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De roergangers  
van 40 jaar  
VEBON/NVOB
VEBON werd in januari 1969 statutair opgericht onder 

de naam NVOB. Wij spraken met enkele voormalige 

voorzitters, die ieder voor zich een belangrijke stempel 

hebben gedrukt op de huidige technische beveiligings-

branche. In Nederland, maar ook in de rest van Europa. 

De voorzitter van het eerste uur was de heer August Dros van  

Wolter & Dros. Hij moet in elk geval een uitstekend en enthousiast 

bestuurder zijn geweest, want hij stond niet minder dan negen 

jaar – de maximale termijn – aan het roer van wat toen nog de 

Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van 

de Brand-, Inbraak- en Overvalbeveiliging heette en later onder 

dezelfde afkorting Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en 

importeurs op Beveiligingsgebied ging heten.

De heer Dros werd in 1978 opgevolgd door de heer Zdjislaw Sosinski 

van Saval die twee ‘ambtstermijnen’ vervulde. In die tijd kreeg de 

vereniging ook professionele ondersteuning in de vorm van een 

secretariaat. Dit secretariaat werd verzorgd door Jan Willem Verrijk.

De heer Sosinski werd in 1984 opgevolgd door de heer Bob de Boer  

van Ajax. Helaas was de heer De Boer niet in staat aan dit artikel 

mee te werken, vanwege zijn slechte gezondheid. Na de heer  

De Boer trad de heer Dolf Pegel van Saval aan als voorzitter. Dat 

was in 1987. Van de beginperiode van de NVOB herinnert hij zich 

dat het vooral begonnen is met ondernemers op het gebied van 

brandbeveiliging en met name het onderwerp brandmeldinstallaties 

veel besproken werd. “We hadden een kleine groep die zich  

specifiek richtte op brandbeveiliging, maar daar kwamen later 

steeds meer disciplines bij. VEBON verbreedde zich, denk aan  

bewakings- en alarmsystemen. Een belangrijke rol daarin speelde 

Chris Berger, naast Dolf Pegel, nu beiden ereleden van VEBON. 

Chris legde ook de contacten met het Ministerie van Justitie en de 

vereniging voor de installatiebranche Uneto. Samen hebben we 

contact gelegd met FME om er het secretariaat onder te brengen.” 

Europa in!

Een specialiteit van Dolf Pegel was het leggen van buitenlandse 

contacten. “Ik was onder andere betrokken bij de oprichting van 

de Europese koepelorganisatie Eurofeu, waarvan ik ook nog een 

tijdje voorzitter ben geweest. We wisten het voor elkaar te krijgen 

dat Nederlandse bedrijven de nodige invloed kregen op Europese 

verordeningen, regelgeving en normalisatie. En dat was toch knap 

naast de grote landen Engeland, Frankrijk en Duitsland.”

Halon … geen lachgas

De contacten met de overheid verliepen trouwens niet altijd even 

gladjes. “Het ministerie van VROM wilde een verbod op het  

gebruik van Halon als blusmiddel en schakelde een adviesbureau 

in voor onderzoek naar de schadelijkheid ervan voor het milieu. 

Helaas viel het eindrapport niet in goede aarde bij het ministe-

rie. Dus werd een ander bureau ingeschakeld voor een second 

opinion. Dat rapport beviel het Ministerie ook niet. ‘Gelukkig’ 

begreep het derde bureau wel precies wat VROM wilde, zodat er 

uiteindelijk een verbod op Halon kon worden afgekondigd. Wij 

hadden vooruitlopend op de wetgeving intussen al besloten om 

met een aantal bedrijven geleidelijk te gaan stoppen met dit blus-

gas. De concurrentie ging er echter nog een tijd lang vrolijk mee 

door en werd door VROM geen strobreed in de weg gelegd. Dat 

had je en heb je soms nog met de overheid. De overheid kostte 

ons in die tijd veel geld en vooral veel tijd en moeite.”

