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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

Whitepaper Bedrijfsbranden in NL

Agenda
12 december 2019
Seminar Veilige gemeente, Den Haag
16, 23 en 30 januari 2020
Cursus Aanpak woonoverlast, Utrecht
10 maart en 7 april 2019
Training casus- en procesregie op zorg
en veiligheid, Utrecht

Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden
plaats. Die veroorzaken een flinke schade en leiden niet zelden tot een
faillissement. Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard
belangrijk om te investeren in een goede brandbestrijding. Wat zijn de
belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden? En: wat kun je doen om brand
te voorkomen? NIBHB (partner van AIV) schreef hierover een whitepaper.

12, 19 en 26 maart 2020
Cursus Coördineren BRZO binnen
bedrijven, Breukelen
Datum in overleg
Masterclass brandveiligheid voor
bedrijven
2, 9 en 16 april 2020
Opleiding Nieuw beleidskader
woonwagen- en standplaatsenbeleid,
Utrecht
9 april en 16 april 2020
Basiscursus BRZO/Externe Veiligheid,
Breukelen
12, 19, 26 mei en 2, 9, 16, 23, 30 juni
2020
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
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Terugblik Risk & Resilience Festival

We leven in een tijd waarin steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en de
welvaartgroei op harmonieuze wijze in balans dienen te zijn. Voornoemde
is mede ingegeven door klimatologische veranderingen, technologische
ontwikkelingen en de steeds verdergaande globalisering.
Op 7 november 2019 vond het Risk & Resilience Festival plaats op de
Universiteit Twente met ruim 600 deelnemers waar RONT Management
Consultants samen met de gemeente Den Haag een sessie verzorgde over
Risk & Resilience en wat nu echt werkt.

Op het Risk & Resilience Festival kwamen experts werkzaam bij de
overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samen om opgedane kennis
en ervaringen uit te wisselen over resilience. Uit de veelheid aan
invalshoeken, oplossingen en instrumenten die aandacht kregen tijdens dit
Risk & Resilience Festival kwam één belangrijke vraag altijd naar boven:
HOE DAN? Hoe krijgt een organisatie het voor elkaar een juiste afweging te
maken in de aanpak ván risico’s en het weerbaar maken tégen risico’s.
In onze sessie namen we de deelnemers mee in de succesfactoren in
aanpak en uitvoering van hun Risk & Resilience strategie én een praktische
manier hóe verantwoording af te leggen over de resultaten daarvan. Doen
wat echt werkt vraagt onder andere om kennis van instrumenten en
inzichten, om een helder beeld van de context waarin de organisatie zich
begeeft, en bovenal het juist beleggen van de verantwoordelijkheid om
resultaten te behalen op alle inspanningen die in het kader van Risk &
Resilience zijn uitgevoerd. Lees hier de uitgebreide terugblik op het festival.
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Vacatures

Adviseur Integrale Veiligheid, Royal Haskoning DHV
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, HLTsamen
Stagiair Integrale Veiligheid, Bosch
Medewerker Arbo, Veiligheid en Milieu, VDL
Medewerker, Veilig Thuis
Medewerker, Crisis Interventie Team
KAM adviseur, Waternet
Coördinerend beleidsadviseur, ministerie Justitie en Veiligheid
Health & Safety Manager, Ziggo Dome
Crisismanager, Rijkswaterstaat

Boek Emergency Response Officer

Het NIBHV heeft het boek Emergency Respons Officer uitgebracht.

