Nieuwsbrief • Juli 2013

Beste veiligheidskundige
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

Agenda
12 september 2013
Bijeenkomst Security & Legal Holland
Casino, Breda
26 september, 3 en 10 oktober, 7 en
14 november 2013
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

Workshop Predictive profiling

Op 26 juni verzorgde Marie-Louise Ruijs, adviseur bij Promundo en oud
studente Integrale Veiligheid aan de Hogeschool Utrecht, op de Haagse
Hogeschool een workshop over predictive profiling voor leden van de
Stichting Alumni Integrale Veiligheid. Een zeer interessante sessie waarin de
deelnemers werden meegenomen in het belang van het vroegtijdig acteren
in de criminele planningscyclus.
Voor degenen die de workshop hebben gemist of die de presentatie nog
eens rustig willen terugkijken is hier het verslag van de workshop te vinden.

Terugblik meeloopdag
In gesprek met Milou van der Putten

3 en 4 oktober 2013
Cursus 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
16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari
2014
Opleiding Integriteitscoördinator in het
publieke domein, Utrecht
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en
10 april 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

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 Milou van der Putten (oud student Integrale
Veiligheid aan de Avans Hogeschool) die twee dagen meeliep met Frank van
Summeren (congres- en opleidingsmanager Jeugd en Veiligheid bij het
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid). Samen gingen zij op 18 en 19 juni
2013 naar het congres Nationale Politie en de masterclass Gemeentelijke
regierol op veiligheid. Lees hier verder.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Bijeenkomst Security & Legal

Wil je meer weten over hoe de beveiliging geregeld is in het Holland
Casino? Dan is dit je kans! Op donderdagavond 12 september 2013
organiseert de stichting Alumni Integrale Veiligheid voor haar leden een
informatieve bijeenkomst in het Holland Casino in Breda. De avond start
met een presentatie over Security & Legal en een rondleiding door het
Holland Casino. Aansluitend vindt er een toernooi Amerikaans Roulette
plaats onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom het ideale
avondje uit voor een veiligheidskundige!
De arrangementsprijs voor het eten, drinken en de waardechips voor de
Amerikaans Roulette bedraagt € 20,- per persoon. Opgeven doe je door een
e-mail te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl
Let op: er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!

Vacatures
Projectleider Safety, Eco Select
Fraud investigator, Fortress Group
Beleidsmedewerker Jeugdveiligheid, gemeente Uithoorn
Accountmanager Sprinkler, Fortress Group
Coördinator Integrale Veiligheid, Rijkswaterstaat
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Vlist
Junior consultant cyber security, TNO

Open dag

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

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Wil je meer weten over hoe de veiligheid is gewaarborgd op een LCNGvulstation? Dan is dit je kans!
Vrijdag 12 juli 2013 is er een open dag bij het LNG tankstation in BerkelEnschot (Tilburg) van Rolande LNG BV. Een ieder is welkom op deze dag te
komen kijken, vragen te stellen en te leren over LNG, CNG, de technieken
en veiligheden die hiervoor nodig zijn. Het tankstation is gelegen aan de
Schepersvenweg 7 te Berkel-Enschot.
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar Marcel Bikker
(m.bikker@rolandelng.nl).
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