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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 maart, 14 maart en 28 maart 2018 
HCB Colleges Veiligheid, recht en 
bestuur, Den Haag 
 
15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2018 
Opleiding Overlastcoordinator, Utrecht  
 
15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018 

Cursus Wet- en regelgeving in 
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018 
Opleiding Risicomanager, Utrecht 
 
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 
 
 

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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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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Terugblik Internationale excursie 
Den Haag Terreurbestrijding 

 
Op 22 en 23 februari 2018 organiseerde het Centrum voor Studiereizen in 
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid een 
internationale excursie over terreurbestrijding in Den Haag. Hierbij werd 
een bezoek gebracht aan onder andere het European Counter Terrorism 
Centre van Europol, de Amerikaanse Ambassade, Unicef, The International 
Commission on Missing Persons en Humanity X.  
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Stichting AIV verwelkomt nieuwe 
partner! 

 
S.V. Argus is vanaf 2018 een van de nieuwe partners van de stichting 
Alumni Integrale Veiligheid. S.V. Argus is een studievereniging van 
studenten Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool in Breda. 
S.V. Argus brengt studenten uit alle studiejaren met elkaar in contact, zodat 
zij elkaar kunnen ondersteunen en ervaringen kunnen uitwisselen. 
Ook partner worden? Neem dan contact met ons op door een email te  
sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl.   
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