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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 
 
5, 12 december 2013, 23 en 30 januari 
2014 
Opleiding bibob coördinator, 
Amersfoort 
 
10 december 2013 
Dag van het Veiligheidshuis, Eindhoven 
 
19 december 2013 
Bijeenkomst voorkomen van 
herhalingscriminaliteit,  
‘s-Hertogenbosch 
 
16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari 
2014 
Opleiding Integriteitscoördinator in het 
publieke domein, Utrecht 
 
21 januari 2014 
Workshop Regie moet je doen, Utrecht 
 
30 januari, 6, 13 februari, 13, 20 en 27 
maart 2014 
Opleiding Fire Safety Manager, 
Amersfoort 
 
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 
10 april 2014 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
 

Bijeenkomst Aanpak van 
georganiseerde misdaad 

 
Wil je meer weten over de aanpak van georganiseerde misdaad in 
Nederland? Dan is dit je kans! 
Op donderdagmiddag 27 februari 2014 organiseert de Stichting Alumni 
Integrale Veiligheid voor haar leden een (gratis) bijeenkomst over de 
aanpak van georganiseerde misdaad op het politiebureau te Oosterhout 
(naast Breda). De bijeenkomst wordt verzorgd door Ton Slingerland, 
projectleider bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, een 
samenwerkingsverband waar gemeenten, de provincie, het openbaar 
ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan 
de aanpak van georganiseerde misdaad. De bijeenkomst wordt afgesloten 
met een netwerkborrel in het gezellige centrum van Breda. 
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar 
mail@alumniintegaleveiligheid.nl 
 

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

Blog Bram de Bruijn:  
De bedreigingen en kansen van de trends Social 
Media, Mobile, Analytics en Cloud voor veiligheid  

 
‘Bring Your Own Device’ en ‘Het Nieuwe Werken’ weerspiegelen nieuwe 
trends op het gebied van arbeid en organisatie en worden gedreven door 
technologische vooruitgang. Ze zorgen voor niet eerder beschikbare 
mogelijkheden, maar ook voor een flinke uitdaging op het gebied van 
veiligheid. Lees de blog 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 
 

Terugblik bijeenkomst aanpak 
probleemwijk 

 
Op donderdagmiddag 21 november 2013 organiseerde de stichting Alumni 
Integrale Veiligheid voor haar leden een interessante bijeenkomst over de 
aanpak van een probleemwijk op de Hogeschool InHolland te Rotterdam. 
De bijeenkomst werd verzorgd door Marcel van der Ven, stadsmarinier bij 
de gemeente Rotterdam. De bijeenkomst werd afgesloten met een  
gezellige netwerkborrel. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.  
 

Vacatures 
 
Adviseur integrale veiligheid, Arcadis 
 
Business Developer, Securitas 
 
Onderzoeker, Onderzoeksraad voor Veiligheid  
 
Account Developer, Securitas 
 
Projectleider Externe Veiligheid, Peutz 
 
Hoofd Kwaliteit en Veiligheid, Zorggroep Tangenborgh 
 
 

Stichting AIV verwelkomt 1000ste 
deelnemer!  
Tineke Hakkert (oud student Integrale  
Veiligheid aan de Hogeschool van  
Utrecht en beleidsmedewerker Safety  
bij de Nederlandse Spoorwegen) is als  
1000ste deelnemer van de stichting AIV  
door het bestuur in het zonnetje gezet.  
Zij ontving een gratis opleidingsmodule  
Veiligheid naar keuze bij het  
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. 
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