
 
 
Uitnodiging boekpresentatie Evidence-based Policing 
 
Op 1 juni 2023 wordt een discussiebundel over Evidence-based Policing gepubliceerd 
met bijdragen van Jan Terpstra, Marleen Easton, Otto Adang, Hans Nelen, Guus 
Meershoek en Auke van Dijk. De discussiebundel, onder redactie van Jan Terpstra en 
Renze Salet, wordt uitgegeven als Bijzondere Publicatie van Politie en Wetenschap.  
 
We organiseren op die dag van 10 uur tot 12 uur een boekpresentatie met debat 
over de discussiebundel. De auteurs zullen dan in hotel De Biltsche Hoek in De Bilt 
kort hun bijdrage presenteren. Vervolgens vindt een discussie met de zaal plaats 
onder leiding van Jaco van Hoorn.  
  
In discussie over evidence-based policing 
Evidence-based policing heeft een belangrijke positie verworven in de internationale 
politiewetenschap. Dit gedachtegoed heeft, vooral in de VS en in Engeland / Wales, 
veel invloed gekregen op het denken over de professionalisering en verbetering van 
politiewerk en over de relatie tussen politie en wetenschappelijk onderzoek.  
 
Startpunt in de discussiebundel is een essay van Jan Terpstra. Uitgangspunt daarbij is 
dat het begrip ‘evidence-based policing’ steeds vaker wordt gehanteerd, ook in 
Nederland. Tegelijk is vaak onduidelijk wat daar precies mee wordt bedoeld en lijkt de 
gebruiker van de term zich onvoldoende te realiseren welke beperkingen en 
fundamentele problemen aan evidence-based policing zijn verbonden. In zijn essay 
brengt hij in kaart wat het begrip evidence-based policing inhoudt, wat de 
achtergronden daarvan zijn, welke opvattingen en uitgangspunten daarbinnen gelden, 
bijvoorbeeld over onderzoeksmethoden en over wat als ‘bewijs’ geldt. Op deze wijze 
wordt geprobeerd de bestaande verwarring op dit terrein tegen te gaan. Verder geeft 
hij een kritische analyse van de problemen en beperkingen die verbonden zijn aan 
evidence-based policing. Deze kritische reflectie heeft niet alleen betrekking op 
evidence-based policing als wetenschappelijke benadering en als 
onderzoeksmethodologie, maar ook als visie op politiewerk, op de professionalisering 
van de politie en op de relatie tussen politie en wetenschap.  
 
Aan een aantal bekende (politie)wetenschappers is gevraagd om op dit essay te 
reageren en hun zienswijze te geven op de genoemde punten. In deze reacties wordt 
onder meer ingegaan op de relatie tussen politie en wetenschap. De verschillende 
bijdragen worden gezamenlijk als boek op 1 juni gepubliceerd.  
 
Doel van het op 1 juni te organiseren debat is om de discussie over evidence-based 
policing verder te brengen. Wat kunnen wij met dit begrip en wat moeten wij ermee? 
Zijn er alternatieven die in de behoefte van wetenschap, politiepraktijk en 
beleidsmakers voorzien als het gaat om de bijdrage van wetenschappelijk onderzoek 
aan politie(beleid)? Hoe kunnen wij nadelen van evidence-based policing vermijden? 
  
Inschrijving boekpresentatie 
Graag nodigen wij u uit voor deze boekpresentatie op 1 juni in Van der Valk hotel De 
Bilt (ook wel De Biltsche Hoek genoemd), De Holle Bilt 1, 3732 HM in De Bilt. De 
ontvangst is vanaf 9.30 uur. Na afloop krijgt u een exemplaar van de discussiebundel 
mee naar huis. 
 
U kunt zich opgeven bij monique.van.nieuwenburg@politiecademie.nl.  
NB Het debat is in een zaal met een beperkte capaciteit, dus bij grote belangstelling 
kan het zijn dat de zaal vol is.   
Graag tot 1 juni!  
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