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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

Bijeenkomst Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit

Agenda
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5
en 12 maart 2019
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
10, 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari
2019
Opleiding Fire Safety Manager, Utrecht
15, 22, 29 januari, 5 en 12 februari
2019
Cursus Crowdmanagement in de
praktijk, Utrecht
15, 22, 29 en 30 januari 2019
Cursus Drones in de openbare ruimte,
Utrecht
29 en 30 januari 2019
Congres Personen met verward
gedrag, Heiloo
1 februari 2019
AIV & CCV bijeenkomst Ondermijning
& Georganiseerde Criminaliteit,
Utrecht
4 t/m 7 maart 2019
Internationale excursie Contra
Terrorisme, Londen

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van
georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in
het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt
bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale
prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich in iedere
gemeente kunnen manifesteren.
Op vrijdagmiddag 1 februari 2019 organiseert de stichting Alumni Integrale
Veiligheid in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid een bijeenkomst over ondermijning en georganiseerde
Criminaliteit in Utrecht. Deze bijeenkomst zal worden geopend door Patrick
van den Brink, directeur van het CCV. Daarnaast zal Axel Weggelaar,
adviseur Integraal Veiligheidsbeleid bij het CCV, een presentatie verzorgen
over intimidatie, bedreiging, agressie en geweld richting politieke
ambtsdragers. Tot slot zal Paul van der Weiden, adviseur Veilig
Ondernemen bij het CCV, een presentatie verzorgen over het keurmerk
veilig buitengebied.
Wil je ook deelnemen aan deze bijeenkomst? Wees er dan op tijd bij want
er zijn slechts een aantal plaatsen beschikbaar. De bijeenkomst vindt plaats
op vrijdagmiddag 1 februari 2019 op het kantoor van het CCV in Utrecht.
Je kunt je hier aanmelden voor de bijeenkomst Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit van AIV en het CCV.
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Partners

Terugblik congres Drones in het
publieke domein

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 28 november 2018
organiseerde 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, waar experts afkomstig van de overheid, het
bedrijfsleven en de wetenschap samenkwamen om kennis en ervaringen
uit te wisselen over de toepassing van drones in de openbare ruimte om
zodoende van elkaar te leren. We hebben een terugblik gemaakt waarbij
we de opgedane kennis en ervaringen nog een keer op een rij hebben
gezet. Lees hier het verslag van het congres Drones in het publieke domein.
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Internationale excursie Londen
Contra Terrorisme

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

Vacatures

Adviseur Veiligheid en Gezondheid bij het Waterschap Aa en Maas
Adviseur Integrale Veiligheid, Hogeschool Rotterdam
KAM-coördinator, Hakkers
HSE adviseur, Nederlandse Spoorwegen
Onderzoeker, Veilig Thuis
Beleidsadviseur Integrale Veiligheid, gemeente Lelystad
Docent Integrale Veiligheidskunde, Hogeschool Utrecht

