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Beste veiligheidskundige

Terugblik AIV bijeenkomst:

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

Excursie Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch

Agenda
4, 11, 18, 25 april, 16, 23, 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
18 en 19 juni 2013
Cursus Wetgeving en Security,
Utrecht
18 juni 2013
Congres Nationale Politie,
Amersfoort
19 juni 2013
Masterclass gemeentelijke regierol op
veiligheid
Amersfoort
26 september, 3 en 10 oktober, 7 en
14 november 2013
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden,
Utrecht
3 en 4 oktober 2013
Inzicht in informatiebeveiliging,
Utrecht

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Op vrijdagmiddag 15 maart 2013 organiseerde de stichting Alumni Integrale
Veiligheid voor haar leden een 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 vond er een netwerkborrel plaats in de Verkadefabriek. Voor
degenen die de excursie gemist hebben of die de excursie nog eens willen
terugkijken is hier de presentatie te vinden.

Vacatures
Adviseur Integrale Veiligheid, Continu Maastricht
Fraud investigator, Fortress Group
Programmamanager Veiligheid, NS Stations
Accountmanager Security, Fortress Group
Adviseur Arbo & Vitaliteit, NS Stations
Accountmanager Sprinkler, Fortress Group

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Publicatie: Commissie Project X Haren

De driehoek van de burgemeester, politie en justitie kwam pas twee dagen
voor project X in actie, schatte risico’s te laat in en stelde maatregelen tot
het allerlaatste moment uit, aldus de commissie Cohen in haar
onderzoeksrapport.
Download hier het onderzoeksrapport naar project X in de gemeente
Haren.

Nieuws uit het land.

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

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Den Haag – “Gemeenten
kunnen meer door
aanscherping voetbalwet”
Burgemeesters kunnen straks
een langdurig gebiedsverbod,
meldplicht of groepsverbod
opleggen aan voetbalsupporters die voor het eerst
worden betrapt op ernstige
verstoring van de openbare
orde. Lees hier verder.

Den Haag – “Bestuurders
moeten informatiebeveiliging
serieus gaan nemen”
Recent is de Taskforce Bestuur en
Informatieveiligheid
Dienstverlening officieel van start
gegaan. Deze gaat de komende
twee jaar vooral bestuurders
'informatiebeveiligingsbewustzijn
' bijbrengen. Lees hier verder.

Utrecht – “Jongeren uit
achterstandswijken
rolmodellen in eigen buurt”
Jongeren in achterstandswijken
met verantwoordelijkheid voor
het begeleiden van jeugd in hun
wijk, beïnvloeden die kinderen
positief. Ze sporen hen aan om
op het juiste pad te blijven en
helpen ze met school en sport.
Lees hier verder.

Den Haag – “Gerichte aanpak
zware criminelen en bendes bij
bestrijding georganiseerde
criminaliteit”
Minister Opstelten van Veiligheid
en Justitie wil bij de bestrijding
van de georganiseerde
criminaliteit steviger inzetten op
de aanpak van zware criminelen
en bendes die zich onaantastbaar
wanen. Lees hier verder.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid
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