
 
 

“Het opbouwen, verdiepen en verstevigen 
van langdurige en waarde creërende relaties 

met alumni en voor alumni” 
 
 

 
Doelstellingen: 
 

1. Het bij elkaar brengen van vakgenoten in een informele sfeer 
2. Kennis delen over het vak integrale veiligheid 
3. Het vakgebied verder professionaliseren 
4. Professionele mogelijkheden inzichtelijk maken en deze in het netwerk 

verspreiden 
 

 

 

 

 

 

 

                            

Stichting Alumni Integrale Veiligheid is als rechtspersoon geregistreerd bij de kamer van koophandel 
onder nummer: 27354647.   
 
 
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl  
mail@alumniintegraleveiligheid.nl  
Linkedin: Alumni Integrale Veiligheid 

http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
https://www.linkedin.com/groups?gid=1774288#!
https://twitter.com/Int_Veiligheid


 
 

Stichting Alumni Integrale 
Veiligheid 
 
Het landelijke alumni netwerk is een netwerk 
opgericht om IV’ers, IVK’ers en IVZ’ers in een 
informele setting samen te brengen om het 
nieuwe unieke werkveld te verkennen, te 
duiden en verder te professionaliseren. 
Deelname aan de stichting is gratis. 
 
Doelstellingen 
1. Het bij elkaar brengen van vakgenoten in 
een informele sfeer. Om dit te bereiken 
zijn de activiteiten die AIV initieert 
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. 
Het alumni netwerk streeft naar een 
vrijblijvend netwerk waar vanuit een prettige 
omgeving desgevraagd meer activiteiten 
kunnen worden ontplooid. 
 
2. Kennis over het vak integrale veiligheid 
delen. Integrale veiligheid is een breed 
vakgebied. Afgestudeerden komen op 
uiteenlopende posities binnen de 
maatschappij terecht, zowel bij publieke 
als private partijen, in de sociale, 
fysieke veiligheid, in binnen- en 
buitenland. Het ontsluiten van deze 
diversiteit aan kennis komt de kwaliteit 
van de IV(K/Z)’er ten goede. 
 
3. Het vakgebied verder professionaliseren. 
Hiervoor wil het AIV desgevraagd als 
klankbord of denktank fungeren voor 
opleidingen, expertisecentra, overheden 
en het bedrijfsleven. 
 
4. Professionele mogelijkheden inzichtelijk 
maken en deze in het netwerk verspreiden. 
Dit kunnen functies zijn maar ook stages of 
opdrachten.  
 
Partners 
Het netwerk heeft goede contacten met 
bedrijfsleven, overheid en hogescholen. Deze 
worden de ‘partners’ genoemd. Deze partners 

kunnen onder andere input leveren in de 
vorm van kennis en discussieonderwerpen. 
Daarnaast zijn zij op zoek naar goede, 
afgestudeerde hbo’ers met een 
veiligheidsachtergrond. Om een zo breed 
mogelijke groep bedrijven en overheden te 
bereiken is er niet alleen contact met 
individuele bedrijven nodig, maar ook met 
reeds bestaande netwerkorganisaties van 
security en safety professionals. 
 
Linkedin 
Om geen nieuwe netwerken naast al 
bestaande te bouwen is er voor gekozen om 
het netwerk te ontwikkelen via Linkedin. 
Hiervoor is een speciale Linkedin groep 
beschikbaar.  
 
Activiteiten 
AIV zal via de Linkedin groep haar doelgroep 
benaderen met interessante onderwerpen, 
discussies, functies, stages en mogelijke 
opdrachten. Van elke deelnemer wordt 
vanzelfsprekend een soortgelijke inbreng 
verwacht. Zonder inbreng vanuit de 
deelnemers zullen de doelstellingen van het 
netwerk nimmer worden behaald. AIV 
realiseert de volgende activiteiten: 
 
1. Maandelijkse nieuwsbrief 
2. Ongeveer 6 netwerkbijeenkomsten per jaar 
met diverse onderwerpen 
3. Meeloopdagen voor deelnemers 
 
Organisatie 
AIV kent een dagelijks bestuur met daar 
omheen diverse personen (deelnemers en/of 
partners) die per specifieke activiteit een 
bijdrage leveren. Hierbij geldt dat elke 
deelnemer voor diverse eigen activiteiten 
gebruik kan maken van het netwerk. Het is 
van toegevoegde waarde wanneer 
deelnemers naast de al bestaande activiteiten 
nieuwe activiteiten ontplooien.  
 
Het netwerk kent sponsoring vanuit haar 
partners.  


