Uitnodiging

Urban College

Winkeldiefstal; waar zit de winst?
Dinsdag 6 maart 2018 om 8:15 uur

Beste ondernemer,
We zetten in de binnenstad achter de schermen al jaren succesvol in op veiligheid. Het Toezichtsmodel werkt
en blijft werken aan verbetering en vernieuwing. Tijdens de interactieve bijeenkomst gaan we op zoek naar
verbetering in de processen rond winkeldiefstal en de laatste innovaties op het gebied van preventie.
Waar zit de winst? Wat kunnen we hierin van elkaar leren en waar liggen de kansen?
Ook maken we kennis met Arwin Siermans die vanaf heden Rien van der Steenoven op zal volgen als
Stadsmarinier in het centrum.

Programma
Locatie: Politiebureau Doelwater – Doelwater 5
8:15 uur
8:30 uur
9:15 uur
9:45 uur

Ontvangst met ontbijt
Start interactief programma
Winkeldiefstal; waar zit de winst?
Introductie Stadsmarinier
Arwin Siermans, Stadsmarinier Centrum
Einde

Mocht je zelf niet aanwezig kunnen zijn dan is de operations manager, manager veiligheid of andere collega
die zich bezighoudt met veiligheid van harte welkom!

We zien je graag op dinsdag 6 maart op Politiebureau Doelwater.
De hoofdingang bevindt zich op Doelwater 5 in Rotterdam.
We starten stipt om 8:30 uur, natuurlijk zorgen wij voor een ontbijt.
De meeting eindigt uiterlijk om 9:45 uur.

Voor een goed resultaat van de bijeenkomst vragen we je vooraf bijgevoegde vragenlijst in te vullen. De
ingevulde vragenlijst en je aanmelding graag mailen aan info@udsrotterdam.nl.

VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING VAN URBAN COLLEGE 6 MAART ‘18
Winkeldiefstal; waar zit de winst?

1) Waar op de prioriteitenlijst van de organisatie waar je werkzaam bent staat het onderwerp derving?

2) Welke aanpak heeft de voorkeur in jouw organisatie? (aankruisen wat van toepassing is)
0
0

Winkeldiefstal voorkomen door bij signalering van winkeldiefstal te (laten) waarschuwen
Niet ingrijpen bij het signaleren van een winkeldief en (laten) aanhouden na overtreding

3) Ben je bereidt om je dervingcijfer – uitgedrukt in percentage van de omzet- te delen? Uiteraard worden de
gegevens anoniem behandeld:



Ja, namelijk: …………….
Nee

4) Wat is je mening over de huidige aanpak en inzet op winkeldiefstal vanuit het Toezichtsmodel?

5) Heb je voorstellen voor een efficiënte, economisch aanvaardbare aanpak van winkeldiefstal die je wilt delen ten
behoeve van het Toezichtsmodel?

