Nieuwsbrief • April 2019

Beste veiligheidskundige

Cyber Security Event

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
18 april 2019
Opleiding HVK, Utrecht
9 mei 2019
Cyber Security Event, Rotterdam
9 en 10 mei 2019
Conferentie Tijd voor digitale
Veiligheid, Leeuwarden
23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2019
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
4, 11, 18 en 25 en 26 juni 2019
Opleiding procesregisseur personen
met verward gedrag, Utrecht

Vraag jij je wel eens af hoe makkelijk het is om een organisatie binnen te
dringen? Of hoe het aanvalspatroon van een hacker eruit ziet? Heb je wel
eens gehoord van de Cyber Kill Chain?
Kom dan op 9 mei in de middag om 13.00 uur naar Inholland te Rotterdam.
Alumni Integrale Veiligheid organiseert dan in samenwerking met Fox IT &
Inholland het Cyber Security Event. Het Cyber Security Event wordt
geopend door Joep Kaiser, projectmanager bij Fox IT en voorzitter van de
stichting Alumni Integrale Veiligheid. Vervolgens zal Erik de Jong, Chief
Research Officer bij Fox IT, je informeren over het huidige dreigingsbeeld en
je meenemen langs alle fasen van een cyber aanval. Cyber Security Expert
Sanne Maasakkers zal een interactieve table top onder alle aanwezigen
verzorgen. Tot slot zal er een live hackdemo worden gegeven door Sanne
Maasakkers en Daniella de Nijs (tevens 4e jaars IVK student). De
bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.
Meld je via deze link aan voor het Cyber Security Event
https://cybersecurity09052019.eventbrite.nl

11, 13, 18, 20 juni 2019
Cursus Brandveiligheid van gebouwen,
Harderwijk
20 en 21 juni 2019
Smart City Event, Den Haag
25 juni 2019
ASIS Security Management Congres,
Veenendaal
24 en 25 oktober 2019
Internationale excursie Ondermijning
& Georganiseerde Criminaliteit,
Antwerpen

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Oriënteer je je op een baan in het cyber security domein? Heb je al IT
kennis op zak? Meld je dan aan voor de FoxIT Inhousedag: Kom er achter
wat bij jou past!
https://www.fox-it.com/nl/werken-bij-fox-it/technische-studenten/
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Partners

Internationale excursie Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit in Antwerpen

Op 25 en 25 oktober 2019 organiseert het Centrum voor Studiereizen in
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid een
internationale excursie over ondermijning en georganiseerde criminaliteit
in Antwerpen waarbij ondermeer een bezoek wordt gebracht aan de Haven
van Antwerpen. Meer informatie over het programma en deelname aan de
excursie vind je hier.

Conferentie Tijd voor digitale veiligheid

De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de
Politieacademie bestaat 10 jaar en dat willen ze samen met u vieren. Op 9
en 10 mei 2019 organiseren ze daarom een congres over digitale veiligheid
in een veranderende wereld.

Enkele wervende sprekers uit de wetenschap, van de politie en het OM
blikken terug op wat we de afgelopen jaren hebben geleerd over online
dader- en slachtofferschap, online relletjes en de meer serieuze online
dreigingen. Maar we kijken vooral vooruit op basis van praktijkgericht
onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Want er is nog veel terrein te
winnen. Hoe kunnen overheden, bedrijven en burgers zich verder
mobiliseren tegen cybercrime? Wat is nodig om ons digitaal weerbaarder
te maken en wie is waarvoor verantwoordelijk? Beide dagen kijken we
samen naar antwoorden en oplossingen. Meer informatie over het
programma en sprekers van de conferentie vind je hier
https://cybersciencecenter.nl/conferentie-mei-2019/
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Congres Avans in blauw

Het lectoraat Integrale Veiligheid van het Expertisecentrum Veiligheid van
de Avans Hogeschool organiseert op 25 april 2019 een congres waarin het
werk van frontlijnwerkers centraal staat. Aan de hand van voorbeelden uit
de politiepraktijk worden de positie en het handelen van professionals in
de frontlijn besproken. Wijkagenten laveren als geen ander tussen wat de
samenleving van hen verlangt en dat wat vanuit wet- en regelgeving
mogelijk is. Dat stelt hen regelmatig voor professionele en ethische
dilemma's. Het congres vindt plaats in de Avans Hogeschool
(Onderwijsboulevard 215) te ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over het
programma, sprekers en deelname aan het congres vind je hier.

Vacatures

Hogere veiligheidskundige, REEF
Junior Adviseur Tunnelveiligheid, NedMobiel
Adviseur Integrale Veiligheid, RWS Midden-Nederland
Adviseur spoorwegveiligheid, Arcadis
Adviseur multidisciplinair opleiden, trainen & oefenen, Brandweer
Amsterdam-Amstelland
Adviseur externe veiligheid, Tauw
Inspecteur integrale beveiliging, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Projectmedewerker/Analist Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam

