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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

Internationale excursie naar
Brussel is vol!

Agenda
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18
december 2014
Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid,
Utrecht
6, 13, 20, 27 november en 4 december
2014
Opleiding bibob coördinator, Utrecht
13, 20, 27 november, 4 en 11
december 2014
Opleiding Integriteitscoördinator in het
publieke domein, Utrecht
26 november 2014
Symposium veilige
werkomstandigheden, Utrecht

Op 27 en 28 november 2014 organiseert de stichting Alumni Integrale
Veiligheid een internationale excursie naar Brussel, waarin we ondermeer
een bezoek brengen aan het Europees Parlement, de Dienst voor
Brandbestrijding en Dringend Medische Hulp, de Verenigde Naties en het
Vlaams Parlement. De kosten voor deze excursie bedragen 175,- euro per
persoon. Dit is inclusief vervoer, diner en overnachting. Het volledige
programma van de internationale excursie in Brussel vind je hier.
Het is helaas niet meer mogelijk om je voor deze excursie aan te melden.
Was je te laat met aanmelden voor deze excursie? In de nieuwsbrief van
december 2014 plaatsen we een terugblik op deze excursie.

Terugblik excursie KLM

27 en 28 november 2014
Internatonale excursie AIV,
Brussel
27 november en 4 december 2014
Basiscursus BRZO/Externe Veiligheid,
Utrecht
6, 13, 20, 27 januari, 3 en 10 februari
2015
Opleiding Safety Manager, Amersfoort

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Op donderdag 16 oktober 2014 organiseerde de stichting Alumni Integrale
Veiligheid voor haar deelnemers een excursie bij de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij in Amsterdam. Op deze dag kregen de deelnemers van
Mariska de Gooijer, IV-alumnus en veiligheidsadviseur bij KLM, een kijkje
achter de schermen in de hangar waar het onderhoud van de vliegtuigen
plaatsvindt. Bekijk hier het fotoverslag van de excursie.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Vooraankondiging symposium
Een 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 Een
grensoverschrijdende (bestuurlijke) aanpak van Georganiseerde
Criminaliteit. In november 2014 volgt meer informatie over het programma
en de wijze van aanmelding voor het symposium.

Stichting AIV verwelkomt nieuwe
partner!

PIT is een interactieve veiligheidsexpositie waar veiligheidsprofessionals
met elkaar en met het brede publiek de dialoog aan kunnen gaan over
actuele en maatschappelijk relevante thema’s rond veiligheid.
Ook partner worden?
Neem contact met ons op via: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Symposium PHOV

Onze partner stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (die AIV
mede mogelijk maakt) organiseert op woensdagmiddag 26 november 2014
ter ere van haar 25 jarig jubileum een symposium over veilige en gezonde
werkomstandigheden. Het symposium vindt plaats in het Media Plaza in
Utrecht. Meer informatie over het programma en de sprekers van dit
symposium is te vinden op de website www.phov-symposium.nl.

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
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