienst, maar waarvoor ze niet zijn opgeleid en misschien niet de juiste capaciteiten 

hebben.”[…].  

 

3.4. Carrière, ambitie en doorstroommogelijkheden 

 

3.4.1. Carrière en ambitie 

De meerderheid van de politievrouwen zijn nog ambitieus, maar sommigen geven wel de 

voorkeur aan het gezinsleven of zien zichzelf gewoon niet in een leidinggevende functie, 

zoals respondent 3. Respondent 1 had echter wel de ambitie, maar werd als het ware steeds 

tegengehouden met de mededeling: “u bent geslaagd, u bent positief bevonden om de cursus 

te volgen, maar naar de toekomst toe”. Dit herhaalde zich enkele keren waardoor ze haar 

ambitie kwijt is geraakt.  

De laatste geïnterviewde heeft er persoonlijk voor gekozen om niet te promoveren.  
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In hoeverre de politieorganisatie van invloed is op de carrière of ambitie van politievrouwen 

wordt in het volgend puntje besproken.  

 

3.4.2. Doorstroommogelijkheden en het glazen plafond 

In de interviews werd steeds gepeild naar hun eigen doorstroommogelijkheden en naar de 

visie van deze politievrouwen in het algemeen. Dit werd steeds gekoppeld aan het metafoor 

van het glazen plafond (cf. supra 44, 4.2.).  

Bij de interpretatie dient men rekening te houden met de leeftijd en graad van de respondent, 

maar ook met het feit of zij onderaan begonnen is en via sociale promotie is opgeklommen of 

dat ze via externe werving binnenstroomde. 

 

Net zoals bij de carrière en ambitie wordt de doorstroom van politievrouwen volgens de 

meeste respondenten bepaald door persoonlijke keuzes en volgens respondent 2 speelt ook het 

financieel plaatje een rol.  

Dit gegeven hangt samen met de visie van de geïnterviewden over het glazen plafond, 

namelijk dat dit niet meer zo wordt ervaren door de meerderheid.  

Citaat respondent 2: […]”Nee persoonlijk niet. En ik heb dat ook niet van collega’s gehoord. 

Kweet nu natuurlijk niet, ik zit niet in de top van officieren. Ik denk dat de politie daar wel 

open genoeg voor staat. Er zijn minder vrouwen aan de top, maar de verhouding is ook zo 

e.”[…]. 

Citaat respondent 8: […]”Dat ligt eerder persoonlijk. Ik denk dat er gewoon minder vrouwen 

voor de politie kiezen en dat dat niet ligt aan de politie zelf, maar dat veel vrouwen de keuze 

niet maken om binnen te komen bij de politie, […] maar het is niet zo dat er een plafond ofzo 

is he.”[…]. 

 

Beide respondenten van het middenkader (respondent 2) en het basiskader (respondent 4) 

vermeldden hun onwetendheid over de situatie in hogere kaders. Als men dan kijkt naar de 

mening van de enige HCP die werd bevraagd dan ziet men dat zij eigenlijk geen problemen 

ervaren heeft, maar dat heeft volgens haar ook te maken met het feit dat ze via externe 

werving CP is geworden. Bovendien maakt ze de bedenking dat er waarschijnlijk wel positief 

gediscrimineerd werd.  

Citaat respondent 5: […]“Awel wij waren eigenlijk de eerste lichting waarin eigenlijk veel 

vrouwen zaten. Is dat positieve discriminatie? Dat weet ik niet. Persoonlijk denk ik van 

wel.[…]Als we met elkaar spreken, bleken velen een negatief assesment te hebben, maar toch 

door de jury gekozen om mee te doen aan het directiebrevet.”[…]. 
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Het gegeven van positieve discriminatie is dus eigenlijk ook een barrière te noemen of een 

probleem. Deze thesis focust op de problemen die politievrouwen ervaren, maar dit gegeven 

van positieve discriminatie was toch een opvallend gegeven die naar boven kwam in bijna elk 

interview.  

 

Respondent 7, die daarentegen een product van sociale promotie is geweest, heeft eigenlijk 

een meer sceptischer beeld over de mogelijkheden die ze al dan niet gekregen heeft om door 

te stromen in de politieorganisatie. Dit staat in contrast met positieve discriminatie.  

Citaat respondent 7: […]”Dus ik was eigenlijk altijd de laatste in het rijtje iedere keer. Heeft 

dat te maken met het feit dat ik vrouw was of niet? Kweetniet. Daardoor heb ik dikwijls de 

trein gemist die de collega’s hebben gekregen […]. Tgoh, kzalt aant toeval wijten, maar ik 

denk het niet.”[…]. 

 

3.5. Theorie Kanter  

 

Volgens Rosabeth Moss Kanter functioneren bepaalde leidinggevenden in een 

minderheidsgroep als token of als symboolfiguur. Deze stoten op enkele bijzondere 

karakteristieken: 1) visuele zichtbaarheid, 2) contrastwerking en 3) assimilatie.
185

  

Algemeen gezien werd de theorie van Kanter door de meeste respondenten wel ooit eens 

ervaren in hun carrière, maar voor sommigen is dit afhankelijk van dienst en tijd.  

De hoofdcommissaris ziet zelf goed in dat ze als token functioneert door haar leidinggevende 

positie, maar dit was vooral in haar vorige functie zo bij de scheepvaartpolitie. 

Citaat respondent 5: […]”Ja dat wordt onmiddellijk uitvergroot. Ja twordt ook direct gezien 

uw anders zijn in een dan puur mannelijke omgeving. […]Die cultuur leeft hier niet omdat ge 

met een gezond evenwicht zit. Een beetje teveel vrouwen maar toch een gezond evenwicht en 

dan krijgt ge die focus niet op die vrouwen. […]. Ge kunt u eigen zijn. Ge moet niet naar die 

machocultuur neigen of meedoen.”[…]. 

 

In dit citaat merk je duidelijk de gedachtegang van Kanter, namelijk dat het proces van 

tokenisme verbonden is met de samenstelling van groepen: “gezond evenwicht”. Verder geeft 

ze aan dat men door dat gezond evenwicht niet zo naar die machocultuur moet neigen of 

meedoen, wat aansluit bij karakteristiek drie of de druk tot assimilatie, dat hier niet wordt 

ervaren doordat er een gezond evenwicht is.  

                                                           
185

 DRAULANS, V., “GLAZEN PLAFOND: REALITEIT OF MYTHE? Een genderanalyse van leidinggeven”, 

RoSa,  2001, 8, 4, 1-13-. 
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Er werd vastgesteld in de interviews dat dit afhankelijk is van de dienst waarin men werkt. Zo 

zou men logischerwijs verwachten dat dit in de interventiedienst minder speelt omdat 

politievrouwen daar niet zo uitzonderlijk zijn als in de hogere kaders of gespecialiseerde 

diensten. Zo gaf respondent 4, werkzaam in de interventiedienst van de PZ Gent, aan dat ze 

niet het gevoel had dat ze meer in de gaten werd gehouden (karakteristiek één: visuele 

zichtbaarheid) of dat er een wij-zij gevoel heerste (karakteristiek twee: contrastwerking). 

Respondent 11, HI bij de lokale recherchedienst, ervaart evenmin de theorie van Kanter. 

Volgens haar is dat bij elke start van een carrière aanwezig, bij gelijk welke organisatie. Men 

moet aanvaard worden in de groep en men moet eerst het werk leren kennen en zich bewijzen. 

Dit is volgens haar evengoed zo voor mannen.  

Verder speelt ook het tijdgegeven een rol volgens respondent 10, inspecteur bij de lokale 

recherchedienst van Gent. Vroeger waren vrouwen echt wel in de minderheid volgens haar en 

dan speelde de XO-theorie wel echt, maar nu is dat veranderd volgens haar.  

 

Nog enkele voorbeelden waarin de basiselementen van de XO-theorie worden beschreven is 

bijvoorbeeld door respondent 5.  

Citaat respondent 5: […]”Dus ik werd daar altijd over aangesproken over dat vrouw zijn en ik 

had zoiets van: stop nu eens over dat vrouw zijn […] Maar als vrouw wordt je toch 

onmiddellijk bezien, ook op uw uiterlijk. Ik denk dat er niet zoveel poespas zou zijn mocht er 

een mannelijke CG een uitspraak doen. Dus daaraan merkte datta toch nog altijd een beetje 

binnen een politiewereld speciaal is. Maar als een vrouw bij Belgacom is geselecteerd 

geweest, was dat ook zo e!”[…]. 

 

Deze visuele zichtbaarheid van de tokengroep brengt prestatiedruk met zich mee.  

Citaat respondent 7: […]”En ik heb de eerste jaren van mijn carrière eigenlijk wat verprutst 

zeg ik altijd zelf, door mij te willen bewijzen, niet enkel ten opzichte van de burger die uw 

vragende partij was als 20jarige, maar ook ten opzichte van collega’s. Terwijl ik heel mijn 

carrière heb gehoord van: ‘ge zijt een vrouw, ge wilt et dubbel zo goed doen, ge wilt dubbel zo 

hard lopen, ge wilt dubbel zo snel uittypen’…Dat is vermoeiend! Moet ik nu altijd dat O’ke 

blijven? ”[…]. 

Naast prestatiedruk gaat karakteristiek 1 gepaard met stereotypering.  

Citaat respondent 6: […]”Wat wij dan misschien meest gestoord heeft of nog zou storen is het 

feit dat ge u iets meer moet bewijzen vind ik dan een man, door die vooroordelen dat ge 

carrière maakt door uw mooi gezichtje, uw lief glimlachske of uw knipoogske.”[…]. 

 



 

 

81 

Hoewel in de theorie van Kanter het gegeven van dubbel bewijzen niet wordt beschreven, 

werd bij de vragen rondom minderheidsgroepen en de theorie van Kanter wel steeds verwezen 

naar het dubbel bewijzen. Het wordt als een aansluitende karakteristiek gezien voor de derde 

karakteristiek. Het merendeel van de respondenten antwoordde positief en had dus het idee 

dat men zich dubbel dient te bewijzen als vrouwelijke politieambtenaar.  

Citaat respondent 9: […]”Je wordt continu beoordeeld eigenlijk als vrouw, terwijl ze dat ook 

wel bij mannen doen, maar anders. Absoluut, zeker als nieuwelingen en nieuwe 

leidinggevenden: dan testen ze u continu.”[…]. 

Citaat respondent 2: […]dat ik het gevoel heb dat ge als vrouw u eigenlijk dubbel moet 

bewijzen: niet alleen op werkvlak, maar ook dagget aankunt al vrouw.”[…]. 

Volgens respondent 3 mag men dit echter wel niet veralgemenen omdat het volgens deze 

inspecteur afhangt van de collega en de situatie.  

 

3.6. Barrières 

 

De onderzoeker liet de respondenten hier zo open mogelijk op antwoorden door suggestieve 

vragen zoveel mogelijk te vermijden. Aanvankelijk viel op dat respondenten wel meer 

verwezen naar externe barrières zoals zwangerschap. Hier werd bijgestuurd met de vraag of 

men ooit te maken kregen met discriminatie, seksisme, vooroordelen, verbaal geweld, 

enzovoort… Eerst en vooral wordt een onderscheid gemaakt tussen ten eerste de persoonlijke 

ervaring met als modelvraag: ‘Kreeg u te maken met bepaalde barrières of problemen 

gedurende uw carrière?”. Een tweede vraag betrof dan of de respondent weet heeft van 

vrouwelijke collega’s die met bepaalde barrières werden geconfronteerd.  

 

3.6.1. Persoonlijke ervaring 

Uit de interviews werden volgende barrières gedistilleerd: conservatieve opmerkingen, 

seksistische opmerkingen, pestgedrag en roddels. Bij de interpretatie van deze resultaten dient 

men als lezer wel rekening te houden met bepaalde zaken.  

