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Beste veiligheidskundige

Video 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
4, 26 september, 3 en 10 oktober
2019
Opleiding coördinator evenementenveiligheid, Utrecht
12, 19 en 26 september 2019
Cursus Coördineren BRZO binnen
bedrijven, Breukelen
12, 19, 26 september, 3, 10, 11
oktober 2019
Opleiding Information Security Officer,
Utrecht

Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 organiseerde Crisicom in samenwerking met
AIV de Crisis Experience. Tijdens deze hands-on middag werden de
deelnemers bijgepraat door medewerkers van Crisicom over de laatste
trends, praktische voorbeelden en tips & tricks. Daarnaast moesten de
deelnemers ook zelf aan de slag. Van een mediaoptreden bij een calamiteit
tot het blussen van een brand. Aan het eind van de middag vond er nog een
gezellige netwerkborrel plaats. Bekijk hier de video van de crisis experience.

18 en 19 september 2019
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit, Tilburg
26 september 2019
Bijeenkomst prostitutiebeleid, Utrecht
26 september, 3, 10, 31 oktober, 7 en
14 november 2019
Opleiding Safety Manager, Utrecht
8 en 9 oktober 2019
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
10 oktober 2019
Bijeenkomst veilig uitgaan, Hilversum

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

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.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

NIBHV publiceert wegwijzer BHV

Op maandag 8 juli 2019 heeft minister-president Rutte in het Torentje een
delegatie bedrijfshulpverleners ontvangen. Daarbij ontving de premier uit
handen van Koos Pulleman, directeur van het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening (partner van AIV), het eerste exemplaar van
Wegwijzer BHV. Het bevat twintig jaar NIBHV-kennis op het gebied van
bedrijfshulpverlening.
In Nederland hebben werkgevers de zorgplicht een veilige werkomgeving
voor werknemers te creëren en de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners
speelt hier een cruciale rol in. NIBHV-directeur Koos Pulleman: “Dagelijks
staan er zo’n 500.000 getrainde bedrijfshulpverleners klaar om directe
ondersteuning te bieden wanneer er zich een onverhoopte situatie op het
werk voordoet. Op de ruim anderhalf miljoen bedrijven die ons land telt is
dit een schitterende verhouding, maar het is onze vurige wens om het
aantal bhv’ers in Nederland in de komende periode uit te breiden.”
Pulleman vervolgt: “Met Wegwijzer BHV willen we onze vertaling van
wetgeving, kennis en ervaring delen die we in de afgelopen twee decennia
hebben opgebouwd. Hoeveel bedrijfshulpverleners heb je nodig in je
organisatie, met welke materialen kunnen zij hun taken uitvoeren en hoe
kun je andere medewerkers laten meehelpen in geval van een incident: het
is slechts een greep uit de talloze vragen die wij in dit document
beantwoorden.”
Wegwijzer BHV telt ruim 60 pagina’s aan informatie is vanaf heden digitaal
beschikbaar via www.nibhv.nl. Via de site is Wegwijzer BHV ook als boekje
te bestellen.
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Partners

Vacatures

Adviseur veiligheid district midden Nederland zuid, Rijkswaterstaat
Midden-Nederland
Adviseur veiligheid, gemeente Maastricht
Adviseur integrale beveiliging en privacybescherming, ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
Specialist veiligheid, gemeente Tilburg
Adviseur Kwaliteit en Veiligheid, Reade
Adviseur ondermijning, gemeente Lingerwaard
KAM adviseur, stichting Waternet

Fijne zomervakantie!

Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid wenst iedereen een
fijne zomervakantie! Daarnaast kijken we ook terug op een geslaagd
voorjaar 2019 met veel interessante bijeenkomsten en workshops. We zien
je ook graag terug bij een van onze activiteiten in het najaar van 2019!

