
CBV notulen 29 april 2015 

 

Locatie: SABA Dinxperlo 

Aanwezig: Derk, Reinard, Gerrit, Mario, Gerard en Roel 

Spreker: Wim Bijsterveldt van Veritas 

Afwezig: Steef en Jan(m.k.) 

Opsteller: Roel. 

 

Welkom  

Na de lunch (Gerrit bedankt)  heet Derk iedereen van harte welkom. 

 

Presentatie 

Wim Bijsterveldt van Veritas heeft een interessante presentatie gegeven over de CCV-

certificering regeling. De presentatie is op 29 april 2015 door Roel naar alle leden gemaild, 

inclusief de contactgegevens van Wim. 

 

Voortbestaan CBV 
Voortbestaan Contactgroep Bedrijfshulpverlening Veluwezoom 
Versie 0.1 
Aanleiding 
Door het geringe aantal actieve leden stellen we ons de vraag of de contactgroep haar doelen wel 
voldoende en naar ieders tevredenheid mogelijk kan maken. 
Inventarisatie 
Om het voortbestaan van het CBV te onderzoeken willen we de volgende aspecten bekijken;  
1. Wat is de doelstelling van het CBV?  

De opgestelde leaflet nagaan op ieders behoefte. Afhankelijk van de inventarisatie onderzoeken of bijstelling van de 
doelstelling aan de orde kan zijn. 
Afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 
Het bijstellen van de doelstellingen is niet aan de orde. Andere vakdisciplines(b.v. arbo/milieu) betrekken is niet wenselijk 
omdat hier al andere vakgroepen voor bestaan. 

 
2. Het CBV is ontstaan/bedoeld voor bedrijven in de omgeving (Veluwezoom) 

Is hier een aanpassing wenselijk? 
Afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 
We willen het CBV laten bestaan uit bedrijven uit de nabije omgeving inclusief de Achterhoek. 

 
3. Welk aantal leden vinden we voldoende om de contactgroep in stand te houden. 

Nu is het aantal, 8 actieve leden. Doelstelling: 15 leden? 
Afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 
Exact aantal leden hebben we niet afgesproken maar we willen wel in aantal groeien 
In ieder geval niet slinken. 
De opdracht voor alle leden om in zijn (werk)omgeving te kijken naar bedrijven die interessant 
kunnen zijn voor het CBV. Reinard gaat KvK na voor potentiele bedrijven.  
Volgende bijeenkomst stand van zaken. 
Up-date 29 april 2015 
Steef 
-Stand van zaken Friesland Campina in Steenderen is door afwezigheid van Steef onbekend. 
Status volgende bijeenkomst. 
Reinard 
-Heeft de heer Kampschreur en KvK nog niet benaderd/geraadpleegd. Wordt nu opgepakt. 
Overige leden 
-Geen nieuwe bedrijven benaderd en/of gevonden. Verzoek aan iedereen om nog eens in je 
(werk)omgeving te kijken naar bedrijven die interessant kunnen zijn voor het CBV. 
 

4. Wat is de profielomschrijving van de leden? 

Zijn andere personen welkom / wenselijk 
Mogelijkheid om ledenwerving op te zetten/marktonderzoek/KvK, etc.  
Afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 
Aanpassing niet gewenst. We willen het bij de huidige “soort” functionarissen houden. 

Introducees blijven, afhankelijk van de onderwerpen altijd welkom. 



 
5. Onderzoeken hoe website eruit moet zien 

Afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 
Derk heeft voor zijn bedrijf een website laten bouwen. www.adviesfiresafety.nl 
Derk en Roel gaan met de maker in gesprek over de mogelijkheden en wensen voor een website 
voor het CBV. De kosten, ca. euro 350,= voor het bouwen van een site, zijn in de vergadering 
akkoord bevonden. In ieder geval willen we: 
-afgeschermd deel voor de leden, voor eigen documenten/presentaties/notulen/agenda 
-openbaar deel met ervaringen van de leden/openbare presentaties/leaflet 
Up-date 29 april 2015 
Derk en Roel hebben met Pericotta de wensen voor onze site besproken waarna een globale 
opzet is gemaakt. Tijdens de bijeenkomst is de site bekeken. Opvolging: 

 Derk en Roel gaan de site vullen en vervolmaken (afspraak staat op 13 mei); 

 Elk lid krijgt zodra het ontwerp gereed is toegang tot de site (Roel stuurt e-mail met 
inloggegevens); 

 Leden bekijken de site en verzamelen hun opmerkingen en sturen die (via e-mail) naar Roel; 

 Derk en Roel gaan opmerkingen bespreken; 

 Als opmerkingen te verwerken zijn passen we de site hierop aan en kan de site life, zo niet 
dan 15 september bespreken. 

 
6. Contributie aanpassen om leden aan te trekken mogelijk? 

Afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 
Nieuwe leden niet direct contributie laten betalen voor enkele bijeenkomsten in bijvoorbeeld het lopende jaar 

 
7. Inzet van externe deskundigen. 

De behoefte onder de leden onderzoeken. 
Afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 
Alle leden nadenken over onderwerpen welke behandeld kunnen worden in de bijeenkomsten.(opgave kan altijd bij 
bestuur). Is onderwerp meerwaarde voor CBV-leden dan zal er een spreker worden gezocht. 

 
Planning 
Resultaten van afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 in elke bijeenkomst in 2015. 
Voor up-date 29 april zie voorgaande. 
 
Evaluatie 
Op 2 december 2015 zal worden vastgesteld: CBV continueren, CBV continueren met Plan van 
Aanpak of CBV beëindigen (hoe is n.t.b.). 

 

Afstemmen bijeenkomsten 2015 en onderwerpen 

Tijdens de bijeenkomst hebben we de volgende datums vastgesteld; 

29 april - middag, SABA Dinxperlo: Onderwerp CCV-Certificering 

Let op wijziging 15 september – middag: locatie bij Jan(Parenco) of 

Gert(trainingscentrum) (hele dag/Grolsch Enschede gaat niet door)  

Nieuw programma 

Voor de behoefte ten aanzien van veiligheidsvoorlichting (Gerrit en 

Gert) zal Gerard zijn contacten, bedrijven die hierin zijn 

gespecialiseerd, vragen een korte(1/2 uur p.p.) presentatie te verzorgen. 

2 december – hele dag, middag, n.t.b. 

   

Notulen vorige vergadering 
Passage: Voor de opleiding (interne)bevelvoerders bedrijfsbrandweer heeft Jan een goede opleiding bij Berki 

kunnen vinden. Hij vindt het jammer dat hij al meer dan een jaar geleden aan Gert en Gerard gevraagd heeft of 

zij een dergelijke opleiding zouden kunnen leveren. Zij zouden e.e.a. onderzoeken Jan heeft hier echter niets 

meer over gehoord en geeft aan nu te hebben gekozen voor Berki. 

Gerard heeft zijn ongenoegen uitgesproken over bovenstaande passage. Afgesproken is de 

constateringen niet in de notulen te verwoorden. Zo nodig zullen de betreffende personen 

elkaar benaderen. 

 

http://www.adviesfiresafety.nl/


Ingekomen stukken 

Geen 

 

Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen 

Gert: 

- Heeft een vraag over de inhoud van de opleiding First Responder. Derk en Gerard 

hebben een toelichting gegeven. 

- Heeft een vraag over de Risico inventarisatie en Evaluatie(RI&E) voor zijn bedrijf. 

Mario zal Gert voorzien van advies en de leden de volgende bijeenkomst bijpraten. 

 

 

Sluiting 

Derk bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 

 

Groet,  

Roel Schouten 

Secretaris CBV 

 


