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Beste veiligheidskundige

Cyber Security Event

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
5 september 2017
Opleiding MVK, Utrecht
6, 7, 14, 21 en 22 september 2017
Opleiding coordinator
evenementenveiligheid, Amsterdam
20 en 21 september 2017
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit,
Den Haag

Geinteresseerd in cyber security vraagstukken? Op 10 oktober 2017
organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (partner van AIV)
de tweede editie van het Cyber Security Event (www.sbo.nl/cybersecurity)
bij het Big Data Value Center in Almere.
AIV heeft als partner van SBO een aantal (gratis)entreekaarten voor het
Cyber Security Event 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!

Internationale excursie Antwerpen

26 september, 3, 10 en 31 oktober
2017
Cursus Wetgeving & Security, Utrecht
28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en
16 november 2017
Opleiding Safety Manager, Amersfoort
10 oktober 2017
Cyber Security Event, Almere
19 en 20 oktober 2017
Internationale excursie Veiligheid in de
Industrie, Antwerpen
2 november 2017
Congres Veiligheid in de wijk,
Amsterdam

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Het Centrum voor Studiereizen organiseert op 19 en 20 oktober 2017 in
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid en Young NVVK
(Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) een excursie naar
Antwerpen, waarbij we een onder andere een bezoek brengen aan de
Antwerpse haven en het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Wil je hier ook bij
zijn? Meer informatie over het programma van de internationale excursie
naar Antwerpen is te vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Excursie Calamiteitenhospitaal
Utrecht

Op vrijdagmiddag 8 december 2017 organiseert de stichting Alumni
Integrale Veiligheid een excursie bij het Calamiteitenhospitaal van het UMC
Utrecht, een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van grote
aantallen slachtoffers bij uitzonderlijke situaties. Tijdens de excursie wordt
er een presentatie gegeven door Ingelise Nieuwenhuijse, kaptein bij
Defensie en hoofd van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht en
vindt er een rondleiding plaats. Aanmelden kan door
een email te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

Masterclass Predictive profiling

Als resultaat van het nieuwe partnership tussen AIV en OrcaSecure
(www.orcasecure.org), kunnen AIV-ers de 3-daagse Masterclass Certified
Security Profilier voor € 385,- inclusief btw per persoon volgen. Normaliter
kost deze masterclass € 2.495,- exclusief btw. De masterclass is onder de
licentie van European Security Intelligence Foundation ontwikkeld.
Proactief beveiligen vanuit de methodiek van Predictive Profiling is een
relatief nieuw fenomeen in Nederland. Proactieve beveiliging is een
moderne, intelligente manier van beveiliging waardoor getroffen
maatregelen geëffectueerd worden en incidenten daadwerkelijk worden
voorkomen. Deze vorm van beveiligen stelt de mens centraal die met
behulp van technische middelen een dreiging kan onderkennen en daar op
kan acteren voordat er een incident heeft plaatsgevonden. Intreresse in
deelname? Aanmelden kan via: mail@alumniintegraleveiligheid.nl.
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Veiligheid Innovatie Competitie
2017

Heb je een innovatie om mens en technologie op het gebied van veiligheid
met elkaar te verbinden? Doe dan mee met de Veiligheid Innovatie
Competitie 2017 met als thema ‘Technologie dichterbij’! Nieuwe
technologieën zijn onmisbaar bij het werk van Veiligheid en Justitie,
Defensie, Politie en Koninklijke Marchaussee om het werk beter en
effectiever te maken. Of het nu gaat om een politieagent op straat, een
militair tijdens een missie, een beambte van de Koninklijke Marechaussee
of een gevangenisbewaarder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland roept innovatieve ondernemers
op om mee te doen met de competitie en te komen met nieuwe ideeën. De
winnaar van de VIC krijgt naast het prijzengeld van € 200.000 voor realisatie
de mogelijkheid het idee samen met de overheid uit te werken.
Meer informatie over de Veiligheid Innovatie Competitie 2017 vind je hier.

Vacatures

KAM coördinator , Eminent
Stagiaire Integrale Veiligheid, SIGHT Landscaping b.v.
Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid, gemeente Dongen
Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Amerpoort
Bestuurs- en beleidsadviseur Integrale Veiligheid, gemeente Oss
Integrale toezichthouder handhaving, gemeente Bernheze
Medewerker leefbaarheid en handhaving, gemeente Nuenen

