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Beveiligingsfunctionaris
Registratie betreft
Ingangsdatum
dag
maand
jaar
Code uitgiftelocatie
Naam verstrekkende autoriteit (gemeente, ambassade, enz.)
|
Naam beveiligingsfunctionaris
|
E-mailadres beveiligingsfunctionaris
|
Doorkiesnummer
|
Handtekening
|
Naam vorige beveiligingsfunctionaris
|
2
Gegevens afzender
Naam instantie
|
Naam ambtenaar
|
Telefoonnummer
|
E-mailadres
|
3
Ondertekening
Datum en plaats
dag
maand
jaar
|
plaats
Ondertekent u analoog of digitaal?
Handtekening (analoog)
|
Let op:
Print dit formulier op uw eigen briefpapier (bovenstaand logo wordt niet afgedrukt), vervolgens ondertekenen en per mail  versturen naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (info@rvig.nl).
Handtekening (digitaal)
|
Let op:
Plaats uw eigen logo in de kop van het formulier, vervolgens ondertekenen digitaal en versturen per mail naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (info@rvig.nl).
Selecteer en kopieer de bestandsnaam hieronder onder dit formulier op te slaan. De bestandsnaam bestaat uit de naam van het formulier, verstrekkende autoriteit en datum / tijd stempel.
Selecteer en kopieer de bestandsnaam hieronder onder dit formulier op te slaan. De bestandsnaam bestaat uit de naam van het formulier, verstrekkende autoriteit en datum / tijd stempel.
Selecteer en kopieer de bestandsnaam hieronder onder dit formulier op te slaan. De bestandsnaam bestaat uit de naam van het formulier, verstrekkende autoriteit en datum / tijd stempel.
Trainingen dienen primair afgenomen te worden bij het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). De trainingen van het ROR worden in natura uitgekeerd. Aan de afname zijn enkele voorwaarden verbonden: 
-         Uw gemeente coördineert als aanvrager alle aanvragen vanuit uw regio en de logistieke zaken richting het ROR; 
-         Uw gemeente verzorgt de locatie van de training; 
-         Trainingen gaan vergezeld met het opzetten van een meldingsstructuur / infrastructuur binnen de betrokken gemeenten, zodat deelnemers aan de training weten waar ze met hun signalen terecht kunnen;
-         Voor trainingen van andere aanbieders of voor intervisie voor professionals treedt u eerst in overleg met uw lokale adviseur van de NCTV.
 
LET OP: de trainingen van het ROR worden gegeven in groepen van maximaal 15 deelnemers. Wilt u 25 personen aanmelden voor een training, dan neemt u dus 2 trainingen (= aantal) af. 
De prijs per training vindt u onder de i-knopjes.   
 
 Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) biedt onderstaande trainingen (1-5) aan voor professionals:
 
De totale financiering van het project
De totale financiering van het project
De bestandsnaam wordt gegenereerd vanuit de tekst: Aanvraag_VG2019 + naam van uw gemeente en een datum / tijdstempel. Deze bestandsnaam kunt u kopieren (selecteer over de naam heen) en kopieer dit dan als u het pdf bestand opslaat.
De bestandsnaam wordt gegenereerd vanuit de tekst: Aanvraag_VG2019 + naam van uw gemeente en een datum / tijdstempel.Deze bestandsnaam kunt u kopieren (selecteer over de naam heen) en kopieer dit dan als u het pdf bestand opslaat.
De bestandsnaam wordt gegenereerd vanuit de tekst: Aanvraag_VG2019 + naam van uw gemeente en een datum / tijdstempel.Deze bestandsnaam kunt u kopieren (selecteer over de naam heen) en kopieer dit dan als u het pdf bestand opslaat.
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maand
jaar
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|
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|
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