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Beste veiligheidskundige

Terugblik meeloopdag

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

In gesprek met Mariska de Gooijer

Agenda
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
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12
december 2013
Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid,
Amersfoort
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12
december 2013
Opleiding Safety Manager,
Amersfoort

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

De stichting Alumni Integrale Veiligheid organiseert meeloopdagen waarin
veiligheidskundigen een werkdag met een ander kunnen meelopen om op
die manier hun blik op het terrein van veiligheid te kunnen verbreden.
Recent was het de beurt aan Mariska de Gooijer (freelance safety
consultant) die een dagje meeliep met Frank van Summeren (congres- en
opleidingsmanager Jeugd en Veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf
en Overheid). Samen gingen zij op 21 maart 2013 naar het congres
Veiligheid bij Evenementen in het GelreDome te Arnhem. Lees hier verder.

Publicatie: Trendsignalement 2013
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid publiceerde voor de
vijfde keer haar jaarlijkse trendrapport over maatschappelijke veiligheid.
Daarin zet het CCV de trends en ontwikkelingen binnen vijftien
veiligheidsthema’s op een rij. Cybercrime, sociale media en de economische
crisis blijken hardnekkige trends die ook in 2012 grote invloed hadden op de
veiligheidszorg. Lees hier verder.

Vacatures
Adviseur Integrale Veiligheid, Continu Maastricht
Fraud investigator, Fortress Group
Projectadviseur Integrale Veiligheid, Tracé
Accountmanager Security, Fortress Group
Projectcoördinator Veiligheid, Tauw
Accountmanager Sprinkler, Fortress Group

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Publicatie: Prioriteiten in Veiligheid

Jasper van Gaalen, veiligheidsadviseur bij BMC en docent op de opleiding
beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, verrichte in opdracht van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een onderzoek naar het lokaal
veiligheidsbeleid van gemeenten. Doel van het onderzoek was om een
beeld te krijgen van welke veiligheidsthema’s er op dit moment spelen bij
gemeenten en hoe zij hierop anticiperen.
Lees de publicatie Prioriteiten in Veiligheid hier.

Nieuws uit het land.
Den Haag – “Gerichte aanpak
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.

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

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Rijswijk – “200.000 camera’s
houden de burger in de gaten”
Er hangen zeker 200.000
camera’s in Nederland die
toezicht houden op de
openbare ruimte en in
gebouwen. Dat blijkt uit een
onderzoek van het ANP.
Lees hier verder.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Breons:mailmail@alumniintegraleveiligheid.nlinfo@hetveiligheidshuis.c

Twente – “Aanpak van
wapengeweld in Nederland te
eenzijdig”
Bij geweld met wapens is in
Nederland vaak sprake van
impulsieve delicten waarbij
gelegenheidswapens worden
gebruikt. De aanpak van geweld
richt zich daarentegen vooral op
het bestrijden van
vuurwapengeweld met een
gepland karakter, zoals overvallen
en straatroof.
Lees hier verder.
Den Haag – “Burgemeester moet
cirsisproof zijn”
Minister Ivo Opstelten van
Veiligheid en Justitie overweegt
een verplichte veiligheidscursus
voor alle burgemeesters.
Lees hier verder.
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