
Nieuwsbrief • December 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
6, 13, 20, 27 januari, 3 en 10 februari 
2015 
Opleiding Safety Manager, Amersfoort 
 
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 
en 6 maart 2015 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
8 januari 2015 
Opleiding Specialisatie HVK, Utrecht 
 
22 januari 2015 
Symposium Grensoverschrijdende 
(bestuurlijke) aanpak van 
georganiseerde criminaliteit, Breda 
 
6 februari 2015 
Bijeenkomst Crisisbeheersing en 
rampenbestrijding, Deventer 
 
2, 9, 16, 23 en 30 april 2015 
Opleiding risicomanager, Amersfoort 
 
16, 23 en 30 april 2015 
Cursus Crisisbeheersing en 
rampenbestrijding, Rotterdam 
 
16, 18, 23 en 25 juni 2015 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Amersfoort 
 
 
 

Bijeenkomst crisisbeheersing en 
rampenbestrijding 

 
Op vrijdagmiddag 6 februari 2015 organiseert de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid in samenwerking met de Saxion Hogeschool in Deventer een 
bijeenkomst over crisisbeheersing en rampenbestrijding. We zijn trots dat 
we voor deze bijeenkomst een topspreker kunnen aankondigen: de 
presentatie op deze bijeenkomst wordt verzorgd door Jan Mans, voormalig 
burgemeester van de gemeente Enschede ten tijde van de vuurwerkramp. 
 
Zorg dat je er bij bent! Meld je alvast aan om er zeker van te zijn dat je de 
indrukwekkende presentatie van Jan Mans niet mist. Opgeven doe je door 
een e-mail te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl.  
 

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

Terugblik excursie naar Brussel 

 
Op 27 en 28 november 2014 organiseerde de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid een internationale excursie naar Brussel, waarbij we met de 
deelnemers een bezoek brachten aan de Europese Commissie, de Verenigde 
Naties, het Vlaams Parlement, de Nederlandse Ambassade en het Europees 
Parlement. Daarnaast werd er ook een bezoek gebracht aan het gezellige 
nachtleven van Brussel. Bekijk hier het fotoverslag van de excursie. 
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Klankbordgroep 

De stichting Alumni Integrale Veiligheid heeft een klankbordgroep 
(bestaande uit studenten en alumni Integrale Veiligheid) in het leven 
geroepen die de stichting gevraagd en ongevraagd van ideeën en advies 
gaat voorzien over haar activiteiten. De klankbordgroep bestaat uit Mariska 
de Gooijer, Frank van Es, Dirk Noordegraaf, Jordan van den Akker en Klaas 
Litjens. 
Op vrijdag 19 december 2014 komt de klankbordgroep voor de eerste keer 
bij elkaar. Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid wenst de 
klankbordgroepleden veel succes en vooral plezier toe! 

Symposium  
Een grensoverschrijdende (bestuurlijke) 
aanpak van georganiseerde criminaliteit 

 
Op donderdagmiddag 22 januari 2015 organiseert de Avans Hogeschool 
met haar Vlaamse en Nederlandse netwerkpartners en ondersteunt door 
de stichting Alumni Integrale Veiligheid het symposium Een 
grensoverschrijdende (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. 
Wil je ook deelnemen aan dit symposium? Meld je dan hier aan. 
 

Terugblik meeloopdag 
In gesprek met Lucienda Biesheuvel 

 
De stichting Alumni Integrale Veiligheid organiseert meeloopdagen waarin 
veiligheidskundigen een werkdag met een ander kunnen meelopen om op 
die manier hun blik op het terrein van veiligheid te kunnen verbreden. 
Recent was het de beurt aan Lucienda Biesheuvel (alumni Integrale 
Veiligheid aan de Saxion Hogeschool en deelnemer van de stichting AIV) die 
een dag meeliep met Frank van Summeren (congres- en opleidingsmanager 
Veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid). Samen gingen 
zij op vrijdag 14 november 2014 naar een excursie die werd georganiseerd 
in de Pompekliniek (TBS instelling) in Nijmegen. Lees hier verder. 
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