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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 
 
5 juni 2018 
Specialisatie Middelbare 
Arbeidshygiëne, Utrecht 
 
7 juni 2018 
Oefening Schietincident, Vredepeel 
 
12, 14, 19 en 21 juni 2018 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Harderwijk 
 
27 en 28 juni 2018 
Smart City Event, Den Haag 
 
5, 27 september, 4 en 11 oktober 2018 
Opleiding coordinator 
evenementenveiligheid, Utrecht 
 
27 september, 4, 11 oktober, 1, 8 en 
15 november 2018 
Opleiding Safety Manager, Utrecht 
 
2, 9, 30 en 31 oktober 2018 
Opleiding QHSE manager, Utrecht 
 
18 en 19 oktober 2018 
Internationale excursie 
Terreurbestrijding, Den Haag 
 
 

Oefening Schietincident op Kazerne 

 
2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het nabootsen van 
waarheidsgetrouwe crisissimulaties en partner van AIV, organiseert op 7 
juni 2018 een oefening over  een schietincident door een verward persoon 
tijdens een familiepicknick vanuit de Rotaryclub, waarna de hulpverlening 
wordt opgestart. De oefening vindt plaats op Kazerne Vredepeel (Ripseweg 
1, 5816 AC Vredepeel). Je wordt om 07.00 uur op de locatie verwacht. De 
oefening zal omstreeks 17.00 uur afgelopen zijn. Je kunt je aanmelden via 
mail@alumniintegraleveiligheid.nl. 
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Smart City Event 2018 

 
Op 27 juni 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid 
(partner van AIV) 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. 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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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 in de schipholtunnel. 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. 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. Wanneer de 
datum in het volgend jaar bekend is zullen wij dit aan jullie mededelen. 
 

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.  
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AIV en AVG: de privacy van de AIV’ers 
Op vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG, in het Engels: GDPR) officieel in werking getreden. Voor ons als 
stichting Alumni Integrale Veiligheid geldt deze nieuwe wet- en regelgeving 
net zo goed, dus vandaar dat we jullie middels een kort en overzichtelijk 
bericht op de hoogte willen stellen van ons privacybeleid en de persoonlijke 
gegevens die wij verzamelen, opslaan en verwerken.  
 

Wat doen we wel? 
* Namen, e-mailadressen, telefoonnummers verzamelen, opslaan en 
verwerken indien deze door jou als AIV-deelnemer worden gedeeld met 
ons.  
* Indien noodzakelijk: de bovenstaande informatie delen met partijen 
waarmee wij AIV-bijeenkomsten organiseren, zodat deze partijen 
bijvoorbeeld op de hoogte zijn van het publiek dat bij hun organisatie een 
kijkje in de keuken komt nemen. Als je je aanmeldt voor een bijeenkomst of 
evenement geef je hiermee dus ook toestemming aan ons om deze 
gegevens te delen met de andere partijen met wie wij samenwerken.  
* Indien noodzakelijk: het kan voorkomen dat wij diepgaandere 
persoonsgegevens nodig hebben zoals adresgegevens, paspoortgegevens 
en BSN-nummers vanwege de aard van de organisaties die wij bezoeken.  
* Over deze gegevens heb jij beschikking en we zullen deze gegevens alleen 
delen als jij hier toestemming voor geeft en deze met ons deelt. 
* Jouw gegevens bewaren om je via de nieuwsbrief en LinkedIn te kunnen 
voorzien van nieuwe bijeenkomsten, het reilen en zeilen van de AIV en 
nieuws uit het vakgebied. 
 

Wat doen we absoluut niet? 
* Persoonlijke informatie doorgeven aan AIV-partners zonder noodzakelijke 
reden of toestemming.   
* Persoonlijke informatie doorverkopen aan derden. Dit is voor ons niet van 
belang en druist in tegen de beginselen van onze stichting.  
* Persoonlijke gegevens verzamelen en analyseren op basis van IP-
adressen, cookies, locatie of websurfgedrag. Over dit soort typen gegevens 
hebben wij geen beschikking.   
 

Overige informatie: 
* Je hebt het recht op inzage. Je mag ons dus vragen om inzage te tonen in 
de gegevens die we van jou hebben. 
* Je hebt het recht om jouw gegevens die de AIV heeft te laten verwijderen.  
* Je kan je op elk gewenst moment zelf uitschrijven voor de nieuwsbrief of 
de LinkedIn-groep verlaten. 
* Indien er foto’s gemaakt worden tijdens een van onze evenementen heb 
jij het recht om te zeggen of jij dit wel of niet wilt. Er zullen dan geen foto’s 
gemaakt worden waar jij op zal staan.  
* Voor vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot privacyzaken 
kan je ons benaderen via mail@alumniintegraleveiligheid.nl.  
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Jongeren jeugdbrandweer 
gecertificeerde bhv’ers 
Recent heeft NIBHV (partner van AIV) in de brandweerkazerne van 
Doorwerth een overeenkomst getekend met de Jeugdbrandweer 
Nederland. Leden van de Jeugdbrandweer Nederland mogen zich straks 
officieel bedrijfshulpverlener noemen. Zo kunnen deze jongeren later een 
bijdrage leveren aan de veiligheid van de samenleving, ook wanneer ze niet 
voor een brandweercarrière kiezen. Lees hier verder. 
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