Studiemiddag: Verantwoording en Politie
Den Haag

28 januari 2016

13.00 – 17.00 uur

Cahiers op de Campus is een initiatief rondom de
Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van
wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de
mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en
de besproken vraagstukken. Het thema van de tweede
bijeenkomst is ‘Verantwoording en Politie’ (Cahier 37).
Accountability is één van de kernproblemen van de
politieorganisatie, en een absolute noodzaak voor een
democratische politie. Ook het vraagstuk van de interne
en externe controle zijn nauw verbonden met dit
thema. Hoe afhankelijk zijn deze vormen van controle?
Hoe verhouden intern en extern toezicht zich ten
opzichte van elkaar? Kan het interne toezicht het
externe toezicht op de hoogte stellen? Het zijn een
aantal van de vragen die op deze studiemiddag aan het
licht worden gesteld.

Programma
13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur

Welkom door dagvoorzitter Elke Devroe, Associate professor universiteit Leiden, campus
Den Haag en Paul van Musscher, politiechef Eenheid Den Haag

13.35 uur

Doen wat nodig is, kwalitatieve sturing en verantwoording
Tom van Dijk, Consultancy, Paul van Musscher & Peter Versteegh, adviseur eenheidsleiding
Politie Den Haag

13.55 uur

Rijkere verantwoording
Jan Nap, lector Politieacademie Apeldoorn

14.15 uur

Verantwoordelijk en verantwoord. Nationale politie en veranderende lokale
verantwoording in Nederland
Lex Cachet, Universiteit Rotterdam, bestuurskunde

14.35 uur

Pauze

15.00 uur

Publieke verantwoording in een pluriform politiebestel
Jan Terpstra, Hoogleraar universiteit Nijmegen

15.20 uur

Kritische reflectie op Cahier Politiestudies 37: Verantwoording en Politie
Jelle Janssens, Professor universiteit Gent

15.40 uur

Discussie
Paul Ponsaers (discussieleider), voorzitter Centre for Policing & Security

16.40 uur

Afsluiting
Elke Devroe

16.45 uur

Informele babbel

Praktische inlichtingen
Wanneer:

28 januari 2016

Tijd:

13.00 tot 17.00 uur

Locatie:

Hoofdbureau van Politie Den
Haag Burgemeester Patijnlaan 35,
Den Haag. Betaald parkeren in
omgeving. Vanaf Centraal Station
bus 24 (richting Kijkduin) (halte
Vredespaleis).

Prijs:

€ 65,- koffiepauze, borrel en
Cahier Politiestudies nr. 37
‘Verantwoording en Politie’ (Maklu). Haagse politiemedewerkers betalen € 35.

Inschrijven:

Via de volgende link op de website van het “Centre of Policing and Security”
http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=317. Deadline 18 januari 2016. Gelieve
om veiligheidsredenen uw geboorteplaats en geboortedatum bij de online registratie
op te geven. Indien wij over die informatie niet beschikken kunnen wij u helaas geen
toegang verlenen.

Betaling:

Na ontvangst van een factuur met vermelding van het factuurnummer.

Annuleren:

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan
een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag
doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u
het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Een samenwerking tussen:

Centre for Policing & Security

