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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 
 

7 en 8 juni 2017 
Smart & Safe City Event, Den Haag 
 
8 juni 2017 
Masterclass BRZO, Utrecht 
 

13, 15, 20 en 22 juni 2017 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Harderwijk 
 

6 en 7 juli 2017 
Internationale excursie europees 
veiligheidsbeleid, Straatsburg 
 

5 september 2017 
Opleiding MVK, Utrecht 
 

20 en 21 september 2017 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit,  
Den Haag 
 

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 
 
 
 
 
 

Internationale excursie  Antwerpen 
Veiligheid in de industrie 

 
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 congres Veiligheidscultuur 

Op 18 mei 2017 organiseerde de stichting AIV in samenwerking met de 
Saxion Hogeschool en met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig 
Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het 
congres Veiligheidscultuur.Het congres werd bezocht door ruim 80 
deelnemers. Het (foto)verslag van het congres vind je hier. 
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 Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 
 

Internationale excursie Straatsburg 
Europees veiligheidsbeleid 

 
Op 6 en 7 juli 2017 organiseert het Centrum voor Studiereizen (partner van 
AIV) een internationale excursie naar Straatsburg, waarbij we een bezoek 
brengen aan het Europees Parlement, de Raad van Europa, de Europese 
Ombudsman en het Eurocorps. Wil je hier ook bij zijn? Meer informatie 
over het programma van de internationale excursie naar Straatsburg is te 
vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl 
 
 

Terugblik congres Crisisbeheersing & 
Rampenbestrijding 

 
Op 16 mei 2017 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid 
(partner van AIV) het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding in de 
Evenementenhal in Gorinchem. Tijdens het congres werd ingegaan op hoe 
adequaat kan worden geanticipeerd op gevaarlijke situaties opdat  fatale 
incidenten waar mogelijk kunnen worden voorkomen. Het congres werd 
bezocht door ruim 80 deelnemers, waaronder ook verschillende AIV-ers. 
Het (foto)verslag van het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding 
vind je hier. 
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Haagse Hogeschool verlengt 
samenwerking met stichting AIV 

 
De Haagse Hogeschool heeft de samenwerking met de stichting Alumni 
Integrale Veiligheid verlengd. We kijken uit naar een goed vervolg van de 
samenwerking.  
Ook partner worden? Neem dan contact met ons op door een email te 
sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl  
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Veiligheid Innovatie Competitie 2017 

 
Heb je een innovatie om mens en technologie op het gebied van veiligheid 
met elkaar te verbinden? Doe dan mee met de Veiligheid Innovatie 
Competitie 2017 met als thema ‘Technologie dichterbij’! Nieuwe 
technologieën zijn onmisbaar bij het werk van Veiligheid en Justitie, 
Defensie, Politie en Koninklijke Marchaussee om het werk beter en 
effectiever te maken. Of het nu gaat om een politieagent op straat, een 
militair tijdens een missie, een beambte van de Koninklijke Marechaussee 
of een gevangenisbewaarder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland roept innovatieve ondernemers 
op om mee te doen met de competitie en te komen met nieuwe ideeën. De 
winnaar van de VIC krijgt naast het prijzengeld van € 200.000 voor realisatie 
de mogelijkheid het idee samen met de overheid uit te werken. 
Meer informatie over de Veiligheid Innovatie Competitie 2017 vind je hier. 

mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
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