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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 april 2014 
Excursie Veiligheidsregio Limburg-
Noord, Venlo 
 
8, 15, 22 mei, 19 en 26 juni 2014 
Opleiding Risicomanager, 
Amersfoort 
 
8, 15, 22 mei, 19, 26 en 27 juni 2014 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Nieuwegein 
 
16 mei 2014 
Excursie Probleemwijk, Rotterdam 
 
20 mei 2014 
Bijeenkomst Woonoverlast, Utrecht 
 
6 juni 2014 
Excursie Amsterdam Arena, 
Amsterdam 
 
17 en 18 juni 2014 
Cursus Wetgeving & Security, 
Utrecht 
 
16, 18, 23 en 25 september 2014 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Arnhem 
 
 

Excursie Veiligheidsregio Limburg 
Noord 

 
Op vrijdag 18 april 2014 biedt Veiligheidsregio Limburg-Noord (Venlo) 
AIV'ers een kijkje achter de schermen!  
Als IV(K)’er heb je vast weleens van veiligheidsregio’s gehoord en weet je 
dat verschillende organisaties, zoals de brandweer en de GHOR, er 
samenwerken. Maar wat zijn veiligheidsregio’s precies en wat doen ze? 
Daarover kom je meer te weten op 18 april.  
Wat kun je verwachten van deze bijeenkomst? Na de inloop (van 12.30 - 
13.00 uur) beginnen we met een uitleg over de organisatie. Daarna 
behandelt Peter Bloemers, specialist operationele voorbereiding en IV-
alumnus, een casus over multidisciplinaire voorbereiding. Ook zal een 
presentatie worden gegeven over de toekomst van de brandweer. Een 
netwerkborrel, vanaf 16.00 uur, sluit de middag bij de veiligheidsregio af.  
Er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar. Dus wees er snel bij! Opgeven doe je 
door een e-mail te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Vacatures 

 
 
Projectadviseur integrale veiligheid, Tracé 
 
Branch Manager, Securitas 
 
Adviseur Brandveiligheid, Nivel 
 
Coördinator Training 
 
Servicedesk Medewerker, Securitas 
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Excursie Amsterdam Arena 

 
Wil je meer weten over het beveiligen van evenementen in een 
voetbalstadion? Dan is dit je kans! 
Op vrijdag 6 juni 2014 organiseert de Stichting Alumni Integrale Veiligheid 
voor haar leden een (gratis) excursie bij de Amsterdam Arena. Deze 
excursie wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. 
 
Zorg dat je er ook bij bent en meld je nu aan! 
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar 
mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 

Excursie probleemwijk Rotterdam 

 
Op vrijdagmiddag 16 mei 2014 organiseert de Stichting Alumni Integrale 
Veiligheid voor haar leden een (gratis) excursie in een probleemwijk in 
Rotterdam. De excursie wordt verzorgd door Marcel van de Ven, 
stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam.  De excursie wordt afgesloten 
met een netwerkborrel.  
Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen is het helaas niet meer 
mogelijk om je voor deze excursie aan te melden. 
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