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Menno van Duin is thans lector crisisbeheersing bij het IFV, bijzonder lector (Regie van veiligheid) bij
de Hogeschool Utrecht en hij maakt deel uit van LokaleZaken. Van Duin werkte ruim twintig jaar,
vanaf het eerste uur, bij het COT. Van Duin is in 1992 gepromoveerd op het proefschrift Van Rampen
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