
 
 
 
 

   

 
 
Uitnodiging Seminar ‘eer op de werkvloer’ 
 

Naar aanleiding van de publicatie De kleuren van de kameleon. Een verkennend onderzoek naar de 

betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten organiseert het Landelijk Expertise Centrum Eer 

Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nederlandse politie in samenwerking met de Vakgroep 

Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en Boom Lemma Uitgevers uit Den 

Haag een seminar. Tijdens dit seminar wordt door een keur van deskundige sprekers aandacht 

besteed aan de vraag hoe eerproblemen in de familiekring het functioneren van politieambtenaren 

kunnen beïnvloeden. 

 

 
Datum:  Donderdag 26 februari 2015 
Tijdstip: 13:00-17:00 uur  
Locatie: Agora 1 in het hoofdgebouw op de VU-campus in Amsterdam, Boelelaan 1105. 

 

 

Voor een routebeschrijving naar het hoofdgebouw zie: http://vu.nl/nl/over-de-vu/contact-

routebeschrijving/routebeschrijvingen/index.asp 

 

In het hoofdgebouw loopt u vanaf de hoofdingang linksaf naar de 6-liftengroep. U neemt de lift naar de 

3e etage. Als u op de 3e etage uitstapt, ziet u direct het Agoracomplex liggen. 

 

Aanmelden kan tot 1 februari 2015 via: lec@haaglanden.politie.nl 

 



 
 
 
 

   

Programma 
 
Middagvoorzitter: dr. Janine Janssen, hoofd onderzoek LEC EGG 

 

13.00 – 13.30 uur Inloop 

 

13:30  – 13:40 uur Welkom 

door dr. Janine Janssen, hoofd onderzoek LEC EGG 
13:40 – 14:00 uur Een kijkje in de keuken van het LEC EGG 

Door Willem Timmer, CvP, hoofd LEC EGG 
14:00 – 14:30 uur Politiële integriteit  

Door Prof. Dr. Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde VU 
14:30 – 14:45 uur  Pauze 

14:45  – 15:15 uur Onderzoek naar integriteit in de praktijk 

Door Piet de Gelder, senior adviseur van de Afdeling Veiligheid, Integriteit en 

Klachten van de Nationale Politie 

15:15 – 15:45 uur Onder druk van de familie  

Door Fatma Özgümüş, Directeur Vluchtelingen Organisaties Nederland 

15:45 – 16:15 uur Ervaringen bij de Federatie Opvang  

Door Johan Gortworst, senior beleidsadviseur van de Federatie Opvang 

16:15  – 16:30 uur Afsluiting 

Door Peije de Meij, CvP, directeur Operatiën bij de staf van de Korpsleiding 

Nationale Politie en portefeuillehouder geweld 

16:30  – 17:00 uur Drankje 
 
 

Binnen de politie hebben inmiddels velen al kennis kunnen nemen van De kleuren van de kameleon. 

Om dit onderzoek onder de aandacht te brengen bij  andere professionals uit de veiligheidszorg wordt 

na afloop aan alle deelnemers aan het seminar die niet bij de politie werkzaam zijn, een exemplaar 

uitgereikt. 

 


