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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 
 

5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 
december 2015 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
5, 12, 19, 26 november en 3 december 
2015 
Opleiding bibob coördinator, Utrecht 
 
11 november 2015 
Symposium Crisisbeheersing binnen 
onderwijsinstellingen, Den Haag 
 
12, 19, 26 november, 3 en 10 
december 2015 
Opleiding Integriteitscoördinator in het 
publieke domein, Utrecht 
 
13 november 2015  
AIV Workshop Ondernemerschap, 
personal branding en recruiting, 
Utrecht 
 
17, 24 november, 1, 8, 15 en 16 
december 2015 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 
26 november en 3 december 2015 
Basiscursus Externe Veiligheid, Utrecht 
 
 
 
 
 
 

 Workshop Ondernemerschap, 
personal branding & recruiting 

 
Op 13 november 2015 organiseert de stichting Alumni Integrale Veiligheid 
de workshop Ondernemerschap, personal branding & recruiting. Deze 
workshop bereidt jonge alumni Integrale Veiligheid voor op de toekomst en 
een mogelijke functie bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer. Op 
de workshop wordt een presentatie verzorgd door Jordan van den Akker en 
Dion Gudden (beide alumni Integrale Veiligheid en oprichters van Mijn 
Veiligheidskundige), Bram de Bruijn (ondernemer bij Solid Projects & 
Business en business consultant bij Dalsegno organisatie advies) en Richard 
Knol (recruiter bij Fortress). 
Wil je er ook bij zijn? Meld je dan op tijd aan, want er is maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. 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 
 

Internationale excursie Berlijn 

 
Het Centrum voor Studiereizen (een van de partners van de stichting AIV) 
organiseert op 2, 3 en 4 december 2015 een internationale excursie naar 
Berlijn, waarbij we een bezoek brengen aan het voormalig 
concentratiekamp Sachsenhausen, de Fernsehturm, de Nederlandse 
Ambassade, de Rijksdag, ondergrondse bunkers uit de Tweede 
Wereldoorlog, de voormalige Stasi gevangenis Gedenkstätte 
Hohenschönhausen en het voormalig Olympisch dorp dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog dienst heeft gedaan als basis van het Russische leger. 
Voor AIV-ers geldt een korting van 10% op de deelnemersprijs. Meer 
informatie over het programma van de internationale excursie naar Berlijn 
is te vinden op de website www.centrumvoorstudiereizen.nl  
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Agenda 
 
1, 8, 9, 15 en 17 december 2015 
Blended learning traject 
Tunnelveiligheid, Utrecht 
 
2, 3 en 4 december 2015 
Internationale excursie Berlijn 
 
1, 8 en 15 december 2015 
Opleiding coördinator 
evenementenveiligheid, Gorinchem 
 
1, 8 en 15 december 2015 
Cursus Toezicht en handhaving op 
asbest, Utrecht 
 
4 januari 2016 
Specialisatie HVK opleiding, Utrecht 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4, 18 februari, 3 
en 4 maart 2016 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4 en 18 februari 
2016 
Opleiding Fire Safety Manager, 
Harderwjk 
 
14, 21, 28 januari, 4, 18 en 19 
februari 2016 
Cursus Big Data in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 
14, 21 en 28 januari 2016 
Cursus Veilige opvang vluchtelingen, 
Utrecht 
 
21, 28 januari, 4 en 18 februari 2016 
Leertraject Regisseur in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
 

Partners 
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Terugblik 112 vakdagen met seminar 
Samenwerken aan veiligheid 

Op 
8, 9 en 10 september 2015 vonden in de Evenementenhal in Gorinchem de 
112 vakdagen plaats, een hoogstaand kennis- en netwerkplatform waar 
enkele duizenden veiligheidsfunctionarissen samenkwamen. De stichting 
Alumni Integrale Veiligheid was hier ook aanwezig met een stand. Tijdens 
de 112 vakdagen vond tevens het 3-daagse seminar Samenwerken aan 
veiligheid plaats met op 8 september het thema Evenementenveiligheid, op 
9 september het thema Openbare Orde & Veiligheid en op 10 september 
het thema Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.  
Bekijk hier het (foto)verslag en de video van de 112 vakdagen en het 
seminar Samenwerken aan veiligheid. 
 
 

Stichting AIV verwelkomt nieuwe 
partner! 

 
Het Centrum voor Studiereizen (www.centrumvoorstudiereizen.nl) is vanaf 
2015 een van de nieuwe partners van de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid. Het CVS organiseert studiereizen (ondermeer op het terrein van 
veiligheid) naar verschillende bestemmingen in met name Europa. Het CVS 
is een initiatief van Bram de Bruijn, Frank van Summeren en Klaas Litjens 
(alle drie alumnus Integrale Veiligheid). 
Ook partner worden? Neem contact mail@alumniintegraleveiligheid.nl.  
 
 
 
 
 

 
 

Vacatures 

 
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Haarlemmermeer 

Stagiaire Integrale Veiligheid – Amsterdam RAI 

Veiligheidskundige – BAM 

Business Developer - Securitas 
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Blog Prinsjesdag: plannen van de 
regering op veiligheid 

 
Wat zijn de belangrijkste plannen van de regering op het terrein van 
veiligheid het komende jaar? Lees de blog hier verder. 
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Klankbordgroep AIV verwelkomt 
nieuw lid 

 
De klankbordgroep, die de stichting Alumni Integrale Veiligheid gevraagd en 
ongevraagd van advies voorziet, heeft zich versterkt met Mitchel de Jager. 
Mitchel is student Integrale Veiligheid aan de Hogeschool InHolland en vice 
voorzitter van de activiteitencommissie Integrale Veiligheid. Wij wensen 
Mitchel veel succes en vooral veel plezier toe in de klankbordgroep!  

 

 

Van Aetsveld verlengt 
samenwerking met stichting AIV 

 
Van Aetsveld, een toonaangevend interim en adviesbureau op het terrein 
van veiligheid heeft de samenwerking met de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid met een jaar verlengd.  
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