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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 
 
 

 

Alkmaar – “Aanpak veiligheid in 
Alkmaar net als een voetbalelftal” 

Agenda 
 

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 

 

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 
 

28 juni 2019 
Crisis Experience, Amersfoort 
 

24 en 25 oktober 2019 
Internationale excursie Ondermijning 
& Georganiseerde Criminaliteit, 
Antwerpen 

Cyber Security Event  

 
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 

  
 
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/  

 
 
 Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
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Crisis Experience 

 
Altijd al meer willen weten over crisismanagement? Hoe je je het beste 
kunt voorbereiden op een crisissituatie en hoe je tijdens de crisis moet 
handelen? En welke competenties hiervoor nodig zijn? Of wil je meer 
weten wat je als organisatie nu al kan en moet doen om een crisis te 
overleven? Dan is dit iets voor jou. 
 
Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 organiseert Crisicom in samenwerking met 
AIV de Crisis Experience. Je bent welkom vanaf 14.00 uur op het kantoor 
van Crisicom in Amersfoort (Algolweg 7). De bijeenkomst wordt afgesloten 
met een borrel op locatie. 
 
Tijdens deze hands-on middag zullen professionals van Crisicom je 
bijpraten over de laatste trends, praktische voorbeelden en tips & tricks. 
Crisicom leidt op, traint en oefent vanuit de overtuiging ‘Ervaren is beleven, 
doen is eigen maken’. Stel dat jou of jouw organisatie iets overkomt. Wat 
zou jij dan willen dat er gebeurt? Die vraag is het uitgangspunt en het 
antwoord is een handelend optreden, snel en adequaat. Geen seconde te 
verliezen. 
 
Meld je hier aan voor de Crisis Experience. 
 

 

 

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. 
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De bhv’er: onmisbaar op élke werkvloer 

 
De Nederlandse werkvloer is relatief veilig. Maar áls er iets gebeurt, is het 
een geruststellende gedachte dat je kunt terugvallen op mensen die weten 
wat ze doen. Vanuit die gedachte lanceert NIBHV de campagne ‘Ik werk 
veilig voor jou’. Met deze campagne wil NIBHV werkgevers en werknemers 
bewust maken van het belang van een goede bedrijfshulpverlening. Want 
juist de bhv’er kan in die eerste, zo belangrijke minuten na een calamiteit 
of ongeval het verschil kunnen maken tussen leven en dood. 
 
Ben jij een bhv'er of hebben jullie een bhv'er die op een positieve manier in 
beeld moet komen? En is jullie doel om een veilige werkvloer te 
stimuleren? Meld je dan aan om mee te doen met de 'Ik werk veilig voor 
jou' campagne. Meer informatie over de campagne vind je hier. 
 

Vacatures 

 
 
Medewerker Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Zevenaar 
 
Operational Compliance & Sustainability Coordinator / KAM Coördinator, 
DPD 
 
Directeur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Amsterdam 
 
Adviseur Integrale Veiligheid, Hogeschool Rotterdam 
 
Medewerker Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Epe 
 
Adviseur Crisisbeheersing en veiligheid, Gemeente Delft 
 
Informatieanalist Veiligheid, Gemeente Eindhoven 
 
Adviseur externe veiligheid, Tauw 
 
 
 

https://www.nibhv.nl/bhv-onmisbaar-op-elke-werkvloer/
https://www.werkeningelderland.nl/vacature/medewerker-openbare-orde-en-veiligheid-2/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.dpd.com/nl/business_customers/over_dpd/werken_bij_dpd/teaser_container_werken_bij_dpd/vacatures/vacatures/operational_compliance_sustainability_coordinator_kam_cooerdinator
https://www.dpd.com/nl/business_customers/over_dpd/werken_bij_dpd/teaser_container_werken_bij_dpd/vacatures/vacatures/operational_compliance_sustainability_coordinator_kam_cooerdinator
https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/vacatures/directeur-openbare-orde-en-veiligheid-bij-de-gemeente-amsterdam
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/werken-bij-hr/vacature-overzicht/vd/adviseur-integrale-veiligheid-10-fte/136482/
https://www.werkeningelderland.nl/vacature/medewerker-openbare-orde-en-veiligheid-oov-4/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.werkenvoordelft.nl/vacatures/details/adviseur-crisisbeheersing-en-veiligheid-36-uur/
https://www.tangram-tis.nl/10537/Vacatures/10537-02S0001HLP/Vacature-Informatieanalist-Veiligheid?location=1&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#top
https://www.werkenbijtauw.nl/vacatures/1030795-adviseur-externe-veiligheid.html