 

Een eerste markante vaststelling is dat er bij de meeste respondenten relatief weinig barrières 

werden ervaren en dat de ernstige problemen eerder uitzonderlijk waren, zoals pestgedrag. De 

mate van ernst is natuurlijk iets subjectiefs. Respondent 11, Hoofdinspecteur in de lokale 

recherchedienst van Gent bleek trouwens niet geconfronteerd te worden met problemen of 

barrières omwille van haar vrouw zijn: […]“ik ben nog in niets belemmerd geweest omwille 

van mijn vrouw zijn….”[…]. Respondent 8, commissaris, was vroeger diensthoofd van de 
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COPS-unit in Gent en daar werd ze heel goed aanvaard zonder problemen te ervaren omwille 

van haar vrouw zijn. Een inspecteur die als enige vrouw in een team zit binnen de lokale 

recherche in Gent gaf ook geen enkele barrière aan. Volgens respondent 6 heeft het tenslotte 

te maken met welke selectie dat men meedoet.  

 

Een tweede vaststelling is dat de problemen vooral begonnen te komen vanaf het werkveld. In 

de interviews werd zowel tijdens de selectie, de opleiding als vanaf het begin van de carrière 

vragen gesteld naar ervaren barrières. Pas na de opleiding werden voorbeelden aangehaald 

door de respondenten met uitzondering van die rare vragen bij de jury of de selectiecommissie 

(cf. supra 73, 3.1.).  

Een derde vaststelling is dat er geen eensgezindheid was bij de respondenten over de actor, in 

die zin dat voor de ene het over één specifieke persoon ging (‘de rotte appel’) en voor de 

ander om meerdere personen ging.  

Ten vierde gaven bepaalde respondenten aan dat ze daar eigenlijk weinig problemen mee 

gehad hebben en dat het eerder hun probleem is, van de mannelijke collega’s dus. 

Ten vijfde bleek uit de interviews dat de opmerkingen ofwel rechtstreeks op de vrouw af 

werden geuit, ofwel dat het subtieler was zoals geroddel achter de rug. Respondent 5 haar 

baas heeft bijvoorbeeld letterlijk gezegd dat hij niet graag met vrouwen samenwerkte.  

Ten zesde werd af en toe aangegeven door respondenten dat het ook eigenlijk een beetje aan 

de persoon zelf lag, door de manier waarop men zich opstelt als politievrouw.  

 

In de volgende puntjes worden kort enkele citaten gegeven van problemen of barrières die 

werden gedistilleerd uit de interviews. Ook al bestaat de regel dat men dient te parafraseren 

tenzij men goede redenen heeft om te citeren. Voor dit onderdeel leek het dan ook nuttig om 

letterlijke citaten weer te geven voor de geïnteresseerden. De onderverdeling is natuurlijk 

subjectief en er is geen volgorde waar te nemen naargelang de ernst.  

 

- Conservatieve opmerkingen en bijhorende kritieken  

In de interviews kwam vooral conservatieve opmerkingen en kritieken ten opzichte van 

vrouwen naar voor. Zo blijkt uit volgende citaten dat bepaalde politiemannen in het verleden 

nogal terughoudend waren ten aanzien van de integratie van politievrouwen. Sommigen 

wouden zelf helemaal niet met vrouwen samenwerken.  

Citaat respondent 1: […] “En 1 van die collega’s komt daar binnen en gij zijt nog zo groen 

als gras achter uw ogen en die gaf mij een hand en die zei: ‘goedendag, maar met wijven 
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werk ik niet samen’. En dat was wel zo gebleken, die heeft mij het echt wel moeilijk 

gemaakt.”[…]. 

Citaat respondent 2: […] “Niet persoonlijk, maar der is enen en da ga ik nooit vergeten. Die 

zei: ‘ja ziede da…vrouwen zitten hier totaal niet op under plaats. En wa peisde gunder wel 

dat gunder ga doen. Das een mannenjob’!”[…]. 

Citaat respondent 7: […] “Die officier zei ook eens: ‘shame on you, zijde gij nu echt niet 

beschaamd? En bij de politie durven komen en dan nog eens zwanger durven worden en dan 

nog een plaats durven opeisen’.”[…]. 

 

- Negatieve discriminatie   

Negatieve discriminatie kwam minder naar voor als barrière. Bij respondent 7 werd wel 

duidelijk dat haar vrouw zijn een belemmering was om carrière te maken.  

 Citaat respondent 7: […] “Toen ik hier gestart ben (21-22jaar) ga ik mij aanbieden bij mijn 

nieuwe korpschef om te kijken of hij dat wel zag zitten een eerste vrouw enzo en hij antwoord 

mij: (er was een korps op dat moment van 30 mensen, 5 vacatures) ‘ja euh, Mevr…, van die 5 

vacatures gaan we er 1 voorbehouden voor een vrouw. […] jajajaja wij zijn zeer 

breeddenkend’. Dat is eigenlijk iemand die u carrément zegt: omdat gij een vrouw zijt, wete, 

gij krijgt da één plaatsje om voor te strijden en die anderen, ookal zijn dat vier klojo’s en die 

komen achter vijf vrouwen, dan gaan we nog eerder die vier klojo’s pakken dan vijf vrouwen 

te pakken.”[…]. 

Verder kwam ze ook eens in competitie met haar man die voor  dezelfde functie in 

aanmerking kwam en dan hebben ze haar man gekozen met als reden: […]”tgohja, we hebben 

uwe man dan maar gepakt e, want ja…dat gaat toch niet hé.”[…]. 

 

- Seksisme 

In de interviews werd vaak seksistische opmerkingen aangebracht door de politievrouwen. 

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven om dit te duiden.  

Citaat respondent 1: […]”Anderzijds was er dan één van die champetters, die gaf mij toen 

een hand en dat was een heel ander verhaal, maar dat seksistische kwam naar boven: 

‘Goeiendag meisken, alskik de laatste vent op de aarde moest zijn, en gij de laatste vrouw, 

zouden we dan eens nie….’.”[…].. 

Citaat respondent 2: […] “Ja die zijn er zeker, maar ommenduur hoort ge dat niet. Tis nu ook 

niet schering en inslag e. Soms is er wel een seksistische opmerking, zo van: ‘hoe zijt gij hier 

gerraakt? Wa ebde daarvoor moeten doen? Ebde onder ene zijne bureau moeten zitten?’ 

.”[…]. 
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Citaat respondent 3: […] “Ja iemand die heel grof uit de hoek kwam, wat ik eens redelijk grof 

vond was de uitspraak van: ‘bwoaaa, vrouwen…dat zijn just maar die met een kap tussen 

under benen’.”[…]. 

Citaat respondent 6: […] “Alsge van een evenwaardige collega hoort: ‘t’is niet moeilijk dat 

ge als vrouw en als blondje promotie maakt. Ze lachen keer mooi of ze kijken keer diep in de 

ogen’. Dat ze niet gaan zeggen van: ‘ja haar kwaliteiten zijn gewoon beter’.”[…]. 

 

- Pestgedrag 

Tegen de verwachtingen in werd door twee politievrouwen situaties besproken over echt 

pestgedrag. Respondent 1 heeft dit persoonlijk ervaren en respondent 7 heeft het zien 

gebeuren als leidinggevende bij twee vrouwelijke collega’s.  

Citaat respondent 1: […] “Dat neigde echt wel een tijd naar pesterijen. Er is een tijd geweest 

dat ik hier nachts een ganse nacht alleen zat. Een nachtploeg, en tegen dat ik binnenkwam 

hadden die afgesproken, ge moet om 22u beginnen en om half 10 waren die buiten en ik zag 

die hele nacht niet, en dan mocht ik die oproepen en doen…geen reactie. En dan duurt het 

lang ze van 22u tot 6u. … Dat ging ommenduur vrij ver, zijnde van brieven sturen achter uw 

rug en reclameren over u over dingen die ge eigenlijk niet gedaan had. Maar tis altijd woord 

tegen woord en ge kon daar moeilijk op ingaan.”[…]. 

Citaat respondent 7: […] “ en dat heeft geduurd tot op het moment van zeer zwaar pestgedrag 

eigenlijk. Dat is een collega waar ik mee moet samenwerken en die zei ooit eens: ‘ja de twee 

duifjes hebben ze hier gezet, de pigeons (het was een Franstalige)… tgoh we zullen dat een 

keer goed opeten e en ge gaat er niet goed van zijn ‘… Dat intimiderende. Als ik daar nu 

terug over begin na te denken denk ik: tgohja, kep waarschijnlijk een heel zwaar parcours 

gehad.”[…]. 

Het gaat dus niet enkel om verbaal geweld, maar ook over echte gedragingen van bepaalde 

mannelijke collega’s die psychisch leed kunnen veroorzaken.  

 

- Vooroordelen 

Vooroordelen of roddels komen in elk beroep voor en werd dus ook teruggevonden in de 

interviews.  

Citaat respondent 6: […] “Of dat je zo hoort van: ‘ja er doet een vrouw mee, we weten al hoe 

laat het is é’. .”[…]. 

Citaat respondent 7: […] “Die mannen zeggen dan: ‘tgah, das omdat ge een vrouw zijt é, das 

gemakkelijk’.  Ging een interventie goed: ‘tgah, uw fout e, gebt diene mens opgejaagd e’. Dus 

wat ik ook deed, ik kon nooit scoren, twas nooit goed genoeg en dat blijft mij eigenlijk 
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achtervolgen in mijn carrière. Ik dacht dat dat al lang geen issue meer mocht zijn op dat 

moment.”[…].  

Citaat respondent 11: […] “Het enige wat wel ergens speelt is, als ge naar een andere dienst 

wilt gaan, vb naar de recherchedienst, of promotie wilt maken naar een hoger kader ofzo, dat 

er wel gemakkelijk eens gezegd word van: ‘ja ze hadden een vrouw nodig , daarmee zijdet’. 

Niet omdat ge bekwaam zijt of het echt wel goed gedaan hebt e.”[…]. 

 

- Roddels  

Tenslotte werd door respondent 8 roddelgedrag gerapporteerd.  

Citaat respondent 8: […]“Als vrouw hebde onmiddellijk affaires. Ik vond dat echt wel 

jammer, want ik werd echt gefnuikt, maar ja ge kunt er u niet tegen verzetten. Hoe harder dat 

ge schreeuwt dat het niet waar is, hoe meer ze gaan denken dat het waar is e. Een uitspraak 

van Wendy van Wante en daar heeft ze wel gelijk in: ‘een schaam dat geschoren wordt blijft 

best stilstaan’.”[…]. 

 

3.6.2.  Collega’s  

Een minderheid van de respondenten heeft hier voorbeelden kunnen geven, behalve 

respondent 9, 10 en 11. De commissaris heeft weet van veel collegae die last hebben van 

problemen en dan zeker in grotere korpsen omdat in die grotere groepen wel veel 

machogedrag aanwezig is en ook seksisme. Dit escaleerde ook eens bij twee collegae van haar 

tot echt normvervagend pestgedrag.  

Citaat respondent 9: […]Dat ging continu over het doormailen van blote mannen…of een 

hond die ze gevonden hadden, een Jack Russel, in de kast gestoken van dat meiske. Ze hebben 

haar zo eens achtergelaten op de parking in het donker.”[…]. 

  

Volgens de inspecteur in casu heeft dit echter wel niets te maken met het vrouw zijn, maar 

wel met de tijdsgeest. Ook mannelijke collegae worden geconfronteerd met barrières of 

problemen of vooroordelen zoals het niet vertrouwen van een collega om bepaalde redenen.  

 

Tenslotte rapporteerde de vrouwelijke hoofdinspecteur dat men als vrouw zich niet mag 

wegsteken in ‘het vrouw zijn’ of het als excuus  gebruiken.  
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3.7. Coping 

 

3.7.1. Copingstrategieën 

In deze thesis wordt de idee van Lazarus en Folkman van de twee beoordelingsniveaus 

onderschreven en teruggevonden in de interviews.
186

 Een goed voorbeeld van appraisal is 

bijvoorbeeld van respondent 7: […]“Ge incasseert heel veel eigenlijk”[…], of respondent 2: 

[…]“ik toen nog jong en naïef…Ik voelde mij daar piet snot”[…]. Vervolgens reageren de 

respondenten op dit gevoel van niet-welbevinden door copingmechanismen te hanteren.  

Citaat respondent 7: […]”Ik stond daar op dat moment en ging ook geen meter achteruit en dat 

kwam eruit zo e: ‘wete, als ge nu echt denkt dat ge mij zo kunt pakken op dat moment moet ge 

dat doen. Maar weet, het is gedaan. Vanaf nu ga ik ook alles beginnen noteren’. Ge zijt geen 

weerloos slachtoffer niet meer.”[…]. 

Dit is bovendien een duidelijk voorbeeld van probleemgeoriënteerde coping. Ze ging immers 

de confrontatie aan met de persoon die haar last bezorgde. Respondent 2 ging ook de 

confrontatie aan door haar gedacht te zeggen:  

Citaat respondent 2: […]”Maar na enkele maanden, ik ben lief en afwachtend, maar toen 

werd het mij teveel en heb ik wel eens mijn gedacht gezegd en daarna wast gedaan.” […] Nu 

confronteer ik de persoon in kwestie. Dienen tijd is gedaan dat ge u zo laat doen.”[…]. 

 

In deze voorbeelden merkt men onder andere ook het procesmatig en contextgebonden 

karakter van coping. Coping hoeft immers niet steeds een succesvolle daad te zijn.
187

 Deze 

hoofdinspecteur was aanvankelijk immers onzeker en voelde zich nutteloos, maar heeft later 

getracht met de situatie om te gaan door haar gedacht te zeggen en dus een 

probleemgeoriënteerde copingstrategie te hanteren. Coping is dus geen statisch gegeven.  

 

Verder werd duidelijk dat het meestal om een combinatie van copingmechanismen ging 

waarbij men bijvoorbeeld wel eens een traan laat, maar daarbij wel eerst de problemen 

benoemd en aanpakt zoals respondent 9 of 3. Beide respondenten zijn voorbeelden van een 

combinatie van probleemgeoriënteerde en emotiegeoriënteerde coping.  

Het zoeken van steun is vervolgens ook een belangrijke emotiegeoriënteerde copingstrategie, 

zoals respondent 7 aanbracht.  
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Citaat respondent 7: […]”En op dat moment zoekte dan als politievrouw associatie bij de 

burgervrouwen die er zijn.”[…]. 

 

Respondent 3 opteert soms ervoor om op een humoristische manier met de situatie om te gaan 

en dit wordt gecategoriseerd als een vermijdingsstrategie: […]“Ik ben iemand die snel iemand 

op een humoristische manier antwoord kan geven, maar dat wil niet zeggen dat ik in die tijd 

niet efkes op het toilet ben gaan wenen, omdat het mij efkes teveel werd.”[…]. Deze 

vermijdingsstrategie ging eveneens gecombineerd met een emotiegeoriënteerde 

copingstrategie. Het humoristisch omgaan met problemen werd ook door respondent 5 

aangegeven en wordt in deze thesis als een vermijdingsstrategie gecategoriseerd: […]“Ik 

lachte dat eigenlijk een beetje weg, want ik vond dat zo belachelijk die uitspraken. Dat zegt 

voor mij meer over hem dan over mij, dus ik ga daar ook niet mee in strijd want ik denk dat 

ge dat ook moeilijk kunt veranderen.”[…].  Nogmaals werd hier het proces van appraisal 

doorlopen, namelijk dat ze de situatie als onveranderbaar beoordeelde.  

 

Een andere vorm van vermijdingsstrategie is het negeren van de situatie waarbij eveneens het 

proces van appraisal vooraf gaat:  

Citaat respondent 8: […]”Ik negeer het eigenlijk gewoon. Ik heb niet het gevoel dat mijn 

carrière gehinderd wordt door die roddels…Ja, niet aangesproken. Hij zat ook boven mij 

e.”[…]. 

Citaat respondent 6: […] “Neen, moest dat te ver gegaan zijn zou ik zeker de betrokkene daarop 

aangesproken hebben. Eigenlijk vind ik het meer hun probleem dan het mijne.”[…]. 

. 

In deze citaten vindt men goed de definiëring terug van het begrip coping zoals in deze thesis 

als leidraad wordt gebruikt. Coping kan immers bestaan uit gedachten (“eigenlijk vind ik het 

meer hun probleem dan het mijne”), gevoelens (“ik heb niet het gevoel dat mijn carrière 

gehinderd wordt”) en daden (“dan negeer ik die mensen”).
188

 Uit de resultaten blijkt ook dat 

het vooral over emotionele en/of psychische last ging en geen enkele keer werd aangegeven 

dat er werd omgegaan met fysieke last (cf. supra, 47, 5.1.). 
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3.7.2. Andere dimensies van coping 

Naast de gekende driedeling werd in het theoretisch luik eveneens andere dimensies van 

coping vermeld uit eerdere onderzoeken (cf. supra 52, 5.4.). De dimensie zelfverwijt uit de 

studie van LaDonna en Ullman
189

 werd niet teruggevonden bij de geïnterviewde 

politievrouwen, maar drie dimensies vanuit de studie van McDavitt et.al
190

 wel. Het verleggen 

van de aandacht kan worden gezien als een vorm van vermijdingsstrategie. Sommige 

politievrouwen schonken er weinig aandacht aan of negeerde het omdat ze het meer hun 

probleem vinden. Een voorbeeld van een cognitieve veranderingsstrategie waarbij de situatie 

wordt geherinterpreteerd in gewenste emoties is dat van respondent 7:[…]”Ik heb veel tranen 

gelaten. Maar weet ge, das eigenlijk wel het mooie… ik heb dat zowa achter mij gelaten. Het 

wordt zo flu. Dat is er geweest, maar dat heeft ook gemaakt dat ik altijd doorgebeten heb. En 

eigenlijk wil ik er een positief verhaal van maken, het heeft mij gemaakt tot wie ik ben en 

eigenlijk ben ik dankbaar voor mijn traject.”[…]. Tenslotte kunnen de reactie modererende 

strategieën van McDavitt en het zoeken van sociale steun vanuit de studie van Rabe-Hemp
191

 

worden gelijkgesteld met de emotiegeoriënteerde copingstrategieën in deze thesis.  

  

3.7.3. Beïnvloedende factoren 

Volgens Kinicki, McKee en Wade worden copingstrategieën beïnvloed door 

omgevingsvariabelen, persoonlijke karakteristieken en het soort barrière.
192

 In dit empirisch 

onderzoek bleken deze inderdaad van invloed te zijn. Wat de omgevingsvariabelen betreft 

heeft bijvoorbeeld de hiërarchie binnen de politieorganisatie invloed op de manier waarop de 

respondenten omgaan met een probleem. Zo gaf een commissaris van de lokale 

recherchedienst in Gent aan dat de persoon in kwestie hoger zat in rang (“hij zat boven mij é”) 

en dat ze daarom hem er niet over aangesproken heeft.  

De persoonlijke karakteristieken van de respondent bleken ook een invloed te hebben en dan 

werd meermaals verwezen naar het assertief zijn.  
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Tenslotte bleek het soort barrière ook een beïnvloedende factor te zijn. Bij conservatieve 

opmerkingen, seksisme en vooroordelen vind men een combinatie van copingstrategieën 

terug, maar bij negatieve discriminatie en pestgedrag vond men vooral probleemgeoriënteerde 

copingmechanismen terug, maar dan wel gecombineerd met emotiegeoriënteerde coping. 

Discriminatie en pestgedrag heeft waarschijnlijk een grotere impact dan roddels bijvoorbeeld 

waarmee respondent 9 vermijdend omging. Dat zal een gedeeltelijke verklaring zijn voor de 

gekozen copingstrategie. 

 

3.8. Politiestructuur en politiecultuur 

 

Dit gedeelte bleek het moeilijkste gedeelte te zijn in de interviews naast de barrières en 

copingstrategieën. Eerst en vooral werden expliciete of impliciete vragen gesteld over de 

politiecultuur en in hoeverre dit nog een machocultuur is en/of er sprake is van een 

mentaliteitswijziging. Vervolgens werd gevraagd naar hun al dan niet determinerende 

werking.  

 

3.8.1. Visie politiestructuur 

Over de politiestructuur wordt dieper ingegaan in het deeltje over de COP-visie. De 

politiestructuur werd globaal gezien positiever opgevat dan de politiecultuur, maar deze zijn 

wel verweven. (cf. infra 92, 3.8.3.).  

 

3.8.2. Visie politiecultuur 

 

3.8.2.1. “Dé politiecultuur bestaat niet” 

Het viel op dat voor de meesten dé politiecultuur niet bestaat omdat de politiewereld een 

wereldje apart is. Het is evolutionair en bovendien divers zoals Chan
193

 beweerd.  De 

politiecultuur is volgens haar een constructie dat kan wijzigen aangezien het ingebed zit in de 

bredere context. Een deterministische visie werd dan ook door geen enkele respondent 

aangegeven en dit staat haaks tegen de idee van Reiner of de klassieke visie op de 

politiecultuur (conservatief, monolithisch, macho, actiegericht,…)
194

. Bovendien is het 
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volgens de respondenten 5, 8, 10 en 11 korps- en dienstafhankelijk. In de recherchedienst zou 

dat minder zijn volgens respondent 11 dan bijvoorbeeld in de interventiedienst.  

Citaat respondent 8: […]”De politiecultuur is iets heel moeilijks omdat het er niet echt is, dé 

politiecultuur. Elk van de diensten heeft een eigen cultuur…Ja ge merkt zeker een 

rollenpatroon, maar het is geen algemene cultuur.”[…]. 

Citaat respondent 11: […]”Ge kunt daar wel nuances in hebben van korps naar korps. Maar ik 

denk dat in grote lijnen iedereen wel in dezelfde richting denkt en neen ik denk dat dé 

politiecultuur niet bestaat en dat dat wel afhankelijk is van het korps of dienst.”[…]. 

 

3.8.2.2. Mentaliteitswijziging? 

Negen van de elf respondenten waren ervan overtuigd dat er wel sprake is van een 

mentaliteitswijziging, behalve respondent 6 en 9. Volgens de commissaris uit Gent is het wel 

nog altijd een mannencultuur, maar ze heeft wel het gevoel dat het niet meer zou gedoogd 

worden mocht een man of vrouw hier scheef worden bekeken: […] “Die cultuur is wel 

voorbij[…]”. Voor de commissaris uit Grimbergen is de politiecultuur eveneens fundamenteel 

nog geen ‘knijt’ veranderd: […]”Heel dat blad vol X’kes en we vallen nog altijd op. […] Tis 

wel veranderd, we worden getolereerd, maar het is soms hallucinant hoe dat ge bepaalde 

dingen strategischer moet aanpakken daar waar het vlotter zou kunnen verlopen.  

[…]Er is al eens een strik rond gedaan, efkes onder het tapijt gedaan, of in de kast en op slot 

gedaan, maar of er fundamenteel iets veranderd is: neen.”[…]. 

 

De anderen zijn ervan overtuigd dat de politiecultuur is veranderd in vergelijking met vroeger, 

maar dat die mentaliteitswijzigingen  zich geleidelijk aan manifesteert. De karakteristiek dat 

de politiecultuur geen statisch gegeven is werd dus door de respondenten onderkend. (cf. 

supra 36, 3.3.5.).  

 

De cop culture
195

 of de machocultuur is desalniettemin nog steeds aanwezig volgens het grote 

merendeel van de respondenten, maar wel in mindere mate als vroeger. Voor de ene was dit al 

wat meer het geval dan voor de andere. Respondent 1 en 11 zijn ervan overtuigd dat die 

machocultuur altijd wel aanwezig zal blijven: […]”Mannen blijven mannen hé, ge kunter niet 

allemaal mietjes van maken.”[…]. 

Meermaals werd in de interviews trouwens verwezen naar de Rijkswacht of de oude garde als 

de grote macho’s binnen de politie. 
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3.8.2.3. Cultuurverandering 

Volgens de theorie van Kanter is een cultuurverandering pas mogelijk wanneer het aandeel 

vrouwen binnen een organisatie 30% overstijgt.
196

 Dit werd in sommige interviews vermeld, 

zoals door respondent 9: […]”hoe groter het korps en hoe meer mannen er zijn, hoe meer dat 

de vrouwen in de minderheid zijn en hoe meer dat die machocultuur de bovenhand haalt. 

Maar het heeft ook te maken met de leidinggevenden e. Wanneer er meer vrouwen zijn in een 

niet zo groot korps, dan zullen die de machocultuur wat meer kunnen doorbreken, daar vind 

ge wel meer tolerantie.”[…]. 

 

Het potentieel voor verandering ligt volgens Rabe-Hemp
197

 en Silvestri
198

 bij de 

politievrouwen zelf door hun aanwezigheid en de wil om hogere rangen te blijven bereiken en 

zo de mogelijkheden voor toekomstige politievrouwen te verzekeren. Of zoals Chan
199

 het 

beschrijft kunnen nieuwkomers als change agents fungeren. Ook dit gegeven werd 

teruggevonden in het empirisch onderzoek.  

Citaat respondent 7: […]”Hoe kunt ge een cultuur laten omslaan? Is dat met het uitsterven van 

die dinosaurussen, die anciens bedoel ik dan?”[…].. 

Citaat respondent 9: […]”Wat meer leidinggevenden die durven afstappen van dat machogedrag 

en wat meer vrouwen op de sleutelposities e. Dat is misschien wat een zwart-wit tegenstelling. 

[…]Ja want dat is ook een generatie die er nu begint uit te gaan, de nieuwe generatie, zeker na 

de hervorming, ben ik zeker van dat er een verandering van cultuur is.”[…]. 

 

Een laatste oorzaak die in de interviews werd teruggevonden is de rol van leidinggevenden. 

Volgens respondent 9 zitten er nog teveel conservatieve mensen op de sleutelposities en die 

echte macho’s zijn een voedingsbodem voor de nieuwe macho’s die nog binnenkomen. De 

hoofdcommissaris (respondent 5) vermoed zelf dat men in die topfuncties wordt geselecteerd 

naar de mannelijke vorm van leidinggeven.  
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Volgens Rabe-Hemp zou de organisatiecultuur meer acceptabel worden ten aanzien van 

vrouwen met meer anciënniteit
200

. Respondent 9 verwoorde dit mooi: […] “De eerste drie 

maanden loopt ge eigenlijk in een mijnenveld en dat is ook bepalend voor uw imago achteraf. Als ge 

daar heelhuids doorkomt dan hebben ze een beeld van u waarin ze zeggen: ok ze is aanvaard. Kga nie 

zeggen op rozen, want ge wordt continu nog wel getest, zeker als ge verandert of in een andere functie 

komt. Dus altijd opnieuw bewijzen, zeker als vrouw, veel minder als voor een man.”[…]. 

 

3.8.3. Determinanten? 

Deze vraag of de politiecultuur en/of de politiestructuur oorzaken zijn voor de problemen of 

barrières bleek een moeilijke vraag te zijn in de interviews, maar uit de antwoorden op deze 

vraag en andere gerelateerde vragen, werden volgende elementen afgeleid.  

  

3.8.3.1. De politiestructuur 

De politiestructuur werd door het merendeel als een positieve determinant opgevat. Zowel 

respondent 2 als 5 rapporteerden dat men als politievrouw de mogelijkheden heeft binnen de 

organisatie om door te groeien. Dit was evenzo voor respondent 7: […] “En in 2001 na de 

hervorming zijn er zeer veel deuren opengegaan waardoor ik nog een promotie heb kunnen maken tot 

CP, dus ik ben een product van sociale promotie. Ik heb heel veel tranen gelaten en zeer veel verdriet 

gehad als ik terug denk op die periode, maar het systeem, de firma, heeft mij de kansen gegeven om 

wel mijn capaciteiten te tonen, om wel promotie te maken.”[…].  Bovendien ligt het ook aan de 

vrouw zelf en haar ambitie en motivatie en volgens respondent 8 aan de aard van het werk. Zij 

noemde de politie zelfs “één van de meest egalitaire organisaties wat kansen betreft”.  

 

Een nuancering is hier ook aan de orde, namelijk dat in de echt gespecialiseerde diensten (vb. 

het SIE) bitter weinig tot geen politievrouwen te vinden zijn, maar dat ligt volgens respondent 

9 ook aan de aard van het werk en het feit dat de meeste vrouwen daar niet voor geschikt zijn. 

Respondent 11 sluit zicht hierbij aan en rapporteerde onder andere dat men in de politie 

zodanig veel mogelijkheden heeft dat er wel iets de persoon moet aanstaan. 

 

De positieve werking van de politiestructuur staat in verband met de morfologie zoals uit de 

studie van Van der Lippe et.al. bleek. Krachtens deze studie zou de positie van politievrouwen 

beter zijn in landen waar de beleidslijnen betreffende gendergelijkheid meer ontwikkeld zijn, 
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zoals in Zweden.
201

 Uit de resultaten van het ENP blijkt dan ook dat Zweden op de tweede 

plaats staat, wat betreft het aantal politievrouwen
202

.  

 

De COP-filosofie werd globaal gezien positief gepercipieerd. De maatschappelijk rechercheur 

(respondent 2) vind dat dan ook logisch gezien haar functie: […]“de wet is aanwezig en moet 

gerespecteerd worden, maar er is altijd een menselijk kantje aan .”[…]. Het mag voor 

respondent 7 zelf nog meer community oriented zijn omdat de actualiteit ervan verloren is 

gegaan. Men benadrukte hierbij dat men de COP-filosofie niet mag gelijkschakelen aan een 

‘softe’ politie.  

 

Ondanks het feit dat de community oriented policing werd geïntroduceerd in de jaren 80 om 

een einde te maken aan het brutaal politieoptreden
203

, bleek dat men teveel is overgeslagen 

naar de andere kant. Volgens respondent 8 is het wat buiten proportie geworden en dit zou het 

politiewerk soms wat onmogelijk maken.  Voor sommigen, waaronder respondent 10, mag het 

terug wat repressiever worden.  

Citaat respondent 2: […]“COP? Daar heb ik het wat moeilijk mee. Natuurlijk moet er meer 

blauw op straat zijn en moet ge dichtbij de bevolking staan, maar ge moet natuurlijk niet 

overdrijven, ge moet niet overkantelen naar de andere kant hé. We zijn geen sociaal 

assistenten of psychologen. Criminelen trekken zich daar niets van aan ofdat gij vriendelijk 

zijt of niet.”[…]. 

 

Het is als het ware een pendel dat heen en weer gaat. Bepaalde respondenten verkiezen een 

gulden middenweg.  

Citaat respondent 4: […]”Ge moet de kerk zowat in het midden proberen houden. Soms 

primeert het ene over het andere…en af en toe is het nodig om eens harder op te treden, omdat 

ge ook niet met uw voeten moogt laten spelen.”[…]. 

Citaat respondent 8: […]”Dat is een pendel die heen en weer gaat hé, maar de maatschappij 

verandert continu, waardoor ge eigenlijk met één bepaalde visie nooit op gaat kunnen 

antwoorden. Een politiestaat of echt rechts moet het ook niet zijn e, maar iets meer naar het 

midden zou volgens mij niet slecht zijn.”[…]. 
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Citaat respondent 11: […] “Ik denk dat in elke tijdsgeest je een bepaalde visie gaat hebben en 

dat het altijd een slingerbeweging zal zijn die gaat van inderdaad heel gemeenschapsgericht en 

veel naar onderhandelingen en euh…gedaan met het machogedoe, en toleranter zijn, open 

staan voor… Daar komen we van een meer rigide systeem en repressiever inderdaad.”[…]. 

 

De COP-filosofie werd globaal genomen gunstig opgevat. Het werd eenmaal een positieve 

factor genoemd voor politievrouwen zelf, omdat vrouwen beter passen in de community 

oriented policing.  

Citaat respondent 5: […]“vanuit vrouwelijk perspectief is dat natuurlijk een heel goeie evolutie 

want in dat crimefighters model passen wij veel minder. Wij passen meer in die COP-visie of 

wat wij nu EPZ noemen, waarbij we meer de communicatie met de burger aangaan, meer 

probleemoplossing. Daar is een vrouw gewoon heel goed in hé.”[…]. 

 

Desalniettemin was er wel wat scepticisme te speuren in de interviews over de houdbaarheid 

van het COP-model in de hedendaagse samenleving. De burger wordt mondiger, krijgt meer 

informatie, er wordt meer in vraag gesteld en de maatschappij (inclusief de maatschappelijke 

problemen en criminele fenomenen) worden steeds meer verscheiden. Hier werd 

doorgevraagd met de vraag of de respondenten de COP-visie al dan niet als oorzaak zien van 

de respectloze houding van de burger ten opzichte van de politie. Anno 2014 wordt immers 

wel eens gelachen met de politie of is men minder bang ervan dan enkele jaren geleden. Uit 

de interviews bleek dit enerzijds wel aan de COP-filosofie te wijten, maar ook andere 

oorzaken werden aangehaald, zoals de slagkracht van het strafrechtsysteem. Het gerechtelijk 

apparaat zou onvoldoende volgen en zou over te weinig middelen beschikken. De houding 

van de politie ten opzichte van de burger speelt vervolgens ook een rol volgens respondent 5 

en 7, maar ook het wettelijk kader. Er zijn volgens respondent 5 teveel regels waarmee de 

politie rekening moet houden en die de bewegingsvrijheid beperkt van de politie. Tenslotte is 

volgens respondent 9 de burger veel meer geïnformeerd dan vroeger, waardoor meer 

tegenwind wordt geboden. 

 

3.8.3.2. De politiecultuur  

Volgens Silvestri wordt de cult of masculinity nogal vaak gezien als een taken-for-granted 

feature, maar uit het interview blijkt dat het desondanks wel nog leeft in de 

politieorganisatie.
204

 De hypothese uit het theoretisch luik wordt aldus geaffirmeerd, zijnde 

dat de cult of masculintity door de respondenten als storend wordt ervaren (cf. supra 34, 
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,3.3.3.). Zo vermoedt de hoofdcommissaris dat men geselecteerd wordt op de mannelijke 

vorm van leiding geven en respondent 1 vindt dat de nogal mannelijke politiecultuur een 

oorzaak is voor het feit dat bepaalde vrouwen het wat moeilijk hebben. 

Ook respondent 10 is ervan overtuigd dat de machocultuur zeker van invloed is en respondent 

9 verwijst hierbij naar het macho-respressieve model: […] “cultuur al zeker omwille van het nog 

altijd vrij macho-repressieve model. Om nog een voorbeeld te stellen: heel veel mannelijke collega’s 

kunnen niet begrijpen dat twee vrouwen interventie rijden. Dan zeggen die:’zeg, stel u eens voor dat 

gulder naar een vechtpartij moet, hoe gade gelle da oplossen?’.”[…]. 

Volgens respondent 5 moet men zich veel meer verantwoorden op zaken en wordt men 

dikwijls op de zwakke kanten beoordeeld, zoals bijvoorbeeld tijdens de selectie. 

 

Twee maal werd verwezen naar de ‘oude’ politiecultuur. De ‘nieuwe’ politiecultuur zou dan 

geen problemen geven volgens respondent 4
 
en 7. Sommigen zijn volgens de commissaris 

zelfs zo ancien regime dat ze nog met de graden van vroeger spreken en de politiecultuur is 

een vast gegeven waar de hervorming noch positief noch negatief wat aan veranderd heeft.  

 

Een voorbeeld van de ‘positievere’ nieuwe politiecultuur vond men terug bij respondent 2: 

[…] “de politiecultuur? Dat valt te zien e. Dat hangt zowat samen met de politiestructuur. Gelijk dat 

we nu bezig zijn denk ik dat er over het algemeen niet teveel cultuurproblemen zijn bij de politie en ik 

denk dat de meeste mannen er ook voor open staan dat er een vrouw de baas wordt. Kijk naar 

Catherine De Bolle. De vrouwen voeger, die hebben het lastig gehad om hogerop te geraken en zij 

hebben zeer goed werk gedaan voor ons politievrouwen en hebben een hele verandering 

teweeggebracht in de politiecultuur.”[…]. 

 

Verder werd door bepaalde respondenten aangegeven dat men als politievrouw wel wat haar 

op de tanden moet hebben in een mannencultuur/mannenwereld/mannenbastion. De 

machocultuur en de competitiedrang (die er volgens respondent 8 in het begin was) droegen 

wel bij tot betere prestaties, wat enigszins als een positief gegeven werd beschouwd. Niet elke 

respondent was er echter van overtuigd dat de politiecultuur of de zogenaamde machocultuur 

nog van invloed is (bv. respondent 4, 7 en 11) en/of dat er wel al sprake is van een 

mentaliteitswijziging.  

  

Niet alleen de politiestructuur en de politiecultuur werden als oorzaken aangegeven maar ook 

de persoon zelf, de groepssamenstelling en externe factoren zoals het rollenpatroon of 
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verwachtingen. Het gegeven van de groepssamenstelling hangt samen met de visie van 

Kanter.  

Citaat respondent 6: […]”Ik denk dat dat heel veel met de persoon te maken heeft, maar ook 

met de groep. Ik denk dat als ge een groep van een aantal gelijkgezinden hebt, dat die elkaar 

enorm versterken. Vb: zet vijf machomannen bij elkaar, dat machogedrag gaat niet maal vijf 

zijn maar maal tien. Zet drie macho’s met twee vrouwen ,dan gaat dat machogedrag 

afzwakken omdat ge elkaar altijd positief beetje beïnvloed.”[…]. 

 

Men kan hieruit concluderen dat de visie van de respondenten onder andere aansluit bij de 

visie van Chan
205

 en Fieldling
206

, namelijk dat dé politiecultuur niet bestaat. Dit is gerelateerd 

aan de visie van Skolnick dat het gaat om een sociaal gevormde cultuur waarbij de 

traditionele karakteristieken van gevaar en autoriteit naar voren worden geschoven. De 

moderne karakteristieken van de politiecultuur werden echter ook gerapporteerd in het 

interview zoals communicatievaardigheden en diversiteit (cf. supra 36, 3.3.5.).  

 

Een laatste belangrijke constatering is dat de respondenten in de dezelfde lijn denken al 

Kaouasas, Hoogenboom
207

 en Merckx
208

, met name dat vooral aan de politiestructuur werd 

gewerkt. Deze werd in een veel positiever daglicht geplaatst door de respondenten dan het 

tweede spoor (de politiecultuur). Volgens Van der Lippe et.al.
209

 zou aldus structurele 

veranderingen voorafgaan aan culturele veranderingen, wat ook in dit empirisch onderzoek 

wordt vastgesteld.  
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3.9. Morfologie en visie op de toekomst 

 

In de interviews werd telkenmale gevraagd naar de man-vrouw verhouding en daaruit bleek 

dat men vroeger veel meer in de minderheid was als politievrouw dan recenter. Respondent 3 

(55j) zat bijvoorbeeld met drie vrouwen in een klas van drieënvijftig, maar de jongere 

inspecteur van eenendertig jaar (respondent 4) was bijvoorbeeld de eerste lichting waarin 

meer vrouwen dan mannen waren. Respondent 7 (vijftig jaar) had eveneens steeds een 

pioniersrol en nu weer als vrouwelijke officier. Dus het aantal politievrouwen blijkt ook uit de 

resultaten in stijgende lijn te gaan zoals men kan afleiden uit de morfologische gegevens (cf. 

supra 16, 1.5.).  

 

Veelal werden het aantal politievrouwen in België door de respondenten overschat, wanneer 

de cijfers van het ENP werden voorgelegd.  

Citaat respondent 2: […] “Tgoh das weinig e… maar nochtans, als ik mij de politie inbeeld, zie 

ik heel veel vrouwen rondlopen.”[…]. 

Citaat respondent 4: […]”Ik dacht dat dat meer was, maar in Gent is dat wel een vrij goede 

verdeling denk ik.”[…]. 

Op het moment van de interviews waren de morfologische gegevens van de Belgische 

politiedienst naar graad en geslacht nog niet in handen van de onderzoeker, waardoor deze 

niet konden getoond worden aan de respondenten. 

 

De toekomst van politievrouwen werd algemeen gezien positief gepercipieerd. Er zullen er 

meer komen volgens de respondenten, alleen al omwille van het feit dat ze aanwezig zijn.  

Dit hangt echter wel af van de persoon zelf volgens respondent 1 doordat er niet zoveel 

vrouwelijke kandidaten zijn en dat het een job is dat mannen meer aanspreekt. Enkelen 

maakten wel de opmerking dat men vrouwen niet mag gaan bevoordelen of dat het niet mag 

té vervrouwelijken. Het is iets dat geleidelijk moet toegroeien en een gelijke verdeling is 

volgens hen een utopie. Het moet gaan om een gezonde verdeling zoals 1/3 volgens 

respondent 5.  

In sommige interviews werd terloops ook gevraagd naar welke tips de geïnterviewden hebben 

voor politievrouwen. De belangrijkste tips die naar voor kwamen zijn: 1) blijf uzelf, 2) blijf 

professioneel, 3) wees assertief en 4) wees tolerant.  
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3.10. Diversiteit 

 

Omtrent diversiteit vielen drie dingen op. Ten eerste had iedereen een goed beeld over wat 

diversiteit is.  

Citaat respondent 9: […]”Als de politie een weerspiegeling wil zijn voor de maatschappij, dan 

moeten wij inderdaad voor elk wat wils binnen de politie hebben.”[…]. 

Ten tweede is de meerderheid ervan overtuigd dat er algemeen gezien voldoende aandacht 

wordt besteedt aan diversiteit, met uitzondering van respondent 1, 7 en 9. Volgens de 

inspecteur is dat niet aanwezig in het korps waar ze werkzaam is en volgens de commissaris 

zou dat nog meer moeten zijn zodat er verschillende soorten mensen bij de politie 

functioneren. Volgens respondent 7 wordt te eng gedacht en de openheid zou groter moeten 

zijn: […] “we moeten echt een inhaalmanoeuvre doen. Gewoon mee zijn met de wereld” […]. 

Respondent 9 wenst eveneens meer aandacht voor diversiteit omdat de minderheidsgroepen 

nog te weinig worden bereikt.  

Het was markant dat de aandacht voor diversiteit eigenlijk wat afhing van de politiezone of 

het korps. Deze respondenten zijn tewerkgesteld in Grimbergen, Antwerpen en Kruibeke-

Temse, maar de respondenten uit de politiezone Gent waren het er allemaal over eens dat er 

wel veel of meer en meer aandacht wordt besteedt aan diversiteit. 

 

Ten derde is diversiteit voor iedereen een meerwaarde en heeft het zijn voordelen, maar 

respondent 8 maakt daarbij de nuancering van positieve discriminatie: […]“diversiteit is goed 

en ge moogt niemand discrimineren omdat iemand een bepaalde afkomst, geslacht of seksuele 

voorkeur heeft dat mag geen reden zijn om iemand NIET te nemen, maar ik vind ook dat dat 

niet de reden mg zijn om iemand WEL te nemen. Ik vind het een meerwaarde, maar het mag 

geen doel op zich worden.”[…]. Respondent 9 en 10 bevinden zich hiermee op dezelfde lijn 

daar ze benadrukken dat de basisvereisten nog steeds aanwezig moeten zijn en dat men 

diversiteit dus niet kan opdringen. Voor respondent 4 is diversiteit gewoon normaal omdat die 

mensen uiteindelijk even capabel kunnen zijn, of volgens respondent 11 andere visies en 

invalshoeken brengen. Tenslotte werd meermaals aangehaald dat diversiteit een voordeel is 

omdat de maatschappij ook divers is en dat de politie zo gemakkelijker kan communiceren 

met de burger, wanneer er bijvoorbeeld een taalbarrière is doordat de burger een andere 

afkomst heeft.  
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Deel IV: Conclusies  

 

In het voorgaande deel werden de resultaten al gerapporteerd en werd reeds een 

terugkoppeling gemaakt naar de theorieën, hypothesen en studies in de literatuurstudie. In dit 

deel worden de drie centrale onderzoeksvragen van antwoord voorzien en wordt afgesloten 

met een algemeen besluit, kritische reflectie en aanbevelingen.  

 

4.1. De centrale onderzoeksvragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op micro-niveau werd meermaals verwezen naar het gezin als individueel probleem en meer 

bepaald het krijgen van kinderen. Dit zorgt ten eerste voor wrevel bij de mannelijke collegae 

en ten tweede betekende dit een rem op de carrière of soms ambitie van de politievrouwen 

zelf. Het merendeel had echter wel nog de ambitie om hogerop te geraken op drie 

respondenten na. Deze kwestie  (gezin vs. carrière) is natuurlijk ook in andere 

beroepssectoren terug vinden.  

Sommigen gaven aan in het begin nogal onzeker te zijn, maar men werd wel assertiever  

narmate men meer ervaring en anciënniteit opdeed.   

 

De interacties met collega’s en leidinggevenden bevinden zich op het meso-niveau. In het 

deel van de resultaten heeft men enkele citaten kunnen lezen van mannelijke collegae die 

negatief stonden ten opzichte van politievrouwen. Vooral de oude garde wou niet 

samenwerken met politievrouwen of vond dat ze niet op hun plaats zijn bij de politie.  

Die mannelijke collegae bevonden zich zowel op hetzelfde niveau als op een leidinggevende 

positie. Bij deze laatste was het wel moeilijker voor de politievrouwen omdat de hiërarchie 

daar speelt en daar werden dan ook vooral vermijdingsstrategieën gehanteerd (cf. supra 52, 

5.4.).  

1. Welke barrières ervaren vrouwelijke politieambtenaren in het opnemen van hun 

functie en in het uitoefenen van hun werk? 

- Micro-niveau: individuele problemen (vb. huishoudelijke taken, kinderen, 

niet assertief genoeg zijn, onzeker, weinig ambitie, …) 

- Meso-niveau: interacties met (mannelijke) collega’s, leidinggevenden, … 

- Macro- niveau: rekrutering- en selectiebeleid, opleiding, politiestructuur, 

politiecultuur…  
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De barrières of problemen die werden aangegeven door de respondenten speelden zich vooral 

af in het verleden en na de opleiding. Daarbij ging het meestal over verbaal geweld zoals 

seksistische en conservatieve opmerkingen, roddels en vooroordelen. Twee respondenten 

kregen echter te maken met echt pestgedrag door bepaalde mannelijke politiefunctionarissen, 

zoals het achtergelaten worden op een parking ’s nachts of geen bijstand krijgen tijdens de 

avondshift. De voorbeelden waren voornamelijk persoonlijke ervaringen van de 

politievrouwen en in mindere mate gekende feiten van vrouwelijke collegae.  

Het ging dan volgens de meesten over slechts één specifieke persoon of ‘de rotte appel’ en 

enkelen, waaronder respondent 8, spraken over de ‘algemene teneur’. Bovendien gebeurden 

de opmerkingen en dergelijke niet rechtstreeks maar subtiel. 

 

Gezag uitoefenen als politievrouw zou volgens de commissarissen en hoofdcommissaris 

moeilijker zijn naarmate men hoger zit in graad. Bij de hoofdcommissaris bleek dit zelf 

moeilijker te zijn naar de collegae toe op hetzelfde niveau. Dit is wel opvallend aangezien 

men zou verwachten dat meer anciënniteit tot meer respect en aanvaarding zou leiden, maar 

dat heeft volgens de respondenten te maken met het feit dat men in de minderheid zit als 

vrouw in leidinggevende functie (cf. supra 41, 4.1.). Verder dient men zich telkens opnieuw 

te bewijzen als men verandert van functie of graad. Tenslotte werd in de interviews 

vastgesteld dat dit eveneens afhangt van de ingesteldheid, anciënniteit en de mate waarin men 

gesteund wordt.  

Omgekeerd gaven alle respondenten aan respect te hebben voor leidinggevenden ongeacht het 

geslacht.  

 

Tenslotte worden de kwaliteiten van politiemannen- en vrouwen complementair geacht, mits 

nuancering naargelang de situatie, de persoon en de burger.  

 

Op macro-niveau werden volgende elementen gedistilleerd uit het empirisch onderzoek. De 

selectieproeven zijn veel professioneler geworden. Vroeger werden soms wat vreemde vragen 

gesteld waarbij men zich afvroeg of deze ook aan mannen gesteld werden. Bovendien zou nu 

meer naar competenties gekeken worden bij de selectie. Enkel de hoofdcommissaris had het 

vermoeden dat men bij de selectie voor leidinggevende functies de mannelijke kwaliteiten 

vooropstelde.  

 

In de politiecultuur werden ook wel wat barrières gevonden, namelijk het soms nog 

machogehalte van collega’s en de daarmee samenhangende conservatieve en seksistische 
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opmerkingen. Dit gebeurde echter wel veelal subtiel en slechts door één bepaalde collega 

waardoor men dit moeilijk kan generaliseren tot de hele politiecultuur. Dé politiecultuur 

bestaat niet volgens de respondenten, omdat de cultuur afhankelijk is van de dienst of het 

korps.   

De politiestructuur werd gunstig gepercipieerd. De organisatie geeft voldoende kansen voor 

carrière te maken en er is voor elk wat wils binnen de politie. Het werd zelfs één van de meest 

egalitaire organisaties genoemd wat kansen betreft. Behalve in de gespecialiseerde diensten 

zijn weinig tot geen politievrouwen werkzaam, maar dit zou ook te maken hebben met de 

persoonlijke keuze.   

De meeste problemen zijn volgens de respondenten dus te wijten aan de politiecultuur.  

 

 

 

 

- De politiestructuur 

De politiestructuur werd veel positiever opgevat dan de politiecultuur. Dit heeft waarschijnlijk 

ook te maken met het feit dat men meer grip heeft op een structuur dan op een cultuur 

natuurlijk. Structurele veranderingen gaan vooraf aan cultureel veranderingen.
210

 Volgens 

Merckx
211

, Kaousas en Hoogenboom
212

 werd vooral gewerkt aan het eerste spoor of de 

politiestructuur. Een cultuur meten of wijzigen is moeilijk omdat het zo abstract is.  

Volgens de meesten geeft de politiestructuur voldoende mogelijkheden om carrière te maken. 

Het niet carrière maken als politievrouw ligt volgens de respondenten vooral aan de 

persoonlijke keuze, de ambitie en de aard van het werk dat vrouwen misschien minder 

aanspreekt.  

De COP-filosofie is ene positieve evolutie volgens de respondenten, maar het is volgens 

sommigen te sterk aanwezig. Op sommige vlakken mag het terug wat repressiever worden, 

maar een gulden middenweg of combinatie van beiden werd het meest wenselijk geacht. Te 
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gemeenschapsgericht zijn is niet houdbaar, omdat de basistaak van de politie nog steeds de 

misdaadbestrijding is en de bescherming van de maatschappij. De politiefunctionarissen zijn 

geen sociaal assistenten of psychologen volgens respondent 2, maar een menselijk kantje is 

evenzeer belangrijk volgens respondent 3 bijvoorbeeld.  

De COP-filosofie werd zelfs door respondent 5 als positieve factor gezien voor 

politievrouwen, omdat ze minder pasten in het crimefighting model.  

Tenslotte werd de COP-filosofie als één van de oorzaken opgevat voor de respectloze houding 

van de burger ten opzichte van de politie. Daarnaast zijn het gerechtelijk apparaat, de 

opstelling van de politie, het wettelijk kader en de burger bepalende factoren. 

 

- De politiecultuur  

De politiecultuur, vooral de ‘oude’ politiecultuur, bleek uit de interviews een negatieve 

determinant te zijn. Algemeen was men er wel van overtuigd dat dé politiecultuur niet bestaat 

en dat dit afhangt van tijd en ruimte. Volgens de meesten is er wel een mentaliteitswijziging 

of is het alleszins bezig met te veranderen. Het machogehalte, of de cult of masculinity
213

, is 

wel nog steeds aanwezig in de politiecultuur, maar niet meer zo sterk als vroeger. 

Respondenten 6 en 9 waren die mening niet toegedaan en vonden dat de politiecultuur 

fundamenteel onveranderd is.  

 

Naast de politiecultuur werden ook de persoon, de groepssamenstelling en externe factoren 

genoemd als determinanten. Het tweede hangt samen met de theorie van Kanter
214

. Naast deze 

sociologe werden ook de gedachtegang van Rabe-Hemp
215

 en Silvestri
216

 teruggevonden. 

Volgens hen zal een cultuurverandering pas mogelijk zijn door de aanwezigheid van 

politievrouwen alleen al en dit zou volgens Kanter de grens van 30% moeten overstijgen. De 

politiecultuur wordt dus niet monolithisch opgevat zoals in het klassieke beeld over de 

politiecultuur, maar wel als divers waarin nieuwkomers als change agents kunnen 

fungeren.
217

 De politievrouwen dienen daarenboven ook de hogere rangen te blijven bereiken 
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om zo de mogelijkheden voor de volgende generatie politievrouwen te verzekeren. Er zouden 

immers nog teveel conservatieve mensen op de sleutelposities zitten volgens respondent 9 en 

de hoofdcommissaris.  

 

- Het glazen plafond  

De vraag of het glazen plafond als verklaringstheorie een oorzaak is voor de bestaande 

barrières waarmee politievrouwen worden geconfronteerd, kan eerder negatief worden 

beantwoord. Het glazen plafond werd door de meerderheid niet ervaren, behoudens 

respondent 1 en 7.  De commissaris had een moeilijker parcours gekend, maar is ondertussen 

wel werkzaam in het officierenkader, en de inspecteur had zich ook geremd gevoeld bij het 

maken van promotie. Het feit dat sommige politievrouwen niet naar de top geraken blijkt dus 

vooral te wijten aan de persoonlijke keuzes, ambitie en externe factoren zoals het gezinsleven. 

De vraag die men zich dan kan stellen is: waarom is er dan zichtbaar een uitdunning van het 

aantal politievrouwen naarmate men hoger gaat in kader? Dat is immers de kern van de 

metafoor, namelijk de uitsluitingsmechanismen of vertragingsmechanismen voor de uitbouw 

van een loopbaan.
218

 Oorzaken die hiervoor werden aangegeven zijn de onzekere opstelling 

van vrouwen, het probleem van de rode lopers, de ambitie en het feit dat de vervrouwelijking 

nog niet lang genoeg bezig is. De toekomst voor politievrouwen in hogere functies werd 

optimistisch ingeschat.  

De eerste vrouwelijke commissaris-generaal is natuurlijk ook een voorbeeld van de 

doorbreking van de metafoor en kan als rolmodel fungeren voor politievrouwen zoals 

Martin
219

 vaststelde in haar studie. 

 

Het gegeven van positieve discriminatie was een opvallende vaststelling in de interviews. 

Men mag volgens de geïnterviewden zelf geen barrière creëren door positief te discrimineren 

of vrouwen te bevoordelen.  
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- De theorie van Kanter 

De X-O-theorie werd het meest als verklaringstheorie teruggevonden in de antwoorden van de 

respondenten, maar werd wel ontkracht door het tijd- en ruimtegegeven. Ten eerste hangt dit 

af van de dienst en ten tweede was er vroeger meer sprake van een minderheidsgroep dan nu.  

De basiskenmerken van de theorie van Rosabeth Moss Kanter
220

 werden teruggevonden in de 

interviews. Ten eerste voelen de respondenten zich meer zichtbaar of meer in de spotlights 

geplaatst. De meesten hebben het gevoel dat ze zich dubbel moeten bewijzen en dat ze extra 

in de gaten worden gehouden. Dit zou volgens hen niet het geval zijn voor mannelijke 

politiefunctionarissen. Ze zijn dan ook in de meerderheid en al langer werkzaam binnen de 

politie. De prestatiedruk die hiermee gepaard gaat werd ondervonden door onder andere 

respondent 7 die zich continu wilde bewijzen en zo een deel van haar carrière als het ware 

verprutst heeft. De stereotypering die hier ook kan uit resulteren werd ook terug gevonden in 

de interviews. Tevens werd de derde karakteristiek, de druk tot assimilatie, ervaren. Dit houdt 

in dat men de neiging heeft om zich aan te passen aan die mannelijke stijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geïnterviewde politievrouwen hanteerden veelal een combinatie van copingstrategieën om 

om te gaan met de ervaren problemen of barrières.  

In het theoretisch gedeelte werd de hypothese gesteld dat de geïnterviewde politievrouwen 

eerder zullen teruggrijpen naar probleemgeoriënteerde copingstrategieën dan 

emotiegeoriënteerde omdat er exclusief wordt gefocust op werkgerelateerde stressvolle 

gebeurtenissen. Men merkt wel dat er meer voorbeelden waren van probleemgeoriënteerde 

coping, maar dat was niet zo een uitsteker. De vermijdingsstrategieën werden bijna evenveel 

vermeld en de emotiegeoriënteerde het minst. Het betreft natuurlijk een zeer kleine steekproef 

waardoor deze hypothese voorzichtig dient bevestigd te worden.  
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3. Welke copingstrategieën hanteren de politievrouwen als reactie op deze barrières?  

- Vermijdingsstrategieën: negeren, weglachen, alcohol, druggebruik, … 

- Emotiegeoriënteerde copingstrategieën: steun zoeken, advies vragen, 

zelfverwijt, vertrouwenspersoon contacteren, … 

- Probleemgeoriënteerde copingstrategieën: persoon aanspreken, 

alternatieven zoeken, overplaatsing vragen, klacht indienen, … 
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De coping die werd gehanteerd was vooral een reactie op emotionele en/of psychische last, en 

niet op fysieke last. Dit is gerelateerd aan de aangehaalde barrières, aangezien het vooral om 

verbaal geweld ging en uitzonderlijk over pestgedrag. Geen enkele keer werd fysiek geweld 

gerapporteerd.  

