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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.
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De reeks wordt begeleid door een redactieraad, samengesteld uit
praktijkmensen en academici die de laatste stand van het wetenschappelijk
onderzoek opvolgen.

Cahier 18 ‘Social disorder’

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.
De Cahiers Politiestudies maken deel uit van het prestigieuze Vlaams
Academisch Bibliografisch Bestand voor de Humane en Sociale
Wetenschappen (VABB-SHW).
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.

Editoren: Bas Van Stokkom, Jan Terpstra,
Marleen Easton
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 kant en
klare instrumentele modellen van crisisbeheersing
verwoord vanuit het perspectief van politie (en
bestuur). Cahier 18 geeft een antwoord op de
vraag welk langetermijnmanagement mogelijk is
en wat de rol van de politie hierbij kan zijn.
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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 CPSonderzoek ‘calogisering’ vindt een plaats in dit
Cahier. Ook komen volgende thema’s aan 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). 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: Evelien De Pauw , 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, etc.). 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 privacyvraagstuk 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.
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Bij dit laatste moet niet alleen worden
gedacht aan informatisering, maar ook aan
de sterke ontwikkelingen in de sfeer van de
natuurwetenschappen.

Cahier 21: Proces-verbaal, aangifte en
forensisch onderzoek

Editoren: Lotte Smets, Jan De Kinder,
Ybo Buruma, Tom Van den Broeck,
Lodewijk Gunther Moor
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
dagelijkse 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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Cahier 22: Professionalisering en
socialisatie

Editoren: Lotte Smets, Sofie de Kimpe,
Frits Vlek, Piet van Reenen,
Edward van der Torre, Marc Snels
Opleiding speelt een belangrijke rol in de
professionalisering en de socialisatie van
het politieberoep. Naast het aanleren van
de kennis, vaardigheden en attitudes om het
politieberoep uit te oefenen, doet er zich tijdens
de opleiding ook een interactieproces voor
waarbij de nieuwkomers in het beroep culturele
elementen (waarden, normen, denkbeelden,
etc.) absorberen. Met andere woorden, bij
iedere opleiding vindt er evenzeer een transfer
plaats van competenties en kennis, als van
cultuur. Cahier 22 wenst inzicht te geven in
beide opleidingsfuncties. Daarbij wordt de
vaststelling dat er in de politieorganisatie
vooral wordt gezocht naar methoden om de
eerste opleidingsfunctie te optimaliseren,
geproblematiseerd. Weinigen stellen zich
echter de vraag hoe de - door de literatuur
fel bekritiseerde - socialisatiefunctie van de
politieopleiding verbeterd kan worden. Met de
blik op de toekomst wil dit Cahier zich dan ook
richten op hoe de politieopleiding van morgen
een motor van verandering kan vormen voor de
politieorganisatie.

Cahier 23: Geweld en politie

Editoren: Gerwinde Vynckier, Piet Deelman,
Otto Adang, Willem De Haan, Franky Goossens
Algemeen wordt gesteld dat de samenleving
agressiever en gewelddadiger wordt.
Afnemende tolerantie en verdraagzaamheid,
individualisering, ‘korte lontjes’, maar
ook alcohol en drugs zijn veronderstelde
oorzaken. Naast burgers in het algemeen
zijn juist functionarissen die in de publieke
ruimte optreden (ambulancepersoneel,
brandweerlieden, toezichthouders, bus/
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trambestuurders, maar zeker ook de politie)
stelselmatig voorwerp en slachtoffer van
agressie en geweld. Ernstige geweldsincidenten
die zich het afgelopen jaar voordeden,
voeden de discussie over de oorzaken van de
geweldstoename in de maatschappij en doen
vragen rijzen bij het optreden van politie. Is zij
nog wel opgewassen tegen dat geweld? Dit
Cahier brengt meningen en visies bij elkaar over
beide aspecten.

Cahier 24: Integriteit en deontologie

Editoren: Annelies De Schryver,
Patrick Van Parys, Emile Kolthoff,
Karin Lasthuizen
In dit Cahier worden verschillende aspecten
behandeld over het ‘fair’ handelen van
politiemensen. ‘Fair handelen’ betekent zowel
handelen ten opzichte van de burger als ten
opzichte van de werkgever (overheden).
Deontologie is eigen aan ieder beroep, en
werkt zoveel mogelijk zelfregulerend. Zij is een
hulpmiddel, een leidraad om politiemensen
te helpen de juiste keuzes te maken wanneer
zij te maken hebben met moeilijke dilemma’s.
Deontologie is een instrument dat kan helpen
bij deze dilemma’s, terwijl ‘integriteit’ zich
dieper in de persoonlijkheid situeert. Dit is
bij uitstek één van de elementen die men bij
de selectieproeven zou kunnen meten. Beide
hoger vernoemde aspecten raken aan het
geladen begrip ‘normvervaging’. Dit Cahier
bestudeert het thema vanuit deze verschillende
invalshoeken.

Cahier 25: Tides and currents in police
theories (Engelstalig)

Editoren: Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther
Moor, Jack Greene, Layla Skinns, Lieselot
Bisschop, Elke Devroe, Antoinette Verhage
In this volume of the Journal of Police Studies,
authors are invited to reflect on the substance of
theoretical developments concerning police. The
focus lies on a paper from Jack R. Green, called
The Tides and Currents, Eddies and Whirlpools
and Riptides of Modern Policing: Connecting
Thoughts. This paper was the outcome of a
seminar organised at Ghent University in the
framework of the working group on policing of
the European Society of Criminology (ESC), held
in September 2010. The contribution of Greene
is referring to original background papers which
were published earlier. With this volume, we
want to push the analysis further, starting from
the observations Jack Greene makes in his
provocative roundup.

Jaargang 2010 (gepubliceerd)
Cahier 14 ‘Politieleiderschap’
Eds.: Lieselot Bisschop, Kees Buijnink, Sofie
De Kimpe, Mirko Noordegraaf
Cahier 15 ‘Multiple Communities en de
politiële aanpak ervan’
Eds.: Marleen Easton, Paul Ponsaers, Frank
Bovenkerk, Lodewijk Gunther Moor
Cahier 16 ‘Policing in Europe’ (Engelstalig)
Eds.: Antoinette Verhage, Piet Deelman, Eddy
Muylaert, Jan Terpstra, Patrick Van Parys
Cahier 17 ‘Evidence based policing’
Eds. : Eveline De Wree, Elke Devroe, Wim
Broer, Peter Van der Laan

Naam
Instelling/bedrijf
Adres
Postcode			
Plaats
Bestelt:
		
abonnementen Cahiers politiestudies vanaf jaargang 2011: € 95,00
		
los nummer van Cahier nr. ………………… € 35,00
		
los nummer van Cahier nr. ………………… € 52,00 (dubbelnr. 16 of 17).
Prijzen inclusief btw., excl. verzendkosten.
Datum 				
Handtekening

A4folderCPS2011.indd 2

FAX NAAR 03-233 26 59
OF PER POST NAAR: MAKLU-UITGEVERS
SOMERSSTRAAT 13-15, 2018 ANTWERPEN

											

Voor Nederland: Fax 055 522 56 94
Post: Maklu bv,
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn

Bestelfomulier

Voor uitgebreide inhoudsopgaven,
meer informatie of bestellingen:
www.maklu.eu • info@maklu.be

07-12-2010 12:13:48

