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Beste veiligheidskundige

Bijeenkomst AIV: Op bezoek bij het

Via deze nieuwsbrief houden wij je
graag op de hoogte van het laatste
veiligheidsnieuws, relevante vacatures
en interessante activiteiten van de
Stichting Alumni Integrale Veiligheid.
Meer informatie over de stichting en
haar activiteiten vind je op onze
website:
www.alumniintegraleveiligheid.nl

Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch

Agenda
15 maart 2013
Bijeenkomst AIV: excursie
Veiligheidshuis, ‘s-Hertogenbosch
21 en 22 maart 2013
Congres Veiligheid bij Evenementen,
Arnhem
11 april 2013
Masterclass Integrale aanpak
risicojeugd, ‘s-Hertogenbosch
4, 11, 18, 25 april, 16, 23 en 30 mei
1013
Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht
4, 11, 18, 25 april, 16 en 23 mei 1013
Opleiding Master in Safety, Utrecht

Altijd al een kijkje willen nemen in een Veiligheidshuis? Dan is dit je kans!
Op vrijdagmiddag 15 maart 2013 organiseert de stichting Alumni Integrale
Veiligheid voor haar leden een (gratis) excursie bij het Veiligheidshuis 'sHertogenbosch, de plaats waar gemeente, politie, justitie en andere
veiligheidspartners samenwerken aan de aanpak van o.a. huiselijk geweld,
veelplegers, risicojeugd en multi-probleemgezinnen. Aansluitend aan de
excursie vindt er een netwerkborrel plaats in de Verkadefabriek.
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.
Let op: er zijn nog slechts 5 plaatsen beschikbaar, dus meld je nu direct aan!

Kijkje in de keuken: meeloopdag voor en
door AIV’ers
Wil jij weleens zien hoe een werkdag van een andere AIV’er eruit ziet? Vind
je het leuk om een AIV’er een dag ‘in jouw keuken’ te laten meekijken?
Geef je dan op!

18 en 19 juni 2013
Cursus Wetgeving en Security, Utrecht

Voor deze nieuwe activiteit zijn we op zoek naar AIV’ers die graag een
werkdag van een ander willen meemaken én naar AIV’ers die het leuk
vinden om iemand een dag mee te laten lopen.

18 en 19 juni 2013
Congres Nationale Politie, Amersfoort

Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

26 september, 3 en 10 oktober, 7 en
14 november 2013
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

Geef hierin aan of je wilt meelopen bij een ander, zelf iemand wilt laten
meelopen of allebei en wat je huidige baan is of in welk jaar van IV(K) je zit.

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Wij brengen kandidaten met elkaar in contact, zodat een interessante
meeloopdag kan worden ingepland.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Publicatie: Hallo?! Over crisiscommunicatie en
zelfredzaamheid bij burgers
Wat doe je als er in je omgeving iets gebeurt? Een overstroming, een
opstootje of een ongeluk? En wat als er in je huis of kantoor brand
uitbreekt?TNO deed onderzoek naar (crisis)communicatie als de manier om
zelfredzaamheid van burgers te versterken.
Lees hier de publicatie van TNO Over crisiscommunicatie en
zelfredzaamheid bij burgers.

Doe mee!
Ben je al aangesloten bij onze LinkedIn groep? Hier vinden bijna dagelijks
nieuwe discussies plaats over bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen het
vakgebied veiligheid, vacatures en opleidingen. De groep telt inmiddels
ruim 900 deelnemers. Meld je hier aan.

Vacatures
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Leeuwarden
Adviseur bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, Regionale
Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland
Medewerker Openbare Orde en Veiligheid, Epe
Fraud investor, Fortress Group
Programmamanager Veiligheid, NS Stations
Accountmanager Security, Fortress Group

Nieuws uit het land.

Ook partner worden?
Neem contact op via:
mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Amsterdam – “Zoeken naar
balans tussen feest en
veiligheid”
‘Een enorme eer, maar ook een
hele verantwoordelijkheid.’Dat
vindt burgemeester van
Amsterdam, Eberhard van der
Laan, van het organiseren van
de inhuldiging.
Lees hier verder.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Breons:mailmail@alumniintegraleveiligheid.nlinfo@hetveiligheidshuis.c

Amsterdam – “Jonge veelplegers
minder in de fout”
Criminele jongeren in Amsterdam
gaan minder vaak de fout in door
de zogeheten Top 600-aanpak.
Het aantal misdrijven dat deze
groep veelplegers op zijn naam
heeft staan, is gemiddeld met
meer dan de helft gedaald.
Lees hier verder.

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

