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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, 27 september, 4 en 11 oktober 2018 
Opleiding coordinator 
evenementenveiligheid, Utrecht 
 
10 september 2018 
Specialisatie HVK, Utrecht 
 
27 september, 4, 11 oktober, 1, 8 en 
15 november 2018 
Opleiding Safety Manager, Utrecht 
 
19 en 20 september 2018 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit, Utrecht 
 
2, 9, 30 en 31 oktober 2018 
Opleiding QHSE manager, Utrecht 
 
9 en 10 oktober 2018 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
10, 31 oktober, 7, 14 en 21 november 
2018 
HCB Colleges Veiligheid, recht en 
bestuur, 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.  
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Terugblik Smart City Event 2018 

 
Op 27 en 28 juni 2018 organiseerde 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 tijdens 
de Volvo Ocean Race, waar honderden deelnemers uit ruim vijftig 
verschillende landen (waaronder ook diverse AIV-ers) samenkwamen om 
opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen over innovatieve 
technologische oplossingen voor maatschappelijke (veiligheids) 
vraagstukken in steden.  
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Jonge ZZP'er kwetsbaar bij 
arbeidsongevallen 

 
De inspectie SZW presenteerde onlangs het rapport ‘Staat van 
arbeidsveiligheid 2018’. Hieruit blijkt dat jaarlijks vijftig tot zeventig mensen 
omkomen als gevolg van een arbeidsongeval. Daarmee is het aantal 
arbeidsongevallen voor het vijfde jaar op rij gestegen. Een specifieke groep 
die veel risico loopt zijn uitzendkrachten en ZZP’ers. Eind 2017 had een op 
de vijf geregistreerde slachtoffers van arbeidsongevallen geen vaste 
arbeidsrelatie met de werkgever. Het gaat hierbij vaak om jongeren tussen 
de 15 en 25 jaar. Hoe ver reikt de zorgplicht van werkgevers als het 
aankomt op de zorgplicht voor deze zogenoemde niet-werknemers, zoals 
uitzendkrachten, zzp’ers en vrijwilligers? Waar moet je op letten als je als 
organisatie een beroep doet op mensen waar je geen arbeidsovereenkomst 
mee afsluit? Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) 
schreef een Whitepaper om het bewustzijn over dit onderwerp te 
verhogen. Een must read voor alle werkgevers die gebruik maken van deze 
kwetsbare doelgroep van tijdelijke werknemers. De Whitepaper is te lezen 
via de NIBHV website. Het NIBHV is hét kennisinstituut voor bedrijfs-
hulpverlening in Nederland. Het instituut deelt regelmatig kennis en 
expertise in bedrijfsnoodorganisaties, brand- en arbeidsveiligheid. Met haar 
keurmerk biedt het intituut bovendien een onafhankelijk kwaliteitsstempel 
voor veiligheidscursussen. 
 

Fijne zomervakantie! 

 
Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid wenst iedereen  
een fijne zomervakantie! Daarnaast kijken we ook terug op een geslaagd  
voorjaar 2018 met veel interessante bijeenkomsten en workshops. We zien 
je ook graag terug bij een van onze activiteiten in het najaar van 2018! 
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Internationale excursie Londen 
Contra Terrorisme 

Op 4 t/m 7 maart 2019 organiseert het Centrum voor Studiereizen (partner 
van AIV) een internationale excursie over contra terrorisme in Londen 
waarbij onder andere een bezoek wordt gebracht aan de City of London 
Police. Meer informatie over het programma van de internationale excursie 
naar Londen en deelname is te vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl 
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Vacatures  

 
 
Adviseur veiligheid, Nederlandse Spoorwegen 
 
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Zoetermeer 
 
Projectleider veiligheid, Arcadis 
 
Adviseur brandveiligheid, DPA 
 
Docent Integrale Veiligheid, Hogeschool Inholland 
 
Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Haarlemmermeer 
 
Stagaire Integrale Veiligheid, Seat 
 
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Boxtel 
 
Stagaire Integrale Veiligheid, Volkswagen 
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