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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 
 
2 en 3 maart 2017 
Internationale excursie europees 
veiligheidsbeleid,  
Straatsburg 
 
4 t/m 11 maart 2017 
Coachingsreis van je leven,  
Hardangervidda 
 
6 februari 2017 
Opleiding Middelbare 
Veiligheidskunde,  
Rotterdam 
 
7, 14 en 21 maart 2017 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden,  
Utrecht 
 
16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017 
Opleiding Overlastcoördinator,  
Utrecht 
 
16, 17 en 18 mei 2017 
Congres Crisisbeheersing & 
Rampenbestrijding,  
Gorinchem 
 
18 mei 2017 
Congres Veiligheidscultuur,  
Deventer 
 
 

Excursie Real Time Intelligence Center 

 
Op vrijdagmiddag 7 april 2017 organiseert de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid een excursie bij het Real Time Intelligence Center van de 
Nationale Politie eenheid Den Haag. Het Real Time Intelligence Center zorgt 
24 uur per dag, zeven dagen per week voor actuele informatie voor de 
aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten. Tijdens de excursie 
wordt er een presentatie gegeven door een operationeel excpert 
intelligence van de Nationale Politie en vindt er een rondleiding plaats in het 
Real Time Intelligence Center. Aanmelden kan door een email te sturen naar 
mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
 

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

Terugblik bijeenkomst 
PersonalDevelopment4U 

 
Op vrijdagmiddag 10 februari 2017 organiseerden Young NVVK, Stichting 
Alumni Integrale Veiligheid en Yellotec Safety Consult gezamenlijk de 
bijeenkomst PersonalDevelopment4U voor (bijna) afgestudeerden en 
werkzoekenden voor een baan in de veiligheidsbranche. 
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De coachingsreis van je leven in 
Hardangervidda in Noorwegen 

 
Het Centrum voor Studiereizen organiseert in samenwerking met Special 
Forces in Business van 4 t/m 11 maart 2017 een coachingsreis onder zeer 
extreme omstandigheden voor high potentials die op zoek zijn naar de 
ultieme uitdaging ten aanzien van hun persoonlijke effectiviteit en 
persoonlijk leiderschap.Meer informatie over de coachingsreis naar 
Hardangervidda in Noorwegen is te vinden op 
www.centrumvoorstudiereizen.nl 
 
 
 
 

Congres Veiligheidscultuur 

 
Veiligheid in bedrijven en organisaties gaat niet alleen over techniek of 
processen, maar steeds meer over gedrag en cultuur. Dat betekent ook iets 
voor de veiligheidskundige van de toekomst! Daarom organiseren Saxion 
Hogeschool en de stichting Alumni vereniging Integrale Veiligheid  samen 
met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18 mei 2017 een 
congres over Veiligheidscultuur voor studenten en alumni Integrale 
Veiligheidskunde. Tijdens de interactieve bijeenkomst dagen bedrijven je 
uit om zelf aan de slag te gaan met echte vraagstukken over cultuur en 
gedrag. Meer informatie en aanmelden? Dat kan via 
http://gezondenveiligwerkt.nl/congres-veiligheidscultuur. 
 

Van Aetsveld verlengt  
samenwerking met stichting AIV! 
Van Aetsveld heeft de samenwerking met de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid met een jaar verlengd. We kijken uit naar een goed vervolg van 
de samenwerking. 
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Vakdagen beurs 

 
Op 16, 17 & 18 mei 2017 vindt de tweejaarlijkse 112 Vakdagen beurs plaats 
in de Evenementenhal Gorinchem. De 112 Vakdagen beurs is hét kennis- en 
netwerkplatform voor bedrijven, instanties en organisaties die zich op 
professioneel vlak bezighouden met veiligheid en hulpverlening. Een 
multidisciplinaire samenwerking met als doel: beter inspelen op rampen, 
crises, incidenten, situaties en dreigingen. Met een spectaculaire 
beursopening en actie op het buitenterrein, zorgt de Evenementenhal 
ervoor dat er iedere beursdag veel te beleven valt voor de bezoeker. De 
Stichting Alumni Integrale Veiligheid is ook aanwezig met een stand op de 
beursvloer van de 112 Vakdagen. Meld je hier gratis aan om de 112 
vakdagen beurs te bezoeken en kom langs bij de stand van AIV. 
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Vacatures 
 
Hogere Veiligheidskundige, Arbo Unie 
 
Adviseur Integrale Veiligheid, gemeente Meierijstad 
 
Site Security Manager, Securitas 
 
Corporate information security officer, Openbaar Ministerie 
 
Security Coordinator, D&B The Facility Group 
 
Integraal Veiligheidskundige, Eminent 
 
 
 

Nieuw lid klankbordgroepAIV 

 
De klankbordgroep van de stichting Alumni Integrale Veiligheid heeft zich 
versterkt met Guus Born, student Integrale Veiligheidskunde aan de Avans 
Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Wij wensen Guus veel succes en vooral 
veel plezier toe in de klankbordgroep van AIV! 
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