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De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks, die zich richt op
hoogstaande bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die er
voor de politie toe doen.
De reeks is multidisciplinair, waarbij politiemensen en criminologen
versterkt worden door beoefenaars van andere disciplines.
De reeks wordt begeleid door een redactieraad, samengesteld uit
praktijkmensen en leden die de laatste stand van het wetenschappelijk
onderzoek opvolgen.
Deze combinatie van no-nonsense informatie getoetst aan de laatste
wetenschappelijke stand van zaken, maakt de Cahiers Politiestudies
uniek in het Nederlandse taalgebied.
De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende teksten
dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een
proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische
volumes.
Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht. Zo
komen thema’s en invalshoeken aan bod, die in de respectieve landen
anders nooit het licht hadden gezien.
En als kers op de taart: een keer per jaar verschijnt een Engelstalig
Cahier, waaraan internationale experts participeren. De top van de
internationale politiewetenschap in uw eigen vertrouwde reeks.
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Cahier 14 ‘Politieleiderschap’
Editoren: Lieselot Bisschop, Kees Buijnink,
Sofie De Kimpe, Mirko Noordegraaf
Politieleiders zijn zowel managers van een
onderneming als hoofd van een publieke
organisatie die niet los kan worden gezien van
de democratische context waarin de politie
functioneert. Politieleiders staan tussen de
organisatie en de omgeving in, op een kruispunt
van belangen. Cahier 14 geeft aandacht aan
politieleiderschap in het algemeen en de
korpschef is het bijzonder. De resultaten van een
wetenschappelijk onderzoek naar het profiel en
de evaluatie van de korpschefs van de Belgische
lokale politie, krijgt in dit Cahier een plaats.
De bijdragen gaan over rekrutering, selectie,
ontwikkeling en evaluatie van politieleiders en
hogere publieke leidinggevenden. Ook wordt een
toekomstvisie voor politieleiderschap geschetst.
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Cahier 15 ‘Multiple Communities en de
politiële aanpak ervan’
Editoren: Frank Bovenkerk, Marleen Easton,
Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers
In dit Cahier komen de implicaties voor het
politiewerk in de samenleving van vandaag
en morgen aan bod. De samenleving
wordt gekenmerkt door een diversiteit
aan gemeenschappen die niet langer te
vatten zijn in territoriale en geografische
omschrijvingen. Er dienen zich nieuwe vormen
van gemeenschappen aan, die voor zowel
beleids- als terreinmensen onzichtbaar zijn
en daardoor onderbenut blijven. Dit Cahier
bestudeert het effect van het geloof in de
gemeenschapsgerichte buurtbenadering.
Doet er zich geen tunnelblindheid voor nieuwe
evoluties in onze samenlevingen voor?

Cahier 16 ‘Policing in Europe’ (Engelstalig)
Editoren : Antoinette Verhage, Piet Deelman,
Eddy Muylaert, Jan Terpstra, Patrick Van Parys
Afgelopen decennia is de transnationalisering
van politie in een stroomversnelling geraakt.
Er ontstaat steeds meer samenwerking,
informatie-uitwisseling en contact tussen
nationale politieorganisaties, en dit zowel
formeel als informeel. In dit Cahier wordt een
antwoord geboden op diverse vraagstellingen.
Een eerste luik geeft aan hoe de samenwerking
tussen politieorganisaties in Europa gestalte
krijgt. Een tweede luik belicht hoe de politie
in de afzonderlijke Europese landen zich
onder invloed van deze transnationalisering
ontwikkelt. Dit laatste wordt nagegaan aan de
hand van twee politiemodellen (“community
policing” en “plural policing”) die internationaal
veel aandacht genieten, maar nationaal vaak
verschillend worden ingevuld.
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Cahier 17 ‘Evidence-based policing’
Editoren : Eveline De Wree, Elke Devroe, Wim
Broer, Peter Van der Laan
In het domein van politie en justitie groeide
de laatste jaren meer aandacht voor een
‘evidence-based’ beleid. Dit houdt in dat er
voldoende ‘evidence’ moet worden ontwikkeld
door het verrichten van kwalitatief hoogstaand
onderzoek. Ook moet deze ‘evidence’ een
vertaling vinden naar praktijk en beleid.
Dit Cahier bespreekt de mogelijkheden,
moeilijkheden en toekomstige uitdagingen
van ‘evidence-based policing’ in België en
Nederland. De lezer vindt een algemeen
gedeelte, waar de wisselwerking tussen de
vraag- en aanbodzijde van ‘evidence-based
policing’ wordt geschetst. Tevens komt de
vertaling van kennis naar beleid aan bod
(kennistransfer en kennisbenutting). In een
tweede gedeelte wordt aan de hand van cases
een waaier aan specifieke toepassingen van
evidence-based beleid belicht.
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Cahier 18: Social disorder
Editoren: Bas van Stokkom, Jan Terpstra,
Marleen Easton, Eddie Hendrickx
Spanningen en conflicten maken onlosmakelijk
deel uit van de grootstedelijke leefomgeving.
In een dynamische, stedelijke samenleving
hebben politici, beleidsmakers, buurtbewoners,
belangenbehartigers en andere betrokkenen
voortdurend te maken met onverwachte
conflicten en onlusten waar vaak direct op
dient te worden gereageerd. Cahier 18 geeft inzicht in (etnische) spanningen en conflicten in
(probleem)wijken en het management daarvan.
Meestal richt onderzoek naar onlusten zich
alleen op de belangrijkste incidenten. De
sociaal-culturele ontwikkelingen binnen de
wijken (lange termijn spanningen, symbolische
orde, mechanismen van zelfrechtvaardiging)
komen nauwelijks aan bod. Strategieën worden
vaak uitsluitend via klant en klare instrumentele
modellen van crisisbeheersing verwoord vanuit
het perspectief van politie (en bestuur). Cahier
18 geeft een antwoord op de vragen welk lange
termijn management mogelijk is en wat de rol
van de politie hierbij kan zijn.

