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De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een
internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren,
de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.
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Dit Cahier verschaft inzicht in de interactie tussen politie en minderjarigen. Hoe kijkt
politie naar jongeren? Welke visie hanteert de politie in haar dagelijks functioneren
en haar gerechtelijk en bestuurlijk politiewerk? Diverse bijdragen reiken diverse
perspectieven aan. Zo komen de rechten van het kind aan bod en wordt de vraag gesteld
op welke wijze politie het kinderrechtenperspectief benadert. Ook wordt geschetst hoe
het jeugdbeschermingsrecht in de politionele praktijk wordt geoperationaliseerd. Welk
kindbeeld hanteert de politie over slachtoffer versus daders? Politiële praktijken worden
getoetst aan de discoursen die leven binnen de jeugdbescherming. Het Cahier onderzoekt
verder het verhoor van minderjarigen, de handhaving van openbare orde (de publieke
ruimte in het bijzonder), de slachtofferbegeleiding en de rechtsbijstand. Ook gaat het
Cahier in op de relatie tussen de politie en de jongeren in de stad.

Jongeren en politie

Algemene editoren: Paul Ponsaers,
Lodewijk Gunther Moor
Hoofdredacteur: Elke Devroe
Redactie: Arjen Schmidt

Cahiers
Politiestudies nr.

Cahiers Politiestudies (CPS)

Journal of Police Studies
volume 2011-4

Sofie de Kimpe, Jaap Noorda &
Henk Ferwerda (eds.)

34

Cahiers Politiestudies
jaargang 2015-1

Jongeren en politie

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 adviesraad, samengesteld
uit praktijkmensen en academici 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.
Het redactiecomité waakt over de kwaliteit van de
ingediende teksten dankzij een double blind peerreviewprocedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op
het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden
gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

CPS: dé referentie voor politiewetenschappen
Cahier 38: Groene criminologie en
veiligheidszorg
februari 2016, Jg. 2016/1
Editoren: Janine Janssen, Tim Boekhout van
Solinge, Lieselot Bisschop, Philippe De Baets
Criminologie heeft lange tijd de studie van
milieucriminaliteit en -regulering genegeerd. Het
was Lynch die in 1990 voor het eerst wees op het
belang van een kritisch criminologische studie
van milieuschade. Daarmee was de term ‘groene
criminologie’ geboren. Milieucriminaliteit verwijst
naar schade veroorzaakt door zowel individuen
als bedrijven én overheden aan ecosystemen,
mensen en dieren. Het hoeft daarbij niet steeds
te gaan om (reeds) strafbaar gesteld gedrag. Dit
Cahier onderzoekt wat de groene criminaliteit
betekent voor de politiewerking. Is de politie
in staat om over de eigen landsgrenzen heen
samen te werken en internationale vormen van
groene criminaliteit het hoofd te bieden? Ook
niet-politionele actoren, zoals inspectiediensten,
milieuadministraties, douanediensten en NGO’s
worden belicht. Zij zijn voor de politie belangrijke
partners in de veiligheidszorg.

Cahier 39: Criminele organisaties en
organisatiecriminaliteit
mei 2016, Jg. 2016/2
Editoren: Antoinette Verhage, Ann Jorissen,
Ruth Prins, Jelle Jaspers
Organisatiecriminaliteit en georganiseerde
criminaliteit lijken op het eerste gezicht twee
verschillende zaken. Het eerste wordt vooral
geassocieerd met grote bedrijven en speelt zich
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grotendeels in de bovenwereld af, het tweede
met maffia-achtige groepen gesitueerd in de
onderwereld. In de praktijk blijkt het onderscheid
niet altijd zo gemakkelijk te handhaven. Er
bestaan immers allerhande tussenvormen
en de grens tussen de financiële boven- en
onderwereld vervaagt meermaals. In dit Cahier
willen we aandacht besteden aan de aanpak
van deze fenomenen en nagaan met wie de
politie samen opereert in deze kwesties. Gaat
het om een probleem dat een louter nationale/
federale aanpak vraagt, of heeft de lokale
overheid hier ook een rol in? Wat is de rol van
de politie binnen de samenwerking en hoe
verloopt de informatiedeling? We brengen het
empirisch onderzoek in kaart en gaan verder in
op de verschillende verschijningsvormen en de
dilemma’s bij de aanpak hiervan.

