
Conferentie Zuid 2019
9.30u

10.00u

 11.00u

Thema Naam Sessie Spreker Organisatie  Inhoud
11.15u Samen Leven Duurzaam samenleven Arthur Orlians (23)

'Millennials grijpen de macht'
Voorzitter Woonpunt Mechelen
(sociale huisvestingsmaatschappij) 

Sociaal Wonen; samenleven vanuit diversiteit.

Veiligheid Dumping drugsafval Maarten Peters SSIB (=ODBN) ism politie Toezicht in buitengebied vraagt samenwerking over grenzen heen.  Denkrichtingen inzet Drones of legalisering 
drugsafval.

Gezonde leefomgeving Boer zoekt toekomst Agrarische setting Gespreksleiding HAS
Panel met Herenboer & LAJK & traditionele 
akkerbouw & deeltijdboer & biologische boer

Paneldiscussie over stellingen; Kringlooplandbouw, korte keten, gewasbeschermingsmiddelen, zaadveredeling, 
lokale productie

Gezonde leefomgeving Future of Mobility Hans Jeekel
Kris Peeters 
mmv JD

TU Eindhoven
Voorruitperspectief

Enkele thema's die passeren zijn; 
Is elektrisch rijden het antwoord? E-bikes, fietspaden en/of deelauto's? Mobility as a Service (MaaS)

Waarom zijn er wel innovaties, maar lukt het niet om door te breken? En hoe om te gaan met tegenstrijdigheden in 
het huidige mobiliteitsbeleid?

Politieke vereniging Integriteit als Politiek Wapen?! Hans Scherpenzeel Werkgroep Integriteit D66 Dat integriteit een lastg maar belangrijk onderwerp is, dat is nit nieuw. Wel nieuw is de trend dat integriteit steeds 
vaker wordt ingezet als politiek wapen. Disussies gaan over personen en hun gedrag, niet meer over de inhoud. De 
werktitel geeft géén antwoord op de vraag ‘Hoe doe je dat?’ Wel op de vraag; Hoe kun/moet je als vrijzinnige 
democraten hiermee omgaan?!

Politieke vereniging De Mystery Burger & Debatvaardigheden D-Loquentia John Bijl Periklesinstituut Leer kaderstellend richtinggeven met het debat. Kom debatteren en zelf vaardigheden opdoen. Gebruik tips van 
trainer John Bijl. Of  luister naar zijn anekdotes uit de praktijk van de Mystery Burger.

Politieke vereniging Politieke campagne; whats next? Robbin van Pelt D66 Landelijk Bureau Vooruit naar campagne in 2021
Om in 2021 verkiezingen te winnen moeten we nu aan de slag. En dat kunnen we door samen te werken. Wij zijn 
benieuwd naar jouw ideëen en frisse blik. Ga jij met ons de uitdaging aan en werk je mee voor winst in 2012?

12.30u

Thema Naam Sessie Spreker Organisatie  Inhoud
13.30u Samen Leven Ontvolking; hoe voer je beleid? Dr. Jeroen Cant UvA, Professor Ann Verhetsel Voedselwoestijnen; een economisch geografisch perspectief op krimp en leegloop.

Samen Leven Gezondheidstoerisme Rutger Schonis D66 TK-lid, Portefeuillehouder Be>NL medicatie NL>Be innovatievere zorg; Wie betaalt de rekening?  En wat levert het op?

Veiligheid Illegale economie/ondermijnende criminaliteit Jasper van Ginneken Promovendus Ondermijning Hoe raadsleden en bestuurders samen tot een aanpak komen die de illegale organisatie verstoort en de 
geldstromen raakt!

Veiligheid Datagedreven beleid, algoritmes en AVG; wat kun je ermee 
(ertegen)?

Joeri  de Jong Gemeente Oosterhout Overheden onderzoeken steeds meer mogelijkheden om beleid beter, efficiënter en effectiever te maken door 
inzet van data en algoritmen. Maar wat is je rol als raadslid als het gaat om de AVG, informatiebeveiliging, data 
ethiek en datagedreven werken? In deze sessie bespreken we handvatten en wisselen we ervaringen uit.

Gezonde leefomgeving  De transi e naar een duurzame leefomgeving volgt Thema-afdeling D66 Duurzaam Duurzaamheid in de praktijk

Politieke vereniging Bestuurlijke vernieuwing 'Lage drempels, hoge dijken' volgt Van Mierlo Stichting Een politiek-filosofisch verhaal over democratische representatie in het algemeen en de Belgische proef met 
stemrecht voor 16-jarigen in het bijzonder. Geheel interactief.

Politieke vereniging Toezichthouderschap Connie Tanis Nationaal Register Introductie voor geïnteresseerden in een toekomstige functie als commissaris of toezichthouder.

Politieke vereniging Media Matters; MijnD66 en nieuwsbrief Thijs van Rens
Leon Krijthe

D66 Landelijk bureau Haal als bestuurslid alles uit het nieuwe MijnD66. In deze interactieve sessie nemen we je mee in de mogelijkheden 
van het nieuwe MijnD66, geven we je een inkijkje in de toekomstplannen en praten we je bij over de privacy. Ook 
zullen we stilstaan bij het gebruik van Mailcamp, zodat je de digitale mogelijkheden maximaal kunt gebruiken.

 14.45u

 15.00u

 16.15u

Slotspeech door Minister Sigrid Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking; Denk en handel internationaal

Afronding met verzorgde borrel

Ontvangst door Hospitality team (waaronder kandidaat voorzitters D66 Brabant)

Opening - Mystery Guest uit België en Dennis van Driel 

Netwerkkwartier (incl. koffie/thee)
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