
 

 

Adres:  
Avans Hogeschool  
Onderwijsboulevard 215  
5223 DE `s-Hertogenbosch  
(073) 629 52 95 

 
Parkeren:  
U kunt parkeren in parkeergarage "Paleiskwartier", 
gevestigd aan de Hugo de Grootlaan, welke
van de hogeschool gelegen is. Uitrij kaarten zijn 
verkrijgbaar op de Hogeschool. 

Route OV 
Op www.ns.nl staan de treintijden om met de trein naar 
station `’s-Hertogenbosch Centraal te reizen. Van
station is het nog maar een paar minuten lopen. Neem 
uitgang paleiskwartier en loop rechtdoor de Leeghwaterlaan 
uit. Sla aan het einde linksaf de Onderwijsboulevard op. Na 
ongeveer 200 meter staat het gebouw aan de rechterkant.

 
 

 
 
Check ook www.fortressgroup.nl
je in voor de wallenloop! 
 

U kunt parkeren in parkeergarage "Paleiskwartier", 
e Hugo de Grootlaan, welke op loopafstand 
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Agenda 
 

� 13:30 - 14:00 Inloop met koffie en 
netwerktuin 
 

� 14:00 - 14:15 Welkomstwoord door 
Bram de Bruijn voorzitter Stichting 
Alumni Integrale Veiligheid 

 

� 14:15 - 15:00 Plenaire presentatie door 
Ilmar Woldring “Crisismanagement in 
de praktijk”  
 

� 15:00 - 15:15 Pauze   
 

� 15:15 - 16:00 Workshops ronde 1 
 

� 16:15 - 17:00 Workshops ronde 2 
 

� 17:00 - 19:00 Borrel in het Grand Café 
 
 

� Plenaire lezing: “Crisismanagement 
in de praktijk” 

Ilmar Woldring (1954) is sinds 
1996 eigenaar van een compact 

communicatieadviesbureau, 
namelijk Iwécom in Beek.  Ilmar 
kan bogen op veelzijdige 
strategische management 
ervaring, onder meer opgedaan 
in een grote multinational, de 

uitgeefwereld en de beurzen- en congressector. 
Sinds 1998 concentreert Ilmar zich op 
crisismanagement, crisiscommunicatie en 
veiligheidscommunicatie. Hij werkt voor 
overheden, non profit-organisaties en met 
name grotere bedrijven. Hiernaast is Ilmar als 
gastdocent en examinator verbonden aan 
verschillende onderwijsinstellingen.  

 

� Verblijf in de netwerktuin 
In de netwerktuin zijn diverse 
bedrijven en organisaties 
aanwezig die in de dagelijkse 
werkzaamheden te maken 
hebben met integrale veiligheid 

of werken met integrale veiligheidskundigen. 
Daarnaast zijn er een aantal 
opleidingsinstituten. Aanwezig zijn onder 
andere Fortress Group, Infopunt Veiligheid, 
Gemeente Lingewaard, Veiligheidsregio 
Limburg-Noord, Top-Tech Delft,  Vrije 
Universiteit Amsterdam en Group 4 Securicor. 
Personen die deelnemen aan de netwerktuin 
hebben een speciale badge.   

� Workshop 1: “Hoe worden mijn 
collega’s zich bewust van het thema 
veiligheid?!”  

Jan Renshof is beveiligings-
ambtenaar (BVA) van de 
ministeries van OCW en van 
SZW. Daarnaast is hij plv. 
voorzitter van het Coördinerend 
Beraad Integrale Beveiliging, een 

veiligheidsorgaan van alle ministeries in Den 
Haag, en portefeuillehouder van het dossier 
bewustwording. Voor zijn tijd als BVA heeft Jan 
jarenlang gewerkt binnen het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, zowel in binnen- als 
buitenland. Kortom: Dé deskundige die een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan de kennis 
over dit onderwerp.  

 

� Workshop 2: “Security verkopen: 
een onmogelijke zaak?!” 

Herwin Fidder en Paul 
Brouwer, beiden 
organisatie adviseur bij 
Promundo nemen je 
mee in de problematiek 

rondom security maatregelen. Hoe kun je 
anderen overtuigen van het belang van security 
om er voldoende in te investeren of juist niet? 
In een actieve sessie worden de wie, wat, 
waarom en wanneer vragen beantwoord. 
Herwin is security riskmanagement specialist en 
Paul heeft als facility manager veel ervaring op 
beveiligingsgebied. 
 

� Workshop 3: “Hoe heet is het onder 
de voeten van de brandweer?!” 

Peter Bloemers is beleids-medewerker 
operationele voorbereiding, planvorming en 

preparatie. Regio bureau 
brandweer Limburg-Noord. 
Daarnaast is hij vrijwilliger 
brandweer, korps Venlo post 
Belfeld en secretaris 
Jeugdbrandweer te Venlo. 

Daarvoor werkte hij als coördinator openbare 
veiligheid voor de gemeente Venlo. Peter heeft 
zijn opleiding IV gevolgd op Avans Hogeschool 
te ’s-Hertogenbosch. Op dit moment volgt Peter 
de opleiding tot Brandweerofficier (specialist 
planvorming en rampenbestrijding aan het NIFV 
te Arnhem). 

 

� Netwerkborrel in het Grand Café 
De dag wordt afgesloten met een 
netwerkborrel, de plek om een 
nieuwe baan, opdracht of 
interessante info te scoren. De bar 
blijft geopend tot 19:00 uur.  


