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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 
 
12 en 13 december 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
11, 18, 25 januari, 1, 8 en 15 februari 
2018 
Opleiding Fire Safety Manager, 
Harderwijk 
 
11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 
en 9 maart 2018 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari 
2018 
Cursus Crowdmanagement in de 
praktijk, Utrecht 
 
30 en 31 januari 2018 
Congres Personen met verward gedrag, 
Heiloo 
 
22 en 23 februari 2018 
Internationale excursie 
Terreurbestrijding,  
Den Haag 
 
18 en 19 april 2018 
ERIC,  
Enschede 
 
 
 

Internationale excursie Den Haag 
Terreurbestrijding 

Op 22 en 23 februari 2018 organiseert het Centrum voor Studiereizen in 
samenwerking met Alumni Integrale Veiligheid een internationale excursie 
over terreurbestrijding in Den Haag. Hierbij brengen we een bezoek aan 
onder andere het European Counter Terrorism Centre van Europol, de 
Amerikaanse Ambassade, Unicef, The International Commission on Missing 
Persons en Humanity X. Meer informatie over het programma van de 
internationale excursie naar Den Haag en aanmelden is te vinden op 
www.centrumvoorstudiereizen.nl.  
 
 

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

Bijeenkomst De Veiligheidstafel 

 
Op 24 januari 2018 vindt van 12.00 uur tot 16.00 uur de bijeenkomst De 
Veiligheidstafel plaats op de Avans Hogeschool in Breda waar een lezing 
wordt verzorgd door Emile Kolthoff, lector Ondermijning bij het 
Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool.  Vervolgens delen 
studenten Integrale Veiligheid hun bevindingen naar aanleiding van hun 
kwetsbaarheidsnanalyses in havens en industriegebieden. Aanmelden kan 
door een email te sturen naar nikkibruurmijn@hotmail.com. 

http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.sbo.nl/veiligheid/congres-radicalisering-terrorisme/
http://www.sbo.nl/veiligheid/fire-safety-manager/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-ketenregisseur-risicojeugd/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-crowdmanagement-in-de-praktijk/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-crowdmanagement-in-de-praktijk/
https://www.sbo.nl/veiligheid/congres-personen-verward-gedrag/
http://www.centrumvoorstudiereizen.nl/activiteiten/internationale-excursie-den-haag-terreurbestrijding-22-en-23-februari-2018/
http://www.centrumvoorstudiereizen.nl/activiteiten/internationale-excursie-den-haag-terreurbestrijding-22-en-23-februari-2018/
http://www.exporic.nl/nl
http://www.centrumvoorstudiereizen.nl/
http://www.centrumvoorstudiereizen.nl/
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://www.thelittleranch.nl/Sint/envelop.jpg
mailto:nikkibruurmijn@hotmail.com


 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partners 
 

    
 

 
 

            

          

 

             

             
 

        

        

        

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

Terugblik Excursie Calamiteiten- 
hospitaal Utrecht 

 
Op vrijdagmiddag 8 december 2017 organiseerde de stichting Alumni 
Integrale Veiligheid een excursie bij het Calamiteitenhospitaal van het UMC 
Utrecht, een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van grote 
aantallen slachtoffers bij uitzonderlijke situaties. Tijdens de excursie werd 
er een presentatie gegeven door Ingelise Nieuwenhuijse, kaptein bij 
Defensie en hoofd van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht en 
vond er een rondleiding plaats.  
 
 

Terugblik congres Veiligheid bij 
Evenementen 

 
Op 28 en 29 november 2017 vond de vierde editie van het congres 
Veiligheid bij Evenementen (www.sbo.nl/veiligevenement) plaats in de 
Vasim Fabriek te Nijmegen waar expers en ervaringsdeskundigen werkzaam 
bij de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samenkwamen om 
kennis en ervaringen uit te wisselen over evenementenveiligheid. Op het 
congres waren ook diverse AIV-ers aanwezig. Voor degenen die het congres 
hebben gemist is hier het verslag van het congres te vinden. 
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Vacatures Integrale Veiligheid 

 
 
Security Manager, Melrose Security 
 
Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Ermelo 
 
Stagiaire Integrale Veiligheid, Xylem 
 
Projectleider Veiligheid, Arcadis 
 
Docent Integrale Veiligheid, NHL Hogeschool 
 
Safety Manager, Movares 
 
Coördinator Arbo, Milieu en Veiligheid, Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
 
Stagiaire Integrale Veiligheid, gemeente Alphen aan den Rijn 
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Congres Personen met verward gedrag 

 
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de 
laatste jaren gestegen. Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar 
vormen voor zich zelf en hun omgeving. Op 30 januari 2018 organiseert het 
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (partner van AIV) het congres 
Personen met verward gedrag (www.sbo.nl/verwardgedrag) in de 
Cultuurkoepel te Heiloo. AIV heeft als partner van SBO een aantal 
(gratis)entreekaarten voor het congres Personen met verward gedrag tot 
haar beschikking. Wil je hiervoor in aanmerking komen stuur dan een email 
naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. Wees er op tijd bij want het aantal 
plaatsen is beperkt! 
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https://xylemwatersolutions.heeft-vacatures.nl/stagiair-integrale-veiligheid-of-bedrijfskunde-mer-dordrecht/177885/0
http://vacatures.werkenbijarcadis.nl/vacatures/details/projectleider-adviseur-veiligheid/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=selectedjobs
https://www.docentenmarktplaats.nl/vacature/docent-integrale-veiligheid/
https://movares.nl/werkenbij/vacatures/overig/ervaren-adviseur-safety-management-safety-manager/
https://www.skbwinterswijk.nl/Vacatures/Co%C3%B6rdinator-Arbo%2C-Milieu-en-Veiligheid/0/208/vac
https://vacatures.werkeninhetwesten.nl/vacature/1610/stagiair-e-hbo-integrale-veiligheid-skunde-/
http://www.sbo.nl/verwardgedrag
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl

