Jaaroverzicht 2014
2014 is een zeer succesvol jaar geweest voor AIV. Dit jaaroverzicht geeft een weergave van de
belangrijkste highlights.
Algemeen:
 In 2014 hebben we ons eerste lustrum gevierd
 Het aantal individuele deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten is opgelopen tot 489
 Het online netwerk op LinkedIn is verder gegroeid naar 1366 leden (stijging ruim 30% t.o.v.
2013)
 Lancering van bedrijfsfilm
 We sloten een partnership met The Hague Security Delta, PHOV, Van Aetsveld en Pit
Veiligheid
 Installatie klankbordgroep
Netwerkbijeenkomsten 2014:
 Regionaal informatie en expertise centrum van politie (RIEC)
In februari waren we bij het RIEC te gast. Dit onderdeel van de politie is een
samenwerkingsverband waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie,
de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad.
 Veiligheidsregio Limburg Noord
In april brachten we een bezoek aan Veiligheidsregio Limburg Noord. We kregen hierbij een
presentatie over crisisbeheersing en rampenbestrijding.
 Amsterdam ArenA
De Amsterdam ArenA bezochten we in juni. Tijdens deze netwerkbijeenkomst hebben we
kennis kunnen maken met de wijze waarop een voetbalstadion wordt beveiligd.
 Symposium Veiligheidsoperatie Nuclear Security Summit
In samenwerking met de Hogeschool Utrecht organiseerde we een symposium over de
veiligheidsoperatie NSS. Presentatie door Cor Visser (Adjunct Directeur bij de Nationale
Politie) en Michael Kowalski (Adviseur NCTV).
 Urenco Almelo
In september brachten we een bezoek aan Urenco, een fabriek voor de productie van verrijkt
uranium voor kerncentrales over de hele wereld.
 KLM
KLM bezochten we in oktober. Naast een algemene rondleiding hebben we een kijkje achter
de schermen gekregen waar het onderhoud aan vliegtuigen plaatsvindt.
 Studiereis Brussel
Op 27 en 28 november 2014 organiseerde we een internationale excursie naar Brussel,
waarbij we met de deelnemers een bezoek brachten aan de Europese Commissie, de
Verenigde Naties, het Vlaams Parlement, de Nederlandse Ambassade en het Europees
Parlement.
Alles nog eens rustig nalezen? Check de volgende link voor een totaaloverzicht inclusief foto’s.

