Hoe verbetert u de relatie tussen
politie en jongeren om etnisch
proﬁleren te voorkomen?*
Een interventie voor elk probleem
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De relatie tussen politie en
jongeren verbeteren

Probleem: wat wilt u aanpakken?

Negatieve beeldvorming van zowel
politie als jongeren.

Jongeren kennen
hun rechten niet bij
een aanhouding en
weten niet wat een
agent wel of niet
mag doen.

Politie loopt in de
praktijk tegen
lastige kwesties
rondom diversiteit
aan en weet niet
altijd goed daarmee
om te gaan.

Politie is onvoldoende bewust van
eigen vooroordelen
en hoe deze van
invloed zijn bij een
aanhouding.

Jongeren en politie
wantrouwen elkaar.

Doel: wat moet het resultaat zijn van de interventie?

Er is communicatie
en begrip tussen
jongeren en politie.

Jongeren zijn
weerbaarder en
hebben kennis van
hun rechten.

Lastige kwesties
zijn onderling
bespreekbaar en
collega’s leren van
elkaar.

Politieagenten zijn
zich ervan bewust
waarom zij iemand
aanhouden en
kunnen dat ook
helder uitleggen.

Er is wederzijds
vertrouwen en
respect.

Aanpak: hoe wordt deze verandering gerealiseerd?

Dialoog en
ontmoeting tussen
jongeren en politie.

Trainingen,
workshops en
lespakketten voor
scholen.

Onderwijstool voor
politieagenten om
onderling dialoog te
initiëren.

Workshops,
trainingen en
coaching gericht
op bewustwording
en gedragsverandering.

Persoonlijke
ontmoetingen,
dialoog, theater en
trainingen gericht
op verbetering van
de relatie.

Hoe draagt deze aanpak bij aan het verbeteren van
de relatie tussen politie en jongeren?

Door elkaar te
ontmoeten en
face-to-face in
gesprek te gaan,
leer je elkaar beter
kennen en ontstaat
er meer begrip en
respect voor elkaar.

Als jongeren
begrijpen wat de
bevoegdheden van
politie zijn en welke
rechten zij zelf
hebben, weten zij
beter te reageren bij
een aanhouding
waardoor de kans
op een conflict
afneemt.

De politieagenten
leren van elkaar en
krijgen handvatten
bij het toepassen
van gelijke
behandeling en
het omgaan met
diversiteit in de
dagelijkse politiepraktijk.

Bewustwording
leidt tot gedragsverandering bij
aanhouding
waardoor een
situatie minder
snel escaleert en de
jongere zich minder
snel gediscrimineerd voelt.

De relatie tussen
jongeren en politie
in de wijk wordt
verbeterd door
persoonlijk contact
en positieve gezamenlijke activiteiten wat resulteert in
vertrouwen, respect
en begrip.

Wat zijn de voorwaarden voor succes?

1 Een positieve
sociale norm
over jongeren
tijdens het debat
2 Een neutrale
locatie
3 Een door beide
groepen geaccepteerde
moderator
4 Alle type
jongeren mogen
deelnemen
5 Jongeren en
politie zijn
gelijke gespreks
partners
6 Er is sprake van
een perspectief
wissel: jongeren
worden niet
alleen als dader
maar ook als
slachtoffer van
criminaliteit
gezien
7 Aanwezigheid
lokale agenten
waarbij ze uitleg
geven over hun
aanpak van
jongeren op
straat

1 Aanwezigheid
van politieagenten waarbij ze
uitleg geven over
hun aanpak van
jongeren op
straat

1 Een positieve
sociale norm
over jongeren
tijdens het debat
2 Er is sprake van
een perspectief
wissel: jongeren
worden niet
alleen als dader
maar ook als
slachtoffer van
criminaliteit
gezien

1 Een positieve
sociale norm
over jongeren
tijdens het debat
2 Er is sprake van
een perspectief
wissel: jongeren
worden niet
alleen als dader
maar ook als
slachtoffer van
criminaliteit
gezien
3 Eén of meer
jongeren zijn
aanwezig om
hun perspectief
te belichten

1 Een positieve
sociale norm
over jongeren en
politie
2 Een neutrale
locatie
3 Een door beide
groepen
geaccepteerde
moderator
4 Alle type
jongeren mogen
deelnemen
5 Jongeren en
politie zijn
gelijke gesprekspartners
6 Er is sprake van
een perspectief
wissel: jongeren
worden niet
alleen als dader
maar ook als
slachtoffer van
criminaliteit
gezien

De interventies

Controle Alt
Delete
(Blikopeners en
IZI Solutions)

Straatrecht
(Blikopeners,
Sinan Çankaya
(VU) en IZI
Solutions)
Een kwestie van
kleur (Amnesty
International)
Jij en Politie:
ken je rechten
en plichten
(Amnesty
International)

De samenleving
(b)en jij
(Anne Frank
Stichting)

I Explain (politie)
Search Detect
and react
(politie)
Brown eyes, Blue
eyes (politie en
trainer Seydâ
BuurmanKutsal)

Second Wave
(Marijn Visser,
Maartje van
Amersfoort en
politie)

* Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft vier speerpunten in beleid om etnisch proﬁleren te voorkomen: het verbeteren van de klachtenprocedure,
bewustwording en training politiepersoneel, meer diversiteit politiepersoneel en het verbeteren van de relatie tussen politie en burgers. Wij zoomen in
op het laatste speerpunt.

Dit schema is gemaakt op basis van de publicatie ‘Zonder vooroordelen. Een inventarisatie van interventies gericht
op preventie van etnisch proﬁleren door het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie' van Kennisplatform
Integratie & Samenleving. Ga naar de inventarisatie.

