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Hoewel door het invoeren van community policing al bijna een halve eeuw

sterk de nadruk gelegen heeft op meer nabijheid van de politie tot burgers,

zijn recentelijk tendensen waar te nemen die wijzen op een verschuiving

naar meer distantie. Dit onderzoek spitst zich toe op een specifieke vorm

van community policing binnen de politie Amsterdam-Amstelland, namelijk

buurtregie. Door onderzoek naar de percepties van de onderlinge relatie

door politie en burgers in Amsterdamse multi-etnische buurtregiebuurten

met een zwaardere problematiek wordt een nauwkeurige en beeldende

diagnose geleverd van de praktijk van buurtregie. Tevens wordt de vraag

beantwoord of de politie door middel van buurtregie een grotere nabijheid

tot burgers bereikt. Op basis van de ervaringen van buurtregisseurs, hun lei-

dinggevenden, buurtbewoners en -ondernemers en buurtveldwerkers krijgt

de lezer een goed beeld van het buurtregiewerk en de relatie tussen politie

en burgers in de multi-etnische buurten van de grote stad. De conclusie

luidt dat community policing in de meest ideale vorm niet te realiseren blijkt,

maar een lichtere variant wel. Buurtregie met mate is reëel en belangrijk als

tegenwicht voor de toenemende tendens van meer afstand tot burgers.

Barbara van Caem werkt als beleidsadviseur bij de politie Amsterdam-

Amstelland en heeft een ruime executieve politie-ervaring. Haar dissertatie

en eerdere onderzoek naar veiligheidsgerelateerde burgerparticipatie zijn

voortgekomen uit een deeltijddetachering bij de leerstoel Veiligheid en

Burgerschap van de Vrije Universiteit. 
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