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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 
 
 
 

     
     

Agenda 
 

6 februari 2020 
PGM Open Event 2020,  
 
10 maart en 7 april 2019 
Training casus- en procesregie op zorg 
en veiligheid, Utrecht 
 
12, 19 en 26 maart 2020 
Cursus Coördineren BRZO binnen 
bedrijven, Breukelen  
 
20 maart 2020 
Alumni Integrale Veiligheid Event, 
Zaltbommel  
 
2, 9 en 16 april 2020 
Opleiding Beleidskader woonwagen- 
en standplaatsenbeleid, Utrecht 
 
9 april en 16 april 2020 
Basiscursus BRZO/Externe Veiligheid,  
Breukelen 
 
14, 23 april en 12 mei 2020 
Cursus huisvesting arbeidsmigranten,  
Den Haag 
 
12, 19, 26 mei en 2, 9, 16, 23, 30 juni 
2020 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 
 
 
 
 
 

Alumni onderzoek Integrale 
Veiligheidskunde  

 
De docenten van de Academie voor Veiligheid en Bestuur van de Avans 
Hogeschool, zijn erg benieuwd naar hoe het nu met jou, als oud-student 
van de opleiding Integrale Veiligheidskunde, gaat! Zij willen je daarom 
vriendelijk vragen of je deze enquête in zou willen vullen. Het kost slechts 5 
tot 10 minuten van jouw tijd en zij hebben veel aan jouw input. Zij vinden 
het belangrijk dat de opleiding aansluit op het veiligheidskundig domein. 
Daarom zijn zij geïnteresseerd in jouw ervaringen in het werkveld. Zij 
gebruiken jouw input voor het verbeteren van de opleiding. Uiteraard 
worden jouw antwoorden zorgvuldig verwerkt en is jouw privacy 
gewaarborgd. Alvast heel erg bedankt voor jouw medewerking!  

 

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

http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
https://www.pgmopen.nl/event
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
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https://www.haagscongresbureau.nl/event/huisvesting-arbeidsmigranten-2020/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WAvFh_IuPUKk2x-nyE78-qFitQFXf4NPo0s_4C4ymsdUOTZVMUdLSkREUjE4Qk9YQjJDMlhRVUc0SS4u
https://www.betonenstaalbouw.nl/artikel/onderzoek-hergebruik-staal/
https://www.ad.nl/den-bosch/keuzegids-hbo-avans-is-beste-grote-hogeschool-van-nederland%7Ea27eff88/
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.alumniintegraleveiligheid.nl/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
mailto:mail@alumniintegraleveiligheid.nl
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://www.thelittleranch.nl/Sint/envelop.jpg
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Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 
 

Alumni Integrale Veiligheid Event 
Kiwa en Young Safety Professionals 

 
 
Op 20 maart 2020 organiseert AIV in samenwerking met Kiwa R2B en 
Young Safety Professionals een bijeenkomst voor IV-studenten. We zijn te 
gast bij Kiwa R2B in Zaltbommel, waar een interessant programma voor je 
klaar staat. 
 

 
 
Thema voor deze middag is Brandveiligheid. Daarbij zal gekeken worden 
naar de BIO, oftewel Bouwkundige, Installatietechnische en 
Organisatorische aspecten. Experts uit het vakgebied vertellen hoe deze 
drie aspecten integrale brandveiligheid kunnen garanderen en hoe je hier 
invulling aan kunt geven. Dit brengen we daarna gelijk in de praktijk door 
samen aan de slag te gaan met een interessante casus. 
Daarnaast neem je een kijkje in het leven van de jonge starters die 
werkzaam zijn bij Kiwa R2B en Young Safety Professionals. Ontdek hoe hun 
werkdag eruitziet én wat jouw mogelijkheden zijn bij deze bedrijven. 
Afsluitend kun je tijdens de borrel een kijkje nemen bij de sprinklerruimtes 
van Kiwa. Een unieke kans om te ervaren hoe zo’n installatie in het echt in 
z’n werking gaat. 
 
Inschrijven kan hier. We hopen je te zien op 20 maart! 
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Training Casus- en procesregie op 
zorg en veiligheid 

 
 
Als casus- en procesregisseur ben je de spin in het web en verbind je de 
verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een 
aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en criminaliteit. 
Hierbij moet je kunnen omgaan met complexe problematiek zoals die van 
mensen die afglijden door schuldenproblematiek of thuisloosheid, mensen 
met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen, mensen die betrokken zijn 
bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden. Steeds is er sprake van ernstige 
problematiek die vanuit één discipline niet kan worden opgelost. Het is 
daarom belangrijk dat je zicht krijgt op de - soms haast uitzichtloze - 
situaties waarin de betrokkenen zich bevinden en dat je daarvoor een 
passende aanpak biedt. Daarbij krijg je nogal eens te maken met verschil 
van inzicht bij verschillende betrokkenen vanuit gemeente, zorg en 
veiligheid. In dit spanningsveld moet je wegen vinden om te komen tot 
effectieve interventies en beheersbare situaties.  
 

 
 
Op 10 maart en 7 april 2020 vindt de training casus- en procesregie op zorg 
en veiligheid plaats. Tijdens deze training leer je hoe je de samenwerking 
tussen zorg- en veiligheidspartners organiseert en regisseert rondom een 
concrete casus waarbij sprake is van meervoudige complexe problematiek. 
Meer informatie over de training en deelname vind je hier. 
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