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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 
 
8, 15, 22 mei, 19 en 26 juni 2014 
Opleiding Risicomanager, 
Amersfoort 
 
8, 15, 22 mei, 19, 26 en 27 juni 2014 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Nieuwegein 
 
20 mei 2014 
Bijeenkomst Woonoverlast, Utrecht 
 
6 juni 2014 
Excursie Amsterdam Arena, 
Amsterdam 
 
17 en 18 juni 2014 
Cursus Wetgeving & Security, 
Utrecht 
 
16, 18, 23 en 25 september 2014 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Arnhem 
 
2 en 3 oktober 2014 
Cursus Inzicht in Informatiebeveiliging, 
Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 januari, 3 en 10 februari 
2015 
Opleiding Safety Manager, 
Amersfoort 

Excursie Amsterdam Arena 

 
Wil je meer weten over het beveiligen van evenementen in een 
voetbalstadion? Dan is dit je kans! 
Op vrijdag 6 juni 2014 organiseert de Stichting Alumni Integrale Veiligheid 
voor haar leden een (gratis) excursie bij de Amsterdam Arena. Deze 
excursie wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. 
 
Zorg dat je er ook bij bent en meld je nu aan! 
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar 
mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Vacatures 

 
 
Adviseur veiligheid en risicomanagement, RPS 
 
Fraude Expert Cybercrime, Fortress 
 
Manager Proces & Implementation, Securitas 
 
Fraud Investigator, Fortress 
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Terugblik excursie Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

 
Op vrijdagmiddag 18 april 2014 organiseerde de Stichting Alumni Integrale 
Veiligheid een drukbezochte excursie over crisisbeheersing en 
rampenbestrijding in de Veiligheidsregio Limburg Noord te Venlo. De 
excursie werd geleid door IV-alumnus Peter Bloemers die de aanwezige 
leden enthousiast vertelde over zijn werkzaamheden als specialist 
operationele voorbereiding bij de Veiligheidsregio . De excursie werd  
geheel volgens traditie afgesloten met een gezellige netwerkborrel.  
Lees hier het verslag van de bijeenkomst. 
 

Stichting AIV verwelkomt nieuwe  
partner!  

 
 
Van Aetsveld, een interim en adviesbureau gespecialiseerd in  
samenwerking en innovatie in het veiligheidsdomein, is vanaf 2014 een van 
de nieuwe partners van de stichting Alumni Integrale  
Veiligheid.  Meer informatie over Van Aetsveld vind je hier.

 
Ook partner worden?  
Neem contact met ons op via: mail@alumniintegraleveiligheid.nl  
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