
CBV notulen 19 september 2019     
 
 
Locatie: SABA Dinxperlo 
 
Aanwezigen:  
SABA: 
De heer Klaas de Jong; projectleider nieuwbouw, 
De heer Wybren de Zwart; CEO, 
De heer Winfred Otten; HVK, 
De heer Jurgen Roes, Productieleider lijmen. 
CBV Leden:  
Derk van den Born, Reinard Berendsen, Gerrit Leemkuil, Gert van de Weerd, René 
Rietbergen, Ron Seuneke, Gerard Smit, Ronald Huizing en Roel Schouten. 
Introducés: Roel Bueneker. 
Gastspreekster: Trauma psycholoog Maria van Lieverloo. 
Afwezigen:  
René Meijer, Jan Huizinga, Marcel Teunissen, Wim Corman Jan Rothuizen(mk),   
Opsteller: Roel Schouten.  
 
Welkom 
Voor aanvang van de CBV bijeenkomst hebben we van een prima lunch genoten, 
waarvoor dank aan Gerrit. 
Derk heet iedereen van harte welkom waarna de mensen van SABA zich introduceren.  
 
Bedrijfsintroductie SABA en nieuwbouw 
De heer Klaas de Jong heeft een bedrijfsintroductie over SABA wereldwijd gegeven 
waarna hij het voortraject over de nieuwbouw heeft vertelt. De presentatie komt/is 
beschikbaar. 
 
Inleiding indrukwekkende gebeurtenissen 
Trauma psycholoog Maria van Lieverloo heeft een presentatie gegeven over de opvang 
van personen die een indrukwekkende ervaring, mogelijk schokkend, hebben ervaren. 
Wat is een psychisch trauma nu precies en waarom grijpt het zo diep aan is behandeld. 
De presentatie heeft er toe bijgedragen dat men kan begrijpen wat een potentieel 
schokkende ervaring betekend en wat dit met een mens doen. De presentatie komt/is 
beschikbaar. 
 
Vergadering 
Ronald Huizing heeft zich geïntroduceerd waarna alle leden zich aan hem hebben 
geïntroduceerd. Derk heeft de afwezigen kort toegelicht.  
 
Mededelingen bestuur: 

- Programma 29 november (zie Laatste bijeenkomst 2019); 

- Het bestuur zal voor de bijeenkomsten in 2020 op 29 november een voorstel 
voor datums doen, locaties en onderwerpen zijn welkom; 

- De presentatie van Ron over sprinklers bij Synerlogic willen we dan inplannen. 

http://www.contactgroep-cbv.nl/


 
 

Notulen vorige vergadering 

De notulen van 22 maart 2019 zijn doorgenomen en akkoord bevonden. 

 

Ingekomen stukken 

- Steef Hermsen heeft het CBV verlaten en Ronald Huizing is voor Aviko lid 
geworden van het CBV. 

- Dennis Wijnen van AVR heeft aangegeven geen lid meer te zijn van het CBV. 
Ron Seuneke zal Vincent van Kranenburg vragen deel te nemen namens AVR. 

 

Laatste bijeenkomst 2019 

Vrijdag 29 November  

Het dagprogramma zal er (ongeveer) als volgt uitzien: 

Gezamenlijk vertrek om 9 uur vanaf Van der Valk Hotel Duiven 

Vergadering in Brandweerkazerne te Soest van 10 tot 12 uur 

-met een presentatie over de Energietransitie door Dick Arentsen 

Vertrek 12 uur naar Militair Museum te Soesterberg 

Aankomst 13 uur en lunch tot 14 uur 

Rondleiding door museum van 14 tot 15 uur 

Museum bezoek op eigen gelegenheid tot 16 uur 

Vertrek 16 uur naar Van der Valk Duiven 

Aankomst Van der Valk 17 uur waarna tot 18 uur netwerkborrel 

Aansluitend diner van 18 tot 21 uur. 

 

Gebeurtenissen en ervaringen: 

Gerard: 

Heeft korte toelichting gegeven over het CO incident in Doesburg waarbij een  
slachtoffer is gevallen en de berichtgeving in de media in beginsel onjuist waren. Hij 
benadrukt dat het snel opstarten van een goede crisisondersteuning heel belangrijk is in 
dit soort calamiteiten maar ook in het algemeen. 

 

Einde vergadering  

Derk bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng, de gelegenheid bij SABA en 
sluit de vergadering. 

 


