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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 
 
9 april 2020 
Basiscursus BRZO, Utrecht 
 
17 en 18 juni 2020 
Congres Ketensamenwerking (ex-) 
gedetineerden, Utrecht 
 
10, 24 september, 8 en 29 oktober 
2020 
Opleiding adviseur kwaliteit en 
veiligheid in de zorg, Utrecht 
 
17 september 2020 
Coördineren BRZO, Utrecht  
 
8, 15 en 22 september 2020 
Opleiding Beleidskader woonwagen- 
en standplaatsenbeleid, Utrecht 
 
22 september, 6 en 27 oktober 2020 
Opleiding Integraal toezichthouder 
handhaving, Utrecht 
 
24 september en 8 oktober 2020 
Cursus huisvesting arbeidsmigranten,  
Den Haag 
 
29 oktober en 19 november 2020 
Training casus- en procesregie op zorg 
en veiligheid, Utrecht 
 
 
 
 
 
 

Webinar Crisismanagement 

 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nemen de 
Rijksoverheid en vele organisaties verregaande maatregelen, en moeten er 
moeilijke beslissingen genomen worden onder tijdsdruk terwijl er veel 
onzekerheid is. Op 17 maart 2020 gaf Tom Compaijen, partner van de 
Crisiscentrale, een boeiend en goedbezocht webinar over 
crisismanagement tijdens het Coronavirus. Het is voor degenen die het 
webinar hebben gemist mogelijk om dit terug te kijken. Bekijk hier het 
webinar Crisismanagement. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord 
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AIV verwelkomt nieuwe partner 

 
Alumni Integrale Veiligheid verwelkomt vanaf april 2020 de Crisiscentrale 
als nieuwe partner. De missie van de Crisiscentrale is met professioneel 
crisisadvies zoveel mogelijk gevolgschade helpen voorkomen. Hun focus ligt 
op de gezondheid van mensen en continuïteit van organisaties en 
samenleving tijdens en na een crisissituatie. De Crisiscentrale is mede 
opgericht door Mariska de Gooijer, alumni Integrale Veiligheid aan de 
Hogeschool Utrecht. We kijken vanuit de stichting Alumni Integrale 
Veiligheid uit naar een prettige samenwerking met de Crisiscentrale. Meer 
informatie over de Crisiscentrale is te vinden op www.crisiscentrale.nl.   
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AIV Event Kiwa en Young Safety 
Professionals ivm corona uitgesteld 

 
 
Op 20 maart 2020 zou AIV in samenwerking met Kiwa R2B en Young Safety 
Professionals een bijeenkomst voor IV-studenten en alumni organiseren 
over brandveiligheid. In verband met de beperkende maatregelen rondom 
de uitbraak van het Corona virus is deze bijeenkomst tot nader orde 
uitgesteld. We laten het je weten zodra deze bijeenkomst op een later 
moment alsnog gaat plaatsvinden. 
 

 
 
 
 

Zorg goed voor je zelf! 

 
Balans houden tussen werk, privé en gezondheid is altijd lastig. Tijdens 
een crisis is het een ware opgave. De druk is groot om werk af te maken, 
perfectie na te streven en ondertussen contact te houden met iedereen 
om je heen. Juist nu geldt: zorg goed voor jezelf zodat jij een optimale 
bijdrage kunt blijven leveren om deze crisis door te komen. 
Lees hier vijf tips om goed voor je zelf te zorgen. 
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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 29 oktober en 19 november 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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