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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 
 
4, 26 september, 3 en 10 oktober 
2019 
Opleiding coördinator evenementen-
veiligheid, Utrecht 
 
12, 19 en 26 september 2019 
Cursus Coördineren BRZO binnen 
bedrijven, Breukelen 
 
12, 19, 26 september, 3, 10, 11 
oktober 2019 
Opleiding Information Security Officer, 
Utrecht 
 
18 en 19 september 2019 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit, Tilburg 
 
26 september 2019 
Bijeenkomst prostitutiebeleid, Utrecht 
 
26 september, 3, 10, 31 oktober, 7 en 
14 november 2019 
Opleiding Safety Manager, Utrecht 
 
8 en 9 oktober 2019 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
10 oktober 2019 
Bijeenkomst veilig uitgaan, Hilversum 
 

Terugblik Crisis Experience 

 
Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 organiseerde Crisicom in samenwerking met 
AIV de Crisis Experience. Tijdens deze hands-on middag werden de 
deelnemers bijgepraat door medewerkers van Crisicom over de laatste 
trends, praktische voorbeelden en tips & tricks. Daarnaast moesten de 
deelnemers ook zelf aan de slag. Van een mediaoptreden bij een calamiteit 
tot het blussen van een brand. Aan het eind van de middag vond er nog een 
gezellige netwerkborrel plaats. 

 
Crisicom leidt op, traint en oefent vanuit de overtuiging ‘Ervaren is beleven, 
doen is eigen maken’. Stel dat jou of jouw organisatie iets overkomt. Wat 
zou jij dan willen dat er gebeurt? Die vraag is het uitgangspunt en het 
antwoord is een handelend optreden, snel en adequaat. Geen seconde te 
verliezen. 
 
 
 
 
 
 

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
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Terugblik Smart City Event 2019 

 
 
Op 21 juni 2019 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid 
(partner van AIV) de negende editie van het Smart City Event 2019 in het 
Zuiderstrandtheater in Den Haag, waar honderden deelnemers afkomstig 
uit tientallen landen uit de hele wereld (waaronder ook diverse AIV-ers) 
samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen over innovatieve 
technologische oplossingen voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken 
in steden. Bekijk hier de video van het Smart City Event 2019.  
 

 
 
Voorafgaand aan het Smart City Event 2019 vonden er op 20 juni 2019 een 
tweetal internationale excursies plaats in Den Haag en Antwerpen. In Den 
Haag werd met een internationale delegatie een bezoek gebracht met de 
boot aan Sail op Scheveningen en vervolgens met de bus aan The Hague 
Tech, YESS Delft The Hague en The Hague Security Delta Campus. In 
Antwerpen werd een bezoek gebracht aan The Beacon en de Smart Zone.  
Bekijk hier de video van beide excursies. 
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Vacatures 

 
 
Coördinator Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu, ORO 
 
Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid, gemeente Beuningen 
 
Adviseur veiligheid district midden Nederland zuid, Rijkswaterstaat 
Midden-Nederland 
 
Medewerker Arbo en Veiligheid, Onderwijsgroep Tilburg 
 
Adviseur veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
 
Regisseur Veiligheid, gemeente Tiel 
 
Medewerker Integrale Crisisdienst Zuid-Holland Zuid, Veilig Thuis 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne zomervakantie! 

 
Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid wenst iedereen een 
fijne zomervakantie! Daarnaast kijken we ook terug op een geslaagd 
voorjaar 2019 met veel interessante bijeenkomsten en workshops. We zien 
je ook graag terug bij een van onze activiteiten in het najaar van 2019! 
 
 

https://werkenbij.oro.nl/vacaturebeschrijving/coordinator-vgwm-32-36-uur-helmond?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.werkeningelderland.nl/vacature/beleidsmedewerker-integrale-veiligheid-2/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/adviseur-veiligheid-district-midden-nederland-zuid-RWS-2019-0743?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=organic
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/adviseur-veiligheid-district-midden-nederland-zuid-RWS-2019-0743?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=organic
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https://www.werkenbijdrechtsteden.nl/vacatures?item=58561

