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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 
 
 
 

     
     

Agenda 
 
4 oktober 2019 
Leerkring georganiseerde criminaliteit 
en ondermijning op vakantieparken 
Zuid-Nederland,  
Den Bosch 
 
4 oktober 2019 
Congres Eergerelateerd geweld, 
Den Bosch 
 
8 en 9 oktober 2019 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
15 oktober en 5 november 2019 
Training Casus- en procesregie, 
Amersfoort 
 
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 
6 november 2019 
Opleiding Arbeidshygiëne,  
Utrecht 
 
7 november 2019 
Risk & Resilience Festival,  
Enschede 
 
 
 
 
 

Congres Eergerelateerd geweld 
 

 
 
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.  
 

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

 

http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
https://hetccv.nl/agenda/agenda-detail/article/leerkring-georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning-op-vakantieparken-zuid-nederland/
https://hetccv.nl/agenda/agenda-detail/article/leerkring-georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning-op-vakantieparken-zuid-nederland/
https://hetccv.nl/agenda/agenda-detail/article/leerkring-georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning-op-vakantieparken-zuid-nederland/
https://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/veiligheid/evenementen/bijeenkomst-presentatie-congres/congres-de-voortdurende-actualiteit-van-eergerelateerd-geweld
https://www.sbo.nl/veiligheid/congres-radicalisering-terrorisme/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
https://www.sbo.nl/veiligheid/openbareorde/
https://www.sbo.nl/veiligheid/openbareorde/
https://www.phov.nl/opleiding/middelbare-arbeidshygiene/
https://www.utwente.nl/onderwijs/professional-learning-and-development/executive_opleidingen/master-risicomanagement/evenementen/risk-and-resilience-festival/
https://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/veiligheid/evenementen/bijeenkomst-presentatie-congres/congres-de-voortdurende-actualiteit-van-eergerelateerd-geweld
https://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/veiligheid/evenementen/bijeenkomst-presentatie-congres/congres-de-voortdurende-actualiteit-van-eergerelateerd-geweld
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdata.maglr.com%2F171%2Fissues%2F11242%2F163502%2Flarge.jpg%3Ft%3D1557730494&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjaarrapportev.avans.nl%2Fnl_NL%2F11242%2F163502&docid=okHIMk5FjLypiM&tbnid=JLrEUZNdJKJWFM%3A&vet=10ahUKEwiDobuD96TkAhVKNOwKHWqmAIYQMwhDKAEwAQ..i&w=960&h=540&itg=1&bih=753&biw=1600&q=expertisecentrum%20veiligheid%20avans%20hogeschool&ved=0ahUKEwiDobuD96TkAhVKNOwKHWqmAIYQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://www.thelittleranch.nl/Sint/envelop.jpg
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Training casus- en procesregie op 
zorg en veiligheid 

 
Als casus- en procesregisseur ben je de spin in het web en verbind je de 
verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een 
aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en criminaliteit. 
Hierbij moet je kunnen omgaan met complexe problematiek zoals die van 
mensen die afglijden door schuldenproblematiek of thuisloosheid, mensen 
met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen, mensen die betrokken zijn 
bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden. Steeds is er sprake van ernstige 
problematiek die vanuit één discipline niet kan worden opgelost. Het is 
daarom belangrijk dat je zicht krijgt op de - soms haast uitzichtloze - 
situaties waarin de betrokkenen zich bevinden en dat je daarvoor een 
passende aanpak biedt. Daarbij krijg je nogal eens te maken met verschil 
van inzicht bij verschillende betrokkenen vanuit gemeente, zorg en 
veiligheid. In dit spanningsveld moet je wegen vinden om te komen tot 
effectieve interventies en beheersbare situaties. Meer informatie over de 
training en deelname vind je hier.  
 
