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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 
 
18 en 19 april 2018 
ERIC, Enschede 
 
20 april 2018 
Workshop Personal Development, 
Utrecht 
 
31 mei, 7, 14, 21 & 28 juni 2018 
Wijk- en gebiedsmanager, Utrecht 
 
1 juni 2018 
Ontruimingsoefening Schipholtunnel, 
Haarlemmermeer 
 
5, 12, 19, 26 juni en 3 juli 2018 
Opleiding Procesveiligheid, Utrecht 
 
5, 12 en 19 juni 2018 
Cursus Burgerparticipatie in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 
12, 14, 19 en 21 juni 2018 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Harderwijk 
 
13 en 14 juni 2018  
Congres Veiligheid op de werkvloer, 
Den Haag 
 
27 en 28 juni 2018 
Smart City Event, Den Haag 
 
 
 

Workshop Personal Development  

 
Voor het derde jaar op rij organiseren de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid en Young-NVVK een workshop voor Young Professionals in het 
veiligheidsdomein, gericht op persoonlijke ontwikkeling en sollicatietraining. 
Doelstelling van de workshop is om studenten (3e / 4e jaars) en alumni de 
kennis en kunde aan te reiken om een eerste baan te vinden of door te 
groeien. De workshop is kosteloos en is op 20 april! Voor meer informatie, 
zie: https://aiv-nvvk-personaldevelopment2018.eventbrite.nl  
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Ontruimingsoefening Schipholtunnel 

 
2-rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het nabootsen van 
waarheidsgetrouwe crisissimulaties en partner van AIV is gevraagd om in 
levende lijve te testen hoeveel tijd het kost om een trein en perron te 
ontruimen.  Niet zomaar een trein en een perron maar een volle trein in de 
schipholtunnel en hiermee wordt het ook Nederlands grootste ontruiming 
ooit. Het wordt een ontruiming waar heel veel bedrijven en evenementen in 
de toekomst hun veiligheidsplan aan kunnen toetsen. 2-Rescue is gevraagd 
om met 2000 mensen deze ontruiming vorm te geven. De ontruimings-
oefening staat gepland in de nacht van vrijdag 1 juni op zaterdag 2 juni 2018 
en we zijn op zoek naar mensen van 18 tot 70 jaar. Wil je ook deelnemen 
aan deze ontruimingsoefening? Aanmelden kan door een email te sturen 
naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Meer veiligheid door Keurmerk 
veiligheidscurussen 

 
Het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlenging (NIBHV) heeft 
succesvol haar nieuwe kwaliteitsstempel voor de aanbieders van 
veiligheidscursussen gelanceerd. Sinds de introductie, begin dit jaar, 
hebben ruim vijftig opleiders het NIBHV Keurmerk aangevraagd. Deze 
nieuwe Keurmerkopleiders onderscheiden zich in kwaliteit en kundigheid. 
 

Selecte groep 
Nederlandse werkgevers zijn naast verantwoordelijk, ook wettelijk verplicht 
om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Om dit te realiseren, zijn 
honderden aanbieders van veiligheidscursussen actief. Zij bieden een 
cursus waarin medewerkers worden getraind, om een veilige 
werkomgeving te realiseren en adequaat op te treden als het onverhoopt 
toch mis gaat. Een selecte groep van deze cursusaanbieders heeft nu het 
NIBHV Keurmerk ontvangen. Het is de verwachting dat dit aantal snel zal 
toenemen.  
 
Vijf pijlers 
Een cursus door NIBHV Keurmerkopleiders is voor bedrijven een garantie 
voor een kwalitatief hoogstaande veiligheidsorganisatie. Deze opleiders 
voldoen namelijk aan strenge toelatingseisen, die regelmatig worden 
gecontroleerd. Dit gebeurt door middel van onafhankelijke audits en 
praktijkbezoeken. Daarbij wordt de opleider continue beoordeeld op vijf 
pijlers: kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en 
toetsing aan het NIBHV certificeringsreglement. 
 
