
 

 

 

Deze veiligheidsbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door:  
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 Veiligheid          23 maart 2023 

Marlon Frijters Projectleider Transport Facilitated Organized Crime (TFOC)  

‘Iedere crimineel heeft transport nodig!’ Daarom is het noodzakelijk om ons, in de aanpak van ondermijning, te richten op de 

transportsector. Nederland is het doorvoerland voor alle soorten drugs en andere illegale goederen. De strijd tegen deze vorm van 

ondermijning kunnen wij niet alleen, daar hebben wij de jullie voor nodig. We proberen bedrijven en ondernemers bewuster te maken 

van de gevaren en signalen van deze vorm van criminaliteit. 

Toon Walravens Ervaringsdeskundige 

Elk bedrijf bestaat uit mensenwerk, mens en werk. Medewerkers geven kleur aan je bedrijf, maar zijn meer dan een gezicht in de 

menigte. Medewerkers lopen er niet mee te koop als het financieel niet goed gaat, maar op dat moment zijn ze wel de zwakste schakel 

in uw organisatie en tevens een belangrijke schakel voor een criminele organisatie.  

Hoe is uw gevoel van veiligheid? Kunt u zich weren tegen criminaliteit in de breedste zin van het woord? Hoe is 
de ervaring van andere ondernemers? Hoe kunt u uw medewerkers informeren? Kunnen we samenwerken om 
de sociale veiligheid te vergroten? Veiligheid is belangrijk voor het collectief, maar ook voor u als ondernemer 
en uw medewerkers. Vanuit Parkmanagement wordt (in samenwerking met het PVO) speciaal voor 
ondernemers van bedrijvenparken Haven 1 t/m 8 en Zanddonk een veiligheidsbijeenkomst georganiseerd.  

Veilig en weerbaar ondernemen: 
houd criminelen van uw terrein! 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 

De werkgroep KVO zet zich in om uw bedrijvenpark nog veiliger te maken. Dit doen zij niet alleen door de actieve 

samenwerking met lokale ondernemers en Parkmanagement maar ook met Politie, Brandweer en de gemeente 

Waalwijk. Sinds vorig jaar zijn ook het Platform Veilig Ondernemen en de TaskForce RIEC betrokken. 

 

U bent van harte welkom op donderdag 23 maart 2023 

17.00 uur - 19.00 uur  

bij De Mandemakers Groep – Gragtmansstraat 3 Waalwijk 

De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje, voor alle aanwezigen ligt een unieke attentie klaar. 

Aanmelden  

Meld u aan via ‘Parkmanagement Connected’ of stuur een mail naar: info@solarisparkmanagement.nl.  

 

Neem gerust uw collega’s mee tijdens deze interactieve bijeenkomst! Politie, Brandweer,  

Platform Veilig Ondernemen en Parkmanagement zijn ook aanwezig voor het beantwoorden van al uw vragen.  

Bent u al met veiligheid bezig en ziet u zaken die defect, verdacht of anders zijn in het openbaar gebied? Meld het 

bij gemeente Waalwijk via waalwijk.nl/melding doen of 0416-683456.  

 

Tot 23 maart! 

Namens de organisatie van de themabijeenkomst Veiligheid 

0416-241777 | info@solarisparkmanagement.nl  

 

Tina Gruben Basisteam Programma Ondermijning Meierij 

Welke criminele inmenging zien wij als BTPL-er op bedrijvenparken, waar liggen de risico’s op ondermijning en criminaliteit? Wat zijn 

de signalen die je als ondernemer kunt herkennen en wat kun je doen met een niet pluis gevoel op jou bedrijventerrein?  

Dit bekijken we van buiten naar binnen. 

 Sprekers 
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