 
 
 Blog Prinsjesdag: plannen van de 
regering op veiligheid 

 
In een sterke rechtsstaat beschermt een betrouwbare overheid tegen 
criminaliteit, willekeur en machtsmisbruik. Mensen moeten zich veilig 
voelen in huis, op straat, op internet en ook ten opzichte van de overheid. 
Daarom investeert de regering in 2020 verder in de pijlers van die 
rechtsstaat: effectieve opsporing, ook over onze grenzen heen, een 
krachtige, onafhankelijke rechtspraak en goed functionerende justitiële 
instanties. In totaal komt er via het Regeerakkoord dit jaar 449 miljoen 
beschikbaar voor Justitie en Veiligheid. Lees hier verder. 
 

http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
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http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
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http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://www.thelittleranch.nl/Sint/envelop.jpg
https://blog.sbo.nl/veiligheid/vervolg-aanpak-personen-met-verward-gedrag/
http://hetveiligheidshuis.com/prinsjesdag-wat-zijn-de-plannen-van-de-regering-voor-een-vrije-veilige-en-rechtvaardige-samenleving/
https://blog.sbo.nl/veiligheid/prinsjesdag-wat-zijn-de-plannen-op-veiligheid-van-de-regering/
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Vacatures 
 

 
 
Accountmanager beveiliging, Trigion 
 
Juridisch beleidsmedewerker Integrale Veiligheid, gemeente Schouwen- 
Duivenland 
 
Projectleider veiligheid, Saxion Hogeschool 
 
Projectleider veiligheid, gemeente Amsterdam 
 
KAM adviseur, Waternet 
 
HSE Business Partner, Alliander 
 
Casusregisseur veiligheid en zorg, gemeente Amsterdam 
 
Salesmanager Integrale Veiligheid, Trigion 
 
Adviseur Integrale Veiligheid, Dunea 
 
Projectcoördinator Sociale Veiligheid, Gemeente Haarlem 
 
Kennismakelaar, Instituut Fysieke Veiligheid 
 
Adviseur Procesveiligheid, TCPM 
 
Adviseur Integrale Veiligheid, ICT 
 
Coördinator Kwaliteit en Veiligheid, Continue 
 
Adviseur Externe Veiligheid, Tauw 
 
Adviseur Machineveiligheid, TCPM 
 
Adviseur Industrielawaai, Cauberg Huygen 
 
 
 
 

https://www.werkenbijfacilicom.nl/vacatures/details/klantmanager-beveiliging/solliciteer/
https://unique.nl/solliciteren/juridisch-beleidsmedewerker-integrale-veiligheid-(v1902167)?jbid=indeed&utm_source=indeed&igbTracker=456789572
https://unique.nl/solliciteren/juridisch-beleidsmedewerker-integrale-veiligheid-(v1902167)?jbid=indeed&utm_source=indeed&igbTracker=456789572
https://www.saxion.nl/over-saxion/werken-bij/vacatures/projectleider-veiligheid-2372693?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/externe/@1152097/19090156/
https://www.waternet.nl/werken-bij/vacatures/kam-adviseur-veiligheid/
https://www.werkenbijalliander.com/vacatures/ryI1gW_PvI4p/hse-business-partner-liander-amsterdam?igbTracker=456788916
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/externe/@1145473/19060257/
https://www.werkenbijfacilicom.nl/vacatures/details/salesmanager-integrale-veiligheid/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://dunea.recruitee.com/o/procesmanager-adviseur-integrale-veiligheid?source=Indeed
https://www.haarlem.nl/vacatures-gemeente-haarlem/?vn=I.2019.00165
https://werkenbij.ifv.nl/Paginas/vacature.aspx?vacatureid=1063
https://www.tcpm.nl/vacatures/vacature/12050-junior-adviseur-procesveiligheid?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://ict.eu/nl/vacatures/adviseur-integrale-veiligheid/?loc=Breda&utm_source=indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=all_jobs
https://www.continu.nl/vacatures/bouwkunde/cooerdinator-kwaliteit-veiligheid-20180516-nlnh?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed_Bouwkunde
https://www.werkenbijtauw.nl/vacatures/1057794-adviseur-externe-veiligheid.html
https://www.tcpm.nl/vacatures/vacature/12053-junior-adviseur-machineveiligheid?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.tcpm.nl/vacatures/vacature/12053-junior-adviseur-machineveiligheid?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

