
45

CONTACTEN EN CONTRACTEN

Ingevulde coupon kunt u 
sturen naar:

Vakmedianet
t.a.v. Richard van Dijk
Postbus 448
2400 AK  Alphen aan den Rijn

U kunt ook bellen:
088 - 584 09 66
of mailen:
richardvandijk@vakmedianet.nl

Opleidingen

Toegangscontrolesystemen

Haarlemmermeer kiest 
voor trigion

Trigion is de nieuwe beveiligings-
partner van de Gemeente Haarlem-
mermeer. Dit is het resultaat van 
een Europese aanbesteding voor 
beveiligingsdiensten. 
De opdracht heeft betrekking op 
objectbeveiliging en Mobiele Sur-
veillance diensten bij diverse locaties 
van de Gemeente Haarlemmermeer. 
Inzet van een Ploegleider BHV 
tijdens raadsvergaderingen maakt 
ook deel uit van de opdracht. Na 
een uitgebreide procedure kwam de 
aanbieding van Trigion als ‘econo-
misch meest voordelige inschrijving’ 
(EMVI) naar voren. n

oefenleiders rHsoi

Hans Kosters en Hanneke Parlevliet 

(safened) en remco de graaff (asi 

security) zijn geslaagd als registered 

Highrisk security Officer instructor (rH-

sOi). Zij zijn hierdoor gemachtigd tot het 

aanbrengen van vermeldingen, wijzigin-

gen en stempels in het zogenaamde Be-

veiligingspaspoort. Met dit paspoort kan 

een beveiliger aantonen wat zijn mate 

van geoefendheid is en welke opleidin-

gen en herhalingslessen zijn gevolgd.

asi security en safened security willen 

het Beveiligingspaspoort verder uitrol-

len in hun organisatie.  n

nieuwe CPo’s

In juni zijn er 12 kandidaten geslaagd voor het CPO examen: Us-

man Ali Khan (Pakistan), Sushil Sable (India), Armin Brueggemann 

(Duitsland), Christian Plate (Duitsland), Zdravko Jelisavcic (Servië), 

Diana Legdanova (Slowakije), Grzegorz Misiak (Polen), Carsten 

Richter (Belgie). Uit Nederland komen: Pascal Buijs, Ari-jan van de 

Bunt, Thomas de Roos en Hielke Spit. n

liCHte groei BosCH

De totale omzet van de Bosch-bedrijven in 
Nederland, inclusief interne verkoop, steeg 
in 2012 licht met 1,4 procent tot 1,71 miljard 
euro. De verkoop op de lokale Nederlandse 
markt bedroeg 643 miljoen euro. In de 17 
Nederlandse locaties werken meer dan 3.800 
medewerkers.
‘Ondanks de moeilijke economische omstan-
digheden in Europa zijn we erin geslaagd onze 
positie als belangrijke speler op de Neder-
landse markt te handhaven. Door blijvend te 
investeren in onderzoek en ontwikkeling van 
innovatieve en duurzame technologie, streven 
we ernaar onze positie te versterken’, zegt Ger-
hard Kobesen, algemeen directeur van Bosch 
in Nederland. n

geslaagden ism 35

Iris Security Management (ISM) 35 is op 17 en 
24 mei jl. afgesloten met het examen. Er zijn 
11 deelnemers geslaagd. Het diploma geeft de 
geslaagden de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de DHM-cursus.
De geslaagden zijn: Harm Beukeveld (GGD 
Amsterdam), Erwin van den Bosch (De Neder-
landsche Bank NV), Gabe de Groot (Ministerie 
van Defensie, DBBO), Gerben van der Heiden 
(VeiligAnders), Wil Maas (DJI PI Rotterdam), 
Richard Meijer (Universiteit van Utrecht), Jan 
Roos (Aalbers|Wico), Erik van Schaijk  
(DJI PI Rotterdam), Jan van Schijndel (Tech-
nische Universiteit Eindhoven), Jeffrey van der 
Toorn (Museum De Lakenhal), Jacco Vermeu-
len (Proseco BV) n

Commentaar
Na.a.v. de proef:

Graag fotobijschrift plaatsen in linker kolom:
Hans Kosters, manager training en opleiding Safened en Hanneke Parlevliet, directeur Safe-
ned tonen het bij de RHSOI opleiding behorende N’Lloyd certificaat.

Ik heb de bijbehorende tekst er naast iets moeten aanpassen, waardoor de tekst 1 
regel uit het kader loopt. Kunnen jullie dat passend maken?

Afsluittekentjes kunnen getikt worden als letter n, gecodeerd met de tekenstijl 
afsluitblokje

1 pagina!
Bij het eerste bericht (linksboven) heb ik het foto bijschrift onder de tekst geplaatst 
(in cursief)

Bij foto: ***FAC RED SMA 2013 0708 Contacten foto 2*** hoort het volgende 
bijschrift: 
Hans Kosters, manager training en opleiding Safened en Hanneke Parlevliet, direc-
teur Safened tonen het bij de RHSOI opleiding behorende N’Lloyd certificaat.

Piet Liefting (clustermana-
ger van de Gemeente Haar-
lemmermeer) en Menno van 
der Zalm (sales directeur 
van Trigion) zetten hun 
handtekening onder de 
raamovereenkomst voor 
beveiligingsdiensten.

Hans Kosters, manager 
training en opleiding 
Safened en Hanneke Par-
levliet, directeur Safened 
tonen het bij de RHSOI 
opleiding behorende 
N’Lloyd certificaat.
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