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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 
 
3, 10, 17, 24, 31 maart en 1 april 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, 31 maart, 7, 21 april, 19, 26 mei en 
2 juni 2016 
Opleiding Procesveiligheid, Utrecht 
 
17, 24, 31 maart, 7, 14, 21, 28 en 29 
april 2016 
Opleiding Veiligheidscoördinator in het 
onderwijs, Utrecht 
 
7, 14 en 21 april 2016 
Cursus Omgang met verwarde 
personen, Utrecht 
 
1 april 2016 
Congres Agressie of veilig werken, 
Amsterdam 

Excursie Dräger en Trafieq 

 
Op vrijdag 8 april 2016 brengen we een bezoek aan Dräger gevestigd in 
Zoetermeer, een internationaal innovatief bedrijf en ontwikkelaar van 
apparatuur voor de industrie, zorg en hulpdiensten.  Op de excursie krijgen 
we een presentatie van Hans van Moolenbroek, coördinator van de Safety 
Academie van Dräger, over gasdetectie en adembescherming. Daarnaast zal 
Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq, een presentatie verzorgen over de 
gevaren van extreem middelengebruik (alcohol en drugs) op de werkvloer. 
Tijdens de excursie is er ook de mogelijkheid om apparatuur van Dräger te 
testen. Wil je hier ook bij zijn? Opgeven doe je door een email te sturen 
naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
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Bijeenkomst Burgemeesters over 
hun Nationale Politie 

 
Op vrijdagmiddag 17 mei 2016 organiseert de Radboud Universiteit 
Nijmegen, ondersteund door de stichting Alumni Integrale Veiligheid, een 
bijeenkomst over burgemeesters en de Nationale Politie. Bas van Stokkum, 
onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaat op deze 
bijeenkomst nader in op de uitkomsten van een onderzoek onder 
burgemeesters over de sturing van de Nationale Politie.  
Meer informatie over het programma en aanmelden vind je hier. 
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Agenda 
 
8 april 2016 
Excursie Dräger en Trafieq, 
Zoetermeer 
 
14 en 21 april 2016 
Basiscursus Externe Veiligheid, 
Utrecht 
 
28, 29 en 30 april 2016 
Internationale bootcamp, Eifel 
 
17 mei 2016 
Bijeenkomst burgemeesters over hun 
Nationale Politie, Nijmegen 
 
31 mei 2016 
Congres Radicalisering en terrorisme,  
Den Haag 
 
2, 9, 16, 23, 30 juni en 1 juli 2016 
Cursus Big Data in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 
14, 16, 21 en 23 juni 2016 
Cursus Brandveiligheid van 
gebouwen, Harderwijk 
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Internationale bootcamp 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 28, 29 en 30 april 2016 
een internationale Bootcamp in de Eifel in Duitsland. Tijdens deze 
uitdagende bootcamp ga je onder begeleiding van oud-mariniers tot het 
uiterste en leer jij je zelf kennen in buitengewone situaties. 
 
Meer informatie over de internationale bootcamp naar de Eifel vind je hier. 
 
 

Terugblik seminar Gemeenten en 
een ramp 

  
Op 19 februari 2016 organiseerde de Activiteitencommissie Integrale 
Veiligheid van de Hogeschool InHolland te Rotterdam in samenwerking met 
de stichting Alumni Integrale Veiligheid, het Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid en Van Aetsveld (beide partners van AIV) het seminar Gemeenten 
en een ramp. Op het seminar verzorgde o.a. Liesbeth Spies (burgemeester 
van de gemeente Alphen aan den Rijn) een presentatie over het 
Kraanongeval in Alphen aan den Rijn en Theo Weterings (burgemeester van 
de gemeente Haarlemmermeer) een presentatie over de vliegtuigramp met 
MH17. Het seminar werd bezocht door ruim 100 (oud)studenten Integrale 
Veiligheid en veiligheidsprofessionals en werd afgesloten met een gezellige 
borrel. Bekijk hier het fotoverslag van het seminar. 
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Terugblik internationale excursie 
Den Haag 

 
Het Centrum voor Studiereizen (een van de partners van de stichting AIV) 
organiseerde op 25 en 26 februari 2016 een internationale excursie naar 
Den Haag, waarbij een bezoek werd gebracht 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. Op de website www.centrumvoorstudiereizen.nl is een 
(foto)verslag van de excursie te vinden. 
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Stichting AIV verwelkomt partner! 

 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een partnerschap 
aangegaan met de Stichting Alumni Integrale Veiligheid. “We willen nog 
beter in contact komen met mensen die in het veiligheidsveld actief zijn,” 
zegt Patrick van den Brink, directeur van het CCV over de samenwerking. 
 
“De alumnivereniging Integrale Veiligheid biedt daar prima mogelijkheden 
voor,” gaat Van den Brink verder. Doel van de samenwerking is kennis 
delen over het vak van integrale veiligheid, het vakgebied verder 
professionaliseren en gebruik maken van elkaars netwerk. “Wij bereiken de 
veiligheidsprofessionals van de toekomst en versterken de 
alumnivereniging met ons netwerk en onze kennis. Dat vind ik een mooie 
win-win situatie.” 
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt continu aan 
een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor is het CCV op verschillende 
onderwerpen actief: van bedrijfsovervallen tot mensenhandel en van 
fraude tot uitgaansgeweld. Het CCV beheert ook een aantal effectieve 
instrumenten, zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen, Keurmerk Veilig 
Ondernemen, Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en Buurtbemiddeling. Het CCV 
werkt samen met diverse partners en maakt gebruik van nieuwe inzichten 
en technologieën. Het CCV werkt zowel voor publieke als private partijen. 
Kijk voor meer informatie over het CCV op www.hetccv.nl. 
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