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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
7 april 2017
Excursie Real Time Intelligence Center,
Den Haag
16, 17 en 18 mei 2017
Congres Crisisbeheersing &
Rampenbestrijding, Gorinchem
16, 17 en 18 mei 2017
112 vakdagen beurs, Gorinchem
18 mei 2017
Congres Veiligheidscultuur, Deventer
19 mei 2017
Informatiebijeenkomst postinitiële
opleiding Veiligheidszorg, Recht en
Bestuur, Nijmegen

Congres Veiligheidscultuur

Wil jij weten wat voor veiligheidsvraagstukken bij bedrijven spelen? Wil je
weten hoe zij daar mee omgaan? En wil jij meedenken over echte casussen
en ideeën aandragen over hoe bedrijven hun werknemers het beste veilig
kunnen laten werken? Veiligheid in bedrijven gaat niet alleen over techniek
of processen, maar steeds meer over gedrag en cultuur. Daarom
organiseren Saxion Hogeschool en de stichting Alumni vereniging Integrale
Veiligheid samen met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig
Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18
mei 2017 een congres over Veiligheidscultuur voor (oud)studenten Integrale
Veiligheidskunde. Tijdens de interactieve bijeenkomst dagen bedrijven je uit
om zelf aan de slag te gaan met echte vraagstukken over cultuur en gedrag.
Hoe zorg jij dat het management veiligheid echt ‘tussen de oren krijgt? En
hoe betrek je medewerkers bij het verbeteren van veiligheid?
Meer informatie en aanmelden? Dat kan via
http://gezondenveiligwerkt.nl/congres-veiligheidscultuur.

Internationale excursie Straatsburg
Europees veiligheidsbeleid

1, 8, 15, 22, 29 en 30 juni 2017
Cursus Big Data in het
veiligheidsdomein,Utrecht
6 en 7 juli 2017
Internationale excursie europees
veiligheidsbeleid, Straatsburg
20 en 21 september 2017
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit,
Den Haag

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Geinteresseerd in internationale veiligheidsvraagstukken? Dan is dit echt
iets voor jou! Op 6 en 7 juli 2017 organiseert het Centrum voor Studiereizen
(partner van AIV) een internationale excursie naar Straatsburg, waarbij we
een bezoek brengen aan het Europees Parlement, de Raad van Europa, de
Europese Ombudsman en het Eurocorps. Wil je hier ook bij zijn? Meer
informatie over het programma van de internationale excursie naar
Straatsburg is te vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl
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Excursie Real Time Intelligence Center

Op vrijdagmiddag 7 april 2017 organiseert de stichting Alumni Integrale
Veiligheid een excursie bij het Real Time Intelligence Center van de
Nationale Politie eenheid Den Haag. Het Real Time Intelligence Center zorgt
24 uur per dag, zeven dagen per week voor actuele informatie voor de
aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten. Tijdens de excursie
wordt er een presentatie gegeven door een operationeel expert intelligence
van de Nationale Politie en vindt er een rondleiding plaats in het Real Time
Intelligence Center. Aanmelden kan door een email te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

112 vakdagen beurs

Op 16, 17 & 18 mei 2017 vindt de tweejaarlijkse 112 Vakdagen beurs plaats
in de Evenementenhal Gorinchem. De 112 Vakdagen beurs is hét kennis- en
netwerkplatform voor bedrijven, instanties en organisaties die zich op
professioneel vlak bezighouden met veiligheid en hulpverlening. Een
multidisciplinaire samenwerking met als doel: beter inspelen op rampen,
crises, incidenten, situaties en dreigingen. Met een spectaculaire
beursopening en actie op het buitenterrein, zorgt de Evenementenhal
ervoor dat er iedere beursdag veel te beleven valt voor de bezoeker. De
Stichting Alumni Integrale Veiligheid is ook aanwezig met een stand op de
beursvloer van de 112 Vakdagen. Meld je hier gratis aan om de 112
vakdagen beurs te bezoeken en kom langs bij de stand van AIV.
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Congres Crisisbeheersing &
Rampenbestrijding

Nederland werd de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks tragische
incidenten, zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de brand in
Moerdijk, de Facebookrellen in Haren en het Monstertruckincident in
Haaksbergen. Hoe kun je anticiperen op een crisis of een ramp?
Op 16 mei 2017 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
(partner van AIV) het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding tijdens
de 112 vakdagen beurs in de Evenementenhal in Gorinchem. AIV heeft als
partner van SBO een aantal (gratis)entreekaarten voor het congres tot haar
beschikking. Wil je hiervoor in aanmerking komen stuur dan een email naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl. Wees er op tijd bij want het aantal
plaatsen is beperkt!

Vacatures
Teamleider Beveiliging Utrecht, Trigion
Adviseur Crisisbeheersing, gemeente Sliedrecht
Tactisch en strategisch criminaliteitsanalist, Ratio Research
Consultant Fire Safety, Falck
Security Coordinator 4D, Securitas
KAM coordinator, Eminent

NIBHV verlengt samenwerking
met stichting AIV!

Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft de
samenwerking met AIV met een jaar verlengd. We kijken uit naar een goed
vervolg van de samenwerking.
Ook partner worden? Neem dan contact met ons op door een email te
sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl

