Nieuwsbrief • Februari 2014

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
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en
10 april 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
27 februari 2014
Bijeenkomst Aanpak van
georganiseerde misdaad,
Oosterhout
16 februari 2014
Workshop De kracht van de inhoud,
Utrecht
31 maart, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei
2014
Opleiding Safety Manager,
Amersfoort
1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014
Cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid,
Amersfoort

Bijeenkomst Aanpak van
georganiseerde misdaad

Wil je meer weten over de aanpak van georganiseerde misdaad in
Nederland? Dan is dit je kans!
Op donderdagmiddag 27 februari 2014 organiseert de Stichting Alumni
Integrale Veiligheid voor haar leden een (gratis) bijeenkomst over de
aanpak van georganiseerde misdaad op het politiebureau te Oosterhout
(naast Breda). De bijeenkomst wordt verzorgd door Ton Slingerland,
projectleider bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, een
samenwerkingsverband waar gemeenten, de provincie, het openbaar
ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan
de aanpak van georganiseerde misdaad. De bijeenkomst wordt afgesloten
met een netwerkborrel in het gezellige centrum van Breda.
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl
Let op: er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je nu
direct aan!

Vacatures
Adviseur Kwaliteitszorg, ARBO en Milieu, Octant
Junior beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, BAR gemeenten

3, 10, 17 april, 8, 15 en 22 mei 2014
Opleiding Externe Veiligheid,
Amersfoort

Senior adviseur integrale veiligheid, Arcadis

8, 15, 22 mei, 19 en 26 juni 2014
Opleiding Risicomanager,
Amersfoort

Veiligheidskundige, Continu
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Senior adviseur integrale veiligheid, gemeente Bergen op Zoom

Adviseur Integrale Veiligheid, Lumidea
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Partners

Excursie Veiligheidsregio Limburg
Noord

Wil je meer weten over crisisbeheersing en rampenbestrijding? Dan is dit je
kans!
Op vrijdagmiddag 18 april 2014 organiseert de Stichting Alumni Integrale
Veiligheid voor haar leden een (gratis) excursie bij de Veiligheidsregio
Limburg Noord, de plaats waar gemeenten, politie, brandweer en andere
hulpdiensten samenwerken aan het voorkomen of beperken van rampen.
De excursie wordt geleid door Peter Bloemers, specialist operationele
voorbereiding bij de Veiligheidsregio Limburg Noord.
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

Stichting AIV verlengt
samenwerking met Securitas

Securitas, een internationaal toonaangevend veiligheidsbureau, heeft de
samenwerking met de Stichting Alumni Integrale Veiligheid met een jaar
verlengd tot 2015. Meer informatie over Securitas vind je hier.
Ook partner worden?
Neem contact met ons op via: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Bloggers gezocht!
Kennisdeling staat centraal bij Stichting Alumni Integrale Veiligheid. We zijn
op zoek naar bloggers voor onze website.
Heb je een leuk idee, een interessante conclusie uit een onderzoek, loop je
ergens tegenaan in de praktijk of heb je ergens heel veel verstand van?
Stuur je artikel met maximaal 500 woorden naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl en wij plaatsten dit op de website.
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