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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 
 

9 en 10 oktober 2018 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
10, 30 oktober, 6, 13 en 20 november 
2018 
Opleiding Veiligheid van Gebouwen, 
Utrecht 
 
1, 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13 
december 2018 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 
Opleiding Security Manager, Utrecht 
 
1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 
Opleiding Integriteitscoordinator in het 
publieke domein, Utrecht 
 
22 november t/m 2 december 2018 
Coachingsreis van je leven, Suriname 
 
27 en 28 november 2019 
Congres Drones in het publieke 
domein, Amsterdam 
 
29 en 30 november 2018 
Congres Veiligheid bij Evenementen, 
Amsterdam 
 
 

Congres Radicalisering & Terrorisme 

 
In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen actief 
die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig 
maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en 
het beraden van een terroristische aanslag). 
 
Op 9 en 10 oktober 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid (partner van de stichting Alumni Integrale Veiligheid) de vierde 
editie van het congres Radicalisering & Terrorisme op The Hague Security 
Delta Campus in Den Haag, waar ervaringsdeskundigen en experts uit 
binnen en buitenland samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen 
over de aanpak van radicaliserende (ideologische) groeperingen.  
 
De stichting Alumni Integrale Veiligheid heeft als partner van het 
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid een aantal (gratis) entreekaarten 
voor de vierde editie van het  congres Radicalisering & Terrorisme 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! 
 
Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften dien jij je als deelnemer  
op de dag van het congres Radicalisering & Terrorisme te legitimeren. 
Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten.  

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

Internationale excursie Londen 
Contra Terrorisme 

Op 4 t/m 7 maart 2019 organiseert het Centrum voor Studiereizen (partner 
van de stichting Alumni Integrale Veiligheid) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Congres Drones in het publieke 
domein 

 
Onbemande luchtvaartuigen kennen vele professionele toepassingen, van 
inspectie van gebouwen tot het monitoren van evenementen en het in 
kaart brengen van overstromingsrisico’s. De technologie ontwikkelt zich 
razend snel waardoor er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Welke 
kansen maar ook risico’s brengt dit met zich mee? 
 
Op 27 en 28 november 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid het congres Drones in het publieke domein in de RAI Amsterdam 
tijdens de Amsterdam Drone Week. 
 
De stichting Alumni Integrale Veiligheid heeft als partner van het 
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid een aantal (gratis) entreekaarten 
voor het congres Drones in het publieke domein 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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Vacatures 

 
 
Medewerker Crisis Interventieteam, Advizo 
 
Coördinator Kwaliteit & Veiligheid, Continue 
 
Onderzoeker Veilig Thuis, Advizo 
 
Jurist handhaving, gemeente Heerhugowaard 
 
Traineeship Onderzoeker Veilig Thuis, Advizo 
 
 Adviseur Integrale Veiligheid, Witteveen Bos 
 
Adviseur Veiligheid, Nederlandse Spoorwegen 
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Coachingsreis in Suriname 

 
Het Centrum voor Studiereizen (partner van AIV) organiseert  in 
samenwerking met Special Forces in Business van 22 november t/m 2 
december 2018 de coachingsreis van je leven in het Amazonegebied in 
Suriname waar jij je fysieke en mentale grenzen kan verleggen in een 
outdoor omgeving. Meer informatie over het programma van de 
coachingsreis naar het Amazonegebied in Suriname en deelname is te 
vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl 
 
 

https://www.advizo.nl/vacatures/medewerker-crisis-interventie-team/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.continu.nl/vacatures/bouwkunde/cooerdinator-kwaliteit-veiligheid-20180516-nlnh?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed_ADWISE
https://www.advizo.nl/vacatures/onderzoeker-veilig-thuis-2/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.heerhugowaard.nl/vacatures/
https://www.advizo.nl/vacatures/traineeship-onderzoeker-veilig-thuis-2/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.witteveenbos.nl/nl/detailpagina-ep/vacature/1266-aankomend-adviseur-integrale-veiligheid/pagenr/1?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://werkenbijns.nl/vacatures/adviseur-veiligheid-randstad-zuid-349987/?utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=indeed
http://www.centrumvoorstudiereizen.nl/

