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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 
 
 

 

Alkmaar – “Aanpak veiligheid in 
Alkmaar net als een voetbalelftal” 

Agenda 
 
18 en 19 juni 2013 
Cursus Wetgeving en Security,  
Utrecht 
 
18 en 19 juni 2013 
Congres Nationale Politie, Amersfoort 
 
26 september, 3 en 10 oktober, 7 en 
14 november 2013 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
3 en 4 oktober 2013 
Inzicht in Informatiebeveiliging, 
Utrecht 
 
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 
december 2013 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, 
Amersfoort 
 
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 
december 2013 
Opleiding Safety Manager,  
Amersfoort 
 
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 
10 april 2014 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 

Workshop Predictive profiling 
Wil je meer weten over predictive profiling, een nieuwe methode van het 
beveiligen van personen, gebouwen en objecten? Dan is dit je kans! 

 
Op woensdag 26 juni 2013 organiseert de stichting Alumni Integrale  
Veiligheid voor haar leden een (gratis) workshop over predictive profiling 
op de Haagse Hogeschool. De workshop wordt verzorgt door Marie Louise 
Ruij, adviseur bij Promundo,  oud studente Integrale Veiligheid aan de 
Hogeschool Utrecht en expert op het gebied van predictive profiling. 
Aansluitend aan de workshop vindt er een netwerkborrel plaats. Opgeven 
doe je door een e-mail te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 
Let op: vol = vol! 
 

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl    Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid   Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 

Publicatie: Je voelt je heel onveilig en heel alleen… 

 
In nogal wat gemeenten zijn er intimiderende jongeren en jonge mannen 
tegen wie de buurt niets durft te doen, maar waarvoor de overheid ook 
geen recept meer lijkt te hebben. Zij wanen zich onaantastbaar en zijn dat 
feitelijk ook. 
 
Lees hier het onderzoeksrapport ‘Je voelt je heel onveilig en heel alleen…’ 
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 Nieuws uit het land. 

Amsterdam  – 
“Geldtransporteur Brink's wil 
personeel bewapenen” 
Brink's Nederland heeft een 
vergunning aangevraagd om 
haar personeel in Nederland te 
kunnen bewapenen.  
Lees hier verder.  

Amsterdam – “Bijzondere 
leerstoel Publiek-Private 
Veiligheid” 
De veiligheidsbranche gaat in 
samenwerking met de Vrije 
Universiteit Amsterdam een 
bijzondere leerstoel instellen. 
Lees hier verder. 
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Ook partner worden? 
Neem  contact met ons op via: 
mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl    Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid    Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 

   Breons:mailmail@alumniintegraleveiligheid.nlinfo@hetveiligheidshuis.c 
 

Bijeenkomst Security & Legal  

 
Wil je meer weten over hoe de beveiliging geregeld is in het Holland 
Casino? Dan is dit je kans! 
Op donderdagavond 12 september 2013 organiseert de stichting Alumni 
Integrale Veiligheid voor haar leden een informatieve bijeenkomst in het 
Holland Casino in Breda. De avond start met een presentatie over Security 
& Legal en een rondleiding door het Holland Casino. Aansluitend vindt er 
een toernooi Amerikaans Roulette plaats onder het genot van een hapje en 
een drankje. Kortom het ideale avondje uit voor een veiligheidskundige! 
 
De arrangementsprijs voor  het eten, drinken en de waardechips voor de 
Amerikaans Roulette bedraagt € 20,- per persoon. Opgeven doe je door een 
e-mail te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 
Let op: er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar, meld je dus op tijd aan! 
 

Vacatures 

 
Adviseur Integrale Veiligheid, Continu Maastricht 
 
Fraud investigator, Fortress Group 
 
Projectcoördinator Veiligheid, Tauw 
 
Accountmanager Sprinkler, Fortress Group 

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/201215/geldtransporteur-brinks-wil-personeel-bewapenen
http://www.beveiligingswereld.nl/nieuws/1/4100-bijzondere_leerstoel_publiek_private_veiligheid
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://www.inholland.nl/
http://www.hhs.nl/
http://www.avans.nl/
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://www.thelittleranch.nl/Sint/envelop.jpg
http://www.securitas.com/nl
http://www.fortressgroup.nl/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://www.delfttoptech.nl/
http://www.ikkovertrefme.nl/
http://vacatures.trovit.nl/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.maastrichtvacaturebank.nl%252Fmaastricht-baan%252F438_4019_adviseur-integrale-veiligheid%252F/id_ad.1d1W1dI1_1J1a1M/type./what_d.integrale%20veiligheid/pos.2/org.1/pop.1/publisher_id./referer_id.1/t.1
http://www.fortressgroup.nl/vacature/103/Fraud_Investigator
http://www.werkenbijtauw.nl/vacature.php?id=416084
http://www.fortressgroup.nl/vacature/141/Account_Manager_Sprinkler

