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interview

Instroom bij politie
Ik sprak Saniye een dag nadat 
bekend is gemaakt dat de nieuwe 
instroom bij de politie voor 25% 
bestaat uit allochtonen, terwijl maar 
7% daar nu feitelijk werkzaam is. 
“Politie en diversiteit is geen inge-
wikkelde match. De politie loopt 
eigenlijk voorop in vergelijking met 
andere publieke sectoren als het gaat 
om het denken over diversiteit. De 
organisatie kan er niet meer omheen 
om effectief te kunnen zijn. Dan is het 
wel teleurstellend dat zelfs een poli-
tievakbond op Twitter stelt dat die 
hoge instroom niet ten koste mag 
gaan van de kwaliteit. Voor die ver-
onderstelling is namelijk geen enkele 
grond. De politie kent strenge selec-
tie-eisen en die zijn in de loop van de 
afgelopen 25 jaar ook steeds aange-
scherpt. Iedere kandidaat wordt aan 
dezelfde selectie-eisen onderworpen, 
er is dus ook geen reden om te specu-
leren over de kwaliteiten van politie-
agenten. Door dergelijke uitspraken 
worden kandidaten van een andere 
culturele achtergrond extra onder een 
vergrootglas gelegd. Daardoor ont-
staat impliciet een gevoel van dis-
kwalificatie van deze politiemensen. 
Dat is een onderwaardering van het 
werk wat zij allemaal doen”, aldus 
Saniye.

Diversiteit en inclusie
Saniye gaat aan de slag met de the-
ma’s diversiteit en inclusie en hoe 
(toekomstige) professionals met deze 
thema’s in de praktijk omgaan. Samen 
met haar team doet zij onderzoek naar 
leren en innoveren, inclusieve organi-
satie en verbinding met de samenle-
ving. “Mijn lectoraat richt zich op de 
brede definitie van diversiteit. Daarbij 
kijken we ook naar verschillende 
aspecten van diversiteit zoals gender, 
etniciteit en andere sociale, culturele 
en economische kenmerken.”
“Diversiteit raakt elk individu. In de 
kern gaat het erom dat alle mensen 
verschillend mogen zijn en gewaar-

deerd worden om hun talenten en 
kwaliteiten. De praktijk laat zien dat 
dit niet zonder slag of stoot gaat. 
Diversiteitsbeleid richt zich in de 
praktijk te veel op specifieke groepen, 
terwijl het juist gaat om de authenti-
citeit van elk individu. Diversiteit is 
een reflectie op je persoonlijkheid, het 
is een spiegel van jezelf, zou je 
kunnen zeggen. Bewust of onbewust 
vinden dergelijke processen plaats in 
ons leven en werk. Zo kun je ook 
naar diversiteit kijken, als een sociale, 
culturele en psychologische verschij-
ning. Het is niet alleen het benutten 
en het mee laten lopen van etnische 
groepen op de arbeidsmarkt.”

Per september is Saniye Çelik aan het werk als lector Diversiteit bij de Hogeschool 

Leiden. Uit haar levensloop (zie kader) blijkt dat zij zich al gedurende een groot deel 

van haar werkzame leven wijdt aan het vraagstuk van de diversiteit. Ik ken haar uit 

de tijd, ongeveer tien jaar geleden, dat we afspraken maakten over bevordering van 

diversiteit bij de decentrale overheden; zij als beleidsmedewerker bij het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en ikzelf namens de A+O-fond-

sen bij de decentrale overheden. Een bijzonder weerzien dus.

Sjef Janssen 

HRM-jasje voor diversiteit is te nauw

“Er is sprake van een ‘gekleurd plafond’. Dat maakt de opwaartse 
mobiliteit moeilijk in de organisatie.”

