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Beste veiligheidskundige

Congres Drones in het publieke domein

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
22 november t/m 2 december 2018
Coachingsreis van je leven, Suriname
27 en 28 november 2019
Congres Drones in het publieke
domein, Amsterdam
29 en 30 november 2018
Congres Veiligheid bij Evenementen,
Amsterdam
4, 11 en 18 december 2018
Verkorte opleiding Inzicht in de
Criminologie, Utrecht

Onbemande luchtvaartuigen kennen vele professionele toepassingen, van
inspectie van gebouwen tot het monitoren van evenementen en het in
kaart brengen van overstromingsrisico’s. De technologie ontwikkelt zich
razend snel waardoor er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Welke
kansen maar ook risico’s brengt dit met zich mee? Op 27 en 28 november
2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (partner van
AIV) het congres Drones in het publieke domein in de RAI Amsterdam
tijdens de Amsterdam Drone Week. De stichting Alumni Integrale Veiligheid
heeft als partner van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid een
aantal (gratis) entreekaarten voor het congres Drones in het publieke
domein tot haar beschikking. Wil je hiervoor in aanmerking komen stuur
dan een email naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

Internationale excursie Londen
Contra Terrorisme

6, 13 en 20 december 2018
Cursus Predictive profiling, Utrecht
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5
en 12 maart 2019
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
15, 22, 29 januari, 5 en 12 februari
2019
Cursus Crowdmanagement in de
praktijk, Utrecht
4 t/m 7 maart 2019
Internationale excursie Contra
Terrorisme, Londen

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Op 4 t/m 7 maart 2019 organiseert het Centrum voor Studiereizen (partner
van de stichting Alumni Integrale Veiligheid) een internationale excursie
over contra terrorisme in Londen waarbij onder andere een bezoek wordt
gebracht aan de City of London Police. Meer informatie over het
programma van de internationale excursie naar Londen en deelname is te
vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid
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Partners

AIV-bestuurslid Johnno Spoorendonk
zwaait af

Sinds 2014 is Johnno Spoorendonk, IVK-alumnus van de Haagse
Hogeschool, in verschillende rollen betrokken geweest bij de AIV.
Aanvankelijk als deelnemer die op de interessante AIV-bijeenkomsten
afkwam, maar sinds 2016 ook in een meer formele rol als bestuurslid van
de AIV. Per januari 2019 zal Johnno zijn bestuurstaken bij de AIV echter
vrijwillig neerleggen en dus uit het AIV-bestuur treden. Hierover zegt
Johnno zelf het volgende: "Het klinkt natuurlijk afgezaagd, maar er is een
tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd om te gaan gaat
binnenkort komen. De afgelopen jaren heb ik met bevlogen AIV-collega's
uit zowel het bestuur als de klankbordgroep bij kunnen dragen aan mooie
bijeenkomsten die we voor een net zo bevlogen doelgroep, de
IVK'ers, konden organiseren. Zelf ben ik voor de AIV-bijeenkomsten vanaf
2014 het hele land doorgereisd, van Breda tot Almelo en van Rotterdam
tot Venlo. Die bijeenkomsten maken van de AIV een mooie stichting binnen
het veiligheidsdomein".
Ook heeft Johnno nog een dankwoord over voor degenen met wie hij de
afgelopen jaren in contact is gekomen via de AIV: "Zonder dat ik er een
'Oscarwinnaar-achtige speech' van wil maken wil ik deze gelegenheid
wel aangrijpen om jullie als deelnemers, samenwerkingspartners,
klankbordleden en medebestuursleden van de AIV te bedanken voor jullie
inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. Zonder jullie is het simpelweg
niet mogelijk om te doen wat we als AIV doen, en van mij mogen jullie allen
aannemen dat deze betrokkenheid en inzet gewaardeerd wordt".
Namens het bestuur van de AIV wensen wij Johnno alle goeds toe in de
toekomst. Bedankt voor de afgelopen jaren, Johnno. Veel succes en geluk
in de toekomst in en buiten het veiligheidsdomein! We hopen je zo nu en
dan nog tegen te komen, bijvoorbeeld op een van de activiteiten van AIV.
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Partners

Coachingsreis in Suriname

Het Centrum voor Studiereizen (partner van AIV) organiseert in
samenwerking met Special Forces in Business van 22 november t/m 2
december 2018 de coachingsreis van je leven in het Amazonegebied in
Suriname waar jij je fysieke en mentale grenzen kan verleggen in een
outdoor omgeving. Meer informatie over het programma van de
coachingsreis naar het Amazonegebied in Suriname en deelname is te
vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl

Vacatures

Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid, gemeente Heerlen
KAM-coördinator, Hakkers
Beleidsadviseur Integrale Veiligheid, gemeente Lelystad
Projectadviseur Integrale Veiligheid, projectteam ZD B Sluizen
Onderzoeker, Veilig Thuis
Consulent Bureau Veiligheid, Amarant
Consultant Integrale Brandveiligheid, Obex

