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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 
 
7, 8, 15, 22 en 23 september 2016 
Opleiding coördinator 
evenementenveiligheid, Amsterdam 
 
22, 29 september, 6 oktober, 3, 17, 24 
november, 1 en 8 december 2016 
Opleiding Procesveiligheid, Utrecht 
 
29 september, 6, 13 oktober, 3, 10 en 
17 november 2016 
Opleiding Safety Manager,  
Amersfoort 
 
29 september, 6, 13 oktober, 3, 10, 17 
en 18 november 2016 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
27 en 28 oktober 2016 
Interationale excursie 
Contraterrorisme, Brussel 
 
3, 10, 17, 24 november, 1, 8 en 15 
december 2016 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
10 november 2016 
Masterclass BRZO voor bedrijfsleiding, 
Utrecht 
 
 

Internationale excursie Brussel 
radicalisering en (contra)terrorisme 

 
Geinteresseerd in (contra)terrorisme in een internationaal perspectief? Dan 
is dit echt iets voor jou. Op 27 en 28 oktober 2016 organiseert het Centrum 
voor Studiereizen (partner van stichting AIV) een internationale excursie 
over radicalisering en (contra)terrorisme naar Brussel, waarbij o.a. een 
bezoek wordt gebracht aan de NAVO, het Europees Parlement, de Raad van 
Europa, de dienst voor Extern Optreden en het Parlementarium.  
Meer informatie over het programma van de internationale excursie en 
aanmelden vind je hier. 
 

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

Terugblik zomerborrel AIV en NVVK 

 
Op 5 augustus 2016 organiseerden de Stichting Alumni Integrale Veiligheid 
en de vereniging Young-NVVK de jaarlijkse zomerborrel. Hét evenement om 
te netwerken met (young) professionals en partners werkzaam in het 
veiligheidsdomein. Op de zomerborrel werd er een presentatie verzorgd 
door Ron Massink van de Technische Universiteit Delft over 
bedrijfscontinuiteit en werd er gezamenlijk nagedacht over de ontwikkeling 
van veiligheid als communityconcept. 
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Vacatures 

 
 
Coördinator Integrale Veiligheid, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
 
Projectleider Events, Security Management Group 
 
Senior adviseur bureau Beveiligingsautoriteit, Ministerie van  
Veiligheid en Justitie 
 
Stagiaire Integrale Veiligheid, Viscon Group 
 
Veiligheidskundige, Nature’s Pride 
 
Arbeidshygiënist / Veiligheidskundige, Rijk Zwaan 
 
Afdelingshoofd Justitiële Zaken Ministerie van Justitie Sint Maarten 
 
 
 
 
 
 
De coachingsreis van je leven in 
Noorwegen 

 
Het centrum voor studiereizen (partner van stichting AIV) organiseert in 
samenwerking met Special Forces in Business op 1 t/m 8 oktober 2016 de 
8-daagse ontwikkelingsreis naar Noorwegen. Tijdens deze bijzondere reis 
zul je zeer intensief begeleid worden door een team van ervaren oud-
mariniers. Ontwikkeling en groei staan centraal, wij zullen je helpen om het 
beste uit jezelf en je omgeving te halen. Meer informatie over het 
programma van de reis en aanmelden vind je hier. 
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PHOV verlengt samenwerking 
met stichting AIV! 

 
Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde heeft de samenwerking 
met de stichting Alumni Integrale Veiligheid met enkele jaren verlengd. 
We kijken uit naar een goed vervolg van de samenwerking. 
 
Ook partner worden? Neem dan contact met ons op door een email te 
sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Column “Twee keer de risico’s wegen” 
Wim van Alphen, directeur van de Stichting Post Hoger Onderwijs 
Veiligheidskunde. 

 
Om een goed beeld van de grootte van concrete werkplekrisico’s te krijgen, 
kunnen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) weegmethodieken 
worden gebruikt. Eerst wordt van een werkpleksituatie het meest 
waarschijnlijke risicoscenario bepaald. Vervolgens wordt aan de hand van 
weegfactoren de ernst van het potentiële letsel ingeschat, de 
waarschijnlijkheid van het optreden van dat scenario en de 
blootstellingsfactor. Lees de blog hier verder. 
 
 

Blog “Innovaties in het veiligheidsdomein” 
Bram de Bruijn, management consultant bij Solid Projects 

 
In het veiligheidsdomein is er constant behoefte aan innovatie. Vaak wordt 
gedacht dat het bij innovatie alleen om technische verbetering gaat. Maar 
ook op andere gebieden kan er innovatie plaatsvinden, zoals in het 
management of binnen de interactie tussen mensen en in het sociale 
domein. Kleine aanpassingen kunnen zelfs leiden tot grote veranderingen. 
Lees de blog hier verder. 
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