UITNODIGING
VEILIGHEIDSONTBIJT VOOR ONDERNEMERS

Beste ondernemer,
Wanneer:
Woensdag 13 oktober
Tijd: 		
8.00 uur: ontvangst met ontbijt
8.15 uur: start programma met
welkomstwoord door burgemeester
Theo Weterings
10.00 uur: einde bijeenkomst
Locatie: 	
Schouwburg & Concertzaal Tilburg
Ingang via Theatercafé

Tijdens de Week van de Veiligheid organiseren de gemeente en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een stevig ontbijt voor ondernemers. We zoomen deze ochtend in op
cybercriminaliteit in het bedrijfsleven. Is het daadwerkelijk zo’n groot (groeiend) probleem? Hoe word
je (onbedoeld) slachtoffer en had dit voorkomen kunnen worden? Een ervaringsdeskundige vertelt deze
ochtend zijn verhaal en de impact op zijn bedrijf en privéleven. Ook staan we stil bij het omgaan met
agressie en geweld.
Aanmelden
De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig i.v.m. de catering. Graag horen
wij vóór 4 oktober of u aanwezig wilt zijn. U kunt zich kosteloos inschrijven via
https://nl.surveymonkey.com/r/aanmelden_ondernemersontbijt_tilburg

Cyberbuddie scan
Tijdens het Veiligheidsontbijt op

Belangrijk!
	Voor dit event heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. Hieronder leest u hoe u een

13 oktober maakt u kans op een

coronatoegangsbewijs kunt maken:

gratis cyberbuddie scan. Tijdens

1. Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl

deze scan controleert een adviseur

2. Upload 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app:

of u voldoende technische en
organisatorische maatregelen heeft
genomen om cybercriminelen te
weren. Na afloop ontvangt u een
adviesrapport met de maatregelen
die u kunt nemen. Lever op
13 oktober uw visitekaartje in
en maak kans op een scan!

		

• Testbewijs: voorafgaand dient u zich binnen 24 uur voor de aanvangstijd te
laten testen. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.testenvoortoegang.org.

		

• Vaccinatiebewijs van maximaal 6 maanden oud, u kunt dit uploaden als u volledig
ben gevaccineerd.

		

• Herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud, vanaf 1 juli kan dit bewijs worden
opgehaald in de CoronaCheck-app.

3. Bezoek
	Neem uw coronatoegangsbewijs mee via de CoronaCheck-app. Medewerkers van de schouwburg scannen bij de ingang uw QR-code. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen,
want deze gegevens worden vergeleken met de gegevens in het coronatoegangsbewijs.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over het coronatoegangsbewijs vindt u op
rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen.

We hopen u te ontmoeten op woensdag 13 oktober!