 

De meest gehanteerde vormen van coping waren het confronteren van de persoon in kwestie 

(die haar last bezorgde/bezorgd had), het zoeken van steun bij collegae of significante anderen 

en het negeren van de situatie. In mindere mate werd de situatie weggelachen of uitgehuild.    

 

4.2. Algemeen besluit, kritische reflectie en aanbevelingen 

 

Deze thesis werd niet opgezet vanuit een feministische ingesteldheid of vanuit de idee dat 

politievrouwen zondebokken zijn in de politieorganisatie, maar uit interesse voor het 

politiebestel en de (minderheids-)positie van de vrouwelijke functionaris daarin. Dit enkel en 

alleen al omdat de politie de beginschakel van het Belgisch strafrechtsysteem is dat zich het 

dichtst bij de bevolking bevindt en volgens de COP-filosofie bovendien nog eens een 

afspiegeling dient te zijn van de maatschappij.
221

 Die maatschappij is zonder twijfel 

verscheiden, waarin diversiteit, gender, emancipatie en gelijke kansen hot topics zijn. Een 

evenwichtige personeelsopbouw bevordert immers de toegankelijkheid voor de burger, 

verbetert het begrip voor specifieke problemen en verrijkt het korps met nieuwe 

gezichtspunten, invalshoeken en omgangsvormen.
222

 Diversiteit mag men daarbij niet enkel 

zien als doel, maar ook als een belangrijk speerpunt binnen de Excellente Politiezorg. 

De COP-filosofie en de Belgische vertaling ervan in de EPZ met de is niet enkel een eis, maar 

ook een voorwaarde voor kwalitatief goed politiewerk. Tevens is het een noodzaak omdat de 

politie zo haar legitimiteit verkrijgt. Overheidsgezag moet immers niet ondergaan worden, 

maar vooral gedragen worden door de samenleving. Diversiteit is een essentieel element bij 

het uitoefenen van de politiefunctie en dit is trouwens ook een logische toepassing van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat stelt dat alle er in opgenomen rechten 

en vrijheden voor eenieder gelden.
223
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Van de politie wordt verwacht dat het niet enkel repressief optreedt, maar ook proactief zorg 

draagt voor de veiligheid en leefbaarheid onder de burgers die het dient. Dit beschrijft de 

evolutie van het crimefighting model naar community policing. Deze COP-filosofie vraagt 

andere kwaliteiten van een politiefunctionaris dan het repressieve handhaven van de 

rechtsorde. Waar fysieke kracht voorheen het belangrijkste criterium was, zal de functionaris 

nu evenzeer beoordeeld worden op communicatieve vaardigheden. Mannen en vrouwen zijn 

gelijkwaardig, niet gelijk. De kwaliteiten zijn aanvullend, niet strijdend. Politievrouwen 

vormen aldus een meerwaarde voor het politiebestel en niet een must-have, maar eerder een 

need-to-have.
224

 Positieve discriminatie dient men hier ongetwijfeld te vermijden. 

Eerder vrouwelijke kwaliteiten (vb. communicatieve vaardigheden) zijn complementair aan 

eerder mannelijke kwaliteiten (vb. fysieke kracht). Dit is natuurlijk geen absolute wetenschap, 

omdat we praten over mensen. Of er al dan niet zoiets bestaat als vrouwelijke kwaliteiten en 

mannelijke kwaliteiten is nog eerder de vraag.  

 

Vrouwen mogen dan wel biologisch minder geschikt zijn voor het harde politiewerk daar ze 

fysiek (meestal) niet zo sterk staan als mannen, maar biologie is één factor. Vele vrouwen 

hebben andere kwaliteiten die ze aanleren in hun socialisatieproces en deze kwaliteiten zijn 

wel zeer bruikbaar in het politiewerk. Het draait niet altijd om tussenkomsten in gevechten, 

maar ratio, inzicht en mensenkennis zijn eveneens belangrijke kwaliteiten voor het 

politiewerk. Een mens is meer dan zijn/haar biologie. Dit wordt mijn inziens te snel gebruikt 

als argument of excuus om vrouwen ongeschikt te doen schijnen voor politiewerk. Het zijn 

vooroordelen en stereotypen die met de tijd best uit de politiecultuur worden geweerd.  

 

Heden ten dage is men echter wel meer open-minded geworden ten opzichte van diversiteit, 

wat een goede zaak is natuurlijk. We kunnen stellen dat het geslacht niet uitmaakt omdat 

beide dragers zijn van goede kwaliteiten en complementair zijn. Men dient een kwaliteitsbril 

op te zetten in plaats van een genderbril omdat men de personen niet moet inschatten of 

evalueren op basis van zijn/haar gender maar wel op basis van de kwaliteit. Iedere persoon is 

anders en elke persoon verdient het om individueel gescreend te worden op basis van 

zijn/haar capaciteiten. Dit is een werk van lange adem, maar men dient daar nu aan te 

beginnen in plaats van de adem in te houden en terug te vallen op stereotypen, conservatieve 

opvattingen, pestgedrag, geroddel of vooroordelen. Mijn inziens zijn ze hier anno 2014 al op 
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de goede weg, maar uit het empirisch onderzoek blijkt dat de barrières of problemen nog 

steeds aanwezig zijn. Men mag hier dan misschien voorzichtig poneren, zonder te 

generaliseren, dat het bergopwaarts gaat en dat politievrouwen steeds minder een rariteit 

vormen binnen de politie en minder moeten opboksen tegen problemen. De barrières waarmee 

politievrouwen geconfronteerd worden mogen niet onderschat worden, maar zeker ook niet 

overschat worden. De geïnterviewde politievrouwen bleken immers goed hun mannetje te 

kunnen staan en dienen zeker niet als weerloze slachtoffers gepercipieerd te worden.  

 

Natuurlijk werd maar één kant van het verhaal bekeken omdat bewust gekozen werd enkel 

politievrouwen te bevragen. Dit eenzijdig beeld geeft wel voldoende relevante informatie, 

waarbij verschillende topics werden aangehaald en onderzocht die hopelijk een inspiratiebron 

kunnen betekenen voor toekomstig onderzoek. Zo lijkt het mij interessant om dieper in te 

gaan op de situatie van politievrouwen in de echte topfuncties in een apart onderzoek. Een 

ander potentieel onderzoek zou het onderscheid kunnen maken tussen de federale politie en de 

lokale politie, om zo trends en contradicties te detecteren. Het is verder ook aan te bevelen om 

een grootschalig onderzoek op te zetten met politievrouwen en -mannen als 

onderzoekspopulatie en dit uit verschillende korpsen en diensten. Een onderzoek met enkel 

politiemannen zou eveneens een nieuwe aspecten kunnen aanbrengen. Tenslotte is een 

longitudinaal onderzoek hier zeker op haar plaats om een meer holistisch, valide en 

betrouwbaarder beeld te verkrijgen over dit onderwerp. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1.  Het European Foundation for Quality Management-Excellence-model 

(EFQM-model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: X, European Foundation for Quality Management (EFQM). 

www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/nk/kwaliteit_1_efqm.htm. (geraadpleegd op 14 januari 2012). 

  

http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/nk/kwaliteit_1_efqm.htm
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Bijlage 2. Schema Excellente Politiezorg (EPZ) 

 

 

  

Bron: BRUGGEMAN, W., VAN BRANTEGEM, J.-M. en VAN NUFFEL, D., Naar een excellente politiezorg, 

Brussel, Politeia, 2007, 59. 
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Bijlage 3. De gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) 

 

 

 

 

  

Bron: BRUGGEMAN, W., VAN BRANTEGEM, J.-M. en VAN NUFFEL, D., Naar een excellente politiezorg, 

Brussel, Politeia, 2007, 17. 
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Bijlage 4. Formulier Informed Consent 

 

 

 

 

Vakgroep Strafrecht en Criminologie 

 

Informed consent 

 

Beste, 

 

In het kader van de opleiding ‘Master Criminologische wetenschappen’ aan de UGent schrijf 

ik, Wendy Dujardin, de masterproef “Gender en politie: Barrières en copingstrategieën 

gehanteerd door politievrouwen”. Hierbij wordt kwalitatief empirisch onderzoek geopteerd 

aan de hand van semi-gestructureerde interviews bij Belgische politievrouwen. 

De doelstelling van dit empirisch onderzoek is om een beeld te krijgen van de bestaande 

barrières waarmee politievrouwen geconfronteerd worden en hoe ze daarmee omgaan 

(copingstrategieën). Naast deze twee elementen wordt in het interview gepeild naar de visie 

van respondenten over de politiecultuur, de politiestructuur, de politievrouw, diversiteit 

binnen de politie, enzovoort. 

Dit alles wordt verricht in de achtergrond van de COP-visie dat verondersteld dat de politie 

een afspiegeling dient de zijn van de samenleving waarin het opereert. Die diverse 

samenleving dient aldus teruggevonden te worden in het politiebestel, wat verondersteld dat 

de gender-verdeling gelijkwaardig dient te zijn zoals dit in de samenleving het geval is. Uit de 

morfologische gegevens valt echter een discrepantie waar te nemen tussen theorie en praktijk. 

Het staat als een paal boven water dat politievrouwen in de minderheid zijn. Vandaar de 

keuze om politievrouwen te ondervragen in semi-gestructureerde interviews als 

minderheidsgroep.  

 

Inhoud deelname aan het kwalitatief empirisch onderzoek:  

 

Het semi-gestructureerd interview zal ongeveer 1u30 min duren en de vragen zullen peilen 

naar een zestal topics: selectieproeven, opleiding en doorstroommogelijkheden, werkveld, 
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gezag en ambities, barrières en copingstrategieën, diversiteit en politiecultuur. Het interview 

zal worden afgerond met enkele algemene stellingen die peilen naar de visie van de 

respondenten.  

Het interview zal worden opgenomen met een dictafoon om de dataverwerking zo volledig en 

correct mogelijk uit te voeren, tenzij u bezwaar heeft hiertegen.  

De locatie, datum en tijdstip van het interview wordt in samenspraak met de deelnemer 

bepaald. 

Uw deelname gebeurt op vrijwillige basis. U kunt steeds kiezen bepaalde vragen niet te 

beantwoorden, het interview te onderbreken of stop te zetten wanneer u dat nodig acht.  

De gegevens zullen uiterst vertrouwelijk worden verwerkt en worden geanonimiseerd zodat 

identificatie van de deelnemers onmogelijk is. Alleen de onderzoeker zal over de originele 

data beschikken.  

Het resultaat van de dataverwerking zal u ter beschikking worden gesteld om nogmaals de 

accuraatheid ervan na te gaan en het vertrouwelijk karakter ervan nogmaals te duiden aan u. 

Indien u opmerkingen of vragen heeft voor of na het onderzoek, aarzel dan niet om deze aan 

de onderzoeker voor te leggen. 

 

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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Bijlage 5. Vragenprotocol 

 

Vragenprotocol interview 

 

I. Inleidende vragen 

1. Leeftijd? 

2. Graad/functie? 

2.1. Andere functie binnen de politie? 

2.2. Andere werkervaring? 

3. Welke opleidingen heeft u gevolgd?  

4. Wat was uw motivatie om bij de politie te solliciteren?  

 

II. Selectieproeven 

5. Hoe blik je terug op de selectieprocedure?  

5.1. Welke vond u de moeilijkste? 

5.1.1. Hoe komt dit volgens u?  

5.2. Welke vond u de makkelijkste?  

5.2.1. Hoe komt dit volgens u? 

 

6. Kreeg u te maken met persoonlijke problemen/moeilijkheden tijdens de 

selectieproeven? (Lichamelijk – psychisch – sociaal: Vb. stress, emotionele problemen, burn-out, 

fysisch/lichamelijk, faalangst, sociaal leven leidde eronder,…) 

6.1. Ja: 

6.1.1. Welke?  

6.1.2. Hoe loste u dit op? Kreeg u steun van mede kandidaten, familie, vrienden, 

…? 