Cahier 19: Burgerparticipatie
Editoren: Lodewijk Gunther Moor, Frank
Hutsebaut, Peter van Os, Dominique Van
Rijckeghem
De laatste jaren wordt een actieve rol van
burgers in de veiligheidszorg ook door
de overheid benadrukt. De overheid ziet
burgerparticipatie als een middel om de kloof
met de bevolking te dichten. Cahier 19 brengt
verschillende vormen van burgerparticipatie in
beeld. Aandacht wordt gegeven aan burgers
die beroepsmatig bij de politie werken. Het
CPS-onderzoek ‘calogisering’ vindt een plaats
in dit Cahier. Volgende thema’s komen ook aan
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bod: burgers die als vrijwilliger bij de politie
werken, burgers die helpen bij de opsporing
(Burgernet, SMS Alert, Buurt Informatie
Netwerken), burgers die actief zijn bij preventie
van criminaliteit en overlast (buurtmoeders
en -vaders, community watching) en burgers
die het heft in eigen hand nemen (sociale
zelfredzaamheid, noodweer, burgerarrest,
eigen richting) aan bod. Waar liggen grenzen
voor burgerparticipatie? Wat is (on)wenselijk?
Wat zijn (on)mogelijkheden? Wat is de
betekenis voor de politie?

Cahier 20: Technological Led Policing
(Engelstalig)
Editoren: Paul Ponsaers, Kees van der Vijver,
Willy Bruggeman, Piet Deelman
Technologie heeft altijd een belangrijke rol
gespeeld bij de taakuitvoering van de politie.
Die rol is de laatste jaren niet alleen uitgebreid
maar ook vernieuwd. De technologie speelt
enerzijds een rol bij de ondersteuning van
politiewerk (CCTV, scanapparatuur, technische
opsporingsmiddelen, et cetera). Anderzijds
biedt technologie ook nieuwe mogelijkheden
om criminaliteit te plegen, met name in de
sfeer van informatietechnologie, hetgeen van
de politie voortdurend aanpassingen vergt in
haar opsporingsmethoden. Het gebruik van
technologie roept tal van interessante vragen
op. Zo is het privacy-vraagstuk belangrijk en
de gevolgen van investeren in technologie
voor de manier waarop de politie haar taken
verricht. Ook kan de vraag gesteld worden of
de politiële opsporing wel in voldoende mate
gelijke tred houdt met de technologische
ontwikkelingen? Bij dit laatste moet niet alleen
worden gedacht aan informatisering, maar ook
aan de sterke ontwikkelingen in de sfeer van de
natuurwetenschappen.
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Editoren: Ibo Buruma, Tom Van den Broeck,
Lotte Smets, Jan De Kinder
In dit Cahier komt het proces-verbaal en
de aangifte in relatie tot het politionele
recherchewerk aan bod. Dit zijn immers,
naast een aantal andere belangrijke
recherche aspecten, twee essentiële
dagdagelijkse politiepraktijken. Gelet op de
informatieve doeleinden van deze schriftelijke verslaggevingen vinden huidige
verbaliseringscapaciteiten, -methoden en
de kwaliteit ervan in dit Cahier een plaats.
In tweede instantie bespreekt Cahier 21
implicaties bij expertise in strafzaken en het
forensisch werk tijdens het politieonderzoek.
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