Saniye Çelik Foto: privébezit
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Waarom diversiteit?
Diversiteit is een tegenpool van dis-
criminatie en uitsluiting maar ook 
een manier om van elkaar te leren en 
elkaars talenten te benutten. Ver-
scheidenheid is een vast gegeven in 
onze samenleving. “Het is niet alleen 
de verschillen in culturen, maar ook 
de nieuwe generaties die andere ver-
wachtingen hebben ten aanzien van 
werk en samenleving. Voor organisa-
ties, bedrijven, bestuurders, onder-
wijzers en eigenlijk voor iedereen ligt 
er een uitdaging. Want de klantenpo-
pulatie is divers geworden, de 
samenleving verandert, de studen-
tenpopulaties zijn anders geworden 
en daarmee verandert het aanbod op 
de arbeidsmarkt in rap tempo. Tege-
lijk ligt de uitdaging van diversiteit 
voor organisaties vooral in de ver-
schuivingen van het maatschappe-
lijke klimaat. Dat is onmiskenbaar 
verruwd. Daardoor versterkt het 
gevoel dat er minder ruimte is voor 
de verschillen in de samenleving. 
Diversiteit wordt helaas vaak in het 
maatschappelijk debat geframed als 
ongewenste maatschappelijke condi-
ties zoals werkloosheid, criminaliteit 
en schooluitval. Deze gaan over bur-
gerschap, de participatie en identi-
teitsvorming van mensen in de 
samenleving. Daar ligt mijn focus 
niet op. Ik richt mij op het optimaal 
ontwikkelen en benutten van talen-
ten van mensen in organisaties en de 
samenleving.”

Mobiliteit
“Uit mijn onderzoek naar de mobili-
teit van politiemensen bleek dat 
degenen die vasthouden aan de eigen 
cultuur, vaker de intentie hebben om 
te vertrekken en minder tevreden zijn 
dan degenen die weten om te gaan 
met de meerderheidscultuur. Hier 
kun je meerdere conclusies aan kop-
pelen. Medewerkers met een migra-
tieachtergrond stromen meer uit dan 
medewerkers met een van oorsprong 
Nederlandse achtergrond. Organisa-
tiecultuur en de beperkte doorstroom 
naar hogere functies zijn vaak 

genoemde vertrekredenen. Er is 
sprake van een ‘gekleurd plafond’. 
Dat maakt de opwaartse mobiliteit 
moeilijk in de organisatie.”
“Ook heb ik gekeken naar de uit-
stroom bij de sector Rijk. Daar is de 
grootste populatie uitstroom onder 
de jongeren, los van de etnische ach-

tergrond. Dit was de aanleiding om 
een onderzoek te starten naar genera-
ties. We kijken naar de motieven en 
drijfveren van verschillende genera-
ties onder ambtenaren. Aandacht 
voor de authenticiteit van elk indi-
vidu en het streven naar een inclu-
sieve cultuur blijken een wens te zijn 

Saniye Çelik werkte bij de politie in zowel uniform- als adviserende functies. In 2007 
rondde ze de studie personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg af met 
een masteronderzoek naar Kleur in blauw. Implicaties van acculturatie van allochtone 
politiemedewerkers op werkgerelateerde uitkomsten.
In 2009 is Saniye Celik overgestapt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) voor de coördinatie van het diversiteitsbeleid voor de 
publieke sector. Ze heeft er meegewerkt aan de decentralisaties van het sociaal 
domein naar gemeenten. Ook heeft ze een periode gewerkt als senior-adviseur voor 
de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).
Zij promoveerde in 2016 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Sturen op 
verbinden. De business case van diversiteit in publieke organisaties. En in 2017 is zij 
benoemd als lector Diversiteit aan de Hogeschool Leiden.
Het jaar 2017 staat ook in het teken van haar 25-jarige ambtsjubileum. In de 25 jaar 
die zij in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid – waarvan 17 jaar bij de 
politie – heeft zij zich verdiept in vraagstukken die spelen binnen het publieke 
domein. Ze heeft interventiemethodieken ontwikkeld en trainingen gegeven over 
samenwerking en effectiviteit van politieteams.
Naast haar lectorschap is zij tevens als kennisadviseur verbonden aan het ministerie 
van BZK en als onderzoeker rond politiek-bestuurlijk leiderschap aan het Centre for 
Professional Learning van de Universiteit Leiden. Ze verzorgt regelmatig lezingen en 
workshops over het thema diversiteit in publieke organisaties. Ook fungeert ze als 
coach voor rijksambtenaren en politie.
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van jongere ambtenaren, ongeacht 
hun afkomst. Het inspelen op de 
wensen van jonge generaties is nu 
een uitdaging van publieke organisa-
ties. De publieke sector heeft hen 
hard nodig.”

