
UITNODIGING VOOR B.U.C.-SYMPOSIUM
maandag 11 april 2016 Politieacademie Eindhoven

Namens de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum voor wetenschap, 
cultuur en humaniteit in Europa nodigt president-hoogleraar  
prof. Anton van der Geld u op 11 april graag uit voor het symposium:

 ‘(On)veiligheid in stad en land: Europa in moeilijke tijden’
Doel van dit symposium is om in korte voordrachten een visie te geven op de  

crisisachtige ontwikkelingen met betrekking tot de (on)veiligheid in stad en land,  
in Nederland, België en Europa.

Deze voordrachten monden uit in een paneldiscussie over visie en aanpak. 

16.00 u. Ontvangst in de Politieacademie Locatie Eindhoven 
Vijfkamplaan 31, 5624 EB Eindhoven

16.30 u. Openingstoespraak ‘(On)veiligheid?’ door prof. Anton van der Geld, psycholoog

 Inleiding door dagvoorzitter mevr. dr. Madeleine van Toorenburg, lid van de 
Tweede Kamer, gewezen voorzitter parlementaire enquêtecommissie Fyra

 
 - hoogleraar en criminoloog prof. Cyrille Fijnaut:
  Is de nationale politie klaar om de veiligheid in stad en land aan te pakken?

 - hoofdcommissaris Frans Heeres, politiechef Oost-Brabant Nationale Politie: 
  Kan de politie voldoende inspelen op wat er in de samenleving gebeurt?
 
 - oud-minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie mevr. drs. Rita Verdonk: 
  Hoe komt het dat we ons steeds weer laten verrassen?

 - burgemeester dr. ir. Bart Somers van de stad Mechelen: 
  Wat kan de gemeente bijdragen aan de veiligheid van stad en land?
 
18.00 u. Panel o.l.v. prof. W. Bruggeman, opleidingscoördinator Benelux-Universitair  

Centrum, voorzitter Federale Politieraad België, m.m.v. wijkcommissaris Bart Tant 
(Politie stad Gent), commissaris Liesbeth De Vlieger (Lokale politie Antwerpen,  
directie regio- en fenomeenpolitie), afdelingshoofd politie Ann Demuynck  
(PolitieZone Grens Leie, België-Frankrijk), operationeel leidinggevende Charles Van 
Zwol (Nationale Politie Eenheid Oost Brabant Intelligence).

18.30 u. Sluiting door de dagvoorzitter 
 Tot 19.00 u. ontmoeting van Noord en Zuid met koffie/thee

Inschrijving vóór 1 april 2016 door middel van e-mail: beneluxuniversitaircentrum@online.be
met vermelding van naam, functie, adres, telefoon en e-mail. Aan het symposium als  

zodanig zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. Het symposium maakt tevens  
deel uit van de deskundigheidsbevordering van professionals.

*******
De Nederlands-Belgische Leergang 2016-2017 start op 15 december 2016. 

De Leergang is gericht op leidinggevenden en professionals in de veiligheidsketen, die belast 
zijn met complexe veiligheidsvraagstukken en werkzaam zijn op het gebied van opsporing, 
rechtshandhaving, rechtspleging en openbaar bestuur. Deze deeltijdse leergang, verspreid 
over 13 dagen, bestaat uit: seminars, intervisie, coaching, werkbezoeken, scriptie. Inschrij-

ving is mogelijk op www.benelux-universitair-centrum.org

De vijf samenwerkende organisaties in de veiligheidsketen in de Benelux:

BENELUX-UNIVERSITAIR CENTRUM® 
FOUNDATION BENELUX-UNIVERSITY®


