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Veiligheid, recht en bestuur
Uw lokale veiligheidsbeleid scherpstellen

illustratie Tom Janssen

Woensdag 10 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november en 21 november 2018
16.00 - 19.30 uur met lichte maaltijd
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

Om uw lokale veiligheidsbeleid scherp te stellen moet u het regelmatig onder de
loep nemen. Tijdens de collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ krijgt u inzicht in:

•
•
•
•

Belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen
Een innovatieve toolbox om uw beleid te analyseren: Is er voldoende evenwicht
tussen repressie en een meer positief veiligheidsbeleid?
Voorbeelden uit diverse Europese Steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam,
Brussel, Antwerpen en Gent.
Interventies en innovaties in een (digitale) netwerksamenleving

Welke innovaties zijn voor u als kleine, middelgrote of grote gemeente bruikbaar in de
uitvoering? En hoe zorgt u er voor dat u rationeel met risico’s blijft omgaan?
Mogen wij u verwelkomen vanaf 10 oktober 2018 bij het Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs in Den Haag?
Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau
Kijk voor het programma op
www.haagscongresbureau.nl
en schrijf u in!
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College 1 – 10 oktober 2018
Veiligheid in een
improvisatiemaatschappij
Prof. dr. Hans Boutellier, algemeen
directeur van het Verwey-Jonker Instituut
en hoogleraar Veiligheid en veerkracht
aan de VU Amsterdam
• Alles is anders (of lijkt dat maar zo?):
Over de sociale orde in de huidige
samenleving
• Waar burgemeesters wakker van
liggen: Nieuwe ontwikkelingen in het
veiligheidsveld
• Lokale veiligheid gaat ook over emotie:
Polarisatie en sociale cohesie
• Geïnspireerd doen samenleven: Morgen
anders aan het werk!
College 2 – 31 oktober 2018
Interventies en maatregelen: Effectief
beleid formuleren en uitvoeren
Dr. Elke Devroe, doctor in de criminologie
en stafmedewerker strategisch beleid
–expert aan het decanaat faculteit Mens
en Welzijn, Hogeschool Gent
• Welke lessen kunnen we trekken uit een
internationale studie in 22 metropolen
in 10 EU landen?
• Hoe geven burgemeesters in Europese
steden, waaronder Rotterdam,
Amsterdam, Antwerpen en Brussel
hun beleid vorm? We ontdekken
verschillende trends.
• Hoe en waar wordt samengewerkt met
partners in de veiligheidszorg?
• Hoe kan je maatregelen uit het
veiligheidsplan overzichtelijk en
zichtbaar krijgen?
• Leer de ‘Toolbox lokale veiligheid’
gebruiken: waar zitten hiaten in uw
beleid?

Kijk voor het programma op
www.haagscongresbureau.nl
en schrijf u in!

College 3 – 7 november 2018
Positieve Veiligheid
Marc Schuilenburg, Universitair Docent,
afdeling Strafrecht & Criminologie,
VU Amsterdam en Ronald van Steden,
Universitair Hoofddocent, afdeling
Bestuurswetenschappen & Politicologie,
VU Amsterdam
• Meer repressie helpt niet meer, wat wel?
• Aanknopingspunten uit andere
wetenschappen
• Van oorlogstaal naar werken aan
vertrouwen
• Maar dat doen we toch al? Of toch niet?
• Actuele voorbeelden uit NL en Engeland
die werken!
College 4 – 14 november 2018
De Nieuwe Politie
Steven De Smet, Hoofdcommissaris bij de
Gentse Politie
• Criminaliteit en veiligheid in een
netwerksamenleving
• Overleeft de (reguliere) politie het
digitale tijdperk?
• Tien ideeën voor een nieuwe politie
• Handhaving met informatie, inzicht en
intelligentie
• Wat als er een Über in veiligheid komt?
College 5 – 21 november 2018
Rampen en crises in beleid en praktijk
Prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar
Besturen van Veiligheid aan de Radboud
Universiteit
• Besturen van veiligheid, waarom is dat
nu zo ingewikkeld?
• Hoe tem je de risico-regelreflex?
• Is de burger nu zo dom of …?
• De lessen van recente incidenten als het
Monstertruck-drama
Met een reflectie door burgemeester
Henk Robben, Gemeente Wierden
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