Leemte tussen diversiteitsperspectieven 
en interventies
“Er zijn verschillende perspectieven 
om werk te maken van diversiteit. 
Het gelijkheidsdenken is een veel 
voorkomend perspectief. Immers, 
onze Grondwet stelt in art. 1 dat we 
allemaal gelijk zijn. Vastgelegd is dat 
iedereen gelijke kansen moet krijgen 
om deel te nemen aan het maatschap-

pelijk verkeer, in casu arbeid. In de 
praktijk zien we dit vaak terug in de 
vorm van het hanteren van streefcij-
fers en quota. Het denken over diver-
siteit heeft echter een transitie door-
gemaakt. Het besef is steeds meer dat 
de diversiteit de effectiviteit van de 
overheid vergroot. Nu is de benade-
ring meer (of ook), diversiteit is 
noodzakelijk om je business op orde 
te houden en te verbeteren. Een 
diverse samenstelling van je perso-
neel kan daarbij helpen. Het is van 
belang om mensen te hebben die 
weten wat er in de maatschappij 
speelt. Ze kunnen de verbinding 
leggen met groepen die op sociaal, 

cultureel en economisch vlak van 
elkaar verschillen. Het probleem is 
dat dit bewustzijn in beperkte mate 
vertaald wordt naar concrete acties 
en activiteiten die daadwerkelijk bij-
dragen aan organisatieprestaties. 
Besturen van organisaties blijven nog 
te vaak hangen in enkel het hanteren 
van streefcijfers. Er wordt te eenvou-
dig gedacht dat diversiteit in het per-
soneelsbestand vanzelf de organisatie 
beter maakt. Daar is meer voor 
nodig, zoals het kunnen managen en 
benutten van deze verschillen. Dat 
raakt de cultuur en het leiderschap in 
de organisatie. En dat is geen gemak-
kelijke opgave. Organisaties en 
mensen veranderen zich niet zomaar. 
Hoe kun je inclusief worden en hoe 
wordt diversiteit een normale zaak 
op de werkvloer en in het manage-
ment? Dat je het diversiteitsbeleid 
eigenlijk niet meer nodig hebt. Dat is 
de stip op de horizon; diversiteitsbe-
leid overbodig maken in publieke 
sector. Organisaties die dat durven 
aan te pakken, timmeren goed aan de 
weg. Politie doet het in mijn ogen 
goed door de discussie te blijven 
voeren binnen de organisatie maar 
ook door het gesprek te voeden in het 
publieke debat. Dat kan door meer 
aandacht te hebben voor de kwalita-
tieve aspecten van diversiteit, alleen 
het meten van de kwantiteit is onvol-
doende.”

HRM-jasje voor diversiteit is te nauw
Hoewel Saniyes lectoraat verbonden 
is aan de opleiding Human Resource 
Management van de Hogeschool 
Leiden, richt ze zich met haar onder-
zoek veel breder dan alleen de 
HRM’ers. “Omgaan met verschillen 
is voor alle professionals in arbeids-
organisaties van belang, ook voor 
juristen en maatschappelijk werkers. 
Mijn lectoraatsopdracht is ook om de 
verbinding te zoeken met alle disci-
plines van de faculteit Management 
en Bedrijf van mijn hogeschool. Daar 
vallen dus ook de opleidingen als 
communicatie, recht en economie 
onder”, besluit Saniye Çelik.

Symposium ‘Hoezo diversiteit’
Op 12 december 2017 organiseert de Hogeschool Leiden onder de titel ‘Hoezo diversi-
teit’ een symposium. Wat betekent diversiteit? Diversiteit is een vast gegeven in de 
samenleving. Het raakt elk individu. In de kern gaat het erom dat alle mensen ver-
schillend (mogen) zijn. Én diversiteit is een tegenpool van discriminatie en uitsluiting 
maar ook een manier om van elkaar te leren en elkaars talenten te benutten. In de 
praktijk gaat dit echter niet zonder slag of stoot. Is het een probleem of een oplos-
sing? Of misschien wel beide? Wat zijn de ervaringen van mensen en organisaties? 
Wat betekent diversiteit voor jou, de stad, het onderwijs en het werkveld?
Tijdens het symposium gaan sprekers de theorie en praktijk van diversiteit ontrafelen. 
De burgemeester van Leiden, drs. Henri Lenferink gaat in op de diversiteit in de stad 
en het lokaal bestuur. Lector Diversiteit dr. Saniye Çelik geeft een inkijk in de verschil-
lende perspectieven op diversiteit en welke uitdagingen er liggen voor de (overheids)
organisaties en onze toekomstige professionals. Peter Slort, de landelijke portefeuille-
houder diversiteit van de nationale politie, spreekt over hoe diversiteit vorm krijgt in 
zijn organisatie. Daarna wisselen de deelnemers aan het symposium hun inzichten 
met elkaar in de themasessies.
Het programma start om 15.30 uur en is voor iedere belangstellende gratis toeganke-
lijk. Informatie vindt u op www.hsleiden.nl/symposiumdiversiteit.
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