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Beste veiligheidskundige

Crisis Experience

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
11, 13, 18, 20 juni 2019
Cursus Brandveiligheid van gebouwen,
Harderwijk
20 en 21 juni 2019
Smart City Event, Den Haag

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.

25 juni 2019
ASIS Security Management Congres,
Veenendaal
28 juni 2019
Crisis Experience, Amersfoort
4, 26 september, 3 en 10 oktober
2019
Opleiding coördinator evenementenveiligheid, Utrecht
12, 19, 26 september, 3, 10, 11
oktober 2019
Opleiding Information Security Officer,
Utrecht
27 juni 2019
Congres Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid,
Utrecht

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.

26 september, 3, 10, 31 oktober, 7 en
14 november 2019
Opleiding Safety Manager, Utrecht

Meld je hier aan voor de Crisis Experience.
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Terugblik Cyber Security Event 2019

Op donderdagmiddag 9 mei 2019 vond het Cyber Security Event plaats bij
Hogeschool Inholland te Rotterdam. Het Cyber Security Event werd
georganiseerd door de Stichting Alumni Integrale Veiligheid in
samenwerking met Fox IT en Hogeschool Inholland.

Het Cyber Security Event werd geopend door Joep Kaiser, projectmanager
bij Fox IT en voorzitter van de stichting Alumni Integrale Veiligheid.
Vervolgens gaf Erik de Jong, Chief Research Officer bij Fox IT, een boeiende
presentatie over het huidige dreigingsbeeld en alle fasen van een cyber
aanval. Cyber Security Expert Sanne Maasakkers verzorgde vervolgens een
interactieve table top onder alle aanwezigen. Tot slot werd er een
live hackdemo gegeven door Sanne Maasakkers en Daniella de Nijs (tevens
4e jaars IVK student). De bijeenkomst werd zoals altijd afgesloten met een
gezellige netwerkborrel.
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Congres CCV

Samenwerken aan een veilig en leefbaar Nederland. In 2019 doet het CCV
(partner van AIV) dat al 15 jaar. Het CCV sinds 2004 uitgegroeid van pionier
tot onmisbare samenwerkingspartner op het gebied van
criminaliteitspreventie en veiligheid. En dat willen ze in de toekomst op
volle kracht blijven doen. Samen met jou. Want veiligheid maken we
samen. Daarom nodigt het CCV je graag uit voor haar landelijke congres op
27 juni 2019. Meld je hier (gratis) aan het voor het CCV congres.

Smart City Event 2019

Op 21 juni 2019 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
(partner van AIV) de negende editie van het Smart City Event 2019 in het
Zuiderstrandtheater in Den Haag. Hier komen experts werkzaam bij de
overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap uit de hele wereld samen om
kennis en ervaringen uit te wisselen over innovatieve technologische
oplossingen voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken in steden. Het
afgelopen jaar waren er 900 deelnemers uit 50 verschillende landen op het
event aanwezig. Meer informatie over het programma en sprekers vind je
op www.smartcityevent.com.
AIV heeft een aantal (gratis) deelnamekaarten tot haar beschikking voor het
Smart City Event 2019. Mocht je hiervoor in aanmerking willen komen dan
kun je dat kenbaar maken door een email te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