VEBON-ereleden Chris Berger en Dolf Pegel

Gelukkig was het niet alleen kommer en kwel. Dolf Pegel: “Ik ben 

trots op wat we in Europa hebben bereikt. We hebben nu vrijwel 

overal dezelfde standaarden en productkeuringen. Bovendien zijn 

er contacten met de Europese verzekeringsbranche, zodat overal 

installaties worden aangelegd volgens dezelfde voorwaarden en 

achtergronden. Vroeger had je dat één land zich dominant opstelde 

in de discussie over Europese regelgeving. De andere landen waren 

het daar dan niet mee eens en kwamen met eigen regels. Dat is nu 

niet meer, maar reken maar dat het een uitdaging is geweest om de 

Britten, Fransen en Duitsers op één lijn te krijgen!”
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Na bijna 30 jaar: een nieuwe naam!

De heer Bas Uijterlinde van Hi-Safe Systems was voorzitter in de 

tijd dat de naam veranderde van NVOB in VEBON en het secreta-

riaat overging naar FME1. Hij trad aan in 1996 en werd eind 1999 

opgevolgd, toen hij afscheid nam van de beveiligingsbranche. 

Daarvoor was hij veertien jaar voorzitter geweest van de sectie 

‘Detectie’ van de NVOB. “De naam van de vereniging was al 

lange tijd een discussiestuk. We werden steeds verward met het 

Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Ik 

heb toen die naamsverandering ingezet. We wilden als vereniging 

een veel betere marktpositie bereiken en dat kan niet met een 

werknaam die door een grote bouwbond gebruikt wordt.”

De naamsverandering in 1998 was onderdeel van een marketing-

strategie die erop gericht was meer gehoor en invloed te krijgen 

bij overheden en verzekeraars. “Daarvoor heb je onder andere 

een goede merknaam nodig”, aldus Bas Uijterlinde. “En natuurlijk 

moet je kunnen laten zien wat je vertegenwoordigt met je leden. 

Daarvoor was een geheel nieuwe verenigingsstructuur nodig.  

Mijn opvolger stelde in 2001 naast de verenigingssecretaris,  

Erwin Schoemaker, een directeur externe betrekkingen, de heer 

Johan Turk, aan die als dagelijkse spreekbuis richting externe 

partijen ging fungeren en die de vereniging kon laten groeien met 

het oog op het uitvoeren van de nieuwe plannen. Ook kwamen 

toen voorzichtig de branchegerichte sectoroverstijgende sectiebe-

sturen tot stand. Al die wijzigingen hadden een sterkere invloed 

in de buitenwereld tot doel. Ik wilde ook enquêtes laten houden 

om met feitelijke cijfers over het vertegenwoordigend belang van 

VEBON naar buiten te kunnen treden. Bijvoorbeeld over het aantal 

werknemers in onze branche en de totale omzet, dat wil zeggen 

het marktaandeel van de VEBON-leden in de markt. Dat is mij niet 

gelukt, maar mijn opvolgers hebben het idee overgenomen en 

later wel met succes kunnen uitvoeren.”

De vereniging had in de tijd van Bas Uijterlinde financiële zorgen. 

“De reguliere inkomsten bestonden uit de contributies van de 

leden. Die brachten echter onvoldoende binnen om onze ideeën 

en wensen tot uitvoering te brengen. Het enige dat extra geld 

opleverde was de REOB-regeling (keurmerk, opleiding en  

examens) en de opleiding en examens tot projecteringsdeskun-

dige brandmelding, die in mijn periode als sectievoorzitter tot 

stand was gekomen. Die inkomsten konden helaas niet duurzaam 

dienen om de jaarrekening van de vereniging op orde te houden. 

De examen- en keurmerkactiviteiten werden geschonken aan het 

beheers- en certificeringsinstituut het Nationaal Centrum voor 

Preventie (NCP). Hiertoe werd besloten teneinde deze organisatie 

een stevige start te geven en omdat de ondernemersvereniging 

VEBON nu eenmaal geen uitvoerder van examens of beheerder van 

keurmerken beoogde te zijn. VEBON heeft als kerntaak belangen-

behartiging. De inkomsten van de opleidingen bleven overigens 

behouden en konden door aantrekkende vraag verder worden 

uitgebouwd. Het lukte mij helaas niet om de vereniging alleen 

afhankelijk van contributies te laten zijn. 

