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aantal leden BHVforum (228) & Brandweerforum (3.216) 65 leden 150 bedrijven

welke producten en/of diensten 

worden aan leden aangeboden?

Naast het faciliteren van een discussieplek voor hulpverleners 

proberen de fora zich te onderscheiden door aantrekkelijke 

activiteiten, inhoudelijke en ludieke onderwerpen te 

ontplooien en te publiceren op de websites. Op dit moment 

ook bezig met het opzetten van producten en diensten 

aanbieden via de stichting gerelateerd aan de brandweer of 

bedrijfshulpverlening.

Doelstelling:

De bbn heeft de volgende doelstellingen die kenmerkend zijn 

voor het beleid: 

- Het behartigen van ledenbelangen op het gebied van 

veiligheid in casu bedrijfshulpverlening in de breedste zin van 

het woord.

- Het namens de leden in overleg treden met de overheden 

en instanties op het gebied van wet- en regelgeving.

- Het actief informeren en voorlichten over wettelijke en 

onderhouden van relatienetwerken met overheden, andere 

belangenorganisaties en hulpverleningsorganisaties. 

- Het stimuleren en kennis- verbetering en deling tussen de 

aangesloten leden door bijeenkomsten te organiseren; 

collegiale samenwerking en netwerken komen hierbij aan de 

orde.

- Het ondersteunen van bedrijfshulpverlening binnen 

organisaties.

- Samenwerking ter behoud en bevordering van de kwaliteit 

van BHV organisaties en de individuele BHV-er.

Door kennisuitwisseling over regelgeving, het organiseren van 

oefeningen en het motiveren van medewerkers brengen wij 

bedrijfshulpverlening bij onze leden op een steeds hoger 

niveau.

welke producten en/of diensten 

worden aan NIET-leden 

aangeboden?

zelfde als voor leden Trainingen en opleidingen Trainingen

Wie behoort tot de doelgroep? Brandweer en bedrijfshulpverlening. Bedrijven en instellingen Bedrijven en hulpverleners in de regio haaglanden

Is er een missie en/of visie 

opgesteld en zo ja, hoe luidt deze?

Zie bovenstaande. De bbn heeft de volgende missie:

Het bevorderen en stimuleren van veiligheid en het behoud 

van de kwaliteit van bedrijfshulpverlening. 

Zij beschikt over jarenlange ervaring en vakkennis en vervult 

daarmee een bijzonder belangrijke rol in de 

belangenbehartiging en ondersteuning van 

bedrijfshulpverlening in talloze organisaties.

Missie: De VZBI wil bedrijfsleven en overheidsorganisaties 

adviseren over veiligheidsvraagstukken en 

arbeidsomstandigheden met de focus op 

bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid. De VZBI fungeert 

hiertoe als netwerkorganisatie en kennisplatform voor 

bedrijven en organisaties en brengt door kennisuitwisseling 

over regelgeving, het organiseren van oefeningen en het 

motiveren van medewerkers, de bedrijfshulpverlening bij de 

leden op een steeds hoger niveau.

Visie: De VZBI wil de veiligheid binnen bedrijven 

optimaliseren door preventie te stimuleren en kennis te 

delen over veiligheid. Niet alleen op papier, maar ook door 

daadwerkelijke oefening van bedrijfshulpverleners, zodat 

deze goed voorbereid zijn wanneer actie geboden is.Door het 

organiseren van netwerkbijeenkomsten wil de VZBI de 

ervaringen van individuele leden bespreken en evalueren en 

zo kennis over veiligheid, veranderde regelgeving en 

veiligheidsmiddelen snel en efficiënt toegankelijk maken voor 

de aangesloten bedrijven en organisaties.

Wordt er een bepaalde regio 

bediend?

Geheel Nederland. Geheel Nederland Regio Haaglanden

Wat zijn de kosten van een 

lidmaatschap per jaar?

Geen kosten, sponsering van €10,- per jaar mogelijk. (1) 185 70

welke sociale mediakanalen 

worden er gebruikt?

Twitter twitter.com/bhvforum twitter.com/bbn14 twitter.com/VZBI

Facebook facebook.com/BHVforum facebook.com/bbn2013

Youtube

LinkedIN https://www.linkedin.com/grp/home?gid=141206

Nieuwsbrieven ja ja ja

Aanvullende opmerkingen of 

informatie?

Neemt u eens een kijkje op onze website van de stichting hier 

staan onze activiteiten uitgebreid omschreven.

Drie belangenverenigingen t.w. VZBI, NVB-Z/O en de BBN 

hebben een samenwerkings overeenkomst getekend. Met 

deze samenwerking willen we krachten gaan bundelen om in 

politiek Den Haag de bedrijfshulpverlening eens wettelijk op 

de kaart te zetten. 

Bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid – daarom draait het 

bij de Vereniging Zelfbescherming Bedrijven en Inrichtingen 

(VZBI).

Door de krachten te bundelen van meer dan 150 leden, 

brengen wij de expertise van 7.500 bedrijfshulpverleners in 

de regio Haaglanden op een hoger niveau.

(1) Zie stichting website voor meer informatie.

Contactgegegevens

telefoonnummer contactpersoon 06-10435123 050-5771500 06-46945495

e-mailadres contactpersoon Info@firesafetyfora.nl info@bbn-net.nl eefje@helplevensredden.nl

naam van de contactpersoon Dhr. Ronald Kuijpers Dhr. A. Hindriks Mw. Eefje Peters

functie binnen de organisatie Bestuurder - voorzitter/penningmeester Secretaris Board member

Disclaimer

Geen van bovenstaande apps of hun leveranciers hebben Marieka Baars Consultancy betaald om opgenomen te worden in dit overzicht.

Dit overzicht is gemaakt op basis van openbare bronnen zoals websites en te downloaden brochures. Ook hebben een aantal leveranciers op mijn verzoek informatie verstrekt.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de volledigheid en juistheid van de informatie.

Leveranciers die menen dat de informatie in dit overzicht (deels) onjuist of onvolledig is kunnen met mij contact opnemen.

VOOR MEER INFORMATIE OF CONTACT

Marieka Baars Consultancy

Marieka Baars

voor een facilitaire kijk op bedrijfshulpverlening in de praktijk!

Organiseren van bedrijfshulpverlening | schrijven van een bedrijfsnoodplan | opstellen BHV beleid | BHV- en ontruimingsoefeningen 

Correspondentieadres Van de Spiegelstraat 33, 2613 EX Delft

Telefoon 06-41421833 | info@mariekabaars.nl | www.mariekabaars.nl

KvK nummer 60848162 | BTWnr NL18.14.38.197.B01 | ING-Bank NL26 INGB 0006506700
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