9 OKTOBER 2012 DAG VAN DE LOGISTIEKE VEILIGHEID
UITNODIGING THEMABIJEENKOMST

WEET WIE
JE IN HUIS
HAALT!
Fraude en criminaliteit vormen ernstige bedreigingen voor de
transport- en logistieke sector
Waar van oudsher de aandacht veelal uitging naar externen, dient u helaas
steeds vaker rekening te houden met crimineel of frauduleus gedrag van uw
eigen medewerkers. De potentiële schade die uw organisatie kan oplopen
door handelen van eigen medewerkers is enorm en bestaat niet alleen uit
directe financiële schade, maar ook uit imago-schade en een groot verlies van
productiviteit.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzage in de potentiele risico’s die u loopt
via de eigen werknemers en de signalen waar u op kunt letten. Er wordt veel
aandacht besteed aan de mogelijkheden van preventie. Onderwerpen als het
screenen van medewerkers, het uitvoeren van omgevingsonderzoeken en de
manier waarop medewerkers met social media kunnen omgaan worden op een
praktische manier gepresenteerd.
Tevens wordt er gekeken naar wet- en regelgeving. Op het gebied van
risicopreventie en compliance zal die gaan toenemen. Wat betekent dat voor
u? welke maatregelen kunt, of moet u zelfs al, overwegen?
Een goed beleid dat zich richt op risicomanagement rondom het eigen
personeel, vast dan wel tijdelijk, levert geld op. Tevens is aangetoond dat de
dienstverlening, en dus uw klanten, er ook beter van worden.

Dag van de veiligheid
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur: Opening en voorwoord
14.00 uur: Cijfers, trends en ontwikkelingen - Maarten IJzermans (Hoffmann)
14.30 uur: Integrale Security Toolkit - Pehr Teulings (EVO)
14.45 uur: Pauze
15.00 uur: (Pre- / In-) Employment Screening - Harm Voogt (CV-OK)
15.45 uur: Social media - (Hoffmann)
16.15 uur: Waarschuwingsregister Logistieke Sector - Hélène Minderman (TLN)
16:30 uur: Afsluiting en borrel
Aanmelden
U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst via het onderstaande mailadres.
dgevers@evo.nl
Locatie:
Luidsprekerstraat 10
1322 AX ALMERE
Telefoon: (036) 52 33 000
Na de themabijeenkomst is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog
even na te praten.
Wij vertrouwen op uw aanmelding en verheugen ons erop u binnenkort wederom te
mogen begroeten.

