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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 
 
25 mei 2018 
Excursie Technische Universiteit, 
Eindhoven 
 
31 mei, 7, 14, 21 & 28 juni 2018 
Wijk- en gebiedsmanager, 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 
 
1 en 2 juni 2018 
Ontrumingsoefening Schipholtunnel, 
Haarlemmermeer 
 
13 en 14 juni 2018  
Congres Veiligheid op de werkvloer, 
Den Haag 
 
27 en 28 juni 2018 
Smart City Event, Den Haag 
 
18 en 19 oktober 2018 
Internationale excursie 
Terreurbestrijding, Den Haag 
 
 
 

Internationale excursie Den Haag 
Terreurbestrijding 

 
Op 18 en 19 oktober 2018 organiseert het Centrum voor Studiereizen in 
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid een 
internationale excursie over terreurbestrijding in Den Haag, waarbij we 
onder andere een bezoek brengen aan het Permanent Hof van Arbitrage, 
het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en het 
Vredespaleis. Meer informatie over het programma van de internationale 
excursie naar Den Haag en deelname is te vinden op 
www.centrumvoorstudiereizen.nl.  
 
 

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

Workshop Personal Development  

 
Voor het derde jaar op rij organiseerden de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid, Young-NVVK en Yello Tec een workshop voor young 
professionals in het veiligheidsdomein, gericht op persoonlijke ontwikkeling 
en sollicatietraining. Doelstelling van de workshop was 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 was wederom een groot succes en 
werd bezocht door tientallen studenten en alumni Integrale Veiligheid. 
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Ontruimingsoefening Schipholtunnel 
voorlopig uitgesteld 

 
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 
ontruimingsoefening stond gepland in de nacht van vrijdag 1 juni op 
zaterdag 2 juni 2018. In verband met veiligheidsaspecten is 2-rescue echter 
genoodzaakt om de oefening uit te stellen. Vanwege het formaat van de 
oefening blijkt het erg lastig te zijn alle partijen op 1 lijn te krijgen. 
Organisaties zoals de NS, Schiphol en Pro-Rail zijn druk bezig geweest om de 
spoortunnel vrij te maken, en rij-schema’s aan te passen. Echter is dit 
helaas niet gelukt. Hierdoor kan de spoortunnel niet volledig buiten gebruik 
worden gesteld, waardoor de veiligheid van de acteurs en figuranten (dat 
zijn jullie dus) niet kan worden gegarandeerd. Een oefening van deze 
omvang op een locatie van dit formaat vergt veel voorbereidings-
tijd. Hierdoor zal de oefening dit jaar niet meer plaatsvinden. Wanneer de 
datum in het volgend jaar bekend is zullen wij dit aan jullie mededelen. 

AIV verwelkomt nieuwe partner! 

 
Crisicom is vanaf 2018 een van de nieuwe partners van de stichting Alumni 
Integrale Veiligheid. Crisicom is een opleidings- en trainingsinstituut dat 
zich richt op het opleiden, trainen en oefenen van een competente 
bedrijfshulpverlener. Ook partner worden? Neem dan contact met ons op 
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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Smart City Event 2018 

 
Op 27 juni 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de 
achtste editie van het Smart City Event (www.smartcityevent.com) in het 
Zuiderstrandtheater in Den Haag, waar experts uit binnen- en buitenland 
samenkomen om opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen over 
innovatieve technologische oplossingen voor maatschappelijke 
(veiligheids)vraagstukken in steden.  
 
Belangrijke topics die op het Smart City Event 2018 aan bod komen zijn 
resilience, internet of things, blockchain, smart data, environment, 
mobility, safety & security. Er worden sprekers en deelnemers verwelkomt 
uit onder meer Brazilië, Taiwan, Maleisië, Oman, Zuid-Afriaka, Georgië, 
Kazachstan, Suriname, Oostenrijk, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Spanje. 
 
AIV heeft als partner van SBO een aantal (gratis)entreekaarten voor het  
Smart City Event 2018 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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