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Beste veiligheidskundige

Congres Eergerelateerd geweld

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, 10 oktober 2019
Opleiding coördinator evenementenveiligheid, Utrecht
12, 19 en 26 september 2019
Cursus Coördineren BRZO binnen
bedrijven, Breukelen

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van dwang,
psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het gaat daarbij
om geweld dat wordt toegepast om te voorkomen dat een lid van de
familie gedrag vertoont dat de familie-eer in de gemeenschap kan schaden.
Of om geweld tegen de (vermeende) eerschender om de geschonden
familie-eer te herstellen. Voor eermoord gebruikt men vaak de term
‘eerwraak’. Eergerelateerd geweld lijkt in haar uitingsvormen op andere
vormen van ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ als huiselijk geweld en
kindermishandeling. Er zijn echter een aantal verschillen, waardoor een
specifieke aanpak noodzakelijk is.

12, 19, 26 september, 3, 10, 11
oktober 2019
Opleiding Information Security Officer,
Utrecht
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
4 oktober 2019
Congres Eergerelateerd geweld,
Den Bosch

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Geweld uit naam van de familie-eer. Daarover gaat het congres dat het
Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool (partner van AIV) op
2 oktober 2019 organiseert, voor en door ervaren professionals. Al 10 jaar
werken verschillende partijen samen om deze vorm van geweld te
bestrijden. De ervaringen met deze aanpak en de actuele ontwikkelingen
over dit onderwerp, staan centraal tijdens dit congres.
Meer informatie over het programma, sprekers en aanmelden voor het
congres vind je hier.
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Partners

Themabijeenkomst prostitutiebeleid

De Rijksoverheid neemt maatregelen zodat prostituees hun beroep veilig
en gezond kunnen uitoefenen. En om de branche nog beter te reguleren
zodat misstanden zo min mogelijk voorkomen. Gedwongen prostitutie
komt nog steeds voor. Soms worden vrouwen onder valse voorwendselen
naar Nederland gelokt en gedwongen om als prostituee te werken. In
andere gevallen weten vrouwen dat ze in de prostitutie gaan werken. Maar
eenmaal in Nederland worden ze uitgebuit.

Je hebt als gemeente een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de
branche en misstanden aan te pakken: het prostitutiebeleid. Zo kan een
goed doordacht vergunningensysteem onderscheid maken tussen bonafide
en malafide ondernemers. Ook kun je als gemeente vergunningen
intrekken van ondernemers die zich schuldig maken aan strafbare feiten of
die zich niet aan de voorwaarden houden.

Op 26 september 2019 organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (partner van AIV) de themabijeenkomst
prostitutiebeleid. Tijdens deze bijeenkomst wordt je bijgepraat over de
Wet regulering sekswerk en het regionaal uitstapprogramma voor
prostituees.
Meer informatie over het programma, sprekers en aanmelden vind je hier.
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Partners

Vacatures

Medewerker Veiligheid, Ministerie van Defensie
Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Mook en
Middelaar
Medewerker Veiligheid, Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst
Communicatiemedewerker, Instituut Fysieke Veiligheid
Projectcoördinator Sociale Veiligheid, Gemeente Haarlem
Kennismakelaar, Instituut Fysieke Veiligheid
Onderzoeker, Veilig Thuis
Adviseur implementatie NEN-ISO 41001, Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Adviseur Procesveiligheid, TCPM
Adviseur Integrale Veiligheid, ICT
Projectleider Integrale Veiligheid, Rijkswaterstaat
Onderzoeker, Veilig Thuis
Coördinator Kwaliteit en Veiligheid, Continue
Adviseur Externe Veiligheid, Tauw
Adviseur Machineveiligheid, TCPM
Adviseur Industrielawaai, Cauberg Huygen
Regiomanager dienstverlening Rijksbeveiligingsorganisatie, ministerie van
Binnenlandse Zaken
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente SittardGeleen

