U i t nodi g i ng
Verkeer(d) verbonden:
over de praktische inbedding en
organisatie van Europese zaken
Intreerede

dr. Mendeltje van Keulen

Dinsdag 6 november 2018
16.00 – 17.00 uur
De Haagse Hogeschool
Hoofdvestiging

Op dinsdagmiddag 6 november 2018 om 16.00 uur vindt de intreerede van dr. Mendeltje van Keulen
plaats aan De Haagse Hogeschool (De HHs). De titel van de rede luidt: ‘Verkeer(d) verbonden.
Over de inbedding en organisatie van Europese Zaken’. Van harte nodigen wij u hierbij uit voor
het bijwonen van deze plechtigheid en de aansluitende receptie.
Voorafgaand, vanaf 13.00 uur, vindt voor professionals uit de Europese praktijk een
praktijksymposium plaats over de rol en positie van EU-liaisons in de ‘Europese integratie’.

dr. Mendeltje van Keulen
Mendeltje van Keulen studeerde en promoveerde in de Europese
Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Haar proefschrift ging
over het Europabeleid van Nederlandse ministeries in de jaren
negentig. Zij werkte als (senior) onderzoeker bij het Nederlands
Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, de
WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
en deed adviestrajecten bij diverse ministeries. In haar
intreerede bespreekt zij theorie en praktijk van de omgang met
“Europese” werkzaamheden in organisaties. Dit is een van de
onderzoeksthema’s van het lectoraat Changing role of Europe.

Programma
Tijd

Programma

12.00

Inloop lunch

13.00 – 15.00 uur

Praktijksymposium over de rol en het functioneren van EU-liaisons
tussen Brussel en hun ‘thuisorganisatie’
Speakers’ Corner, De HHs

15.00 uur
15.45 uur
16.00 uur

Ontvangst gasten Intreerede
Atrium, De HHs

Inloop intreerede, onder begeleiding van pianist Eelco Menkveld
Aula, De HHs

Inleiding door dr. Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur De HHs

16.15 uur

Intreerede door dr. Mendeltje van Keulen

17.00 uur

Receptie

U kunt zich aanmelden voor aanwezigheid bij de intreerede (15.45 – 17.00 uur) via
het inschrijfformulier. Bent of kent u een EU-liaison of heeft u belangstelling om het
voorafgaande praktijksymposium bij te wonen? Meld u dan ook aan.
Voor meer informatie over het lectoraat Changing Role of Europe, verwijs ik u naar onze website.
De hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool bevindt zich
direct achter station Den Haag Hollands Spoor.

Klik hier voor de
routebeschrijving

