Webinars brengen de wereld
#dichterbij
Buitenlandse actualiteit en impact op Nederland

Bureau ABD en de Academie voor Internationale Betrekkingen
geven u de kans om van dichtbij kennis te nemen van de
buitenlandse actualiteit en de impact daarvan op Nederland.
Daartoe organiseren we een serie online seminars, webinars.
Dit is een ideale manier om door professionals te worden
bijgepraat en het gesprek aan te gaan. De webinars duren één
uur, en vragen worden live beantwoord via een chat. Met een
iPad in de trein, achter het bureau op de PC of met een laptop
vanuit huis, de flexibiliteit van een webinar maakt deze serie
toegankelijk. Buitenlandse politiek is #dichtbij, en een webinar
brengt u dicht er bij.

Inschrijving
De webinars staan open voor managers op TMG, ABD en
subABD-niveau. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.
Interesse om deel te nemen? Meld u aan via
abdbijeenkomsten@minbzk.nl.

Programma
Datum / tijd

Thema

Spreker

Vrijdag 27 januari 2017 13.30 – 14.30 uur

How to eat the Brexit cake?

Simon Smits, Nederlandse ambassadeur in Londen

Vrijdag 10 februari 2017 13.30 – 14.30 uur

Trump’s rise to power

Henne Schuwer, Nederlandse ambassadeur in Washington

Vrijdag 24 februari 2017 12.00 - 13.00 uur

Muren of bruggen - interne veiligheid

Hester Somsen, directeur Veiligheidsbeleid BZ

Vrijdag 10 maart 2017 12.00 – 13.00 uur

Vraagt disruptive politics om ander
leiderschap?

Jouke de Vries, hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit
Groningen

Alle webinars zijn in het Nederlands.

How to eat the Brexit cake?
27 januari van 13.30 tot 14.30 uur
Wat betekent Brexit voor ons? Simon Smits, Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, zit dicht bij het vuur. In Engeland
zeggen ze: “We want to have our cake and eat it.” Maar hoe?
En welke vragen levert dit op? Brexit heeft logischerwijs effect op de
Britse economie, maar wat zijn de gevolgen voor Nederland en de
EU als geheel?

Muren of bruggen - wat is nodig om onze interne veiligheid te verzekeren?
24 februari van 12.00 tot 13.00 uur
Interne en externe veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Dit wordt keer op keer pijnlijk duidelijk: aanslagen in Europa,
radicalisering, migratiestromen richting Europa met grote
maatschappelijke impact. Dit alles vindt zijn oorsprong in instabiele
regio’s rondom Europa.

Denk aan de status van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk
werken. Britse jongeren die in een andere Europese lidstaat
studeren. Brexit heeft ook invloed op de veiligheid van Europa.
Hoe kunnen we ons hier als Nederland op voorbereiden?
Of wat te denken van de visindustrie?

De instabiliteit in het Midden-Oosten en in het Zuiden heeft geleid
tot grote humanitaire nood en gebrek aan perspectief. Als we niets
doen, zal deze trend zich verder doorzetten met alle gevolgen voor
Nederland en Europa van dien. Hester Somsen, directeur
Veiligheidsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en tot
voor kort Ambassadeur in Libanon neemt u mee in de ontwikkelingen, afwegingen en dilemma’s die hiermee gepaard gaan en stelt u
de vraag: moeten het muren of bruggen worden?

Trump’s rise to power

Vraagt disruptive politics om ander leiderschap?

10 februari van 13.30 tot 14.30 uur
Op 20 januari wordt Donald Trump beëdigd als President.
Wat gebeurt daar nu eigenlijk in Amerika? Wat betekent zijn
politiek van isolationisme voor Nederland? En wat kunnen we
hieruit leren als we kijken naar parallellen met de Nederlandse
politiek?

10 maart van 12.00-13.00 uur
Prof. dr. Jouke de Vries van de Universiteit Groningen / Campus
Fryslân, neemt ons mee in het actuele thema ‘disruptive politics’.

Ambassadeur Henne Schuwer verhuisde voor de eerste keer naar
de VS in 1988. Hij heeft een scherp zicht op de ontwikkelingen in
de Amerikaanse maatschappij en kan hier goed over vertellen.
Een uur waarin je meer inzicht krijgt dan via het nieuws.

De politieke stijl is in Nederland zichtbaar aan het veranderen.
Lag in het verleden de nadruk op ‘polderen’, tegenwoordig hebben
wij te maken met disruptieve politiek: de snelle opkomst van
nieuwe politieke partijen die tot ontwrichting van de bestaande
politiek leidt. De onzekerheid is groot in de Nederlandse politiek.
Complexe problemen komen op de politiek af, denk aan de
vluchtelingenstroom. Politici tasten soms in het duister en lijken
net als voor de Eerste Wereldoorlog meer op slaapwandelaars dan
op leiders. Wat zijn de gevolgen voor publiek leiderschap?
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