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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 
 
 

 

Alkmaar – “Aanpak veiligheid in 
Alkmaar net als een voetbalelftal” 

Agenda 
 
10 oktober 2017 
Cyber Security Event, Almere 
 
31 oktober, 1 en 2 november 2017 
Amsterdam Security Convention 
 
2 en 3 november 2017 
Congres Veiligheid in de wijk, 
Amsterdam 
 
2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 
december 2017 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
28 en 29 november 2017 
Congres Veiligheid bij Evenementen, 
Nijmegen 
 
5, 12, 19 en 20 december 2017 
Cursus Crisismanagement in de 
praktijk, Utrecht 
 
8 december 2017 
Excursie Calamiteitenhospitaal, Utrecht 
 
12 en 13 december 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
 
 
 
 

Cyber Security Event 

 
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! 
 
 

 

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 

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.  
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 Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 
 

Congres Veiligheid in de wijk 

 
In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid 
onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende 
criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. 
Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens 
bij bewoners. 
 
Op 2 en 3 november 2017 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid (partner van AIV) het congres Veiligheid in de wijk 
(www.sbo.nl/veiligewijk) in de RAI Amsterdam. 
 
AIV heeft als partner van SBO een aantal (gratis)entreekaarten voor het 
congres Veiligheid in de wijk 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! 
 
 

Amsterdam Security Convention 

 
Door toenemende dreiging en technologische ontwikkelingen als het 
Internet of Things, Drones, Bigdata en Cybersecurity zijn 
veiligheidsvraagstukken bij bedrijven en overheden sterk aan verandering 
onderhevig. 
 
Op 31 oktober tot en met 2 november 2017 vindt de Amsterdam Security 
Convention (www.amsterdamsecurity.com) plaats in de RAI Amsterdam,  
het nieuwe netwerk en kennis event met focus op eindgebruikers van 
security oplossingen. Het thema is ‘Bridging the gap between IT and 
Physical Security’. De Amsterdam Security Convention biedt haar 
deelnemers een nieuwe ervaring: scenario based programming. Actuele IT 
en Security bedreigingen worden in filmscenario’s gepresenteerd en 
afgewisseld met keynotes, seminars en rondetafelsessies. De eerste 10 AIV-
ers die zich via deze speciale link aanmelden hebben gratis toegang tot de 
Amsterdam Security Convention. 
 
De stichting Alumni Integrale Veiligheid zal met een stand ook aanwezig zijn 
op de Amsterdam Security Expo. We zien je graag langskomen bij onze 
stand! 
 

http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://www.thelittleranch.nl/Sint/envelop.jpg
http://www.sbo.nl/veiligewijk
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://www.amsterdamsecurity.com/
https://registration.n200.com/survey/0klz0iq7esot2/register?actioncode=ASC820017
https://registration.n200.com/survey/0klz0iq7esot2/register?actioncode=ASC820017
https://registration.n200.com/survey/0klz0iq7esot2/register?actioncode=ASC820017


 

Expo Rampenbestrijding, Incidenten- 
management & Crisisbeheersing 

 
De samenleving roept om slimme antwoorden op de veiligheidsdreigingen 
van de 21e eeuw. Radicalisering en terrorisme, klimaatverandering en 
extreem weer, industriële rampen, verkeerscalamiteiten, natuurbranden, 
infectieziekten, bescherming van vitale infrastructuren en cybercriminaliteit 
vormen een greep uit de uitdagingen die op het bordje van de 
veiligheidsregio’s en hun samenwerkingspartners liggen. Welke behoeften 
hebben de professionals in het veiligheidsdomein om hun taken goed te 
kunnen uitvoeren? En hoe kunt u hen daarbij met uw producten, innovaties 
en diensten faciliteren? 
 
Op 18 tot en met 19 april 2018 vindt de tweede editie plaats van de expo 
Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing 
(http://www.exporic.nl), hèt verbindingsplatform voor operationele 
hulpverleners, vakorganisaties en aanbieders van producten en diensten. 
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Vacatures 

 
 
Adviseur Integrale Veiligheid, Albeda 
 
Stagiair Integrale Veiligheidskunde, Heineken 
 
Beleidsadviseur Integrale Veiligheid, Gemeente Capelle aan den IJssel 
 
Stagiair Integrale Veiligheidskunde, BAM 
 
Beleidsondersteuner Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Beesel 
 
Medewerker Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Bunschoten 
 
Veiligheidskundige, Wagemaker 
 
 

http://www.exporic.nl/
http://www.werkenbijalbeda.nl/vacaturebeschrijving/adviseur-integrale-veiligheid
http://www.heinekennederland.nl/werken-bij-heineken/vacatures/2017/3/28/stagiair-integrale-veiligheidskunde-wijlre?jobPipeline=Indeed
http://www.binnenlandsbestuur.nl/vacatures/beleidsadviseur-integrale-veiligheid.9572224.lynkx?vacancyId=456306
http://www.bamcareers.com/job/stagiair-integrale-veiligheid/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://vacatures.werkeninnoordoostbrabant.nl/vacature/2944/beleidsondersteuner-openbare-orde-en-veiligheid/
https://www.gemeentebanen.nl/vacatures/gemeente-bunschoten/medewerker-openbare-orde-en-veiligheid?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.indeed.nl/cmp/Wagemaker/jobs/Veiligheidskundige-a60ab0efef193a13?q=Integrale+Veiligheid

