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Hoe politieonderzoek bijdraagt aan de
politie van morgen
Beleid, praktijk en wetenschap in dialoog over de
politie
Conferentie 9 april 2019
Locatie: Ministerie van Justitie & Veiligheid, Den Haag

Save the date

Hoe politieonderzoek bijdraagt aan de politie van morgen

Politie, Politieacademie, Politie en Wetenschap en het
directoraat generaal Politie (ministerie J&V)
organiseren op 9 april 2019 de jaarlijkse conferentie
over onderzoek naar, voor en door de politie. De
conferentie biedt een overzicht van actueel
wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt
beleidsmakers, wetenschappers en politie samen om
in gesprek te gaan over de betekenis van dit
onderzoek voor de toekomst van de politie. We bieden
ruime gelegenheid tot interactie, kennisuitwisseling
en netwerkvorming. Centraal staat de vraag naar de
relevantie en doorwerking van de verschillende
onderzoeken in beleidsvorming en politiepraktijk en onderwijs. Tijdens de conferentie wordt ook ingegaan
op de strategische onderzoeksagenda voor de politie
2019-2022. Ook staan we stil bij verschillende vormen
van praktijkonderzoek.
Via deze mail attenderen wij je op deze conferentie,
zodat je daar in je agenda rekening mee kunt houden.
Het evenement vindt plaats op 9 april 2019, vanaf
9:00 uur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Wil je een presentatie / workshop geven, neem dan
contact op met de organisatie via
onderzoek@politieacademie.nl. Het inhoudelijke
programma en de precieze invulling volgen later. We
hopen je te begroeten op de conferentie!

Onderwerp?
Relevantie en doorwerking van politieonderzoek voor de politie van
morgen.

Voor wie?
De conferentie is voor (wetenschappelijke) politieonderzoekers,
beleidsmakers van het directoraat generaal Politie van het ministerie,
medewerkers van de Nationale Politie en de Politieacademie.
Onderzoekers kunnen werkzaam zijn bij politie, Politieacademie,
universiteiten of andere onderzoeksinstellingen. We zoeken met name
ook onderzoekers die bijna klaar zijn met hun proefschrift of kort
geleden hun proefschrift hebben afgerond.

Waar?
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, te Den Haag (100
meter van het Centraal Station van Den Haag).

Wanneer?
9 april 2019, van 9:00 uur tot 19:00 uur.

Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden?
In december / januari ontvang je de uitnodiging en start het inschrijfproces voor de conferentie. We zien je graag bij de conferentie!

Vragen / contact ?
onderzoek@politieacademie.nl

Aanmelding workshop / onderzoek
We zijn op zoek naar relevant, vernieuwend en actueel onderzoek relevant voor de politie.
Onderzoekers kunnen werkzaam zijn bij politie, Politieacademie, universiteiten of andere
onderzoeksinstellingen. We zoeken met name ook onderzoekers die bijna klaar zijn met
hun proefschrift of kort geleden hun proefschrift hebben afgerond.
Ons streven is om de workshops te laten verzorgen door duo’s van onderzoeker en een
medewerkers uit de politie- of beleidspraktijk. Als het kan doe je zelf een voorstel met wie
je de workshop geeft, als het nodig is zoeken wij er iemand bij.
Het onderzoek hoeft niet afgerond te zijn; je kunt de conferentie bijvoorbeeld ook
gebruiken om in een eerder stadium te reflecteren op aanpak of voorlopige resultaten.
In de workshops/presentaties ga je na een presentatie van je onderzoek met andere
onderzoekers, beleidsmedewerkers en mensen uit de politieoperatie in gesprek over de
betekenis van je onderzoek voor de politie.
We staan nadrukkelijk stil bij vragen als hoe betrek je - in verschillende fasen van je
onderzoek en met behoud van wetenschappelijke distantie - beleid en politiepraktijk? Hoe
zorg je voor relevantie en doorwerking van onderzoeksresultaten? Welke vormen van
onderzoek passen daarbij? En welke vormen van valorisatie of disseminatie?
Met nadruk vragen we politiemedewerkers die vanuit de politie onderzoek doen zich op te
geven voor een workshop.
Wil je een workshop geven over jouw onderzoek dan verzoeken we je uiterlijk 15 januari
een titel en samenvatting aan te leveren van jouw onderzoek op een half A-vier kort aan te
geven wat het onderzoek volgens jou betekent voor de politie te vermelden met wie (uit
de praktijk) je de workshop wilt geven.
Maak hiervoor s.v.p. gebruik van het sjabloon dat je onderaan deze save the date vindt.
We stellen aan de hand van de binnengekomen bijdragen een programma samen en zullen
je uiterlijk eind februari van het definitieve programma op de hoogte stellen. Van het
definitieve programma wordt een boekje samengesteld.
Je deelname en bijdrage graag e-mailen naar: Onderzoek@politieacademie.nl
Met eventuele vragen kun je terecht bij Paul Moss, Theo Derksen of Luuk van Spijk op
genoemd e-mail adres.

