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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 december 2015 
Masterclass Risicomanagement, ‘s-
Hertogenbosch 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4, 18 februari, 3 
en 4 maart 2016 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4 en 18 februari 
2016 
Opleiding Fire Safety Manager, 
Harderwjk 
 
14, 21, 28 januari, 4, 18 en 19 februari 
2016 
Cursus Big Data in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 
14, 21 en 28 januari 2016 
Cursus Veilige opvang vluchtelingen, 
Utrecht 
 
21 januari 2016 
Symposium grensoverschrijdende 
georganiseerde criminaliteit, Breda 
 
29 januari 2016 
Netwerkbijeenkomst Integrale 
Veiligheid bij ABM AMRO, Amsterdam 
 

 Masterclass Risicomanagement 

 
Waar leer je meer over risicomanagement dan op een recordexpeditie in 
het poolgebied? Yuri Klaver (avonturier van beroep) vertelt op de 
masterclass Risicomanagement op 18 december 2015 op de Avans 
Hogeschool te ’s-Hertogenbosch over zijn recordexpeditie om als eerste 
mens ooit op eigen kracht het gehele poolgebied over te steken. Een barre 
tocht van 7.000 kilometer door een van de grootste wildernissen op aarde. 
Bekijk hier de video van zijn expeditie. 
 
Wil je meer horen over de recordexpeditie van Yuri Klaver en de risico’s die 
deze tocht met zich mee bracht? Meld je dan aan voor deze masterclass 
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 
 

Internationale excursie Den Haag 

 
Ben je geïnteresseerd in internationale veiligheidsvraagstukken? Dan is dit 
iets voor jou! Het Centrum voor Studiereizen (een van de partners van de 
stichting Alumni Integrale Veiligheid) organiseert op 25 en 26 februari 2016 
een tweede internationale excursie naar Den Haag met een compleet 
vernieuwd programma, waarbij we een bezoek brengen aan The Hague 
Centre for Strategic Studies, het Institute for Financial Crime, de Atlantische 
Commissie, het Huis van Europa, TNO, The Hague Security Delta en het 
Innovation Quarter. 
Voor AIV-ers geldt een korting van 10% op de deelnemersprijs. De AIV-ers 
die gebruik willen maken van de kortingsactie voor deelname aan de 
internationale excursie naar Den Haag dienen bij hun aanmelding de code 
AIV te vermelden. 
Meer informatie over het programma van de internationale excursie naar 
Den Haag is te vinden op de website www.centrumvoorstudiereizen.nl.  
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Agenda 
 
2, 16 februari, 8 en 15 maart 2016 
Cursus Projectmanagement in het 
veiligheidsdomein, Amersfoort 
 
4, 18 februari, 10, 17, 24 en 31 maart 
2016 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
georganiseerde misdaad, Utrecht 
 
25 en 26 februari 2016 
Internationale excursie, Den Haag 
 
3, 10, 17, 24 en 31 maart 2016 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering en terrorisme,  
Den Haag 
 
10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 
2016 
Cursus Wet- en regelgeving in 
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
10, 17, 24, 25 en 31 maart 2016 
Opleiding Overlastcoördinator, 
Utrecht 
 
17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2016 
Cursus Sociale media in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 
31 mei 2016 
Congres Radicalisering en terrorisme,  
Den Haag 

 

Partners 
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Symposium grensoverschrijdende 
georganiseerde criminaliteit 

 
Op donderdagmiddag 21 januari 2016 organiseert de Avans Hogeschool in 
samenwerking met het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (partner 
van AIV) en de stichting Alumni Integrale Veiligheid het symposium Publiek-
private samenwerking bij de aanpak van grensoverschrijdende 
georganiseerde criminaliteit. Het symposium vindt plaats op de Avans 
Hogeschool in Breda. Op het symposium komen diverse sprekers afkomstig 
van Europol en het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel aan het 
woord over de grensoverschrijdende aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. Bekijk hier het programma van het symposium en meld je aan. 
 
 
 

Stichting AIV verwelkomt nieuwe 
partner! 

 
Mijn Veiligheidskundige (www.mijnveiligheidskundige.nl) is vanaf 2015 een 
van de nieuwe partners van de stichting Alumni Integrale Veiligheid. 
Mijn Veiligheidskundige is een jong en dynamisch bedrijf, opgericht door 
AIV-ers, dat zich bezig houdt met advieswerk aan bedrijven en overheden 
als het gaat om multidisciplinaire veiligheidsvraagstukken die integraal 
aangepakt moeten worden. 
 
Ook partner worden? Neem dan contact met ons op door een e-mail te 
sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
 

 
 
 

Panel SYSQA 

 
SYSQA, specialist in ICT kwaliteits- en risicomanagement wil zich in de 
toekomst mogelijk gaan versterken met integraal veiligheidskundigen. 
Daarom organiseert SYSQA met ondersteuning van de stichting AIV een 
paneldiscussie op The Hague Security Delta Campus over het toekomstig 
functieprofiel van de te werven integraal veiligheidskundige.  
Meer informatie over deelname aan de paneldiscussie vind je hier. 
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Netwerkbijeenkomst Integrale 
Veiligheid bij ABN AMRO 

 
Wil jij weten wat crisismanagement binnen een internationale bank omvat 
en waarom integrale veiligheid een belangrijk onderdeel is in de huidige 
bedrijfsvoering? 
Op 29 januari 2016 organiseert de stichting Alumni Integrale Veiligheid een 
netwerkbijeenkomst bij ABN AMRO waar John Forcelledo en Marc van 
Doorenmaalen, van de afdeling Corporate Information Security Office, een 
bijdrage verzorgen over integrale veiligheid bij ABN AMRO. 
Wil je hier ook bij zijn? Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar 
mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Vacatures 

 
 
Security Coördinator, Trigion 
 
Stagiaire veiligheidszaken, NEC 
 

Adviseur veiligheid, gemeente Amsterdam 

 
 

 

Terugblik workshop Ondernemerschap, 
personal branding & recruiting 

 
Op 13 november 2015 organiseerde de stichting Alumni Integrale Veiligheid 
de workshop Ondernemerschap, personal branding & recruiting waarbij 
jonge alumni Integrale Veiligheid werden voorbereid op de toekomst en een 
mogelijke functie bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer. 
Bekijk hier het (foto)verslag van de workshop. 
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