
  

Geachte heer/mevrouw, 

De onderzoeksgroep CRiS van de Vrije Universiteit Brussel voert al sinds 1992 
onderzoek naar de politie. Hierbij zijn we steeds sterk geïnteresseerd in de perceptie 
van, en ten aanzien van het werk van de politievrouw- of -man op straat. Recentelijk 
verwierven we een klein onderzoeksfonds van een internationale organisatie, m.n. Open 
Society Foundation, om onderzoek te doen naar diversiteit bij de politie, en etnisch-
culturele diversiteit in het bijzonder. Voor dit onderzoek zijn we onder andere erg 
geïnteresseerd in hoe mensen met een migratieachtergrond aankijken tegen de 
politie. Daarbij vertrekken we vanuit de vaststelling dat het vertrouwen in de politie 
nauw samenhangt met de mate waarin gemeenschappen waarbinnen de politie actief is, 
het optreden van de politie als eerlijk en rechtvaardig ervaren. 
  
Voor de tweede fase van het onderzoek zijn we daarom op zoek naar personen met een 
migratieachtergrond, dit wil zeggen mensen van wie de ouders of grootouders (of één 
van hun) niet geboren zijn in België, die bereid zijn om deel te nemen aan een 
focusgroep, oftewel een groepsgesprek met 5 tot 10 andere personen. Tijdens dit 
gesprek gaan we in op de perceptie van de deelnemers ten overstaan van de politie en 
de mate waarin volgens hen de politie erin slaagt om aan hen verwachtingen te voldoen. 
Hierbij staan de beleving en de ervaringen van de respondenten centraal. 
  
Wat wordt er verwacht? 
Tijdens de focusgroep praat u over uw ervaringen met de politie. De focusgroep duurt 
maximaal anderhalf uur en vindt plaats op een nog nader te bepalen locatie in 
Mechelen. Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig en kan op ieder moment  
door u stopgezet worden. Alles wat tijdens het gesprek op tafel komt, wordt door de 
onderzoeker vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek worden volledig 
geanonimiseerd. 
  
Wat is de doelstelling van het onderzoek? 
Op basis van het onderzoek zullen een aantal concrete aanbevelingen gedaan worden, 
die tot doel hebben de relatie tussen politie en groepen mensen met een 
migratieachtergrond te verbeteren. Daarnaast zullen er een aantal tools aangaande 
diversiteit bij de politie worden ontwikkeld.  
  
Hoe contact met ons opnemen? 
Indien u bereid bent deel te nemen aan het onderzoek, of als u nog vragen heeft met 
betrekking tot het onderzoeksproject, dan kunt u contact opnemen met Ruben Kramer, 
via mail (Ruben.Kramer@VUB.be) of telefonisch (0466.26.99.03). Bij interesse, gelieve 
ten laatste op 8 november te reageren. 

Wij hopen u te kunnen overtuigen van het belang van dit thema. Hoe meer 
medewerking, hoe krachtiger de stem! 
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Met vriendelijke groet, 

Professor dr. Sofie De Kimpe, professor dr. Lucas Melçago, professor dr. Jenneke 
Christiaens en Ruben Kramer
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