PROGRAMMA
09:30 - 10:00 uur

Inloop

10:00 - 10:05 uur

Welkom door dagvoorzitter Latifa Al Ayachi
Programmamanager Diversiteit en Inclusie NPB

10:05 - 10:20 uur

Officiële opening door Eduard Nazarksi
Directeur Amnesty International Nederland

10:20 - 10:40 uur

Nassima Elidrissi
Theatermaker- en speler met passie voor Kunst & Cultuur

10:40 - 11:15 uur

Esther Neven
Wetenschappelijk onderzoeker, executive coach
en consultant

11:15 - 11:30 uur

Pauze

11:30 - 12:00 uur

Fatima Aboulouafa
Teamchef eenheid Den Haag, Nationale Politie

12:00 - 12:30 uur

Omar Munie
Designer met grootse dromen

12:30 - 12:35 uur

Kleine verrassing

12:35 - 12:45 uur

Babs Gons
Woordkunstenaar

12:45 - 12:50 uur

Afsluiting formele programma

13:00 uur

Lunch
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VREDE,
VEERKRACHT,
VEILIGHEID
‘Veiligheid’ levert een breed maatschappelijk debat op waar vanuit verschillende
perspectieven naar wordt gekeken. Hoe kunnen we vanuit die verschillende
invalshoeken de vrede bewaren en vanuit veerkracht handelen?
De themaochtend biedt een aantal interessante sprekers die je hierin
meenemen en inspireren om je eigen weg hierin verder te verkennen.

politiebond.nl

AANMELDEN VIA WWW.POLITIEBOND.NL/THEMADAG19

SPREKERS
Nassima Elidrissi
Theatermaker- en speler met passie voor
Kunst & Cultuur
Nassima Elidrissi (39) is, naast alleenstaande moeder van
twee, theatermaker en -speler, activiteitenbegeleidster
en presentatrice met passie voor Kunst & Cultuur.
Momenteel schittert ze op het podium als medespeler van
de theatergroep ‘No Label 4 Us’, waarin ze samen met vijf
anderen diversiteit in de samenleving op een bijzondere
manier aankaart en in dialoog gaat met het publiek. Als
kersverse entrepreneur in de categorie podiumkunsten
heeft ze op 26 april haar eerste mijlpaal op de kaart gezet.
Uitgerust met een ﬂinke dosis humor geeft ze anderen iets te
denken, en dat is precies wat haar missie inhoudt.

Esther Neven

Omar Munie

Wetenschappelijk onderzoeker,
executive coach en consultant

Designer met grootse dromen

Esther Neven werkte van 2002- 2012
als landelijk MD-consultant voor de
politietop. Ze doet promotieonderzoek
naar de politiecultuur bij de vorming van
de Nationale Politie, in het bijzonder naar
de uitstroom van benoemde vrouwelijke
managers.

Omar Munie werd geboren in Somalie,
vluchtte als jongetje van 9 zonder ouders
naar Nederland, begon als tiener zijn eigen
bedrijf als tassenontwerper en werd een
internationale hit met bewonderaars als
Hillary Clinton, Oprah Winfrey en Máxima!

Fatima Aboulouafa
Teamchef eenheid Den Haag, Nationale Politie
Fatima Aboulouafa is teamchef van de politie in Leiden.
Afgelopen zomer stelde ze publiekelijk de misstanden bij de
politie aan de kaak. Kort geleden heeft de korpsleiding van
de Nationale Politie haar naar huis gestuurd vanwege de
onrust die haar kritische opstelling zou veroorzaken.
Fatima gaat in haar bijdrage in op veerkracht en staan voor
waarden waarin je gelooft en de moed hebben om alleen te
staan.

Eduard Nazarsky

Babs Gons

Directeur Amnesty International Nederland

Woordkunstenaar

Eduard Nazarski zal zijn visie op mensenrechten met ons
delen en hoe hij kijkt naar thema’s als verdraagzaamheid in
de huidige tijdgeest Na aﬂoop is er gelegenheid om vragen
aan de Amnesty-directeur te stellen.

Deze Amsterdamse schrijfster, performer, host en docent is
de stuwende kracht achter een ﬂink aantal spoken wordinitiatieven. Ze staat met haar werk op festivals, literaire
programma’s, in musea, debatcentra en bibliotheken, draagt
voor op radio en televisie.

