
Van: Secretariaat Bizplatform [mailto:Secretariaat@bizplatform.nl]  

Verzonden: woensdag 17 januari 2018 9:49 

Aan: Secretariaat Bizplatform <Secretariaat@bizplatform.nl> 

Onderwerp: Uitnodiging BIZ Platform Nederland: Seminar "Innovatie met Smartbusinessparcs" 8 

februari 2018 

 

 

Aan alle relaties van BIZ Platform Nederland 
 
 
 

Seminar 
 

Innovatie met Smartbusinessparcs 
Donderdag 8 februari van 12.30 tot 17.30 uur 

 
In samenwerking met The Hague Security Delta 

Locatie: Wilhelmina van Pruisenweg 104, Den Haag 
 
Het rondrijden van mobiele surveillanten op bedrijvenparken is meer en meer achterhaald. 
Beveiligingscamera’s en gekoppelde slimme toepassingen rukken sterk op in de markt van collectieve 
beveiliging. Veel ondernemersorganisaties en BIZ-fondsen zijn op zoek naar meer effectiviteit en 
efficiency om incidenten te voorkomen en de pakkans te vergroten. Wat zijn de nieuwste 
ontwikkelingen? Hoe kunnen politie en bedrijfsleven optimaal samenwerken? Wat kun je als 
ondernemers samen doen om de veiligheid te vergroten? Welke stimulerende rol kan een BIZ-fonds 
daarin spelen? Voor meer informatie zie bijlage.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton Sels  

Secretaris 

 

 
 

Stichting BIZ Platform Nederland 

Postbus 693 

4200 AR GORINCHEM 

Tel: 0183 - 822 970 

Mail: secretariaat@bizplatform.nl 

Website: www.bizplatform.nl 

Twitter: @bizseminar 
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Seminar 

Innovatie met Smartbusinessparcs 
Donderdag 8 februari van 12.30 tot 17.30 uur 

In samenwerking met The Hague Security Delta 

Locatie: Wilhelmina van Pruisenweg 104, Den Haag 

 

Het rondrijden van mobiele surveillanten op bedrijvenparken is meer en meer achterhaald. 

Beveiligingscamera’s en gekoppelde slimme toepassingen rukken sterk op in de markt van 

collectieve beveiliging. Veel ondernemersorganisaties en BIZ-fondsen zijn op zoek naar meer 

effectiviteit en efficiency om incidenten te voorkomen en de pakkans te vergroten. Wat zijn 

de nieuwste ontwikkelingen? Hoe kunnen politie en bedrijfsleven optimaal samenwerken? 

Wat kun je als ondernemers samen doen om de veiligheid te vergroten? Welke stimulerende 

rol kan een BIZ-fonds daarin spelen? Laat u verrassen over de toekomst van collectief 

beveiligen! Voor BIZ-fondsen op bedrijvenparken en in winkelgebieden en voor gemeenten 

een leerzame middag! 

 

Dit seminar is gericht op bestuurders van lokale ondernemersorganisaties en BIZ-fondsen, op 

raadsleden, op burgemeesters en ambtenaren en adviseurs integrale veiligheidszorg 

 

Programma:  

12.30 uur Ontvangst deelnemers met een broodjeslunch en koffie/thee 

13.00   uur Welkomstwoord door Richard Franken, directeur The Hague Security Delta, 

met presentatie over Algemene stand van innovatieve beveiligingsoplossingen 

13.30   uur  Opening seminar door Henk Kool, voorzitter Stichting BIZ-Platform NL    

13.45   uur Het concept van Smartbusinessparcs  door Otto Vroegop, directeur iCOPP   

14.35   uur Pauze 

15.00   uur Innovatie in winkelgebieden: Mall of the Netherlands, Leidsenhage door Henri 

Nieuwstraten, BusinessUnit manager Xserius /Hacousto 

15.25   uur Sterker samenwerken aan veiligheid in een BIZ  door Ton Sels, secretaris 

Stichting BIZ-Platform NL 

15.50 uur Afsluitende plenaire discussie o.l.v. Henk Kool  

16.30 uur Afsluiting door Henk Kool 

16.45 uur Informele afsluiting met borrel en hapje 

 
Voor deelnemers aan de Stichting BIZ-Platform NL bedragen de kosten voor dit seminar € 

85,- per persoon. Overige deelnemers betalen een bijdrage van € 135,-. 

Aanmelding is mogelijk via deze link  secretariaat@bizplatform.nl van de  aanmeldmodule. 

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 5 februari a.s. 

mailto:secretariaat@bizplatform.nl

