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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 
 
5 september 2017 
Opleiding MVK, Utrecht 
 
6, 7, 14, 21 en 22 september 2017 
Opleiding coordinator 
evenementenveiligheid, Amsterdam 
 
20 en 21 september 2017 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit,  
Den Haag 
 
26 september, 3, 10 en 31 oktober 
2017 
Cursus Wetgeving & Security, Utrecht 
 
28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en 
16 november 2017 
Opleiding Safety Manager, Amersfoort 
 
10 oktober 2017 
Cyber Security Event, Almere 
 
19 en 20 oktober 2017 
Internationale excursie Veiligheid in de 
Industrie, Antwerpen 
 
2 november 2017 
Congres Veiligheid in de wijk, 
Amsterdam 
 
 
 
 
 

Internationale excursie Antwerpen 

 
Het Centrum voor Studiereizen organiseert op 19 en 20 oktober 2017 in 
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid en Young NVVK 
(Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) een excursie naar 
Antwerpen, waarbij we een bezoek brengen aan de Antwerpse haven, het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut en de Dienst Preventie en Bescherming op 
het Werk. Wil je hier ook bij zijn? Meer informatie over het programma van 
de internationale excursie naar Antwerpen is te vinden op 
www.centrumvoorstudiereizen.nl 
 

 

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

Terugblik Smart & Safe City Event 

 
Op 7 en 8 juni 2017 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid (partner van AIV) in samenwerking met de gemeente Den Haag de 
zevende editie van het Smart & Safe City Event op de Pier in Scheveningen 
waar overheden, bedrijven en wetenschap kennis en ervaring uitwisselden 
over innovatieve technologische oplossingen voor maatschappelijke 
(veiligheids)vraagstukken in steden. Op het event waren ruim 700 
deelnemers uit binnen- en buitenland aanwezig waaronder ook diverse AIV-
ers. 
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Terugblik brainstormsessie Veilig 
Werken 

Op 22 mei 2017 organiseerde het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in samenwerking met de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid een brainstormsessie in het kader van het programma 
Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. Het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wil dat werknemers veilig en gezond werken. 
Voortbouwend op bestaande kennis en ervaring is het ministerie het 
programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart om branches en 
bedrijven te inspireren tot en te ondersteunen bij het zelf organiseren van 
gezond en veilig werken. Met het programma wil het ministerie een 
beweging op gang brengen waarbij werkgevers en werknemers zelf 
initiatief nemen om gezond en veilig werken in het bedrijf en/of de branche 
te verankeren en blijvend te verbeteren. 

Fijne zomervakantie! 

 
Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid wenst iedereen 
een fijne zomervakantie! Daarnaast kijken  we ook terug op een geslaagd  
voorjaar 2017 met veel interessante bijeenkomsten, workshops en  
excursies (bekijk hier het overzicht van activiteiten in het voorjaar van  
2017). We zien je ook graag terug bij een van onze activiteiten in het najaar  
van 2017! 
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 Masterclass Predictive profiling 

 
Als resultaat van het nieuwe partnership tussen AIV en OrcaSecure 
(www.orcasecure.org), kunnen AIV-ers de 3-daagse Masterclass Certified 
Security Profilier voor € 385,- inclusief btw per persoon volgen. Normaliter 
kost deze masterclass € 2.495,- exclusief btw.  De masterclass is onder de 
licentie van European Security Intelligence Foundation ontwikkeld. 
Proactief beveiligen vanuit de methodiek van Predictive Profiling is een 
relatief nieuw fenomeen in Nederland. Proactieve beveiliging is een 
moderne, intelligente manier van beveiliging waardoor getroffen 
maatregelen geëffectueerd worden en incidenten daadwerkelijk worden 
voorkomen. Deze vorm van beveiligen stelt de mens centraal die met 
behulp van technische middelen een dreiging kan onderkennen en daar op 
kan acteren voordat er een incident heeft plaatsgevonden. Intreresse in 
deelname? Aanmelden kan via: mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Vacatures 

 
 
Security Manager, Trigion 
 
Adviseur Integrale Veiligheid, gemeente Haren 
 
Manager Beveiligingsprogramma, gemeente Rotterdam 
 
Veiligheidskundige, MCB Nederland 
 
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, Werkorganisatie 
Duivenvoorde 
 
Safety Coördinator, Cloetta 
 
Projectmanager Integrale Veiligheid, TU Delft 
 
 
 

http://www.orcasecure.org/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
https://www.werkenbijtrigion.nl/vacature/594a8bd6ab6da184488b4567/security-manager-hbo-utrecht?educationlevel%5B%5D=HBO&
https://noorderlink.nl/participanten/gemeente-haren/adviseur-integrale-veiligheid-2
https://carriere.nrc.nl/vacatures/gemeente-rotterdam/manager-beveiligingsprogramma?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.indeed.nl/viewjob?jk=b513f8be65c4ddb5&q=Integrale+Veiligheid&tk=1bjs3b4l693t4825&from=web
https://www.gemeentebanen.nl/vacatures/werkorganisatie-duivenvoorde/beleidsadviseur-openbare-orde-en-veiligheid?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.gemeentebanen.nl/vacatures/werkorganisatie-duivenvoorde/beleidsadviseur-openbare-orde-en-veiligheid?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.werkenbijcloetta.nl/vacatures/safety-coordinator
https://vacature.beta.tudelft.nl/vacaturesite/permalink/597706/?lang=nl&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

