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Beste veiligheidskundige

Congres Veiligheidscultuur

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 december 2016
Congres Veiligheid bij Evenementen,
Den Haag
8 december 2016
Congres Veiligheidscultuur,
Deventer
22 december 2016
Congres Werken aan weerbaarheid,
’s-Hertogenbosch
12, 19, 26 januari, 2, 9 en 16 februari
2017
Opleiding Fire Safety Manager,
Harderwijk
17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari
2017
Cursus Crowdmanagement in de
praktijk,
Utrecht
31 januari en 1 februari 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
2 en 3 maart 2017
Internationale excursie europees
veiligheidsbeleid,
Straatsburg

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Veiligheid in bedrijven en organisaties gaat niet alleen over techniek of
processen, maar steeds meer over gedrag en cultuur. Dat betekent ook iets
voor de veiligheidskundige van de toekomst! 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 8 december 2016 een
congres over Veiligheidscultuur voor studenten en alumni 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?
We starten de middag met Wilbert Rodenhuis (Lector Risicobeheersing) en
zijn visie op veiligheidscultuur en de veiligheidskundige van de toekomst.
Rob Triemstra (plaatsvervangend directeur van het ministerie SZW) vertelt
hoe het ministerie branches en bedrijven inspireert en ondersteunt om
gezond en veilig werken zelf te organiseren en wat er nodig is van de
veiligheidskundige van de toekomst. Astrid Neefs (safety programme
coordinator) vertelt over het inspirerende Veiligheidsprogramma GO! bij
Heijmans. Vervolgens gaan de deelnemers in groepen uit elkaar om
creatieve oplossingen te bedenken voor ‘real life cases’ rondom gezond en
veilig werken. De casussen, die op dit moment op de werkvloer spelen,
worden ingebracht door verschillende (stage)bedrijven. En hard werk komt
niet zonder beloning: aan het eind van de dag ontvangt het mooiste idee
een leuke prijs!
Het congres Veiligheidscultuur vindt plaats op donderdag 8 december 2016
van 12.30 uur tot 17.00 uur op de Saxion Hogeschool (Handelskade 75, 7417
DH Deventer).
Meer informatie en aanmelden? Dat kan via
http://gezondenveiligwerkt.nl/congres-veiligheidscultuur. De plaatsen zijn
beperkt, dus wees er snel bij!
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Partners

Congres Werken aan weerbaarheid

Op 22 december 2016 organiseert het Expertisecentrum Veiligheid van de
Avans Hogeschool ondersteund door de stichting Alumni Integrale
Veiligheid het congres Werken aan weerbaarheid. Het Expertisecentrum
Veiligheid richt zich op maatschappelijke veiligheid. Weerbaarheid is hierbij
een belangrijk thema. Meld je hier (gratis) aan voor het congres.

Internationale excursie Straatsburg
Europees veiligheidsbeleid

Geinteresseerd in internationale veiligheidsvraagstukken? Dan is dit echt
iets voor jou! Op 2 en 3 maart 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, het Hof voor de Rechten van de Mens 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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Terugblik Cyber Security Event

Op 29 november 2016 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid (partner van AIV) het Cyber Security Event op The Hague Security
Delta Campus in Den Haag. Ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij
de overheid, in de wetenschap en het bedrijfsleven kwamen samen om
kennis en ervaringen uit te wisselen over cyber security en de aanpak van
cybercrime en datalekken. Speciaal voor gevorderde studenten Integrale
Veiligheid werd er tijdens het Cyber Security Event een (gratis) side event
georganiseerd op The Hague Security Delta Campus door het
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in samenwerking met de stichting
Alumni Integrale Veiligheid en het programma Human Capital van de
stichting HSD.

Vacatures

Beleidsmedewerker openbare orde & veiligheid en bestuurlijke zaken,
gemeente Aalburg
Adviseur Veilgheid & Gezondheid, Movares
Stagiair Integrale Veiligheid, Fruitmasters
Stagair Veiligheid & Gezondheid, Movares
QHSE Officer BioMCN B.V.
Stagiair Integrale Veiligheid, Xylem Water Solutions
Stagiair Safety & Security, IKEA

