Bewustwordingsbijeenkomst

Cybercrime,
brandveiligheid en
ondermijning

Op maandag 9 april aanstaande
organiseren de Vereniging Sliedrechtse
Ondernemingen (VSO) en werkgroep
Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijventerreinen (KVO-B) gezamenlijk
een bewustwordingsbijeenkomst voor
de ondernemers op alle Sliedrechtse
bedrijventerreinen.
De bijeenkomst heeft als onderwerpen
Cybercrime, Brandveiligheid en Ondermijning
en vindt plaats van 18.30 tot 22.00 in kantine
‘t Bankie in Sporthal de Basis gevestigd aan
de Benedenveer 5 in Sliedrecht. Op de avond
is er een mooie mix van interessante sprekers
en is er gelegenheid tot het netwerken met
collega-ondernemers.
Cybercrime
Cybercrime is een vorm van digitale criminaliteit waarbij internetcriminelen inbreken op
bijvoorbeeld uw computer, telefoon of zelfs het
complete netwerk van uw bedrijf. De motieven
van internetcriminelen lopen uiteen. Veelal is
het hen te doen om een grote hoeveelheid
geld buit te maken of om uw bedrijf schade

toe te brengen. De impact op uw bedrijf is over
het algemeen enorm. Het bedrijfsrisico van
cybercrime is door de onbekendheid veel groter dan gedacht en de schade wordt nog altijd
onderschat. Tijdens de bewustwordingsbijeenkomst worden de verschillende kanten en
vormen van cybercrime toegelicht en ontvangt
u tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt
van cybercrime.
Brandveiligheid
Op het moment dat er in uw bedrijf een
calamiteit of incident is kunt u vanzelfsprekend
rekenen op de Brandweer. De brandweer heeft
echter een opkomsttijd, de eerste 6 tot ca. 8
minuten bent u op uzelf aangewezen. Wat kunt
u doen om brand te voorkomen en/of schade
te beperken?
Ondermijning
Het restaurant zonder klanten, de kapper
of het autobedrijf dat overdag nooit open is
en de loods waarin een hennepkwekerij is
opgezet. Zomaar een aantal voorbeelden van
ondermijning waarvan er een aantal ook in uw
omgeving kunnen voorkomen.

BEKIJK HET PROGRAMMA OP DE ACHTERZIJDE

Bewustwordingsbijeenkomst

Cybercrime,
brandveiligheid en
ondermijning

PROGRAMMA
Criminelen maken gebruik van de schijnbare
anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen bieden. Geregeld
hebben criminelen ook ondernemers nodig om
aan spullen te komen. De overheid is verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning.
Een belangrijke sleutel tot meer veiligheid
op een bedrijventerrein is de samenwerking
tussen de overheid en de ondernemers.
Tijdens de bijeenkomst wordt uiteengezet
wat ondermijning is en hoe u dit herkent. Ook
wordt verteld wat u kunt doen als u vermoedt
dat er iets niet klopt.
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Inschrijven?
Wij vinden het prettig als u laat weten of u
komt. Inschrijven kan via de accountmanager
bedrijven, Esther Smit, op e.smit@sliedrecht.
nl of via het secretariaat van de VSO (Miranda
Visser) op info@vso-sliedrecht.nl. Ook voor
eventuele vragen kunt u bij Esther Smit of
Miranda Visser terecht!

Inloop
Opening door de VSO en
burgemeester Bram van Hemmen
Cybercrime vanuit het perspectief
van de politie (de heer Stittelaar)
Gelegenheid tot vragen stellen
Korte pauze en carrousel-moment
Brandveiligheid (de heer De Waal)
Korte pauze en carrousel-moment
Ondermijning (de heer Van der Torre)
Korte pauze en carrousel-moment
Cybercrime vanuit het perspectief
van de verzekeraar
(de heer Rodenburg)
Einde programma en gelegenheid
tot netwerken
Einde bijeenkomst
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Korps
Divisie of district

Amsterdam-Amstelland

Brabant Zuid-Oost

Brabant-Noord

Drenthe

Flevoland

Fryslân

Gelderland-Midden

Gelderland-Zuid

