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Betreft: omzetting SBB naar Stichting CaBO 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer (SBB) is omgezet naar Stichting CaBO. Vanwege de 

raakvlakken in ons werkgebied, informeren wij u graag over deze stichting en haar activiteiten.  

 

Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties is een onafhankelijke organisatie die de 

belangen van haar deelnemers behartigt op het gebied van calamiteitenbeheersing en –bestrijding. 

Deelnemen aan deze stichting maakt een organisatie onderdeel van een netwerk waarin veel 

deskundigheid voorhanden is. De stichting brengt deelnemers actief met elkaar in contact en biedt 

hen informatie aan om zo een kennisplatform te creëren. Daarnaast wordt het standpunt van de 

achterban meegenomen in overleg met bijvoorbeeld de overheid.  

Zo is Stichting CaBO bijvoorbeeld actief bij de Evaluatie van het Besluit Bedrijfsbrandweren (Art. 13), 

bij de NEN-norm voor BHV en heeft zij een bestuurszetel in het NBBe.  

 

Stichting CaBO is er voor iedere organisatie die het beheersen van calamiteiten belangrijk vindt. Zij is 

een vertegenwoordiging van bedrijven en instellingen, en dus niet van brandweren of 

hulpverleningsorganisaties. Onder de aangesloten deelnemers zijn veelal bedrijven die onder het 

BRZO vallen. Maar ook pretparken, ziekenhuizen, luchtvaart- of havenbedrijven of militaire 

onderdelen kunnen zich aansluiten. 

Meer informatie vindt u op: www.stichtingcabo.nl. 

 

Vanuit onze wederzijdse raakvlakken op het gebied van veiligheid of calamiteitenbeheersing, kunnen 

onze diensten en activiteiten elkaar aanvullen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u het bestaan van 

Stichting CaBO bekend wilt maken aan uw belanghebbenden. Anderzijds bieden wij u onze expertise 

of ons netwerk aan voor gerelateerde onderwerpen.  

Wellicht is het op termijn opportuun hierover uitgebreider met elkaar van gedachten te wisselen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of een afspraak willen maken, verzoek ik u contact opnemen 

met het bedrijfsbureau via onderstaande contactgegevens.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

 

 

 

 

Ir. J. Stuip 

Voorzitter bestuur Stichting CaBO  

 
 


