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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 
 
6 juni 2014 
Excursie Amsterdam Arena, 
Amsterdam 
 
13 juni 2014 
Symposium Veiligheidsoperatie NSS, 
Utrecht 
 
17 en 18 juni 2014 
Cursus Wetgeving & Security, 
Utrecht 
 
16, 18, 23 en 25 september 2014 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Arnhem 
 
2 en 3 oktober 2014 
Cursus Inzicht in Informatiebeveiliging, 
Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 
december 2014 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, 
Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 januari, 3 en 10 februari 
2015 
Opleiding Safety Manager, 
Amersfoort 

Symposium Veiligheidsoperatie 
Nuclear Security Summit 2014 

 
De Hogeschool Utrecht organiseert, met ondersteuning van Stichting 
Alumni Integrale Veiligheid, op vrijdag 13 juni 2014 een symposium voor 
alumni, studenten en collega’s uit de beroepspraktijk over de Nuclear 
Security Summit 2014.  
 
Een evenement met het stempel “grootste veiligheidsoperatie ooit in 
Nederland!” waarbij maar liefst 8000 militairen en 13000 
politiefunctionarissen werden ingezet om de veiligheid te waarborgen.  
 
Op het symposium wordt aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen 
van de veiligheidskundigen die hebben bijgedragen aan de veiligheid, maar 
ook aan de kosten en baten van het evenement.  
 
Zorg dat je er ook bij bent en meld je nu aan!  
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar  
mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Word ambassadeur van AIV! 
Het afgelopen jaar verwelkomde de stichting Alumni Integrale Veiligheid 
haar 1000ste deelnemer. En inmiddels staat de teller alweer op ruim 1200 
deelnemers. Hier zijn wij als bestuur van de stichting AIV natuurlijk erg blij 
mee! 
 
Als bestuur willen wij de groei van de stichting AIV graag verder gestalte 
geven. En hierbij kunnen wij jouw hulp goed gebruiken! 
 
Wij willen je dan ook vragen om de stichting onder de aandacht te brengen 
bij jouw (oud) studiegenoten. Verwijs ze naar onze website 
www.aluminiintegraleveiligheid.nl of neem ze mee naar een van onze 
activiteiten. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat de 
stichting zich verder ontwikkelt, nu en in de toekomst. 
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Vacatures 

 
 
Project Manager, Securitas 
 
Consultant Marketing & Communications Integrale Veiligheid, TNO 
 
Coördinator Integrale Veiligheid, Lumidea Engineering BV 
 
Technisch Adviseur Integrale Veiligheid, ViS Detachering 
 
Adviseur Brandveiligheid, Nivel 
 
Docent integrale veiligheid, Avans Hogeschool  

Excursie Amsterdam Arena is vol! 

 
Op vrijdag 6 juni 2014 organiseert de Stichting Alumni Integrale Veiligheid 
voor haar leden een (gratis) excursie bij de Amsterdam Arena die wordt 
afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Vanwege de grote animo en 
het beperkte aantal plaatsen is het helaas niet meer mogelijk om je voor 
deze excursie aan te melden. 
 
Was je te laat met aanmelden voor deze excursie? Zoals je van ons gewend 
bent plaatsen we in de volgende nieuwsbrief een terugblik op deze 
excursie. Op deze manier kun je toch kennis nemen van deze activiteit. 
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