Het onmogelijke blijkt toch mogelijk

Bas Uijterlinde werd in 1999 opgevolgd door de heer Thom Rolf 

die toen algemeen directeur was van Varel. “Toen ik begon als 

algemeen voorzitter stond de installateursregeling voor Elektroni-

sche Beveiligingsbedrijven op losse schroeven. De regeling BORG 

was ervoor in de plaats gekomen, maar dat verliep allemaal moei-

zaam omdat veel te veel partijen zich ermee bemoeiden. Ik heb  

er toen voor gepleit om regelingen voor de branche binnen de 

branche te houden. We hadden gewoon een eigen industriële 

regeling nodig, die vervolgens door de overheid gecontroleerd kon 

worden. Een struikelblok was echter dat we voor diverse kwali-

teitsvraagstukken met drie verschillende verenigingen te maken 

hadden, VEBON, Uneto-Vni en VEB. Iedereen riep dat die drie 

niet samen konden werken. Ik ben toen toch naar de voorzitters 

van Uneto-Vni, de heer Jan de Jong, en VEB, de heer Leo Lancker, 

gestapt en na een paar gesprekken waren we het eens over een  

te volgen koers van verdergaande samenwerking op onderwerpen.  

Ik ondervond wel behoorlijk wat tegenstand binnen onze eigen 

gelederen. Men vond de tijd nog niet rijp voor een dergelijke  

samenwerking, die in 2004 trouwens zou resulteren in de oprich-

ting van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties (VvBO).  

De samenwerking kwam er dus toch, maar gelijktijdig zagen we  

de kwaliteitsregelingen weer verwateren. Richting het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ditmaal. Ik vond dat 

persoonlijk erg jammer. Mijn doel was een koers zoals bij BOVAG 

is gerealiseerd. Dus een bedrijfseigen regeling met een bijbehorend 

garantiefonds en een sterk imago richting consument. Ik vind ook 
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dat de technisch georiënteerde VEBON niet onder een te grote 

koepel moet kruipen. De vereniging moet nog meer een vereniging 

worden, met even tueel alleen aparte secties voor grotere en klei-

nere bedrijven. Maar als ik iets heb geleerd tijdens mijn voorzitter-

schap is het wel dat veranderingen niet altijd zo snel gaan als je zou 

wensen. Toch zijn we een heel eind gekomen. Mijn hoop voor de 

toekomst van VEBON is de terugkeer van bedrijfseigen regelingen.”

Na het vertrek van de heer Rolf uit de technische beveiligings-

branche werd de vice-voorzitter, de heer Hans van Dijk, gevraagd 

om ad interim de rol van algemeen voorzitter op zich te nemen. De 

heer Van Dijk accepteerde en heeft deze rol een klein jaar vervuld.

Vier enerverende jaren

De heer Kees-Jan Bus, die in 2004 aantrad als voorzitter en dit 

bleef tot hij na zijn vertrek bij toen Initial-Varel in 2008 overstapte 

naar de energiesector, herinnert zich zijn VEBON-tijd als een  

enerverende periode. “Vooral op het gebied van wetgeving!  

We waren met de Wet PBR bezig en gelijktijdig met een regeling 

voor geverifieerde alarmen. Daar bovenop kwam nog de intensie-

ve lobby richting politiek inzake de onderhoudstermijn voor kleine 

blusmiddelen. Maar het belangrijkste was voor mij de introductie 

van een nieuwe nationale vakbeurs, een platform waar de sector 

zich tweejaarlijks zou kunnen presenteren. In mijn tijd zijn we 

toen met Amsterdam RAI en het Nationaal Security Congres op 

een constructieve manier tot overeenstemming gekomen om te 

starten met de gedachte van één nationaal evenement op bevei-

ligingsgebied. Dat beschouw ik toch wel als het hoogtepunt van 

mijn VEBON-carrière. Verder hebben we in die tijd een sturende 

richting gegeven aan het hele VvBO-gebeuren. Er was vanuit  

VEBON wel wat ontzenuwing nodig richting de voorzitter van 

VvBO en tevens voorzitter van de branchevereniging voor manbewa-

kers, de VPB, de heer Van Hassel, maar ook richting andere bestuurs-

leden. Samenvattend kan ik stellen dat in mijn tijd een verjonging in 

het algemeen bestuur is doorgevoerd en dat we een enthousiaster en 

breder verenigingsperspectief hebben bewerkstelligd.
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VEBON/NVOB-voorzitters

