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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 
 
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 
 
22 januari 2015 
HRO conferentie Veerkracht door 
samenwerking, 
Deventer 
 
5, 12 februari 5, 12 en 19 maart 2015 
Cursus Big Data in het 
veiligheidsdomein,  
Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Een veilig en gelukkig nieuwjaar! 

 
Beste AIV’er 
 
Wij kijken terug op een geslaagd 2014. Allereerst hebben we het afgelopen 
jaar onze eerste internationale excursie georganiseerd. Daarnaast kijken we 
ook terug op vele andere geslaagde bijeenkomsten, excursies en 
meeloopdagen (een overzicht van het afgelopen jaar vind je hier). Tot slot 
hebben we een klankbordgroep in het leven geroepen die ons gevraagd en 
ongevraagd van ideeën en advies gaat voorzien in 2015 (meer informatie 
over de klankbordgroep vind je hier). 
 
Onze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de medewerking van 
onze partners en deelnemers. Via deze weg willen wij graag iedereen 
bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar! Met jullie hulp willen wij het 
succes van het afgelopen jaar graag evenaren of overtreffen in 2015. 
 
Een veilig en gelukkig nieuwjaar namens het bestuur van AIV! 
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Agenda 
 
6 februari 2015 
Bijeenkomst Crisisbeheersing en 
rampenbestrijding,  
Deventer 
 
5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april 2015 
Cursus Wet- en regelgeving in 
Openbare Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 
20 maart 2015 
Bijeenkomst Gemeenten en 
veiligheid, 
Nijmegen  
 
2, 9, 16, 23 en 30 april 2015 
Opleiding risicomanager,  
Amersfoort 
 
2, 9, 16, 23, 30 april en 21 mei 2015 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
georganiseerde misdaad,  
Utrecht 
 
16, 23 en 30 april 2015 
Cursus Crisisbeheersing en 
rampenbestrijding,  
Rotterdam 
 
19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 
Cursus Projectmanagement in het 
veiligheidsdomein, 
Amersfoort 
 
16, 18, 23 en 25 juni 2015 
Cursus Brandveiligheid van 
gebouwen,  
Amersfoort 
 
4, 11, 18, 25 juni, 3, 10, 17 en 24 
september 2015 
Leergang Criminaliteits- en 
veiligheidsbeleid,  
Utrecht 
 
2 en 3 juli 2015 
Internationale excursie AIV, 
Den Haag 
 
9, 10, 17, 24 en 25 september 2015 
Opleiding coördinator 
evenementenveiligheid, 
Amsterdam 
 
 
 
 
 
 

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

Symposium 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 
grensoverschrijdende (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. 
Wil je ook deelnemen aan dit symposium? Meld je dan hier aan. 

 

Stichting AIV verwelkomt nieuwe 
partner! 

 
De Saxion Hogeschool, waar de opleiding Integrale Veiligheidskunde wordt 
verzorgt, is vanaf 2015 een van de nieuwe partners van de stichting Alumni 
Integrale Veiligheid. 
 
Ook partner worden?  
Neem contact met ons op via: mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
 

Conferentie Veerkracht door Samenwerking 

 
Onze partners Saxion Hogeschool en de Haagse Hogeschool (die AIV mede 
mogelijk maken) organiseren op donderdag 22 januari 2015 een conferentie 
over veerkracht door samenwerking. 
Wil je ook deelnemen aan dit symposium? Meld je dan hier aan. 
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Vooraankondiging bijeenkomst 
gemeenten en veiligheid 

 
Op vrijdagmiddag 20 maart 2015 organiseert de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen een 
bijeenkomst over gemeenten en veiligheid. In februari 2015 volgt meer 
informatie over het programma en de wijze van aanmelding voor de 
bijeenkomst. 
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Terugblik meeloopdag 

In gesprek met Tom Koek 

 
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 Tom Koek  (alumni Integrale Veiligheid aan de 
Haagse 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 ze op vrijdag 21 
november 2014 naar een excursie die werd georganiseerd in de wijk de 
Leidsche Rijn in Utrecht. Lees hier verder. 

Vooraankondiging Internationale 
excursie naar Den Haag 

 
Vanwege het grote succes van de internationale excursie naar Brussel 
organiseert de stichting Alumni Integrale Veiligheid op 2 en 3 juli 2015 
een tweede internationale excursie naar Den Haag. In februari 2015 volgt 
meer informatie over het programma van de excursie. Houd onze website 
en nieuwsbrief dus goed in de gaten! 
 
 

http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Verslag-meeloopdag-Tom-Koek.pdf

