
CBV notulen 4 maart 2014 

 

Locatie: AVR Duiven 

Aanwezig: Derk, Reinard, Gerrit, Mario, Steef, Jan en Roel 

Spreker: Geen 

Afwezig: Gerard, Gert (m.k.) 

Opsteller: Roel. 

 

Welkom  

Derk heet iedereen van harte welkom in het bijzonder Mario Messina. 

Een ieder introduceert zichzelf waarbij Derk de afwezigen vertegenwoordigd. 

 

Nieuw lid  

Mario Messina is veiligheidskundige(HVK) en zal bij AVR de werkzaamheden van Reinard 

gaan overnemen op het gebied van veiligheid, LOD en BHV. Tevens zal Mario als lid voor 

AVR in het CBV vertegenwoordigd zijn. 

 

Voortbestaan CBV 

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. Hiervoor zijn 7 aspecten 

door het bestuur voorgesteld en in de vergadering besproken. In de bijlage bij de notulen zijn 

de bevindingen uit de vergadering weergegeven. Aangegeven wordt dat we meer van elkaars 

deskundigheid c.q. mogelijkheden voor opleiding/training gebruik moeten maken. De 

eerstvolgende bijeenkomst zal de stand van zaken van ieders bijdrage worden besproken.  

 

Afstemmen bijeenkomsten 2015 en onderwerpen 

Tijdens de bijeenkomst hebben we de volgende datums vastgesteld; 

4 maart - middag, AVR Duiven 

LET OP datum gewijzigd 29 april - middag, SABA Dinxperlo: Onderwerp CCV-Certificering 

   Reinard maakt afspraken met de spreker 

15 september – hele dag, Grolsch Enschede; organisatie Reinard 

2 december - middag, Parenco, Rondleiding Reparco door Jan 

   

Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

 

Stand van zaken website 

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 van een 

website voor het CBV. De kosten, ca. euro 350,= voor het bouwen van een site, zijn in de 

vergadering akkoord bevonden. 

 

Stand van zaken potentiële nieuwe leden 

Onderdeel van de acties in kader van Voortbestaan CBV is het werven van nieuwe leden 

Zie passages in dit verslag hierover. 

De volgende actie worden in ieder geval uitgezet: 

 

Steef: Zal Friesland Campina in Steenderen benaderen; 

Reinard: Zal Hr.Campschreur benaderen. Hij heeft veel contacten met bedrijven in de 

omgeving; 

http://www.adviesfiresafety.nl/


Reinard: Zal via de website van KvK inventariseren welke bedrijven voor het CBV 

interessant kunnen zijn. 

 

 

Uitwisseling ervaringen / overige zaken 

Gerrit: 

-SABA heeft in kader van de bedrijfshulpverlening diverse medewerkers bijgeschoold voor 

EHBO, BHV en Reanimatie. 

-Is op zoek naar nieuwe helmen. Jan heeft goede (prijs)ervaringen met een Fa. Achterhuis uit 

Hattem. 

-Discussie over gecertificeerde BHV ers door NIBVH. Arbowet geeft aan de taken van een 

BHV-er in kader van de restrisico’s(uit RI&E). Certificering is geen eis, wel de 

aantoonbaarheid van opleiding en oefening. 

- Gerrit wil een film als veiligheidsmateriaal gaan maken. Voorbeelden/info: AVR heeft 

veiligheidsfilm in verschillende talen. Parenco heeft veiligheidspresentie in veel talen. 

 

Reinard: 

-Zal de factuur voor de contributie 2015 per e-mail naar de leden sturen. 

-Volgende bijeenkomst (29 april) zal kascontrole op het financiële overzicht plaatsvinden.  

 

Jan: 

-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. 

-Voor een incident met een open radioactieve bron heeft Parenco een waarschuwing van de 

Arbeidsinspectie gehad. De Taak-Risico-Analyse-procedure is aangepast om dergelijke 

incidenten te voorkomen.  

 

Mario: 

-Tijdens een korte stop van een gaswasser heeft Mario bij het inspecteren van de gaswasser 

spoelwater over zich heen gekregen. Procedures die hadden moeten worden doorlopen zijn 

niet goed afgestemd. In de vergadering is gesproken/behoefte om de verschillende 

werkvergunningsprocedures van de bedrijven eens te aanschouwen om van elkaar te leren. 

Interessant onderwerp voor een bijeenkomst. 

 

Steef: 

-Heeft mijlpaal ’incident-zonder-verzuim-vrije-dagen’ gevierd met de medewerkers. Veel 

meldingen van incidenten zonder verzuim maar de onveilige situaties(het ging net goed) 

moeten nog meer aandacht krijgen. 

-Voor het voorkomen van broeibranden zijn al diverse acties genomen zoals afsluitbare 

container en het vaker legen ervan. Helaas komt het nog (te) veel voor. Ervaringen en 

mogelijke oplossingen zijn in de vergadering gedeeld. 

 

Derk: 

-N.a.v. een brand van een trafo in het Hoogspanningslaboratorium zijn voor de 24uurs dienst 

van de beroepsbrandweer voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Op dit moment worden 

oefeningen met de beroepsbrandweer en de First Responders voorbereidt 



- De bereikbaarheidskaart van de brandweer voor gevaarlijke objecten op het terrein is in 

bewerking 

- Een test met een lokale CO2 blusinstallatie voor inpandige condensatoren heeft niet 

geresulteerd in het gewenste resultaat in principe mislukte de proefblussing bij de leverancier 

- Blusmonitoren met one-seven blusmiddelen worden geïnstalleerd bij het hoogspanning lab. 

- Diverse medewerkers van DNV GL worden opgeleid tot First responder 

 

 

Bijlage 

 
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. 
 

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 

 
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 

http://www.adviesfiresafety.nl/


 
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 / Evaluatie 
Resultaten van afspraken ledenbijeenkomst 4 maart 2015 elke bijeenkomst in 2015. 
Vaststellen of we de CBV continueren (met PVA) of beëindigen op 2 december 2015. 

 

Sluiting 

Derk bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 

 

Rondvraag/nabrander 

Roel zal ledenlijst herzien en aan de leden mailen. 

 

 

Groet,  

Roel Schouten 

Secretaris CBV 

 


