Nieuwsbrief • April 2015

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
2, 9, 16, 23, 30 april en 21 mei 2015
Cursus Bestuurlijke aanpak van
georganiseerde misdaad, Utrecht
9 april 2015
Congres Veiligheid in de zorg, Kamerik
9, 16, 23 en 30 april 2015
Opleiding Overlastcoördinator,
Utrecht
11 april 2015
Veiligheidsdag, Almere
20 april 2015
AIV bijeenkomst
Evenementenveiligheid, Almere

Internationale excursie naar Den
Haag

Vanwege het grote succes van de internationale excursie naar Brussel
organiseert de stichting Alumni Integrale Veiligheid op 2 en 3 juli 2015
een tweede internationale excursie naar Den Haag. Tijdens deze excursie
brengen we ondermeer een bezoek aan Europol, het Internationaal
Strafhof, Eurojust, The Hague Security Delta, het ministerie van
Buitenlandse Zaken, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens,
het Vredespaleis en de Eerste en Tweede Kamer. De kosten voor deze
excursie bedragen 250,- euro per persoon. Dit is inclusief ontbijt, lunch,
diner, overnachting en entreegelden.
Wil je er ook bij zijn? Meld je dan op tijd aan, want er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

Terugblik bijeenkomst toezicht en
handhaving

19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015
Cursus Projectmanagement in het
veiligheidsdomein, Amersfoort
19 mei 2015
AIV Excursie Big Data Value Center,
Almere
4, 11, 18 en 25 juni 2015
Cursus Publiek en privaat toezicht op
veiligheid en leefbaarheid in de
openbare ruimte, Rotterdam
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Op vrijdagmiddag 20 maart 2015 organiseerde de Radboud Universiteit
Nijmegen, ondersteund door de stichting Alumni Integrale Veiligheid, een
bijeenkomst over toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Op de
bijeenkomst werd een presentatie verzorgd door Bas van Stokkum,
onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, over publiek en privaat
toezicht op veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. De
bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel.
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Agenda
9 juni 2015
Security Management Congres,
Nijkerk

Bijeenkomst evenementenveiligheid

16, 18, 23 en 25 juni 2015
Cursus Brandveiligheid van
gebouwen, Amersfoort
16 en 17 juni 2015
Cursus Wetgeving & Security, Utrecht
2, 9, 16 en 30 juni 2015
Opleiding wijk- en gebiedsmanagers
Utrecht
2 en 3 juli 2015
Internationale excursie AIV, Den Haag
1, 8, 15, 22 en 29 september 2015
Cursus Integrale aanpak
milieucriminaliteit, Utrecht
9, 10, 17, 24 en 25 september 2015
Opleiding coördinator
evenementenveiligheid, Amsterdam
15, 22 en 29 september 2015
Cursus Integrale aanpak agressie en
geweld, Almere

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen
plaats. Een groot deel van deze evenementen verloopt veilig, mede door
een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegelijkertijd
zijn er ook evenementen waar deze samenwerking niet goed verloopt, soms
met tragische incidenten als gevolg.
Op maandagmiddag 20 april 2015 organiseert de stichting Alumni Integrale
Veiligheid in samenwerking met PIT Almere een bijeenkomst over
evenementenveiligheid.
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

Vacatures

24 september, 1, 8 oktober, 5 en 12
november 2015
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
24 september, 1, 8 oktober, 5, 12 en
19 november 2015
Opleiding Safety Manager,
Amersfoort
1, 8 oktober en 5 november 2015
Cursus Crisisbeheersing en
rampenbestrijding, Rotterdam
6 oktober, 3, 10, 17, 24 en 27
november 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht6 oktober, 3,
10, 17, 24 november, 1, 8 en 15
december 2015Leergang Wet- en
regelgeving voor veiligheid in de
organisatie, Amersfoort
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Senior adviseur integrale veiligheid, Arcadis
Adviseur Integrale Veiligheid, Rijkswaterstaat
Afstudeerder Integrale Veiligheid, Bosch
Regisseur Jeugdbescherming, gemeente Capelle aan den IJssel
Sales Manager, Nsecure
Adviseur veiligheids- en risicomanagement, Continue
Stagiair veiligheid, Driessen HRM
KAM coördinator, BAM

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Excursie Big Data Value Center

Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is vele malen
effectiever dan het bestrijden van incidenten. Big Data kan een belangrijke
rol spelen bij het voorspellen van veiligheidsrisico’s en het voorkomen van
veiligheidsproblemen.
Op dinsdagmiddag 19 mei 2015 organiseert de stichting Alumni Integrale
Veiligheid een excursie bij het Big Data Value Center in Almere, het grootste
Big Data kenniscentrum van Nederland. De excursie wordt afgesloten met
een gezellige borrel.
Wil je er ook bij zijn? Meld je dan op tijd aan, want er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

Terugblik klankbordgroep
bijeenkomst

De stichting Alumni Integrale Veiligheid heeft een klankbordgroep
(bestaande uit studenten en alumni Integrale Veiligheid) in het leven
geroepen die de stichting gevraagd en ongevraagd van ideeën en advies
gaat voorzien over haar activiteiten. De klankbordgroep bestaat uit Mariska
de Gooijer, Jordan van den Akker, Klaas Litjens, Dirk Noordegraaf en Frank
van Es.
Op donderdagavond 12 maart 2015 vond in Utrecht onder leiding van Klaas
Litjens (de voorzitter van de klankbordgroep van AIV) de eerste bijeenkomst
van de klankbordgroep plaats. De klankbordgroep heeft het bestuur van de
stichting Alumni Integrale Veiligheid na afloop van deze bijeenkomst onder
andere gevraagd om naast haar bestaande activiteiten (het organiseren van
bijeenkomsten, excursies en meeloopdagen) ook workshops te organiseren
voor haar deelnemers over solliciteren en ondernemen in het
veiligheidsdomein. Op die manier kunnen deelnemers die op zoek zijn naar
een leuke en interessante baan en (startende) ondernemers in het
veiligheidsdomein op weg worden geholpen.

