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Beste veiligheidskundige

PGM Open Event 2020

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
16, 23 en 30 januari 2020
Cursus Aanpak woonoverlast, Utrecht
23 januari 2020
Bijeenkomst leer de strafrechtketen
kennen, Utrecht
13 februari 2020
PGM Open Event 2020,
10 maart en 7 april 2019
Training casus- en procesregie op zorg
en veiligheid, Utrecht
12, 19 en 26 maart 2020
Cursus Coördineren BRZO binnen
bedrijven, Breukelen

PGM Open Event is hét event over programmamanagement in Nederland.
Het volgende PGM Open Event vindt plaats op 6 februari 2020 en heeft als
thema ‘Als de spanning oploopt.
Programma’s zijn per definitie spanningsvolle ondernemingen. Spanningen
horen erbij, expliciet en impliciet. Het gaat ergens om. Het vraagt dat je de
goede balans weet te vinden, met paradoxen om kan gaan, op zoek gaat
naar het ‘juiste midden’. Bijvoorbeeld tussen lange termijn effecten en
korte termijn resultaten, tussen leren en realiseren, tussen (politieke)
opportuniteit en (ambtelijke) rationaliteit, tussen ambitie en realiteit,
tussen ontwikkelen en uitvoeren, etc.

2, 9 en 16 april 2020
Opleiding Beleidskader woonwagenen standplaatsenbeleid, Utrecht
9 april en 16 april 2020
Basiscursus BRZO/Externe Veiligheid,
Breukelen
14, 23 april en 12 mei 2020
Cursus huisvesting arbeidsmigranten,
Den Haag
12, 19, 26 mei en 2, 9, 16, 23, 30 juni
2020
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Hoe ga jij om met deze spanningsvelden? Hoe creëer je de optimale
spanningsboog en vind je de balans die werkbaar en productief is? Hoe ga
je ermee om als de spanning niet meer ‘gewoon’ en vanzelfsprekend is, als
er onbalans ontstaat en het niet meer werkbaar is? Als de spanning te groot
wordt, binnen het programma, tussen het programma en de staande
organisatie(s), of in relatie met de omgeving. Op het PGM Open Event 2020
staan dit soort vragen centraal.
Meer informatie over het programma, de sprekers en deelname aan het
PGM Open Event 2020 vind je hier.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

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.

Op 10 maart en 7 april 2020 vindt de training casus- en procesregie op zorg
en veiligheid plaats. Tijdens deze training leer je hoe je de samenwerking
tussen zorg- en veiligheidspartners organiseert en regisseert rondom een
concrete casus waarbij sprake is van meervoudige complexe problematiek.
Meer informatie over de training en deelname vind je hier.

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Vacatures

Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Haarlem
Manager Integrale Veiligheid, ROC Amsterdam
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Steenbergen
Adviseur Integrale Veiligheid, Witteveen + Bos
Adviseur Integrale Veiligheid, Royal Haskoning DHV
Projectmanager Integrale Veiligheid, Universiteit Delft
Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Gennep
Coördinator Veiligheid, GGNET
Adviseur Aanpak mensenhandel, gemeente Amsterdam

Een veilig en gelukkig nieuwjaar!

Wij kijken terug op een geslaagd 2019. Dit was natuurlijk niet mogelijk
geweest zonder de medewerking van onze partners en deelnemers. Via
deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor hun inzet het afgelopen
jaar! Met jullie hulp willen wij het succes van het afgelopen jaar graag
evenaren of overtreffen in 2020.
Een veilig en gelukkig nieuwjaar!
Het bestuur van AIV

