
Van: Gert-Jan Ludden <gludden@svdc.nl>  
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 10:34 
Aan: Gert-Jan Ludden <gludden@svdc.nl> 
Onderwerp: kennisbijeenkomsten coronacrisis 14 oktober en 8 december 
 
Gemeenten t.a.v. College van B&W, gemeenteraadsleden, gemeentesecretaris, 
beleidsmedewerkers crisisbeheersing en OOV en communicatiemedewerkers 
  
Geachte relatie, 
  
Op donderdagmiddag 14 oktober organiseren wij in Zeist het symposium ‘Reflectie coronacrisis’ 
waarbij we met zes experts terugblikken op de geleerde lessen en ervaringen uit deze crisis. Alle 
fysieke deelnemers ontvangen daarbij het Engelstalige inspirerende boek Catching Corona. Voor meer 
achtergrondinformatie over het symposium en de aanmeldingsprocedure klik hier. Het boek is ook 
afzonderlijk te bestellen via deze link. 
  

Op woensdagmiddag 8 december wordt tijdens een seminar in Zeist 
ons nieuwe boek ‘Leren van corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk’ gepresenteerd. 
Deskundigen uit de publieke-, private- en onderwijssector hebben daar een professionele bijdrage aan 
geleverd: 

• Rob de Wijk (directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies) 

• Bas Eenhoorn (burgemeester gemeente Vlaardingen) 

• Caren Frentz (directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) 

• Claudia Bisschops (vm. Wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul)                  

• Peter Langenbach (bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis) 

• Els Govers en Ineke Strijp (bestuurders GGZ Westelijk Noord-Brabant) 

• Saskia Baas (vm. directeur publieke gezondheid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) 

• Wilbert Sijstermans (directeur afvalverwerkingsbedrijf Rd4) 

• Els Kooijmans en Stéphane Cépèro (bestuurders scholengemeenschap Lowys 
Porquinstichting) 

• Paul Nieuwenburg (hoogleraar politieke filosofie Universiteit van Leiden) 

• Eelco Dykstra (DIEM; internationaal perspectief) 
  
Voor meer achtergrondinformatie over het seminar en de aanmeldingsprocedure klik hier. 
  

mailto:gludden@svdc.nl
mailto:gludden@svdc.nl
https://www.svdc.nl/events/symposium-reflectie-coronacrisis-/
https://www.svdc.nl/book-catching-corona-/
https://www.svdc.nl/events/seminar-boekpresentatie-leren-van-corona-/


 
Voor informatie over onze masterclasses crisisbeheersing specifiek voor de zorgsector en de 
onderwijssector in het najaar klikt u hier. 
  
Ten slotte attenderen wij u graag nog op onze unieke aanbieding van vijf boeken die verschillende 
thema’s rond crisisbeheersing en integrale veiligheid beschrijven. Voor meer informatie en 
bestelprocedure klikt u hier. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Gert-Jan Ludden 
Adviseur crisisbeheersing 
06  51817733 
www.svdc.nl 
 

 

Klik hier om u af te melden voor onze informatieve mailings onder vermelding van het af te melden mailadres. 
  
  
 

https://www.svdc.nl/events/
https://www.svdc.nl/boekenpakket-packagedeal/
http://www.svdc.nl/
mailto:info@svdc.nl?subject=Afmelden%20informatieve%20mailings&body=Het%20af%20te%20melden%20mailadres%20betreft:%20

