Uitnodiging
Landelijke themadag voor gemeenten
Samen voor sociale stabiliteit
Woensdag 6 februari 2019 | 10.00 – 16.00 uur | Rijtuigenloods, Amersfoort
Rechts-extremisme, terroristische dreiging, radicalisering, ondermijning en polarisatie, waaronder de
intocht van Sinterklaas: de samenleving staat regelmatig onder spanning. Hoe ga je als gemeente
om met deze lastige onderwerpen en hoe kan het Rijk hierbij ondersteunen?
Tijdens de landelijke themadag voor gemeenten ‘Samen voor sociale stabiliteit’ gaan we in op
deze en aanverwante vragen. We bespreken het ondersteuningsaanbod van het Rijk op deze thema’s en
gaan in op de informatie- en ondersteuningsbehoeften van gemeenten. Hiernaar hebben we onlangs ook
uitgebreid onderzoek gedaan. We delen tijdens de themadag de onderzoeksresultaten en vertalen deze
samen met u door in een concreet curriculum. Minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn gasten die op deze dag ook
meedenken en meepraten.
Meldt u zich vandaag nog aan via deze link.
Wat we gaan doen
Op de themadag is er een programma voor de verschillende doelgroepen die aanwezig zijn.
Voor ambtenaren is er een speciaal workshopaanbod dat aansluit bij de gedane behoeftepeiling. Voor
bestuurders en beslissers is er een ronde tafel met de minister. En is de aftrap van de masterclass
depolarisatie. Plenair zal een discussie plaatsvinden met de minister en alle aanwezigen.

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor de dag. Het programma richt zich op het bespreken van
lastige kwesties, uitwisselen van dagelijkse praktijken en de reflectie op het nog te ontwikkelen
curriculum. Het is voor u de gelegenheid om aan te geven wat u nodig heeft en wat het Rijk wat u betreft
hierin kan betekenen. Met uw waardevolle inbreng hopen we gezamenlijk tot een ondersteuningsaanbod
te komen.
Meer informatie
Eind januari ontvangt u van ons een bevestiging met een uitgebreid programma. Meer weten? Neemt u
dan contact op via onderstaande gegevens.
Wij zien u graag op 6 februari 2019.
Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Samenleving & Integratie
ess@minszw.nl | 070-3334555 | www.rijksoverheid.nl
* Het Rijksbrede curriculum wordt ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering, Platform Jeugd preventie
Extremisme en Polarisatie en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit
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