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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 
12 september 2013 
Bijeenkomst Security & Legal Holland 
Casino, Breda 
 
26 september, 3 en 10 oktober, 7 en 14 
november 2013 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
3 en 4 oktober 2013 
Cursus Inzicht in Informatiebeveiliging, 
Utrecht 
 
17 oktober 2013 
Netwerkbijeenkomst Bits of Freedom, ‘s-
Hertogenbosch 
 
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 
december 2013 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Amersfoort 
 
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 
december 2013 
Opleiding Safety Manager, Amersfoort 
 
16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari 2014 
Opleiding Integriteitscoördinator in het 
publieke domein, Utrecht 
 
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 10 
april 2014 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
 

Netwerkbijeenkomst Bits of 
Freedom 

 
Op 17 oktober 2013 organiseert Stichting Alumni Integrale Veiligheid  
(AIV) een netwerkbijeenkomst met Bits of Freedom bij Avans in Den  
Bosch, waarin we worden bijgepraat over de stand van zaken van onze  
digitale burgerrechten. Bits of Freedom komt op voor digitale  
burgerrechten en een open internet. De organisatie streeft naar een  
internet dat open is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal 
kan delen en waar privé-communicatie, privé blijft (Zie www.bof.nl).  
Ton Siedsma, Jurist en Onderzoeker bij Bits of Freedom, zal ons  
een interactieve workshop geven over privacy, verschillende  
online gevaren en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Hij  
zal ons ook een aantal praktische tips geven over hoe wij onszelf  
op het internet beter kunnen beschermen tegen  
afluisterpraktijken van hackers, concurrenten of boosaardige exen.  
Kortom: een niet te missen kans! Meld je aan via 
mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl    Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid   Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 

Vacatures 
 
 
Manager IT Security, Fortress Group 
 
Projectadviseur Integrale Veiligheid, Tracé 
 
Fraud investigator, Fortress Group 
 
Docent Fysieke Veiligheid, Hogeschool Utrecht 
 
Accountmanager Sprinkler, Fortress Group 
 
IT Security Officer, CZ 
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Partners 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl    Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid    Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 

   Breons:mailmail@alumniintegraleveiligheid.nlinfo@hetveiligheidshuis.c 
 

Bijeenkomst Security & Legal  

 
Wil je meer weten over hoe de beveiliging geregeld is in het Holland 
Casino? Dan is dit je kans!  
Op donderdagavond 12 september 2013 organiseert de stichting 
Alumni Integrale Veiligheid voor haar leden een informatieve 
bijeenkomst in het Holland Casino in Breda. De avond start met een 
presentatie over Security & Legal en een rondleiding door het Holland 
Casino. Aansluitend vindt er een toernooi Amerikaans Roulette plaats 
onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom het ideale 
avondje uit voor een veiligheidskundige! 
De arrangementsprijs voor het eten, drinken en de waardechips voor de 
Amerikaans Roulette bedraagt € 20,- per persoon. Opgeven doe je door 
een e-mail te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
Let op: er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar! 
 

Workshop stadsmarinier 
Wil je meer weten over het werk van een stadsmarinier en de aanpak 
van probleemwijken? Dan is dit je kans! 

 
Op donderdagmiddag 21 november 2013 organiseert de stichting 
Alumni Integrale Veiligheid voor haar leden een (gratis) workshop over 
de aanpak van een probleemwijk op de Hogeschool InHolland te 
Rotterdam. De workshop wordt verzorgd door Marcel van de Ven, 
stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam. Aansluitend aan de 
workshop vindt er een netwerkborrel plaats. Opgeven doe je door een 
e-mail te sturen naar mail@alumniintegaleveiligheid.nl 
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