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Beste veiligheidskundige

Internationale excursie Den Haag
Terreurbestrijding

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
30 en 31 januari 2018
Congres Personen met verward gedrag,
Heiloo

Op 22 en 23 februari 2018 organiseert het Centrum voor Studiereizen in
samenwerking met Alumni Integrale Veiligheid een internationale excursie
over terreurbestrijding in Den Haag. Hierbij brengen we een bezoek aan
onder andere het European Counter Terrorism Centre van Europol, de
Amerikaanse Ambassade, Unicef, The International Commission on Missing
Persons en Humanity X. Meer informatie over het programma van de
internationale excursie naar Den Haag en aanmelden is te vinden op
www.centrumvoorstudiereizen.nl.

31 januari, 7 maart, 14 maart en 28
maart 2018
HCB Colleges Veiligheid, recht en
bestuur, Den Haag

Congres Personen met verward gedrag

24 januari 2018
Bijeenkomst Veiligheidstafel, Breda

8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering en terrorisme, Utrecht
22 en 23 februari 2018
Internationale excursie
Terreurbestrijding, Den Haag
8, 15, 22, 29 maart, 5, 12, 19 en 20
april 2018
Opleiding Veiligheidscoordinator in het
onderwijs, Utrecht
15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018
Cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht

18 en 19 april 2018
ERIC, Enschede

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de
laatste jaren gestegen. Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar
vormen voor zich zelf en hun omgeving. Op 30 januari 2018 organiseert het
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (partner van AIV) het congres
Personen met verward gedrag (www.sbo.nl/verwardgedrag) in de
Cultuurkoepel te Heiloo. AIV heeft als partner van SBO een aantal
(gratis)entreekaarten voor het congres Personen met verward gedrag 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!

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Bijeenkomst de Veiligheidstafel

Op 24 januari 2018 vindt van 12.00 uur tot 16.00 uur de bijeenkomst De
Veiligheidstafel plaats op de Avans Hogeschool in Breda waar een lezing
wordt verzorgd door Emile Kolthoff, lector Ondermijning bij het
Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool. Vervolgens delen
studenten Integrale Veiligheid hun bevindingen naar aanleiding van hun
kwetsbaarheidsnanalyses in havens en industriegebieden.
Aanmelden kan door een email te sturen naar nikkibruurmijn@hotmail.com

Terugblik AIV in 2017
Hoe veel bizarre veiligheidssituaties in 2017 in het nieuws zijn geweest, zo
stabiel is AIV 2017 doorgekomen. De doelstelling van AIV is en blijft om
(alumni) studenten vanuit veiligheidsopleidingen te helpen in hun
ontwikkeling en overstap naar de arbeidsmarkt. Ook vorig jaar hebben we
dat geprobeerd te bereiken door middel van het organiseren van een
aantal geslaagde bijeenkomsten:
- Een bezoek aan het Calamiteitenhospitaal te Utrecht
- Brainstormsessie over veilig werken met het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
- Een bezoek aan het Real Time Intelligence Center van de Nationale
Politie eenheid Den Haag
- Een workshopmiddag Personal Development (sollicitatietraining)
En daarnaast was AIV aanwezig bij een aantal congressen en evenementen
van haar partners:
- Congres Veiligheidscultuur
- Congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding
- Amsterdam Security Expo
- Congres Veiligheid in de wijk
- Cyber Security Event
- Congres Veiligheid bij Evenementen
Recentelijk is de organisatie van AIV versterkt met twee nieuwe gezichten,
Johnno Spoorendonk en Guus Born. Helaas gaat AIV per 1 januari ’18 ook
afscheid nemen van een van haar oprichters. Neeltje Nelissen verlaat het
bestuur om zich te focussen op andere activiteiten buiten AIV. We zijn
Neeltje uiteraard heel dankbaar voor het opzetten en de groei van AIV.
Ook in 2018 is AIV van plan om het netwerk verder te vergroten en te
verbreden. Er zullen weer een aantal bijeenkomsten en excuries worden
georganiseerd en congressen worden bijgewoond. Houd dus onze Linkedin
groep en nieuwsbrief in de gaten en hopelijk zien we je snel!
Met vriendelijke groet, het bestuur van AIV

Met vriendelijke groet,
Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Vacatures Integrale Veiligheid

Senior adviseur Brandveiligheid, DPA Professionals
Security Coördinator, Securitas
Adviseur veiligheid, Provincie Flevoland
Veiligheidscoördinator , Leger des Heils
Adviseur veiligheid (HVK), NS
Juridisch adviseur Veiligheid, gemeente Eindhoven
Traineeship Veiligheidskundige, Arbo Support
Projectleider veiligheid, Arcadis

Expo Rampenbestrijding, Incidentenmanagement & 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.

