
Cahier 46: 
Dienstverlening door de politie
Gasteditoren: 
Lodewijk Gunther Moor, 
Tom Van den Broeck, Elke Devroe, 
Antoinette Verhage
ISBN 978-94-6371-009-1
Verschijnt in februari

Van oudsher is dienstverlening door de 
politie aan burgers een belangrijke taak 
van de politie. In dit Cahier staat de vraag 
centraal wat de actuele betekenis van 
dienstverlening door de politie is. Het 
gaat daarbij om dienstverlening in brede 
zin: in ontvangst nemen van meldingen, 
opnemen van aangift en, verschaff en van 
informatie, maar ook verlenen van allerlei 
soorten hulp aan burgers.
Omarmt de politie dienstverlening nog 
wel als een essentieel element van haar 
werkzaamheden? 
 
Cahier 47: 
Glocalisering
Gasteditoren: 
Arjen Schmidt, Timo Kansil, 
Paul Ponsaers, Willy Bruggeman
ISBN 978-94-6371-028-2
Verschijnt in mei

De politie wordt in toenemende mate 
lokaal geconfronteerd met veiligheids-
problemen die een (verre) buitenlandse 
oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan 

criminaliteit die zich rond havens con-
centreert, maar ook aan cybercrime en 
terrorisme. De drijvende krachten achter 
dit proces van glocalisering zijn de toege-
nomen mobiliteit (stromen van mensen, 
goederen, geld, informatie en ideeën), het 
internet dat de plaatsongebondenheid fa-
ciliteert en de forse toename van commu-
nicatietechnologieën.
In dit Cahier onderzoeken we hoe de po-
litie de gevolgen van glocalisering het 
hoofd biedt. 
 
Cahier 48: 
Evaluatie van de politie
Gasteditoren: 
Elke Devroe, Maarten Van Craen, 
Nicolien Kop, Lex Cachet
ISBN 978-94-6371-033-6
Verschijnt in september

In België werd de politie in 1998 her-
vormd (Wet op de Geïntegreerde Po-
litie). Ook Nederland kende een in-
grijpende hervorming (2012). Politie 
werd geherstructureerd tot één korps, 

met één stuurman en slechts tien eenhe-
den. In dit Cahier wordt zowel de Belgische 
als de Nederlandse politiehervorming 
onder de loep genomen vanuit diverse 
uitgangspunten. Het Cahier beperkt zich 
tot de publieke politiefunctie en gaat niet 
in op het bredere policing. Verschillende 
thema’s komen hierbij aan bod zoals de 
COP-werking, de noodzaak aan objectieve 
evaluatie-instrumenten, professionalise-
ring-professionaliteit van de politie en een 
visie voor de politie van de toekomst.
  
Cahier 49: 
Opleiding & Onderwijs 
van de politie
Gasteditoren: 
Sofie De Kimpe, Eddy Van Daele, 
Henk Huisjes, Annika Smit
ISBN 978-94-6371-034-3
Verschijnt in december

Politieonderwijs, zowel in Nederland als 
in België, draagt nog sterk kenmerken 
van een bedrijfsopleiding, waar de nood 
tot scholing en nascholing bepaald wordt 

De Cahiers Politiestudies is een kwar-
taalreeks die zich richt op hoogstaan-
de, kwalitatieve bijdragen over politiële 
vraagstukken en fenomenen die de po-
litie interesseren.

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

Opzet
De kwartaalreeks is multidisciplinair op-
gezet, waarbij criminologie een promi-
nente plaats krijgt naast andere disci-
plines. De reeks wordt begeleid door 
een internationale redactieraad. De re-
dactieraad waakt over de kwaliteit van 
de ingediende manuscripten dankzij 
een internationale double blind peerre-
view-procedure en ontwikkelt een proac-
tief beleid met het oog op het samenstel-
len van thematische volumes. Daartoe 
worden gasteditoren in België en Neder-
land aangezocht.

Doelgroep
Zowel wetenschappers (academici, be-
leidsondersteunende onderzoekers, op-
leidingscentra en bibliotheken) als prac-
tici afkomstig uit politie, justitie en be-
lendende domeinen vinden hier een 
forum. De Cahiers Politiestudies zijn uit-
gegroeid tot betekenisvolle thematische 
naslagwerken, met zowel wetenschap-
pelijke als praktijkgerichte bijdragen die 
voor de politie en voor ruimere beroeps-
kringen en academici een onmisbaar 
instrument zijn. Een instrument dat een 
degelijk en professioneel overzicht biedt 
van een eigentijds thema.
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vanuit be-
drijfsproces-
sen. Ook is 
er de overtui-
ging dat het 
opleiden van 
politiemen-
sen vooral 
moet gebeu-

ren vanuit ‘ervaring’ en dat de werk-
praktijk zelf de beste garantie biedt voor 
het leren van het politievak. Dat kan op 
gespannen voet komen te staan met 
kenmerkende ontwikkelingen in onze 
huidige complexe maatschappij (globali-
sering, digitalisering, netwerkvorming) en 
de toenemende instroom van hoger opge-
leiden in de politieorganisatie.
Dit Cahier wil vooral inzicht verwerven in 
‘de staat van het politieonderwijs’ in Bel-
gië en Nederland, welke ontwikkelingen 
zich de afgelopen jaren hebben voorge-
daan, en waarom het zo moeilijk blijkt om 
tijdig mee te bewegen met de uitdagingen 
van het moment. 

Praktisch
De Cahiers Politiestudies verschijnen 
trimestrieel (4 themanummers per 
jaar). 

Een jaarabonnement kost € 120 
+ € 9,95 eenmalige bijdrage in de 
verzendkosten (incl. 6% btw). Een 
abonnement kan jaarlijks worden 
opgezegd vóór 1 december van de 
lopende jaargang. Neemt u een abon-
nement in de loop van een jaargang, 
dan ontvangt u ook de reeds versche-
nen delen van die jaargang.

Een los exemplaar (gedrukt) 
kost € 35 (incl. 6% btw).

Een los exemplaar (e-book pdf) 
kost € 22,75 (incl. 21% btw).
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Gasteditoren: Elke Devroe, 
Arjen Schmidt, Lodewijk Gunther 
Moor, Paul Ponsaers

Cahier 51: 
Intrafamiliaal geweld
Gasteditoren: Janine Janssen, 
Katinka Lünnemann, 
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Cahier 52: 
Druggebruik op festivals
Gasteditoren: Wim Hardyns, 
Evelien De Pauw, Jochen 
Schrooten, Ton Nabben, 
Ferry Goossens

Cahier 53: 
Vertrouwen en betrouwbaarheid
Gasteditoren: Jannie Noppe, 
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