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Ten geleide 

 
Dit boek gaat over beleidsuitvoering bij de Belgische lokale politie. Op basis van empi-

risch materiaal, afkomstig uit twee grootstedelijke politiekorpsen, brengen we in kaart op 

welke manier beslissingsprocessen op de werkvloer vorm krijgen.  

 

De politieorganisatie wordt regelmatig geduid als een street-level bureaucratie (Lipsky, 

1980) of frontlijnorganisatie (Tops, 2007; van der Vijver & Molenkamp, 1999), i.e. een 

organisatie die formeel wordt gekenmerkt door een strakke hiërarchie, waarin de uitvoe-

rende medewerkers - of frontlijnwerkers - beschikken over een aanzienlijke vrijheid of 

autonomie (Galligan, 1986), in de vakliteratuur 'police discretion' of discretionaire ruimte 

genoemd.  

 

Met de erkenning van deze ‘appreciatieruimte’ op het niveau van de uitvoerders van het 

basiskader van de politie, lijkt het academische discours over politiewerk de laatste de-

cennia een andere vlucht te hebben genomen. Daar waar het traditionele politieverhaal 

immers een instrumentele visie huldigde, waarbij wetten en regels als leidend werden 

aanzien voor het politie-functioneren, lijkt men binnen het actuele debat politiemensen 

steeds meer als ‘kundige actoren’ (smart cops) voor te stellen, die indien nodig in staat zijn 

om keuzes te maken binnen het complexe krachtenveld waarin ze opereren. Kortom, het 

oude politieverhaal, waarbij het beeld overheerst van een organisatie die uitsluitend gedre-

ven wordt door wetten en regelgeving, lijkt voorbij.  

 

Verschillende auteurs (Chan, 1996; Klockars, Kutnjak Ivkovic, & Haberfeld, 2005; 

Mastrofski, 2004; Smith & Visher, 1981; Terpstra, 2008) wijzen op de interferentie van 

andere factoren (zoals politiecultuur, situationele elementen maar ook organisatie-

gebonden aspecten of individuele kenmerken) op beslissingen binnen het eerstelijnspoli-

tiewerk. Daarnaast is politiewerk in de loop der jaren alsmaar complexer geworden. Het 

heeft er alle schijn van dat het aantal spelregels ongelimiteerd wordt opgevoerd. De toe-

genomen bulk aan wetgeving, de wildgroei aan beleidsplannen en de aanhoudende 

stroom van rechtspraak op het terrein van de politie kan moeilijk miskend worden. De 

vraag stelt zich of deze ontwikkelingen een impact hebben op het eigenlijke uitvoerings-

werk. Anders gesteld, tot op welke hoogte heeft het beleid ‘greep’ op de handelingen van 

uitvoerende politiemensen? 

 

Bovenstaande kwestie kunnen we herleiden tot het vraagstuk betreffende de manier 

waarop het uitvoeringswerk op het niveau van het basiskader bij de politie tot stand komt. 

De opbouw van deze doctorale studie kan dan ook gezien worden als één grote zoektocht 

naar het antwoord op dit criminologische vraagstuk, waaraan een sterk bestuurskundige 

invalshoek ten grondslag lag. 
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Bijzondere aandacht gaat uit naar afstemmings- en integratieproblemen tussen centrale 

versus decentrale beleidsvoering (Crank & Langworthy, 1996) en landelijke versus lokale 

beleidsvoering. De bekommernis omtrent de vrijwaring van mensenrechten is daarbij 

nooit veraf.  

 

Ondanks het feit dat we achtereenvolgens oog hebben voor respectievelijk het macroni-

veau (het politiekorps) en het mesoniveau (de indeling in afzonderlijke basisfunctionali-

teiten) ligt het zwaartepunt van deze studie op het microniveau. Dit betekent dat we in het 

bijzonder aandacht zullen schenken aan de manier waarop afzonderlijke politie-

inspecteurs beslissingen nemen op het terrein. We stellen ons daarbij de vraag op welke 

wijze men op individueel niveau betekenis geeft aan de complexe realiteit en tot op welke 

hoogte andere dan beleidsmatige factoren meespelen bij het nemen van keuzes die zich 

aandienen op het terrein.  

  


