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Eindconferentie Conflict en Veiligheid: implicaties voor wetenschap en beleid.
Op 21 mei 2014 zal het NWO onderzoeksprogramma Conflict en Veiligheid worden afgesloten met een
eindconferentie in Theater Maitland op Landgoed de Horst in Driebergen. Onderzoek binnen het
programma Conflict en Veiligheid richtte zich onder meer op vraagstukken op het terrein van
arbeidsconflicten, etnische conflicten, mensenrechten en de effectiviteit van interventies. De
onderzoeksresultaten uit het programma bieden aanknopingspunten voor maatschappelijke organisaties
en overheden om verschillende typen conflicten effectief aan te pakken. Een selectie van de resultaten
zal tijdens de eindconferentie uitvoerig aan bod komen.
De opening van de conferentie is in handen van oud-minister Jan Pronk en emeritus hoogleraar Dirk
Kruijt. Verder staat het ochtendprogramma in het teken van de wetenschappelijke uitkomsten van een
aantal onderzoeksprojecten. Gedurende de middag lichten vier projectleiders concreet de
beleidsimplicaties van hun onderzoek toe in het bijzijn van een beleidsmaker. Aan het eind van de dag
zullen twee publicaties voortkomend uit het onderzoeksprogramma worden aangeboden aan oudminister Joris Voorhoeve.
Het programma en de tijdsplanning van de conferentie is als volgt:
9.30 – 10.00
10.00-10.10
10.10-10.30

Inloop
Opening door voorzitter Louk Hagendoorn
Flitsdiscussie tussen Prof. dr. Jan Pronk (ISS) en Prof. dr. Dirk Kruijt em. (UU) - Revolutie
versus ontwikkelingssamenwerking

Wat wisten we toen niet, en nu wel?
10.30-10.50
10.50-11.10

Prof. dr. mr. Wibren van der Burg (EUR) – De multireligieuze samenleving: doormodderen in de
polder
Prof. dr. Brian Burgoon (UvA) – De pacificerende effecten van 'Naming' en 'Shaming' tijdens
burgeroorlogen

11.10-11.25

Pauze

11.25-11.45
11.45-12.05
12.05-12.30

Prof. dr. Carsten de Dreu (UvA) – Onderhandelaars gevangen in de achterban.
Prof. dr. Naomi Ellemers en Dr. Fieke Harinck (UL) – Waardenconflicten en eercultuur
panel o.l.v. Malou van Hintum

12.30-13.45

Lunch

13.45-14.15

Keynote Prof. dr. Paul Schnabel (UU)

…en wat kunnen we er mee? Dubbelinterviews door Malou van Hintum
14.15-14.35
14.35-14.55

Interview Dr. Jan-Willem van Prooijen (VU)/Dr. Will Tiemeijer (Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid) - Politieke paranoia.
Interview Marieke Wierda LL.M.(UL)/ Herman von Hebel LL.M. (International Criminal Court)Lokale effecten van internationale rechtspleging in conflictgebieden.

14.55-15.10

Pauze

15.10-15.30

Interview Dr. Agnes Akkerman (RUN/VU)/Frans Szablewski (FNV Bondgenoten) – Besmettelijke
effecten van stakingen.
Interview Prof. dr. Richard Staring (EUR)/Ibrahim Abarshi (pastor van de Redeemed Christian
Church of God in Amsterdam-Zuidoost) – De functionaliteit van criminele netwerken onder
Nigeriaanse migranten.

15.30-15.50

15.50-16.00

Aanbieden wetenschappelijk boek (onder redactie van Carsten de Dreu) en beleidsboek (door
Maarten Evenblij) aan: Prof. dr. ir. Joris Voorhoeve (UL)

16.00

Aanvang borrel

U kunt zich aanmelden via: www.nwo.nl/Conflictconferentie

