
Inleiding 
 
De Federatie Veilig Nederland is een professionele ondernemersvereniging met 
ruim 180 lidbedrijven, alle gespecialiseerde bedrijven met (technische)  
oplossingen voor brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken.   
 
Voor technische beveiligingsbedrijven in ‘fire & safety’ heeft de Federatie Veilig 
Nederland veel te bieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het belangrijkste 
deel van de branche is aangesloten.  
 
Meerwaarde van het lidmaatschap 
 
Informatie 
Leden worden continue geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en leden 
kunnen actief meepraten over voor u belangrijke onderwerpen.  
De vereniging organiseert jaarlijks zo’n 150 vergaderingen en bijeenkomsten.  
 
Meebeslissen 
Niet alleen grote bedrijven bepalen de koers van de vereniging: alle leden dragen   
hun steentje bij en worden gehoord via ledenvergadering, secties, themagroep, 
werkgroep of commissie. Als lid wordt u regelmatig uitgenodigd en uitgedaagd. 
 
Netwerken  
Federatie Veilig Nederland organiseert jaarlijks twee algemene ledenvergaderin-
gen en een serie vergaderingen voor leden die zijn aangesloten bij secties,  
themagroepen en/of denktanks. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet u uw  
collega-ondernemers.  
 
Samenwerking 
Met organisaties als TU Twente, TU Delft, TNO en het Verbond van  
Verzekeraars alsmede met aanpalende branche-organisaties als VNO-NCW, 
MKB Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland onderhoudt de  
Federatie samenwerkingsverbanden ter stimulering van het thema veiligheid en 
de technologietoepassingen. Daarnaast werkt Federatie Veilig Nederland samen 
met beroepsverenigingen als Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, Verenig-
de Brandveiligheid Experts en Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland. 
 
Beïnvloeden 
Den Haag en Brussel. Tweede Kamer, Ministeries, gemeenten en Veiligheids-
regio’s. Federatie Veilig Nederland kent de weg en zorgt er voor dat men uw stem 
hoort!  
 
Helpdesk 
Voor vragen bel gerust met het bureau van Federatie Veilig Nederland.  
Als lid kunt u alle dagen een beroep doen op de helpdeskfunctie voor advies  
inzake sociaal-juridische onderwerpen, vragen over wet- en regelgeving,  
(internationaal) ondernemen, subsidies, etc. 

  

Daarom bent u lid van ... 
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Federatie Veilig  
Nederland is de  
brancheorganisatie voor 
technische  
brandveiligheid en  
beveiliging in Nederland 
 
federatieveilignederland.nl 
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http://www.federatieveilignederland.nl


Federatie Label 
 
Het lidmaatschap van Federatie Veilig Nederland staat voor leden met een  
professioneel en hoogwaardig bedrijf. Een sterk merk, vraagt sterke bedrijven. 
Daarom is het Federatie Label geïntroduceerd. Het Federatie Label staat voor  
integriteit, kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.  
Leden beschikken over het Fedeeratie Label en maken het verschil! 
  
Het Label rust op 4 pijlers. 
  
Pijler 1: Gedragscode (met Federatie leden is het correct zaken doen) 
Pijler 2: Geschillenregeling (mocht er iets zijn, we lossen het op) 
Pijler 3: Kwaliteit product/dienst (diverse in- en externe vormen van certificatie) 
Pijler 4: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
 
Naast het VEBON-NOVB Label voert Federatie Veilig  
Nederland ook het REOB-label. 
 
Ledenservice 
 
Verdien (een deel) van uw contributie terug, door slim gebruik te maken  
van de voordelige aanbiedingen exclusief voor leden van Federatie Veilig Neder-
land: 
 
 mogelijkheid tot deelname aan ‘n gezamenlijk Veiligheidspaviljoen op vakbeurzen; 

 korting op opleidingen en examentrainingen (veelal 15% per cursist); 

 bijwonen van vakinhoudelijke congressen/evenementen tegen gereduceerd tarief; 

 vermelding van bedrijfsnaam en -logo op de Federatie Velig Nederland 
(gerelateerde) websites;  

 folders en brochures (gratis of tegen kostprijs) ten behoeve van algemene of  
 productvoorlichting; 

 inzet van het lidmaatschap in commerciële trajecten, door gebruik van het   
 verenigings-logo, de gedragsregels en mogelijkheid van klachtafhandeling door een  

Geschillencommissie. 

 Etc. 
 

Enquêtes en statistieken 
 
Federatie Veilig Nederland houdt jaarlijks enquêtes onder haar leden op een  
veelvoud aan onderwerpen, veelal met tussenkomst van een notaris.  
 
Federatie Veilig Nederland volgt de trends in de wereld van CCTV/VSS,  
Brandmeld-installaties, REOB, Toegangsbeheer, sprinklers, …..  
 
Ook houdt de vereniging een tweejaarlijks terugkerende branchebrede enquête 
over onder meer omzet, personeelsbestand, orderportefeuille en marktverwach-
tingen met als doel de trendbeweging ook op dit vlak van de technische  
beveiligingsindustrie te volgen.   
 
 
Wij zijn er voor u! 
 
 
 
 
 

  

Daarom bent u lid van …  
 

Blijf op de hoogte en volg ons 
op Twitter! 

 
@FederatieVNL  

Federatie Veilig Nederland 
Postbus 840  
2700 AV Zoetermeer 
T 079 203 50 15  
E info@federatieveilignederland.nl 
I www.federatievelignederland.nl 