6.2. Nee: -------------------- 

 

7. Werd u tijdens de selectieproeven geconfronteerd met barrières zoals discriminatie, 

seksisme, vooroordelen, verbaal geweld,…  

7.1. Ja:  
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7.1.1. Denkt u dat dit te maken heeft met het feit dat u een vrouw bent? 

7.1.2. Hoe ging u daarmee om? (emotiegeoriënteerde coping – vermijdingsstrategie – 

probleemgeoriënteerde coping…) 

7.2. Nee: ---------------------- 

 

8. Heeft u weet van andere vrouwelijke collega’s die daar wel mee te maken kregen 

tijdens de selectieproeven?  

8.1. Hoe gingen zij daarmee om? (emotiegeoriënteerde coping – vermijdingsstrategie – 

probleemgeoriënteerde coping…) 

 

9. Denkt u bepaalde voordelen gehad te hebben tijdens de selectieprocedure omdat u 

een vrouw bent?  

9.1. Ja:  

9.1.1. Welke? 

9.1.2. Denkt u dat mannen ook voordelen krijgen tijdens de selectieprocedure? 

9.2. Nee:  

9.2.1. Denkt u dat mannen wel voordelen krijgen tijdens de selectieprocedure?  

 

10. Bent u algemeen tevreden over het verloop van de selectieproeven?  

10.1. Ja: Verklaar 

10.2. Nee:  

10.2.1. Waarom niet? 

10.2.2. Wat zou volgens u moeten veranderen? 

 

III. Opleiding 

 

11. Hoe verliep uw opleiding over het algemeen?  

11.1. Werden uw verwachtingen ingelost?  

 

12. Wat was de man/vrouw verhouding tijdens uw opleiding?  
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13. Kreeg u tijdens de opleiding te maken met persoonlijke problemen? (lichamelijk, 

psychisch, sociaal,…) 

13.1. Ja:    

13.1.1. Welke?  

13.1.2. Hoe loste u dit op? Kreeg u steun van mede kandidaten, familie, vrienden, 

…? 

13.2. Nee: ----------------------- 

 

14. Kreeg u tijdens de opleiding te maken met barrières? (discriminatie, vooroordelen, 

seksisme, verbaal geweld, enzovoort… ) 

14.1. Ja:  

14.1.1. Denkt u dat dit te maken heeft met het feit dat u een vrouw bent?  

14.1.2. Hoe ging u daarmee om? (emotiegeoriënteerde coping – vermijdingsstrategie – 

probleemgeoriënteerde coping…) 

14.2. Nee:  -------------- 

 

15. Heeft u weet van andere vrouwelijke collega’s die hier wel mee geconfronteerd 

werden tijdens de opleiding?  

15.1. Hoe gingen zij daarmee om? (emotiegeoriënteerde coping – vermijdingsstrategie – 

probleemgeoriënteerde coping…) 

 

16. Denkt u bepaalde voordelen gehad te hebben tijdens de opleiding omdat u een vrouw 

bent?  

16.1. Ja: welke? 

16.2. Nee: krijgen mannen die wel volgens u? 

 

17. Bent u tevreden over uw opleiding? 

17.1.1. Wat zou je anders aangepakt hebben? 

17.1.2. Wat zou er moeten veranderen aan de opleiding volgens u?  

 

 

 

IV. Doorstroommogelijkheden 
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18. Is er volgens u een verschil in carrièrepatronen tussen mannelijke en vrouwelijke 

politieambtenaren? (vb.: Zijn mannen meer gefocust op carrière maken dan vrouwen? Klopt het 

cliché dat vrouwen vaker kiezen voor een gezin dan voor een carrière?) 

18.1. Oorzaak? 

18.2. Welke oplossing ziet u hiervoor in de toekomst?  

 

19. Kreeg u te maken met bepaalde moeilijkheden (zoals weinig kansen, vooroordelen, 

discriminatie, seksisme, …) om door te stromen naar hogere functies?  

19.1. Hoe ging u daarmee om? (emotiegeoriënteerde coping – vermijdingsstrategie – 

probleemgeoriënteerde coping…) 

 

20. Denkt u dat het voor vrouwen in het algemeen moeilijker is om door te stromen? 

(glass-ceiling theorie)  

20.1. Wat zou volgens u moeten veranderen om deze barrières voor politievrouwen te 

minimaliseren?  

 

V. Werkveld 

 

21. Hoe verliep het begin van uw carrière als politievrouw?  

 

22. Voelde u zich direct betrokken door collega’s?  

22.1. Merkte u verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s?  

 

23. Voor welke taken wordt u het meest opgeroepen? 

23.1. Denkt u dat er een trend waar te nemen is dat politievrouwen worden 

geselecteerd voor bepaalde politietaken?  

23.1.1. Vindt u politievrouwen geschikter voor deze politietaken? 

23.2. Vindt u dat politievrouwen voor bepaalde taken minder geschikt zijn? 

23.2.1. Ja:  welke en waarom? 

23.2.2. Nee:------------ 

23.3. Vindt u dat politiemannen voor bepaalde taken minder geschikt zijn? 
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23.3.1. Ja:  welke en waarom? 

23.3.2. Nee: ----------- 

 

24. Denkt u dat politiemannen en politievrouwen een verschillende aanpak hanteren? 

(Zijn vrouwen bijvoorbeeld rustiger en lossen ze het meer verbaal op dan mannen, die eerder overgaan 

tot fysieke dwang? Of hoe ziet u dat?) 

24.1. Verklaar?  

 

25. Ziet u de kwaliteiten van politievrouwen en mannen als complementair? 

 

26. Kreeg u te maken met bepaalde barrières tijdens uw carrière? (discriminatie, seksisme, 

vooroordelen, verbaal geweld, enzovoort…) 

26.1. Ja:  

26.1.1. Welke? 

26.1.2. Hoe ging u daarmee om? (emotiegeoriënteerde coping – vermijdingsstrategie – 

probleemgeoriënteerde coping…) 

 

27. Heeft u weet van andere vrouwelijke collega’s die hier wel mee geconfronteerd 

werden tijdens de opleiding?  

27.1. Hoe gingen zij daarmee om? (emotiegeoriënteerde coping – vermijdingsstrategie – 

probleemgeoriënteerde coping…) 

 

28. Denkt u dat u bepaalde voordelen genoot of geniet als politievrouw? 

28.1. Ja: welke?  

28.2. Nee: denkt u dat politiemannen meer voordelen hebben?  
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VI.  Gezag 

 

29. Wat zijn uw ervaringen met het uitoefenen van gezag en respect afdwingen als 

politievrouw? 

29.1. Verwachtte u het zo of anders? 

 

30. Denkt u dat het als politievrouw moeilijker of gemakkelijker is om gezag uit te oefenen?  

30.1. Zijn bepaalde situaties/types verdachten/types conflicten moeilijker of makkelijker dan andere 

voor politievrouwen?  

 

31. Met welke problemen wordt u het meest geconfronteerd bij het bekleden van uw 

gezagsfunctie? 

31.1. Wat is volgens u de oorzaak? (Merkt u één of ander machismo? De politiecultuur wordt 

soms nogal als mannelijk en hard gepercipieerd (cf. machogedrag, cult of masculinity)… Hoe ziet u 

dat?) 

31.2. Hoe gaat u daarmee om? 

 

32. Hoe staat u tov van vrouwelijke oversten?  

 

33. Hoe staat u tov mannelijke politiefunctionarissen met een hoge functie?  

 

34. Hoe ziet u de toekomst van politievrouwen in hogere gezagsfuncties?  

(Uit de morfologische gegevens blijkt immers dat vrouwen enorm in de minderheid zijn naarmate men 

hoger gaat in rang) 

 

VII.  Ambities 

 

35. Wou u van in begin deze functie beoefenen?  

 

36. Heeft u nog de ambitie om hogerop te geraken?  

36.1. Welke functie?  
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37. Denkt u nog (steeds) met barrières geconfronteerd te worden als politievrouw? 

of nemen deze barrières af naarmate u hogerop geraakt?  

37.1. Welke barrières? (glass ceiling) 

37.2. Wat zijn volgens u de oorzaken hiervan?  

(politiecultuur, politiestructuur, vrouwen altijd al in de minderheid geweest-> theorie van Kanter, 

…)  

 

VIII. Barrières ∞Coping  

 

38. In voorgaande delen werd al gevraagd naar de barrières die u of collega’s heeft ervaren 

of nog steeds ervaren en de manier waarop jullie daarmee omgaan. Wenst u nog iets 

toe te voegen van voorbeeld, anekdote of opmerking? 

 

39. Kunt u zichzelf plaatsen in één of meerdere van volgende copingstrategieën? Een 

combinatie is mogelijk. 

39.1. Emotiegeoriënteerde coping: steun zoeken bij andere collega’s, vrienden, 

kennissen,… 

39.2. Probleemgeoriënteerde coping: de situatie onmiddellijk aanpakken door dit te 

melden aan uw baas, door de persoon in kwestie ermee te confronteren, … 

39.3. Vermijdingsstrategie: u negeert liever de situatie en verwerkt het op uw eigen 

manier. 

40. Merkt u een evolutie in deze copingstrategieën naarmate u ouder wordt en meer 

werkervaring opdoet? 

 

41. Hoe stelt volgens u een politievrouw zich het best op in de uitoefening van haar functie?  

 

42. Wat dient volgens u veranderd te worden in het politiebestel of daarbuiten om deze 

barrières voor politievrouwen te minimaliseren?  

(cultuurwijziging, meer vrouwen bij de politie (morfologie - Kanter), meer promotie, …) 

 

43. Merkt u reeds een verandering of mentaliteitswijziging de laatste jaren? 
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IX. Diversiteit 

 

44. Wat houdt volgens u diversiteit binnen de politie in?  

 

45. Is er volgens u meer aandacht nodig voor diversiteitbeleid bij de politie? 

45.1. Waarom? 

45.2. Hoe ziet u dat? 

 

46. Wat is volgens u de meerwaarde van diversiteit binnen de politie?  

 

X. Politiecultuur 

 

47. Hoe ziet u de hedendaagse politiecultuur?  

 

48. Is de politiecultuur volgens u een belangrijke determinant van de bestaande barrières 

waarmee politievrouwen worden geconfronteerd?  

48.1. Ja:   Verklaar 

48.2. Nee:  Wat is volgens u dan wel de oorzaak? 

 

XI. Algemene stellingen 

 

49. De politieorganisatie zou beter draaien wanneer meer topfuncties door politievrouwen 

zouden worden ingenomen  

 

50. Uit het ENP blijkt dat het gemiddelde aantal politievrouwen in Europa 19,48% bedroeg 

in 2012. België ligt onder dit Europees gemiddelde met 18% politievrouwen in 2012. 

Het aantal politievrouwen is sinds de politiehervorming zeker toegenomen, maar we 

zijn er nog lang niet. Een gelijke verdeling van mannelijke en vrouwelijke 

politieambtenaren is een utopie. 

51. In welke mate ziet u de politiestructuur en de politiecultuur als belangrijke 

determinanten of oorzaken voor de bestaande problemen/ barrières waarmee 

politievrouwen geconfronteerd worden?  
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52. Diversiteit binnen de politie is de smeerolie van een goede politiecultuur. De COP-visie 

verondersteld immers dat de politie een afspiegeling dient te zijn van de samenleving 

waarin het opereert.  

 

53. De implementatie van de COP-visie (cf. excellente politiezorg) ging gepaard met de 

evolutie naar een softe politie? (crimefighting model -> COP model) 

 

XII. Wenst U nog iets toevoegen aan de besproken onderwerpen?  

 

 

 

 

 

 

 


