Beste genodigde,
Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) is hét samenwerkingsverband waarin ondernemers en
overheid de handen ineenslaan om veiligheidsvraagstukken aan te pakken. Samen met onder
andere VNO-NCW Brabant Zeeland, de Taskforce-RIEC, het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV), politie en gemeenten gaan we zorgen dat ondernemers veilig zijn en zich ook
veilig voelen. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de veiligheid op
bedrijventerreinen. Na zorgvuldige afstemming wordt Vossenberg één van de bedrijventerreinen
waar we onze eerste inspanningen op gaan richten. We leggen u graag uit wat onze plannen zijn,
maar horen van u ook graag wat we nog meer kunnen doen.
Op dit moment vertalen we onze doelstellingen en ambities in concrete acties. Daarbij is uw
inbreng als ondernemer van doorslaggevend belang. Daarom organiseren we op 19 oktober
aanstaande een bijeenkomst die als kick-o zal dienen voor onze activiteiten op Vossenberg.
Tijdens deze bijeenkomst stellen we het PVO aan u voor, maar hebben we ook meteen een sterk
inhoudelijk programma. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om ons van input te voorzien, zodat
onze aanpak in de komende jaren zo goed mogelijk aansluit op uw behoeftes.
Deze bijeenkomst vindt plaats bij Capi Europe, aan de Asteriastraat 17-19 in Tilburg. Van 12:00 tot
15:00 zullen diverse sprekers u een voorproefje geven van de veiligheidsvraagstukken waar u als
ondernemer mee te maken krijgt en de oplossingen die wij daar als PVO voor zien. Zo vertelt
ondernemer Xander Koppelmans over zijn ervaring als slachto er van cybercrime en legt
voormalig topcrimineel Toon Walravens uit wat u kunt doen om kwetsbaarheden in uw
personeelsbestand te ondervangen. Daarnaast gaan burgemeester Theo Weterings (Tilburg) en
Ellen Kroese - directeur van ondernemersvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland - met de
deelnemers in gesprek over het belang van samenwerking op veiligheidsvraagstukken.
Burgemeester Harald Bergmann (Middelburg, bestuurlijk voorman van het PVO) en Remco Jansen
(directeur Taskforce-RIEC) vertellen over het belang van het PVO als centraal platform voor
veiligheidsvraagstukken, en leggen uit hoe we die rol de komende jaren in gaan vullen. Na a oop
van het programma is er tot 16:30 de gelegenheid om elkaar te leren kennen en de diverse
samenwerkingspartners van input te voorzien.
Uiteraard wordt deze bijeenkomst georganiseerd in overeenstemming met de op dat moment
geldende coronamaatregelen. In verband met deze maatregelen is het aantal deelnemers
waarschijnlijk beperkt. Door uzelf vandaag nog in te schrijven, zorgt u dat u deze belangrijke
bijeenkomst niet hoeft te missen. Via deze link kunt u zich gemakkelijk aanmelden. Voorafgaand
aan de bijeenkomst ontvangt u een uitgebreid programma, waarin we dieper ingaan op de
onderwerpen die we tijdens deze bijeenkomst aansnijden en de experts die hierover komen
vertellen. We hopen u te zien op 19 oktober!
Met vriendelijke groet,
Adryo Toorians
Projectmanager Platform Veilig Ondernemen
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Mede namens onze partners voor deze bijeenkomst:

