
UITNODIGING
NETWERK

BIJEENKOMST
VOOR ONDERNEMERS

Stadsschouwburg Middelburg (Molenwater 99)

17:45
DINSDAG 22 10 19

Programma:

17.45 uur Ontvangst met buffet en drankje

19.00 uur Welkom door de wethouders:
  Johan Aalberts (Middelburg)
  
19.15 uur Bert Graaff, samen werken aan
  beveiliging
   
19.45 uur Ellie Lust, veiligheid en criminaliteit  

20.30 uur Netwerken en borrel

U kunt zich aanmelden via de e-mail aan: 
j.sekewael@middelburg.nl 

Uw aanmelding zien wij graag voor 9 oktober 2019 tegemoet.



  Bert Graaff was in 2001 de oprichter van
  DeltaSafe Security Service B.V. uit Middelburg.
  Ooit begon hij zelf aan de deur van een
  horecagelegenheid als portier/gastheer en nu is
  hij eigenaar/directeur van een toonaangevend
  Zeeuws beveiligingsbedrijf met inmiddels 160 
werknemers. Waar in de beginjaren voornamelijk horecawerk-
zaamheden en evenementenbeveiliging de boventoon 
voerden, heeft het bedrijf zich vanaf eind vorig decennium 
tot op de dag van vandaag steeds verder ontwikkeld en 
wordt het totale scala aan beveiligingsdiensten (en aanver-
wante diensten) geleverd. Particulieren, winkeliers, MKB-
bedrijven, grote havenbedrijven, overheden, maar 
bijvoorbeeld ook een jeugdzorginstelling en EPZ mogen tot 
de opdrachtgevers gerekend worden. 
Naast het verhaal over het ontstaan van en het succes van 
DeltaSafe wil hij het op deze bijeenkomst hebben over de 
beveiliging bij bedrijven, op bedrijventerreinen en het belang 
bespreken van samenwerking tussen de verschillende partijen 
om de risico's voor de ondernemer te beperken.

  Ellie Lust is in 1966 geboren in Amsterdam en weet
  van jongs af aan dat ze het politievak in wil. Naast
  haar opleiding en werk als politieagent is ze in die tijd
  ook topsporter. 
  Na ruim twintig jaar als politievrouw 'op straat' te
  hebben gewerkt op verschillende bureaus in 
Amsterdam is Ellie tien jaar werkzaam geweest als woordvoerder 
bij bureau communicatie van de Amsterdamse politie. In 2005 
leert Nederland Ellie Lust kennen wanneer zij haar opwachting 
maakt in AVRO's Opsporing Verzocht. In 2016 is Ellie deelnemer in 
het programma Wie is de Mol? waar ze het begrip 'etherdiscipline' 
lanceert. Sinds 2018 heeft ze haar eigen televisieprogramma: Ellie 
op Patrouille bij de AvroTros en in november 2019 komt haar boek 
uit over haar 31 dienstjaren bij de Amsterdamse politie.


