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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 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Vlog AIV-er Peter Bloemers 

 
In deze vlog is Alumni Integrale Veiligheid Peter Bloemers aan het woord 
over zijn werkzaamheden als Business Unit Manager Safety & Security bij  
Sitech Services waar hij verantwoordelijk is voor de noodorganisatie, 
brandweer en beveiliging op de Chemelot-site, een groot industriecomplex 
voor de chemische industrie. Bekijk de vlog hier. 
 

 
 
Chemelot staat voor een chemisch georiënteerd terrein van maar liefst 800 
hectare groot in Zuid Limburg waar ruim 8000 medewerkers werkzaam zijn. 
Het terrein is uniek vanwege tal van elementen: de centrale ligging in Zuid 
Limburg, de goede bereikbaarheid per spoor, weg, pijpleiding en vliegveld, 
de aanwezigheid van een groot aantal fabrieken die elkaar aanvullen, de 
koepelvergunning, de unieke samenwerking tussen fabrieken, research en 
development en pilot plants. Het terrein biedt daarnaast een aantal 
centrale voorzieningen als ultilities, brandweer, onderhoud, een 
bedrijfsnoodorganisatie, infrastructuur en regelgeving. 
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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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