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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
29 en 30 januari 2019
Congres Personen met verward
gedrag, Heiloo
1 februari 2019
AIV & CCV bijeenkomst Ondermijning
& Georganiseerde Criminaliteit,
Utrecht
14 en 15 februari 2019
Congres Milieucriminaliteit, Den Haag
4 t/m 7 maart 2019
Internationale excursie Contra
Terrorisme, Londen
12, 19 en 26 maart 2019
Coördineren BRZO binnen bedrijven,
Breukelen
27, 28 en 29 maart 2019
ASIS Europe Congres, Rotterdam
9 april 2019
Smart & Safe Maintenance, Rotterdam
25 juni 2019
ASIS Security Management Congres,
Veenendaal

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

Eerste hulp aan kinderen: certificaat
wettelijk verplicht in opvang

Kinderen tot veertien jaar – en dan met name baby’s en peuters –
belanden relatief vaak bij huisarts of Spoedeisende Hulp. Wat zijn de meest
voorkomende letsels bij kinderen? En wat zijn de wettelijke regels in de
kinderopvang voor eerste hulp aan deze groep? In onze nieuwe whitepaper
Eerste hulp aan kinderen lees je er meer over.
Jonge kinderen – onderzoekend en impulsief als ze zijn – zijn kwetsbaar; ze
vormen een kwart van de bezoekers van de Spoedeisende Eerste Hulp.
Vooral brandwonden, vergiftiging, verstikking en verdrinking komen vaak
voor bij kinderen tussen de 0 en 14 jaar oud. Binnen deze leeftijdsgroep
zien we dan weer vooral uitschieters in de categorie baby’s en peuters (0-4
jaar). Niet alleen thuis zit een ongeluk in een klein hoekje; ook op scholen,
sportclubs en op de opvang kan er zomaar iets gebeuren waardoor een
kind zich verwondt.
Het is dan ook belangrijk dat ouders, maar ook mensen die met kinderen
werken, goed voorbereid zijn op ongelukken en ongevallen. Werkgevers in
de kinderopvang zijn sinds 1 januari 2018 daarom wettelijk verplicht om
ervoor te zorgen dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd
minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd
certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Ook moeten
instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzalen hun veiligheids- en
gezondheidsbeleid vastleggen.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft NIBHV
aangewezen als een van de certificerende instanties. Het NIBHV-certificaat
staat in de lijst van geregistreerde certificaten in de Regeling Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, en is een van de geldige
EHBO-certificaten voor de gastouderopvang. Samen met deskundigen uit
het veld ontwikkelde NIBHV verder lesstof waarmee bhv’ers de speciale
methodiek aanleren die het geven van eerste hulp aan kinderen vereist.
In de whitepaper vind je meer cijfers en meer informatie over eerste hulp
aan kinderen en de wettelijke verplichtingen op dit vlak.
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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

Medewerker Veiligheid, Gemeente Bernheze
Handhaver / toezichthouder, Antea Group
Adviseur arbo & veiligheid, BK Ingenieurs
Stagiaire Veiligheid & Gezondheid, Antea Group
Adviseur Brandveiligheid, Sweco
Adviseur bedrijfsvoering cluster Veiligheid, Immigratie- en
Naturalisatiedienst

