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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 
 
14, 16, 21 en 23 juni 2016 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Harderwijk 
 
18 juni 2016  
Excursie Nationaal Trainingscentrum, 
Vught 
 
1,2 en 3 september 2016 
Internationale ontwikkelingsreis, Eifel 
 
7, 8, 15, 22 en 23 september 2016 
Opleiding coördinator 
evenementenveiligheid, Amsterdam 
 
17 t/m 24 september 2016 
Wildernistocht door Lapland, Zweden 
 
29 september, 6, 13 oktober, 3, 10 en 
17 november 2016 
Opleiding Safety Manager,  
Amersfoort 
 
29 september, 6, 13 oktober, 3, 10, 17 
en 18 november 2016 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
20 en 21 oktober 2016 
Interationale excursie, Brussel 
 
 

Excursie Nationaal Trainingscentrum 

 
Op zaterdag 18 juni 2016 organiseert de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid in samenwerking met 2-Rescue een excursie op het Nationaal 
Trainingscentrum (NTC) op de Van Brederodekazerne in Vught, waar civiele 
en militaire hulpverleners trainen. De excursie bestaat uit een rondleiding in 
het Nationaal Traningscentrum en een waarheidsgetrouwe oefening waar je 
zelf aan deelneemt. Wil je hier ook bij zijn? Opgeven doe je door een email 
te sturen  naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
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Internationale ontwikkelingsreis in 
de Eifel 
Ben je op zoek naar een bijzondere ervaring, waarbij je tot het uiterste moet 
gaan om je doel te bereiken? Dan is dit echt iets voor jou. 

 
Het Centrum voor Studiereizen (partner van stichting AIV) organiseert in 
samenwerking met Special Forces in Business op 1, 2 en 3 september 2016 
een internationale ontwikkelingsreis in de Eifel in Duitsland. Tijdens deze 
uitdagende ontwikkelingsreis ga je onder begeleiding van oud-mariniers tot 
het uiterste en leer jij je zelf kennen in buitengewone situaties.  
Meer informatie over de internationale ontwikkelingsreis naar de Eifel vind 
je hier. 
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Internationale excursie Brussel 

 
Geinteresseerd in (contra)terrorisme in een internationaal perspectief? Dan 
is dit echt iets voor jou. Op 20 en 21 oktober 2016 organiseert het Centrum 
voor Studiereizen (partner van stichting AIV) een internationale excursie 
over radicalisering en (contra)terrorisme naar Brussel, waarbij o.a. een 
bezoek wordt gebracht aan de NAVO, het Europees Parlement, de Raad van 
Europa, de dienst voor Extern Optreden en het Parlementarium.  
Meer informatie over het programma van de internationale excursie en 
aanmelden vind je hier. 
 
 

Stichting AIV op de ERIC beurs 

 
Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de 
veiligheidssector? Op 2, 3 en 4 juni 2016 vindt op het vliegveld Twente de 
Internationale Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement en 
Crisisbeheersing plaats. De stichting AIV zal hier met een stand ook 
aanwezig zijn.  
Meer informatie het programma en aanmelden voor de beurs vind je hier. 
 

Stichting AIV verwelkomt nieuwe 
partner 

 
2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van 
hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie, is vanaf 2016 een 
van de nieuwe partners van de stichting AIV.   
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Wildernistocht door Zweeds Lapland 

 
Wil je terug naar de basis? Wil je buiten de paden gaan, en ook nog eens 
aan je conditie werken? Dan is dit iets voor jou! Het Centrum voor 
Studiereizen (partner van stichting AIV) organiseert samen met 
LonewolfAdventures een zevendaagse trektocht door de wildernis van 
Zweeds Lapland. Meer informatie over het programma van de 
wildernistoch en aanmelden vind je hier. 
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Terugblik bijeenkomst 
burgemeesters over nationale politie 

 
Op 27 mei 2016 organiseerde de Radboud Universiteit Nijmegen, 
ondersteund door de stichting AIV, een bijeenkomst over burgemeesters en 
de Nationale Politie. Bas van Stokkum, onderzoeker aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, ging tijdens deze bijeenkomst nader in op een 
onderzoek onder burgemeesters over de sturing van de Nationale Politie. 

Vacatures 

 
 
Adviseur Veiligheid & Gezondheid, Movares 
 
Stagiair(e) Integrale Veiligheid, Fruit Masters 
 
Technical Safety Engineer, Bavaria 
 
Stagiair(e) Integrale Veiligheid, ABB 
 
Adviseur Kwaliteit En Veiligheid, Alliander 
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