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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 
 
16, 18, 23 en 25 september 2014 
Cursus Brandveiligheid van gebouwen, 
Arnhem 
 
19 september 2014 
Excursie Urenco, 
Almelo 
 
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 
december 2014 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, 
Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 november en 4 december 
2014 
Opleiding bibob coördinator,  
Utrecht 
 
13, 20, 27 november, 4 en 11 
december 2014 
Opleiding Integriteitscoördinator in het 
publieke domein, 
 Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 januari, 3 en 10 februari 
2015 
Opleiding Safety Manager, 
Amersfoort 
 
 
 
 

Zomerborrel AIV 

 
Stichting Alumni Integrale Veiligheid bestaat dit jaar 5 jaar en dat willen we 
met jullie vieren!  
 
Op donderdag 28 augustus vanaf 15:30 uur ben je van harte welkom voor 
een netwerkborrel bij Mood Beach in Scheveningen (vlakbij het Kurhaus). 
 
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar  
mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 

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

Stichting AIV verwelkomt nieuwe 
partner! 

 
The Hague Security Delta is een groeiend netwerk van bedrijven, overheden 
en kennisinstellingen in binnen- en buitenland, die samenwerken om 
producten, diensten of kennis te ontwikkelen voor een veiligere wereld. 
The Hague Security Delta is vanaf het najaar 2014 een van de nieuwe 
partners van de stichting Alumni Integrale Veiligheid. 
 
Ook partner worden?  
Neem contact met ons op via: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
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Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl    Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid    Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl 

   Breons:mailmail@alumniintegraleveiligheid.nlinfo@hetveiligheidshuis.c 
 

Ze zijn er weer: onze 
meeloopdagen! 

 
 
Na de succesvolle eerste ronde, vonden we het tijd voor een nieuwe serie 
meeloopdagen. 
  
Wil jij ook weleens zien hoe een werkdag van een andere AIV’er eruit ziet? 
Of vind je het leuk om een AIV’er een dag ‘in jouw keuken’ te laten 
meekijken? Geef je dan op! 
  
Voor deze activiteit zijn we dus weer op zoek naar AIV’ers die graag een 
werkdag van een ander willen meemaken én naar AIV’ers die het leuk 
vinden om iemand een dag mee te laten lopen. 
  
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar  
mail@alumniintegraleveiligheid.nl 
 
Geef hierin aan of je wilt meelopen bij een ander, zelf iemand wilt laten 
meelopen of allebei en wat je huidige baan is of in welk jaar van IV(K) je zit. 
Wij brengen kandidaten met elkaar in contact, zodat een interessante 
meeloopdag kan worden ingepland. 
 
 

Excursie Urenco is vol! 

 
Op vrijdagmiddag 19 september 2014 organiseert de Stichting Alumni 
Integrale Veiligheid voor haar leden een (gratis) excursie bij Urenco in 
Almelo, een fabriek voor de productie van verrijkt uranium voor 
kerncentrales over de hele wereld. Op deze dag krijgen de deelnemers een 
kijkje achter de schermen in deze zwaar beveiligde fabriek.  
 
Vanwege de grote animo en het beperkte aantal plaatsen is het helaas niet 
meer mogelijk om je voor deze excursie aan te melden. 
Was je te laat met aanmelden voor deze excursie? Zoals je van ons gewend  
bent plaatsen we in de volgende nieuwsbrief een terugblik op deze  
excursie. Op deze manier kun je toch kennis nemen van deze activiteit. 
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