
Uitnodiging  

Programma Rechtspraak vanuit Internationaal Perspectief 
Week van de Rechtspraak 19 t/m 25 september 2020 

 
De afgelopen jaren heeft cluster Internationale Samenwerking 

(Rvdr) voor medewerkers in de Rechtspraak die internationaal 

actief (willen) zijn respectievelijk Terugkomdagen en Internationale 

dagen voor de Rechtspraak georganiseerd. Vanwege de 

coronacrisis is er voor gekozen om dit jaar geen hele dag te 

organiseren maar mee te doen met de digitale Week van de 

Rechtspraak (19 t/m 25 september 2020) en tijdens die week 

online activiteiten te organiseren die de Rechtspraak vanuit een 

Internationaal perspectief belichten.  

De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen binnen de Rechtspraak 

die internationaal georiënteerd is. Daarnaast nodigen wij ook - per activiteit afhankelijk - 

verschillende doelgroepen uit zoals professionele partijen, ketenpartners, studenten en het 

brede publiek om deel te nemen aan de activiteiten.   

 

Programma  

Door de coronacrisis is de Rechtspraak in een unieke situatie terechtgekomen. Met dit 

programma kijken we niet alleen terug op de afgelopen maanden maar ook vóóruit: Wat 

waren de uitdagingen? En wat nemen we mee voor na de crisis? Centraal staat het leren 

van de coronacrisis in internationaal perspectief en het openen van een dialoog intern en 

met externen over de toekomstige invulling van ons (internationale) werk.  

 

 

21 september Panelsessie internationale uitzendingen  

10.30-12.00  Door de crisis zijn vele projecten tijdelijk stil komen te liggen en 

moesten uitgezonden experts terug naar land van herkomst. Tijdens 

deze panelsessie worden de uitdagingen van de crisis belicht vanuit 

drie perspectieven. Vanuit de ervaringen van een uitgezonden expert, 

een uitvoerende organisatie en een beleidsbepalende organisatie.    

 

22 september Interview met nationale en internationale rechters  

09.30-11.00  In deze gezamenlijk sessie van de Raad en NVvR gaan Nederlandse 

rechters en rechters uit het buitenland in op vragen over wat de 

coronatijd heeft betekent voor hun vak en hun dagelijkse 

werkzaamheden. Wat laten zij achter in de crisis en wat nemen zij 

mee, zowel persoonlijk als organisatorisch? 

 

24 september Bijeenkomst met cluster Internationale Samenwerking  

09.30-10.30  De medewerkers van cluster internationale samenwerking gaan in 

gesprek met interne medewerkers die interesse hebben in 

internationale activiteiten. Voor aanvang van de bijeenkomst wordt 

een kort filmpje gedeeld over Internationale Samenwerking en er 

worden onderwerpen/vragen verzameld waarover zowel de interne 

medewerkers als de expertpool meer info zouden willen.  

Podcast  

Voor het programma wordt ook een podcast opgenomen met een expert op het gebied van 

Europees recht. De vraag die centraal staat bij de podcast is: wat betekenen de 

coronamaatregelen voor de democratische rechtsstaat in Europa? 

 

Aanmelden 

Voor vragen of om je aan te melden voor één of meerdere activiteiten kan je een mail 

sturen naar internationaal.rvdr@rechtspraak.nl. Bij aanmelding krijg je een Skypelink. Het 

staat je vrij om deze link door te sturen naar andere geïnteresseerden.  

https://intro.rechtspraak.minjus.nl/Bedrijfsvoering/organisatie/Samenwerking/Paginas/default.aspx
mailto:internationaal.rvdr@rechtspraak.nl