Cahier 40: Politie en gezondheidszorg
september 2016, Jg. 2016/3
Editoren: Lodewijk Gunther Moor, Wouter
Vanderplasschen, Tom Balthazar, Auke van Dijk
In de uitvoering komen politie en gezondheidszorg
elkaar vanuit hun eigen functie regelmatig
tegen. De contacten kunnen betrekking hebben
op (drugs)overlast of gerelateerde problemen,
zedenzaken, psychiatrische stoornissen
bij (veel)plegers, geweld, calamiteiten en
crisissituaties. Politie en gezondheidszorg
hebben niettemin een andere functie en finaliteit,
wat tot grensproblemen kan leiden. Toch is
het intussen overduidelijk dat de aanpak van
veel urgente maatschappelijke problemen om
een gecombineerde aanpak vraagt van beide

sectoren. Ondanks deze groeiende nood aan
een betere afstemming en gemeenschappelijke
aanpak bestaat er relatief weinig literatuur over de
raakvlakken en vormen van samenwerking tussen
politie en gezondheidszorg. Dit Cahier tracht in
deze leemte te voorzien.

Cahier 41: Meten is weten
december 2016, Jg. 2016/4
Editoren: Elke Devroe, Eddy De Raedt,
Henk Elffers, Dorian Schaap
New Public Management en vooral besparingen
bij politie en justitie leiden tot het meten van
allerhande prestatieafspraken en activiteiten van
politiewerk. Ook de geregistreerde criminaliteit
wordt jaarlijks gepresenteerd in politiestatistieken,
waarbij het aantal feiten vastgesteld in procesverbalen worden geteld. In dit Cahier wordt de
vraag gesteld naar de betrouwbaarheid van
deze cijfers. Wat zeggen cijfers en wat blijft
verborgen? Er wordt immers vaak geregistreerd
om aan prestatieconvenanten tegemoet te
komen en proces-verbalen uitgeschreven om
bepaalde quota te halen. Wat leert dat nog over
de werkelijk gepleegde criminaliteit? Kan de
Politiemonitor en de integrale veiligheidsmonitor
in Nederland en/of de Veiligheidsmonitor in
België een degelijke aanvulling zijn? Wat zijn
huidige registratiepraktijken en valkuilen daarbij?
Heeft meten nog een toekomst als het gaat om
accountability van politiewerk? Op deze en andere
vragen biedt dit Cahier een antwoord.

Neem nu een abonnement bij

Maklu-Uitgevers
Maklu-Uitgevers

3/02/15 09:20

CPS: dé referentie voor politiewetenschappen

Hoofdredacteur: Elke Devroe

Jaargang 2017

Cahier 42: Ideologisch activisme en
radicalisering
februari 2017, Jg. 2017/1
Editoren: Maarten De Waele, Jannie Noppe,
Hans Moors, Aart Garssen

Cahier 43: Eigenrichting
mei 2017, Jg. 2017/2
Editoren: Paul Ponsaers, Elke Devroe,
Lodewijk Gunther Moor, Kees van der Vijver,
Bas van Stokkom

Het actuele debat inzake radicalisering
wordt overheerst door ‘waarom’-vragen
naar de maatschappelijke oorzaken. Komen
golven van links, rechts en single-issue
extremisme werkelijk voort uit andere
maatschappelijke onderstromen? Of zijn er al
dan niet gemeenschappelijke ‘root causes’?
Hoe ontwikkelt zich het activisme van mensen,
in de context van wat er in de Nederlandse en
Belgische samenleving en daarbuiten gebeurt
wat mensen tot handelen aanzet? Dit Cahier
wenst vooral in te zoomen op de aanpak van
het fenomeen en de rol van lokale actoren. We
vragen ons af hoe het fenomeen vandaag lokaal
praktisch en beleidsmatig wordt aangepakt en
of er andere accenten gelegd (kunnen) worden,
waarbij we denken aan EXIT-programma’s,
(vroeg)signalering, initiatieven op het vlak van
de‘geestelijke gezondheidszorg of het aanbieden
van versterkende weerbaarheidsoefeningen.
Moet de politie hierbij betrokken worden?
Wat zijn ‘good (police) practices’ in binnenen buitenland? Hoe kunnen we de diverse
uitingsvormen van ideologisch geïnspireerd
activisme op lange termijn beheersen en onder
controle houden?

