UITNODIGING 13 JUNI 2016

CONFERENTIE
VEILIGHEID EN
VEERKRACHT
VRIJE UNIVERSITEIT, AUDITORIUM, DE
BOELELAAN 1105, AMSTERDAM, 09.00 UUR

Op 13 juni 2016 komen aan de Vrije
Universiteit veiligheidsprofessionals en
wetenschappers samen om de
veiligheidsproblemen van vandaag en
morgen te bespreken. Aan circa tien
kennistafels wordt onder andere gesproken
over radicalisering, veiligheidsbeleving,
spanningen in wijken, burgermoed en de
relatie tussen sociale en fysieke veiligheid.
De bijeenkomst is de officiële start van de
Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht
die is opgericht door VU-Bestuurswetenschappen en het Verwey-Jonkerinstituut. Andere betrokken partijen zijn het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid, de Stichting Maatschappij en
Veiligheid en de Hogeschool Utrecht. De
kenniswerkplaats is gerelateerd aan het
VU-Institute for Societal Resilience.

De kenniswerkplaats is een open
samenwerkingsverband tussen
wetenschap, beleid en uitvoering. Het
bouwt voort op drie bestaande
deelprogramma’s rond huiselijk geweld,
sociale stabiliteit en radicalisering, en
veiligheid en burgerschap. Het
Amsterdamse programma Veiligheid &
Burgerschap is na tien jaar afgerond. Het
krijgt nu een nationaal vervolg in Veiligheid
& Veerkracht.
Op de conferentie wordt een opbrengstdocument van het Amsterdamse
programma gepresenteerd: Inclusieve
veiligheid. Deelnemers krijgen van tevoren
een pdf toegezonden. Het boekje (op de
conferentie voor iedereen beschikbaar)
geeft een handzaam overzicht van de
kennis rond handhaving en toezicht,
besturingsmodellen voor veiligheid en
vormen van burgerparticipatie. Het opent
met een essay over veiligheid in relatie tot
de etnische diversiteit. Op welke wijze kan
veiligheidsbeleid bijdragen aan een stabiele
en inclusieve samenleving?

CONFERENTIE START 09.30 UUR
(INLOOP 09.00 UUR)
ER WORDT AFGESLOTEN MET EEN
GEZAMENLIJKE NETWERKLUNCH TOT 13.30
UUR.

MEER INFORMATIE
VOOR AANMELDEN MAIL NAAR:
VEILIGHEIDENVEERKRACHT.FSW@VU.NL

Toespraken van onder anderen Job Cohen
en Hans Boutellier.
Het delen van deze uitnodiging in uw
netwerk wordt op prijs gesteld.

DE CONFERENTIE IS KOSTELOOS. U KUNT
VÓÓR 1 JUNI 2016 KOSTELOOS ANNULEREN.
BIJ NIET VERSCHIJNEN BETAALT U EEN
BEDRAG VAN 50 EURO VANWEGE DE
GEMAAKTE KOSTEN VOOR DE CATERING.
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