Veilige werkomgeving 
Bewust veilig werken is van levensbelang voor bedrijven en organisaties en 
hun medewerkers. Vanuit die grondgedachte levert NIBHV met het 
vernieuwde keurmerk een belangrijke bijdrage aan veiligheid op de 
werkvloer, vindt NIBHV-directeur Koos Pulleman. “Met dit onafhankelijke, 
volledig geactualiseerde keurmerk, bieden we opleiders kans om zich te 
onderscheiden. Tegelijkertijd verhogen we over de gehele linie, de kwaliteit 
van de veiligheidscursussen in Nederland. Daar vaart iederéén wel bij; in de 
eerste plaats iedereen die streeft naar een veilige werkomgeving.” 
 
Kennispartners 
Het NIBHV, is hét kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening, 
bedrijfsnoodorganisaties en brand- en arbeidsveiligheid. In het vernieuwde 
NIBHV Keurmerk zijn de ervaringen en inzichten van de afgelopen tien jaar 
meegenomen, waarmee de kwaliteit van de veiligheidscursussen naar een 
nog hoger niveau is gebracht. Het NIBHV werkt daarvoor samen met enkele 
kennispartners. Dit maakt het mogelijk om ‘evidence based’ lesmateriaal 
voor opleiders aan te bieden en te actualiseren. Deze samenwerkings-
partners zijn onder andere het Instituut Fysieke Veiligheid, de Nederlandse 
Reanimatieraad, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, de 
Nederlandse Hartstichting en Stichting Samenwerken voor Veiligheid.  

Meer weten? Kijk op de website van het NIBHV Keurmerk en bekijk 

de animatie. Of download de brochure over het Keurmerk. 
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Excursie Technische Universiteit 
Eindhoven 

 
Op vrijdag 25 mei 2018 organiseert de Stichting Alumni Integrale Veiligheid 
een excursie bij de Technische Universiteit Eindhoven. Op deze dag wordt 
een presentatie verzorgd door Peter Bloemers, manager Safety & Security  
bij de Technische Universiteit Eindhoven. Vervolgens vindt er een 
rondleiding plaats over het terrein van de TU Eindhoven. De excursie wordt 
afgesloten met een gezellige borrel. 
 
Wil je ook deelnemen aan deze excursie? Aanmelden kan door een email te 
sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. Wees er op tijd bij want het 
aantal plaatsen is beperkt. 
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BGBOP: nieuw Besluit brandveilig 
gebruik en de basishulpverlening 
overige plaatsen 
Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de 
basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht. Dit besluit geeft 
regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke 
plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Daarnaast 
bevat dit besluit regels over de zogenoemde basishulpverlening op die 
plaatsen. 
Veel van de regels in dit besluit gaan over plaatsen waar groepen mensen in 
georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals openluchtfestivals. Ook daar 
kunnen immers risico’s ontstaan, onder meer wat betreft de 
brandveiligheid. Als algemeen uitgangspunt geldt dat burgers 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid, en dat de meeste burgers 
zelfredzaam zijn. Maar ook de overheid heeft verplichtingen. Als er op zulke 
plaatsen brand uitbreekt is er sprake van een extra veiligheidsrisico. 
Daarmee zijn regels voor het brandveilig gebruik van zulke plaatsen 
gerechtvaardigd. 
Het besluit stelt dat een organisator ervoor moet zorgen dat er voldoende 
personen aangewezen en aanwezig zijn die de maatregelen, bedoeld in het 
eerste lid, kunnen uitvoeren, en dat het ontruimingsplan bij hen bekend is. 
Bij kleine evenementen met weinig risico’s zijn mensen die zijn opgeleid als 
bedrijfshulpverlener een prima oplossing voor de organisator. Zijn er meer 
risico’s? Dan moet op maat worden gekeken wat hulpverleners moeten 
kunnen om aan het besluit te voldoen. 
Meer weten over het BGBOP? Lees danhet  uitgebreide whitepaper. 
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