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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 
 
10 november 2016 
Masterclass BRZO voor bedrijfsleiding, 
Utrecht 
 
12 november 2016 
Calamiteitenoefening, Utrecht 
 
29 november 2016 
Cyber Security Event, Den Haag 
 
7 december 2016 
Congres Veiligheid bij Evenementen, 
Den Haag 
 
22 december 2016 
Congres Werken aan weerbaarheid,  
’s-Hertogenbosch 
 
12, 19, 26 januari, 2, 9 en 16 februari 
2017 
Opleiding Fire Safety Manager,  
Harderwijk 
 
18 januari 2017 
Symposium In Veilige Haven, Breda 
 
31 januari en 1 februari 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 

Symposium In Veilige Haven 

Heb je interesse in de aanpak van georganseerde criminaliteit? Dan mag je 
dit niet missen! Op woensdagmiddag  18 januari 2017 organiseert de Avans 
Hogeschool in samenwerking met de gemeente Moerdijk en ondersteunt 
door de stichting Alumni Integrale Veiligheid het symposium In Veilige 
Haven, over de aanpak van georganiseerde criminaliteit in de haven en het 
omliggende industriegebied. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan nu aan 
door een email te sturen naar mhc.vanzoest@avans.nl. 
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Calamiteitenoefening Hospitaal 
Utrecht 

 
Altijd al willen meedoen aan een waarheidsgetrouwe multidisciplinaire 
oefening? Dan is dit echts iets voor jou! Zaterdag 12 november 2016 vindt 
er vanaf 07.00 uur tot 16.00 uur een grote calamiteitenoefening plaats bij 
het Calamiteitenhospitaal te Utrecht. Tijdens deze multidisciplinaire 
oefening worden meerdere hulpdiensten getraind in een realistische 
omgeving. AIV-ers mogen op deze dag een kijkje nemen achter de schermen 
en participeren in de oefening. Bij deelname zul je samen met professionale 
acteurs van 2-Rescue (trainigsbureau en partner van AIV) een rol spelen als 
slachtoffer (lichtgewond), als getuige of als verwant die informatie wil 
komen halen over zijn geliefde. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan nu aan 
door een email te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Cyber Security Event 2016 

 
Heb je interesse in cyber security vraagstukken? Dan is dit echts iets voor 
jou! Op 29 november 2016 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid (partner van AIV) het Cyber Security Event op The Hague Security 
Delta Campus in Den Haag. Ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij 
de overheid, in de wetenschap en het bedrijfsleven komen samen om 
kennis en ervaringen uit te wisselen over cyber security en de aanpak van 
cybercrime en datalekken. Meer informatie over programma van het Cyber 
Security Event is te vinden op www.sbo.nl/cybersecurity. Speciaal voor 
gevorderde studenten Integrale Veiligheid wordt er tijdens het Cyber 
Security Event een (gratis) side event georganiseerd op The Hague Security 
Delta Campus door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in 
samenwerking met het programma Human Capital van de stichting HSD. Op 
dit side event ga je als aanstormend talent aan de slag met een cyber 
security Challenge, krijg je inzicht in de laatste ontwikkelingen door 
presentaties van experts op het Cyber Security Event (via een live 
verbinding) en ontmoet je jouw mogelijke toekomstige werkgever in cyber 
security. Dit is dan ook hét event als je op zoek bent naar een interessante 
stage of je oriënteert op een mogelijke baan in cyber security. Wil je hier 
ook bij zijn? Stuur dan een email met motivatie waarom jij hier bij moet zijn 
naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. Vanwege het beperkte aantal 
plaatsen worden alleen studenten Integrale Veiligheid met aantoonbare 
affiniteit met cyber security toegelaten tot het side event. 
 
 
 
 
 Congres Werken aan weerbaarheid 

 
Op 22 december 2016 organiseert het Expertisecentrum Veiligheid van de 
Avans Hogeschool ondersteund door de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid het congres Werken aan weerbaarheid. Het Expertisecentrum  
Veiligheid richt zich op maatschappelijke veiligheid. Weerbaarheid is hierbij 
een belangrijk thema. Meld je hier (gratis) aan voor het congres. 
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Terugblik internationale excursie 
Brussel radicalisering en terrorisme 

 
Op 27 en 28 oktober 2016 organiseerde het Centrum voor Studiereizen in 
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid een 
internationale excursie over radicalisering en (contra)terrorisme naar 
Brussel, waarbij een bezoek werd gebracht aan de NAVO, de Raad van 
Europa, de dienst voor Extern Optreden en Molenbeek. We kijken terug op 
een geslaagde internationale excursie. 
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Vacatures 

 
 
Adviseur Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, gemeente Lelystad 
 
Stagiaire veiligheidszaken, NEC 
 
Projectadviseur Integrale Veiligheid, Rijkswaterstaat 
 
Stagiare commandovoering, IFV 
 
Stafmedewerker Kwaliteit, ministerie van Defensie 
 
V&G-coordinator veiligheid, FlexcoRail BV 
 
 
 

http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=1247&VacatureID=858910
http://www.nec-nijmegen.nl/2016/10/n-e-c-zoekt-stagiaire-veiligheidszaken-3/
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/projectadviseur-integrale-veiligheid-1?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=organic
http://www.ifv.nl/vacatures/Documents/Stage-en-afstudeeropdrachten/20161031-vacaturetekst-stagiair-commandovoering.pdf
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/stafmedewerker-kwaliteit-1?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=organic
http://www.indeed.nl/cmp/FlexcoRail-bv/jobs/De&G-Co%C3%B6rdinator-Uitvoeringsfase-Medewerker-Veiligheid-87b4ea3df609086e?q=Integrale+Veiligheid

