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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

Terugblik excursie Amsterdam
Arena

Agenda
16, 18, 23 en 25 september 2014
Cursus Brandveiligheid van gebouwen,
Arnhem
19 september 2014
Excursie Urenco,
Almelo
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18
december 2014
Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid,
Utrecht
6, 13, 20, 27 november en 4 december
2014
Opleiding bibob coördinator,
Utrecht
13, 20, 27 november, 4 en 11
december 2014
Opleiding Integriteitscoördinator in het
publieke domein,
Utrecht
6, 13, 20, 27 januari, 3 en 10 februari
2015
Opleiding Safety Manager,
Amersfoort

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Op vrijdag 6 juni 2014 organiseerde de Stichting Alumni Integrale Veiligheid
een drukbezochte excursie bij de Amsterdam Arena. De eerste presentatie
werd verzorgd door Joris de Lange, security manager bij de voetbalclub
Ajax, over de aanpak van supportersgeweld in de Amsterdam Arena. Hierna
volgde, onder leiding van Lieselot van Teeffelen, een rondleiding door de
Amsterdam Arena waarin ondermeer een bezoek werd gebracht aan het
commandocentrum waar alle camerabeelden binnen komen en van waaruit
de security medewerkers worden aangestuurd tijdens een voetbalwedstrijd
of een ander evenement. De tweede presentatie werd verzorgd door
Vincent van Leeuwen, coördinator Crowd Services bij de Amsterdam Arena,
over het in goede banen leiden van de bezoekersstromen voorafgaand,
tijdens en na afloop van een evenement in de Amsterdam Arena. Tot slot
werd de excursie afgesloten met een gezellige netwerkborrel.
Lees hier het verslag van de excursie.

AIV lanceert promotiefilm!

De stichting Alumni Integrale Veiligheid heeft een flitsende promotiefilm
gelanceerd om haar activiteiten onder de aandacht te brengen bij
studenten en alumni Integrale Veiligheid.
Bekijk hier de promotiefilm van stichting AIV.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Excursie Urenco

Op vrijdagmiddag 19 september 2014 organiseert de Stichting Alumni
Integrale Veiligheid voor haar leden een (gratis) excursie bij Urenco in
Almelo, een fabriek voor de productie van verrijkt uranium voor
kerncentrales over de hele wereld. Op deze dag krijg je een kijkje achter de
schermen in deze zwaar beveiligde fabriek.
Wil je er ook bij zijn? Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

Terugblik Veiligheidsoperatie
Nuclear Security Summit 2014

De Hogeschool Utrecht organiseerde in samenwerking met de Stichting
Alumni Integrale Veiligheid op vrijdag 13 juni 2014 een drukbezocht
symposium over de Nuclear Security Summit 2014. Uit heel Nederland
reisden studenten, alumni en collega’s uit de beroepspraktijk af naar
Utrecht om het symposium bij te wonen.
Het symposium werd vakkundig geleid door Menno van Duin, lector
Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie
en lector Regie van veiligheid bij de Hogeschool Utrecht.
De eerste presentatie werd verzorgd door Cor Visser, adjunct directeur bij
de Nationale Politie eenheid Den Haag, over de inzet van de politie tijdens
de Nuclear Security Summit 2014. Vervolgens werd de tweede presentatie
verzorgd door Michael Kowalski, verbonden aan de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid en in die hoedanigheid betrokken bij de
organisatie van de veiligheidsoperatie rond de Nuclear Security Summit
2014. Het symposium werd afgesloten met een debat en een gezellige
netwerkborrel. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.
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