A.C. (August) Dros (Wolter & Dros) 1969 - 1978  †

Z.J. (Zdjislaw) Sosinski (Saval) 1978 - 1984  †

B.A. (Bob) de Boer (Ajax) 1984 - 1987 

R.H. (Dolf) Pegel (Saval) 1987 - 1996 

B.J.J. (Bas) Uijterlinde (Hi-Safe Systems) 1996 - 1999

Th. (Thom) Rolf (Varel) 1999 - 2003

J.W.M. (Hans) van Dijk (Siemens Nederland) 2003 - 2004

K-J. (Kees-Jan) Bus (Initial Varel) 2004 - 2008

R. (Rob) Rietveld (Keyprocessor) 2008 - 2009

J. (Jan) Franssen 2009 - heden

VEBON, óók voor managers

Rob Rietveld was sinds 2003 voorzitter van de branche ‘Bevei-

liging’ van VEBON. In 2008 benoemde VEBON hem na het on-

verwachte vertrek van Kees-Jan Bus tot algemeen voorzitter. Het 

werd een korte, maar wel turbulente periode. “Ik vond VEBON 

altijd een zeer technisch georiënteerde branchevereniging met 

certificering hoog in het vaandel. Negen van de tien keer gingen 

de gesprekken over certificering. Ik vond dat een branchever-

eniging méér moest zijn dan dat. Je moet voor je branche een 

bepaald imago nastreven en niet in een achterkamertje techniek 

gaan zitten verbeteren.”

Techniek is niet onbelangrijk, erkent Rob Rietveld. “Kijk naar de 

overgang naar IP-technologie. Dat blijft op weerstand stuiten.  

Toch wordt IP inmiddels de gangbare technologie in de beveili-

ging. Mijn streven was om VEBON zodanig te structureren dat 

er plaats blijft voor techniek, maar dat je daarnaast een tweede 

lijn opent om als platform te dienen voor de beveiligingsbranche. 

Dat was onder andere ook de gedachte achter de klankbord-

bijeenkomsten met de top van de beveiligingsbranche, ook wel 

het overleg van de ‘Captains of Industry’ genoemd. Ik vond het 

belangrijk dat niet alleen technici en normdeskundigen met de 

branchevereniging bezig zijn, maar ook hun managers voor waar 

het gaat om bredere kwesties. Uiteindelijk heeft dat streven geleid 

tot het aantrekken van mijn opvolger (oktober 2008) in de per-

soon van Jan Franssen, in het dagelijks leven Commissaris van de 

Koningin van Zuid-Holland. Voor het eerst kreeg VEBON daarmee 

een bezoldigd algemeen voorzitter en tevens een voorzitter met 

een meer dan uitgebreid netwerk van contacten in politiek en 

ambtelijk Den Haag. Vele initiatieven en inzet van mensen en 

middelen zijn nodig om VEBON meer importantie te geven in 

politiek Den Haag. Gesteund door techniek, marketing, kwaliteits-

regelingen, een sterke balans en enthousiaste leden is VEBON 

mijns inziens goed op weg!” 

Tekst: Vincent Vreeken

Sinds 1978 werkt VEBON/NVOB met professionele 

secretariaten. De eerste verenigingssecretaris was  

Jan Willem Verrijk. Enkele jaren later droeg hij zijn 

taken over aan Theo Horsthuis die een eigen secre-

tariaatsbureau had. In 1997 ging het secretariaat 

over naar FME en werd de heer Bert Vonkeman tot 

secretaris benoemd. Van 1999 tot 2001 was de heer 

Jeroen Auping secretaris en vanaf 2001 wordt het 

secretariaat bestierd door de heer Erwin Schoemaker, 

die in 2007 voor de branche Brand versterking kreeg 

van de heer Eric Bosscher. Het verenigingsbureau 

bestaat anno 2009 uit zeven personen. 

Het FME-gebouw waarin het VEBON-secretariaat huist.




