
 

Uitnodiging Webinar 
Wij versus zij:  polarisatie als verrijking of bedreiging? 

 
De eerstvolgende virtuele activiteit van de afdeling Vlaams-Brabant wordt een Webinar rond het thema van 
polarisatie.  Hierbij zal de spreker o.a. ingaan op dit fenomeen, de actoren verduidelijken en de dynamiek 
ervan bloot leggen alsook een inzicht bieden over een adequate aanpak.  Na de lezing krijgen de deelnemers 
de mogelijkheid om vragen te stellen aan de spreker.  Het detail over lezing en spreker vinden jullie verso. 
 

 
INSCHRIJVINGEN 

• Inschrijven kan uitsluitend met MS Forms formulier via hyperlink in mail 
• Deelnemers ontvangen een automatische bevestiging in Forms 
• Er wordt een privé Teams groep gemaakt (enkel wie inschrijft, krijgt toegang) 
• De toegang tot de privé groep volgt pas na het afsluiten van de inschrijvingen de dag voordien 
• Last minute inschrijvingen na het creëren teams groep zullen worden genegeerd 
• Het webinar wordt met goedkeuring van de spreker opgenomen en 1 maand bewaard 
  

 
 

 
 
 
WEBINAR Via Microsoft Teams 
TIJDSTIP Dinsdag 30 maart 2021 
DOELGROEP Leden en sympathisanten CPL 
AANTAL  Geen beperking 
KOSTPRIJS Gratis 
 
  

PROGRAMMA 

• 14.45-15.00:  Digitale wachtruimte gaat open 

• 15.00-15.05:  Welkomstwoord door de dagvoorzitter 

• 15.05-16.05:  Lezing door Christophe Busch,  directeur van het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, 
stedelijkheid en burgerschap 

• 16.05-16.15:  Korte pauze 

• 16.15-16.45:  Q&A 

• 16.45-17.00:  Afsluitend woord door de dagvoorzitter 



 

 
 
LEZING OVER POLARISATIE 
 
Sociale media en politiek staan bol van polariserende uitspraken, gevoed door angst, boosheid, 
onwetendheid of passie.  Vluchtelingen, vrijheid van meningsuiting of de verkiezing van een nieuwe 
president:  iedereen heeft er tegenwoordig wel een vurige mening over.  Soms leidt dit tot conflicten of zelfs 
sociale polarisatie.  In dat geval zien we de andere niet meer als een gesprekspartner, maar wel als een 
tegenstander, een vijand.  Hoe leren we terug de bespelen en niet de man of vrouw?  Hoe scheppen we 
ruimte voor politieke polarisatie die verrijkend kan zijn en hoe bestrijden we bal de sociale polarisatie die 
bedreigend kan zijn? 
 
Een doorgedreven wij-zij-denken wordt gevaarlijk wanneer het maatschappelijk weefsel verder afbrokkelt 
en de samenleving in grote, tegengestelde groepen verdeelt. Deze versplintering dreigt af te glijden naar 
extremistisch geweld. In deze lezing zoekt Christophe Busch een verklaring voor zulke 
wederkerige radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot conflict en zelfs massageweld, zowel in 
historische voorbeelden als in de actualiteit en in de dagelijkse leefwereld van jongeren op school, in de 
metro of het winkelcentrum. 
 
BIO SPREKER 
 
Christophe Busch is criminoloog (Universiteit Gent) en Master in de Holocaust- en Genocidestudies 
(Universiteit van Amsterdam).  Na zijn studies criminologie in Gent begon hij in 2001 te werken in de 
forensisch psychiatrie voor de behandeling van ontoerekeningsvatbare daders (internering).  Later stond hij 
als coördinator in voor de uitbouw van een forensisch psychiatrisch zorgcircuit.  Eind 2012 maakte hij de 
overstap naar Kazerne Dossin (Memoriaal, Museum en Onderzoekscentrum over de Holocaust en 
Mensenrechten) waar hij in januari 2013 werd aangesteld als operationeel directeur en in juli 2016 als 
algemeen directeur, in opvolging van Herman Van Goethem die rector werd aan de Universiteit Antwerpen.  
Hij doctoreert aan de UvA over de complexiteit van dadergedrag en de rol van beeldvorming in processen 
van cumulatieve radicalisering.  Hij is betrokken als expert radicalisering binnen verschillende 
overheidsdiensten.  Eind 2019 verliet hij Kazerne Dossin en werd hij directeur van het Hannah Arendt 
Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. 
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