Rechtshandhaving is de verantwoordelijkheid van
de overheid. Het ‘sociaal contract’ biedt burgers
overheidsbescherming in ruil voor coöperatie
aan de democratische samenleving. Dit
monopolie leidt tot een verbod op eigenrichting:
burgers mogen het heft niet in eigen handen
nemen. In de democratische samenleving is dit
immers niet gewenst en streng gereglementeerd.
Afgelopen decennia echter wordt er in het kader
van zelfredzaamheid een gedeelte teruggelegd
bij de burger, en is het omgaan met eigenrichting
aan herijking toe. Een tweede evolutie betreft
de culturele eigenrichting. Het gaat hier om
migrantengroepen die er concurrerende waardeen normensystemen op na houden en wensen
dat de rechtshandhaving plaatsvindt volgens
geheel andere normen dan deze in het gastland.
In welke mate kan afwijkende rechtshandhaving
een plaats vinden in de democratische
samenleving? Op deze vragen biedt dit Cahier
antwoorden.

Cahier 44: De vervloeiing van binnenlandse en
buitenlandse veiligheid
september 2017, Jg. 2017/3
Editoren: Timo Kansil, Willy Bruggeman, Jan
Terpstra, Jelle Janssens
Dit Cahier gaat dieper in op de wijze waarop
internationale politiesamenwerking in
toenemende mate vorm wordt gegeven.
Deze internationale inzet is van oudsher
een specialisme dat minder aandacht krijgt
dan de lokale en nationale oriëntatie van
de politie. De vraag is of dit door de huidige
veiligheidsontwikkelingen nog gerechtvaardigd

is. In het bijzonder de vervloeiing van
binnenlandse en buitenlandse veiligheid roept
de vraag op of een organisatorisch onderscheid
tussen binnen- en buitenland nog voldoet. Wat
betekent dit voor (post-)conflict regio’s? Voor
de opbouw van nieuwe democratieën? Hebben
private organisaties hier al dan niet een plaats
in? Daarom wordt deze vervloeiing in dit Cahier
geduid en de consequenties daarvan voor de
politie beschouwd.

Cahier 45: Herinneren en vergeten in de politie
september 2017, Jg. 2017/3
Editoren: Guus Meershoek, Margo De Koster,
Paul Ponsaers, Bob Hoogenboom
‘The past is never dead. It’s not even past.’
Met deze woorden van William Faulkner als
leidraad gaan we in dit Cahier op zoek naar
de aanwezigheid van het verleden in de
huidige politiezorg. Wie de evaluatierapporten
leest die al meer dan dertig jaar met enige
regelmaat over veelal ontspoord politieoptreden
worden uitgebracht, treft vaak dezelfde
aanbevelingen aan. Vloeit ervaring dan zo snel
weg uit de politie? Heeft de organisatie dan
zo weinig lerend vermogen? Tegelijk bijten
politiemanagers telkens weer hun tanden stuk
op de taaie structuren in de politie waarna zij
oproepen tot een cultuuromslag. Onderzoekers
rekenen ingesleten gewoonten al gauw tot de
cultuur van de werkvloer. Toch blijken zulke
ondoorgrondelijke verschijnselen vaak een
redelijke ontstaansgrond te hebben die hun
voortbestaan wellicht niet rechtvaardigt maar
wel begrijpelijk maakt. De achterliggende
gedachte van dit Cahier is dat kennis van het
verleden de politie in staat stelt om beter in te
spelen op nieuwe vraagstukken en onderzoekers
om meer van het functioneren van de huidige
politie te begrijpen.
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