Nieuwsbrief • Januari 2017

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

Internationale excursie Straatsburg
Europees veiligheidsbeleid

Agenda
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
25 januari 2017
Opleiding Hogere Veiligheidskunde,
Utrecht
31 januari en 1 februari 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag

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

Gelukkig en veilig 2017

2 en 3 maart 2017
Internationale excursie europees
veiligheidsbeleid,
Straatsburg
4 t/m 11 maart 2017
Coachingsreis van je leven,
Hardangervidda
6 februari 2017
Opleiding Middelbare
Veiligheidskunde, Rotterdam

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid wenst iedereen een
gelukkig en veilig 2017! Daarnaast kijken we ook terug op een geslaagd
2016 met veel interessante bijeenkomsten, workshops en excursies.
Bekijk hier het overzicht van 2016. We zien je ook graag terug bij een van de
activiteiten in 2017!

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

De coachingsreis van je leven in
Hardangervidda in Noorwegen

Het Centrum voor Studiereizen (partner van AIV) organiseert in
samenwerking met Special Forces in Business van 4 t/m 11 maart 2017 een
coachingsreis onder zeer extreme omstandigheden voor high potentials die
op zoek zijn naar de ultieme uitdaging ten aanzien van hun persoonlijke
effectiviteit en persoonlijk leiderschap.
Wil jij het beste in jezelf naar boven krijgen? Wil jij leren om échte
verbinding met jezelf, je omgeving en je doelen te maken? Ben jij bereid om
je eigen grenzen te verkennen en te verleggen om zo het maximale uit jouw
potentieel te halen? Dan is dit dé reis die je wilt maken!
Meer informatie over de coachingsreis naar Hardangervidda in Noorwegen
is te vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl

Nieuw bestuurslid AIV

Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid heeft zich versterkt
met Johnno Spoorendonk. Johnno studeerde Integrale Veiligheidskunde
aan de Haagse Hogeschool en is op dit moment masterstudent Crisis and
Security Management aan de Universiteit Leiden. Hiervoor was hij
werkzaam als Junior Medewerker Integrale Veiligheid bij de STC-Group, een
wereldwijd opererende kennis- en onderwijsinstelling op het gebied van
scheepvaart, transport, havens en industrie. Wij wensen Johnno veel succes
en vooral veel plezier toe in het bestuur van AIV!

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Terugblik congres Werken aan
weerbaarheid

Op 22 december 2016 organiseerde het Expertisecentrum Veiligheid van de
Avans Hogeschool ondersteund door de stichting Alumni Integrale
Veiligheid het congres Werken aan weerbaarheid. Het congres werd
geopend door Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de
provincie Noord-Brabant. Vervolgens werd een lezing verzorgd door
Michael Portzky, neuropsycholoog en psychodiagnosticus bij Psychiatrisch
Centrum Gent-Sleidinge. Vervolgens kwamen verschillende lectoren die
verbonden zijn aan het Expertisecentrum Veiligheid aan het woord over het
belang van weerbaarheid in het veiligheidsdomein. Het congres werd
afgesloten met een gezellige borrel.

Vacatures

Beleidsadviseur veiligheid, gemeente Ede
Security Manager, Nederlandse Spoorwegen
Safety & Health Officer, Euroma
Concern Security Officer, Politie

