Nieuwsbrief • Februari 2016

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, 16 februari, 8 en 15 maart 2016
Cursus Projectmanagement in het
veiligheidsdomein, Amersfoort

Seminar Gemeenten en een ramp

Ben je geïnteresseerd in crisisbeheersing en rampenbestrijding? Dan is dit
iets voor jou. Op 19 februari 2016 organiseert de Activiteitencommissie
Integrale Veiligheid van de Hogeschool InHolland te Rotterdam in
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid, het
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en Van Aetsveld (beide partners
van AIV) het seminar Gemeenten en een ramp. Op het seminar komen
verschillende burgemeesters aan het woord die ervaring hebben binnen de
rampenbestrijding. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan hier aan.

Internationale excursie Den Haag

4, 18 februari, 10, 17, 24 en 31 maart
2016
Cursus Bestuurlijke aanpak van
georganiseerde misdaad, Utrecht
19 februari 2016
Seminar Gemeenten en een ramp,
Rotterdam
25 en 26 februari 2016
Internationale excursie, Den Haag

4 maart 2016
Bijeenkomst burgemeesters over hun
Nationale Politie, Nijmegen

Ben je geïnteresseerd in internationale veiligheidsvraagstukken? Dan is dit
iets voor jou! Het Centrum voor Studiereizen (een van de partners van de
stichting Alumni Integrale Veiligheid) organiseert op 25 en 26 februari 2016
een internationale excursie naar Den Haag, waarbij we een bezoek brengen
aan The Hague Centre for Strategic Studies, het Institute for Financial Crime,
de Atlantische Commissie, het Huis van Europa, TNO, The Hague Security
Delta en het Innovation Quarter.

10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april
2016
Cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht

Voor AIV-ers geldt een korting van 10% op de deelnemersprijs. De AIV-ers
die gebruik willen maken van de kortingsactie voor deelname aan de
internationale excursie naar Den Haag dienen bij hun aanmelding de code
AIV te vermelden.

10, 17, 24, 25 en 31 maart 2016
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht

Meer informatie over het programma van de internationale excursie naar
Den Haag en aanmelden vind je hier.

3, 10, 17, 24, 31 maart en 1 april 2016
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering en terrorisme, Den Haag
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Agenda
17, 31 maart, 7, 21 april, 19, 26 mei
en 2 juni 2016
Opleiding Procesveiligheid, Utrecht

Terugblik netwerkbijeenkomst
Integrale Veiligheid ABN AMRO

17, 24, 31 maart, 7, 14, 21, 28 en 29
april 2016
Opleiding Veiligheidscoördinator in
het onderwijs, Utrecht
17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2016
Cursus Sociale media in het
veiligheidsdomein, Utrecht
7, 14 en 21 april 2016
Cursus Omgang met verwarde
personen, Utrecht
14 en 21 april 2016
Basiscursus Externe Veiligheid,
Utrecht
31 mei 2016
Congres Radicalisering en terrorisme,
Den Haag

Op 29 januari 2016 organiseerde de stichting Alumni Integrale Veiligheid
een netwerkbijeenkomst bij ABN AMRO waar John Forcelledo en Marc van
Doorenmaalen, van de afdeling Corporate Information Security Office, een
bijdrage verzorgden over integrale veiligheid bij ABN AMRO. De
netwerkbijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel.

Hogeschool InHolland verlengt
samenwerking met stichting AIV!

2, 9, 16, 23, 30 juni en 1 juli 2016
Cursus Big Data in het
veiligheidsdomein, Utrecht

Partners

De Hogeschool InHolland heeft de samenwerking met de stichting Alumni
Integrale Veiligheid met enkele jaren verlengd. We kijken uit naar een goed
vervolg van de samenwerking.

Bijeenkomst Burgemeesters over
hun Nationale Politie

Op vrijdagmiddag 4 maart 2016 organiseert de Radboud Universiteit
Nijmegen, ondersteund door de stichting Alumni Integrale Veiligheid, een
bijeenkomst over burgemeesters en de Nationale Politie. Bas van Stokkum,
onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaat op deze
bijeenkomst nader in op de uitkomsten van een onderzoek onder
burgemeesters over de sturing van de Nationale Politie.
Meer informatie over het programma en aanmelden vind je hier.
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Partners

Terugblik symposium aanpak
georganiseerde criminaliteit

Op donderdagmiddag 21 januari 2016 organiseerde de Avans Hogeschool in
samenwerking met het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (partner
van AIV) en stichting Alumi Integrale Veiligheid het symposium Publiekprivate samenwerking bij de aanpak van grensoverschrijdende
georganiseerde criminaliteit. Het symposium vond plaats op de Avans
Hogeschool in Breda waar bijna honderd (oud)studenten Integrale
Veiligheid en veiligheidsprofessionals (van o.a. de gemeente en politie) bij
elkaar kwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van
grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Het symposium werd
afgesloten met een gezellige borrel.

Stichting AIV neemt afscheid van
voorzitter!

Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid heeft zich onlangs
versterkt met Joep Kaiser. Joep neemt het stokje over van Bram de Bruijn
die aftreedt als voorzitter van AIV. Daarom laten we Bram graag aan het
woord over zijn tijd als voorzitter van AIV. “6 jaar geleden ben ik gestart
met de missie om de veiligheidsbranche te veranderen en een platform te
bieden voor integrale veiligheidskundigen. Die missie is geslaagd. De
stichting is een stabiel netwerk geworden waar de branche niet meer
omheen kan. Inmiddels zijn we met 1600 deelnemers en meer dan 20
partners. Over een aantal jaar zitten deze 1600 deelnemers op
beleidsbepalende posities. In de afgelopen 6 jaar zijn vacatures vervuld en
nieuwe opleidingen begonnen. Bedrijven zijn opgestart en vriendschappen
zijn ontstaan. Daar ben ik trots op. Het is voor mij tijd om plaats te maken
voor nieuwe energie en inspiratie. Hierbij bedank ik het bestuur voor hun
onvervangbare inzet, de klankbordgroep voor hun verfrissende inzichten en
de partners die de stichting hebben mogelijk gemaakt.”

