
 

 

'The smaller European intelligence and security services:  

National intelligence systems and their environments'. 

17 Januari 2014 in Breda 

De NISA nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de conferentie 'The smaller European 

intelligence and security services: National intelligence systems and their environments'.  

De conferentie vindt plaats op vrijdag 17 januari 2014 op de Koninklijke Militaire Academie in 

Breda (Kraanstraat 4, 4811 MA Breda). 

 

Aanleiding 

De huidige academische intelligence studies worden overheerst door beschrijvingen van de 

werkwijze van Amerikaanse, Britse, Israëlische en Russische inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Om tegenwicht te bieden aan deze dominantie bereiden prof. dr. Bob de Graaff van de Nederlandse 

Defensie Academie en de Amerikaanse antropoloog James M. Nyce, verbonden aan Ball State 

University, een bundel voor met ongeveer 15 bijdragen over kleinere continentaal - Europese 

inlichtingen - en veiligheidsdiensten, zowel militaire als civiele.  

Op 15 en 16 januari bespreken de auteurs onderling in een besloten workshop hun concept-

bijdragen voor de bundel.  

Daarna presenteren zij, regionaal geclusterd, hun bevindingen in workshops tijdens een openbare 

conferentie op 17 januari.  

 

Doel 
Tijdens de conferentie willen wij graag kennis over inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitwisselen 

met een breder publiek. 

Na een plenair welkomstwoord kunt u deelnemen aan workshops die u de mogelijkheid bieden om 

kennis uit te wisselen met internationale experts op het gebied van inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. 

 

Programma 
 
08:30 - 09:30        Ontvangst en registratie deelnemers 

 

09:30 - 10:00        Welkomstwoord door James M. Nyce en Bob de Graaff 

 

10:00 - 12:00        Eerste keuze uit de 4 parallelle workshops: 

   1.    Scandinavië (Zweden, Denemarken en Finland) 

   2.    West- en Centraal Europa (België, Nederland, Oostenrijk en   

          Slovenië) 

   3.    Zuid-Europa (Italië, Spanje, Kroatië en Griekenland) 

   4.    Oost-Europa (Polen, Roemenië, Bulgarije, Servië, Oekraïne en  

          Letland) 

 

12:00 - 13:00        Lunch 

 

 



 

 

13:00 - 15:00        Tweede keuze uit de 4 parallelle workshops: 

   1.    Scandinavië (Zweden, Denemarken en Finland) 

   2.    West- en Centraal Europa (België, Nederland, Oostenrijk en   

          Slovenië) 

   3.    Zuid-Europa (Italië, Spanje, Kroatië en Griekenland) 

   4.    Oost-Europa (Polen, Roemenië, Bulgarije, Servië, Oekraïne en  

          Letland) 

  

15:00 - 16:30        Borrel en afsluiting 

 

Aanmelden 

 

U kunt zich bij Bob de Graaff  opgeven voor de conferentie op het emailadres:  

intelconf@gmail.com 
 

U gelieve daarbij 

1. als onderwerp in uw mail het woord ‘aanmelding’ te gebruiken 

2. uw naam, adres en mobiel telefoonnumer te vermelden 

3. in een volgorde van 1 t/m 4 uw voorkeuren voor de workshops aan te geven. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  

Wij ontvangen uw aanmelding en voorkeuren voor de workshops graag vóór 16 december 2013. 

 

Omdat het evenement plaatsvindt op een terrein van het ministerie van Defensie moet u zich vooraf 

aanmelden om toegang te krijgen. Op 17 januari moet u zich met een geldig legitimatiebewijs bij de 

hoofdingang (Kraanstraat 4) van de Koninklijke Militaire Academie melden. 

 

--------------------------- 

Zie voor eventueel aanvullende informatie: www.nisa-intelligence.nl 

 

http://www.nisa-intelligence.nl/

