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Agenda van de dag: 

13:00 – 13:30:  Inloop met koffie en netwerktuin  

13:30 – 13:45: Welkomstwoord door de voorzitter van Alumni Integrale 
Veiligheid (AIV) Bram de Bruijn en Hans Poldervaart 
(opleidingsmanager IVK Haagse Hogeschool). 

13:45 – 14:30:  Plenaire lezing door prof. dr. Sabine Roeser van de TU te Delft 
over de invloed van emoties op het beoordelen van risico's. 

14:30 – 14:45:  Wisselmoment tussen de plenaire lezing en workshops. 

14:45 – 15:45: Workshopronde 1 

15:45 – 16:00: Wisselmoment tussen de workshops 

16:00 – 17:00: Workshopronde 2 

17:00:   Borrel 

 

Onze sponsoren: 

 

 

 

http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/


 

Workshops overzicht:  

Workshop 1:  Dirk Pichel, Security Manager van Samsung Electronics over de algemene 
security aanpak bij dit electronica concern. Dirk studeerde Integrale 
Veiligheid van 2004 tot 2008 op de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. 

Workshop 2: Trimension over verschillende methoden van crisisbeheersing. Trimension is 
al 15 jaar specialist op het gebied van crisisbeheersing. Met een 
vernieuwende kijk op crisisbeheersing en ruime ervaring ondersteund 
Trimension uw organisatie door middel van gerichte adviezen, praktische 
opleidingen en realistische oefeningen. 

Workshop 3: Frank van Summeren is IV-alumnus sinds 2007 en is momenteel werkzaam 
als onderzoeker/adviseur jeugd & veiligheid bij Partners & Pröpper. Recent 
heeft Frank in opdracht van de programmaministeries WWI en Jeugd en 
Gezin een onderzoek verricht naar de ‘1 gezin 1 plan’ aanpak van multi-
probleem gezinnen en nam hij deel aan de expertgroep waarin hij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken Programmadirectie Wijken adviseerde op 
het gebied van de aanpak van multi-probleem gezinnen. 

 
Workshop 4: In opdracht van het CCV doet het lectoraat Public Reassurance (verbonden 

aan Hogeschool InHolland) onderzoek naar zintuigbeïnvloeding en 
veiligheid. Tijdens het onderzoek werd gezocht naar mogelijkheden om met 
zintuiglijke interventies (door het toevoegen van kleur, licht, bewegend beeld, 
geluid en/of geur) menselijk gevoel en gedrag te beïnvloeden. Het doel van 
het project is namelijk het nagaan op welke manier zintuigbeïnvloeding kan 
bijdragen aan veiligheid en veiligheidsbeleving in de (semi) publieke ruimte. 
De workshop wordt verzorgd door Koen van ’t Hof. Koen is geen IV- 
alumnus, maar de combinatie van een technische bachelor en een master 
psychologie, waarin hij onderzoek deed naar veiligheidsbeleving op stations, 
is een aanwinst voor het symposium. Aan psychologische aspecten binnen 
IV mag, volgens ons, best meer aandacht worden besteed. 

Netwerktuin: Een gezellige hal met verschillende bedrijven die meer kunnen vertellen over 
hun eigen werkzaamheden of één van hun producten demonstreren. Het is 
het zeker waard om tijdens één van de workshoprondes hier te verblijven. 
Goed voor je netwerk, goed voor je kennis, en vooral leuk. 

  

13:00 – 13:30 Inloop met koffie en netwerktuin 

13:30 – 14:30 Welkomstwoord en plenaire lezing 

14:30 – 14:45 Wisselmoment & korte pauze 

14:45 – 15:45 
Workshop 1 

Samsung 
Workshop 2 
Trimension 

Workshop 4 
CCV 

Workshop  3 
Partners & 
Pröpper. 

Netwerktuin 

15:45 – 16:00 Wisselmoment 

16:00 – 17:00 
Workshop 1 

Samsung 
Workshop 2 
Trimension 

Workshop 4 
CCV 

Workshop  3 
Partners & 
Pröpper. 

Netwerktuin 

Borrel 

 


