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‘Risico’ bedrijven en instellingen vertegenwoordigd in Stichting CaBO 

Per 1 september is Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer omgezet naar Stichting CaBO. 

Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties is een onafhankelijke partij die 

de belangen van haar deelnemers behartigt op het gebied van calamiteitenbeheersing en –

bestrijding. 

                                                                                                                                                       

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

vindt. Er zijn nu zo’n honderd bedrijven aangesloten, veelal bedrijven die onder het Besluit 

Risico’s Zware Ongevallen vallen. Maar ook pretparken, ziekenhuizen, luchtvaart- of 

havenbedrijven of militaire onderdelen kunnen zich aansluiten. Of zij hun bestrijding doen 

met een eigen brandweer, een hulpverleningsdienst of hun brandweervoorziening inhuren 

zoals bij de Gezamenlijke Brandweer in het Rijnmondgebied, maakt hierbij niet uit.  

 

Netwerk van deskundigen 

Uit onderzoek onder de achterban en doelgroep van de stichting blijkt dat deze bedrijven 

behoefte hebben aan een belangenbehartiger die, anders dan sommige andere partijen, een 

vertegenwoordiging is van bedrijven en instellingen. En dus niet van brandweren of 

hulpverleningsorganisaties. 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. Daarnaast wordt het standpunt van 

de achterban meegenomen in overleg met bijvoorbeeld de overheid. 

 

Symposium 

Het eerste symposium van Stichting CaBO op 23 november staat onder meer in het teken 

van de verschuiving tussen bedrijfsbrandweer en bedrijfshulpverlening. Met huidige 

wetsontwikkelingen, zoals het Besluit Bedrijfsbrandweren, is het denkbaar dat ook zij die nu 

geen brandweer hebben, een verplichte aanwijzing kunnen krijgen. Een project waarbij 

Stichting CaBO een rol speelt. Natuurlijk is er ook gelegenheid om met collega’s van andere 

bedrijven van gedachten te wisselen. Meer informatie op www.stichtingcabo.nl. 

 

 

 

NOOT AAN DE REDACTIE 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tamara Janssens-van Rosmalen van het 

bedrijfsbureau van Stichting CaBO, Bureau Zanders, 0412-639090 of info@stichtingcabo.nl. 
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