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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

Agenda
16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari
2014
Opleiding Integriteitscoördinator in
het publieke domein, Utrecht
21 januari 2014
Workshop Regie moet je doen,
Utrecht
30 januari, 6, 13 februari, 13, 20 en
27 maart 2014
Opleiding Fire Safety Manager,
Amersfoort

Bijeenkomst Aanpak van
georganiseerde misdaad

Wil je meer weten over de aanpak van georganiseerde misdaad in
Nederland? Dan is dit je kans!
Op donderdagmiddag 27 februari 2014 organiseert de Stichting Alumni
Integrale Veiligheid voor haar leden een (gratis) bijeenkomst over de
aanpak van georganiseerde misdaad op het politiebureau te Oosterhout
(naast Breda). De bijeenkomst wordt verzorgd door Ton Slingerland,
projectleider bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, een
samenwerkingsverband waar gemeenten, de provincie, het openbaar
ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan
de aanpak van georganiseerde misdaad. De bijeenkomst wordt afgesloten
met een netwerkborrel in het gezellige centrum van Breda.
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl

6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en
10 april 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

Een veilig en gelukkig nieuwjaar!

16 februari 2014
Workshop De kracht van de inhoud,
Utrecht

Wij kijken terug op een geslaagd 2013. Allereerst hebben we het afgelopen
jaar onze 1000ste deelnemer mogen verwelkomen. Daarnaast kijken we
terug op verschillende geslaagde bijeenkomsten en meeloopdagen (een
overzicht van het afgelopen jaar vind je hier).

1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014
Cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid,
Amersfoort
3, 10, 17 april, 8, 15 en 22 mei 2014
Opleiding Externe Veiligheid,
Amersfoort

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Beste AIV’er

Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de medewerking van onze
partners en deelnemers. Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken
voor hun inzet het afgelopen jaar! Met jullie hulp willen wij het succes van
het afgelopen jaar graag evenaren of overtreffen in 2014.
Een veilig en gelukkig nieuwjaar!
Het bestuur van AIV

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Terugblik meeloopdag
In gesprek met Klaas Litjens

De stichting Alumni Integrale Veiligheid organiseert meeloopdagen waarin
veiligheidskundigen een werkdag met een ander kunnen meelopen om op
die manier hun blik op het terrein van veiligheid te kunnen verbreden.
Recent was het de beurt aan Klaas Litjens (student Integrale
Veiligheid aan de Avans Hogeschool en deelnemer van de stichting AIV) die
een dag meeliep met Frank van Summeren (congres- en opleidingsmanager
Veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid). Samen gingen
zij op 10 december 2013 naar het congres de Dag van het Veiligheidshuis.
Lees hier verder.

Stichting AIV verwelkomt nieuwe
partner!

PHOV (Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde), een stichting met als doel
het borgen van de kwaliteit van veiligheidskundig onderwijs in Nederland,
is vanaf 2014 een van de nieuwe partners van de stichting Alumni Integrale
Veiligheid. Meer informatie over PHOV vind je hier.
Ook partner worden?
Neem contact met ons op via: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Vacatures
Business Consultant, iBanx
Risicoadviseur, Van Dijk
Projectleider veiligheid en systemen, Arcadis
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