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De wereld verandert!

Over de Vereniging
De Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland is een hoogwaardige beroepsvereniging waarin veel grote Nederlandse bedrijven en instellingen
zijn vertegenwoordigd. De VBN verenigt de vakkennis van onder andere Ahold, Shell, De Nederlandsche Bank, ING, Rabobank, ABN Amro, NS,
ministeries van V&J, BZK, VWS en I&M, politie, TNO en Philips met die van adviseurs en toonaangevende leveranciers van beveiligingsdiensten en
-technologie.

Er ontstaat ook in Nederland een nieuw dreigingsbeeld, dat
een nieuwe, professionelere manier van denken vereist als
het gaat om veiligheid. De overheid is verantwoordelijk voor
de veiligheidszorg, maar kan het niet alleen af. Ook burgers
en ondernemers zullen alle zeilen moeten bijzetten om
Nederland veilig te houden.
Voorzitter van de VBN is Prins Pieter-Christiaan van OranjeNassau, die erop wijst dat door de privatiseringsgolf van de
laatste decennia de zorg voor continuïteit van de samenleving
voor een groot deel in handen is gekomen van private partijen,
zoals telecombedrijven, energieleveranciers en
transportbedrijven.

“Voorheen waren vrijwel alle
vitale bedrijven in handen van de
overheid en was het logisch dat
de overheid voor de continuïteit
zorgde. Door de privatisering
wordt het steeds belangrijker
dat overheid en bedrijfsleven
nauw samenwerken en kennis
delen. Dat stimuleren is één
van de belangrijke taken van de
VBN.
Prins Pieter-Christiaan van Oranje Nassau, voorzitter.

Totaal kent de vereniging een kleine 300 leden. Een ieder die beleid beïnvloedt (zoals manager, consultant, beleidsvoorbereider) met beveiliging
bezig is, kan worden toegelaten tot de vereniging mits aan de voorwaarden wordt voldaan. VBN staat open voor studenten Security Management
en IVK en kent een aangepast studentenlidmaatschap.

Bestuur van de VBN

Themagroepen

Security Professional van het Jaar

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden en wordt bijgestaan door
de drie regiovoorzitters van de VBN. De regio’s zijn:
• Regio Amsterdam - Den Haag
• Regio Noord-Oost,
• Regio Rotterdam - Zuid Nederland

De VBN ontwikkelt ook actief kennis binnen zogenoemde
themagroepen met als doel:
• Informatieoverdracht en kennisuitwisseling stimuleren;
• Initiëren, verrichten, bevorderen, ondersteunen en
aanmoedigen van studie en onderzoek;
• Bewerkstelligen van meningsvorming en standpuntbepaling
betreffende beveiligingsvraagstukken.

Elke twee jaar organiseert de VBN de verkiezing ‘Security Professional
van het Jaar’. In aanmerking komen security professionals van binnen
én buiten de VBN, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor het vakgebied en het algemene belang binnen de veiligheidszorg.
De verkiezing vindt plaats tijdens de tweejaarlijkse SSA Conference
in Amsterdam RAI.

Voorbeelden van themagroepen zijn:
• Screening & insider threat
• Fysieke beveiliging
• Educatie

Winnaars zijn tot nu toe:
• 2008: Willem van Egmond: T Mobile
• 2010: Berndt Rif: De Nederlandsche Bank
• 2012: Harm van Dijk: ING
• 2014: Arjen Appelman: AES Consultancy BV

Bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
Een belangrijke activiteit van de VBN is het organiseren van
bedrijfsbezoeken. In het verleden bezochten groepen VBN-ers
al de kerncentrale in Borssele, de olieraffinaderij van Shell, de
containerterminal van ECT, de Nederlandsche Bank, de PI Vught, de
Tweede Kamer, een luchtmachtbasis en tal van andere interessante
locaties die normaal niet toegankelijk zijn voor gewone burgers.
Naast een kijkje in de keuken (rondleiding ter plaatse) worden tijdens
deze gelegenheden lezingen verzorgd over actuele kwesties en de
nieuwste managementstrategieën. Ook is er volop gelegenheid om
onderling kennis uit te wisselen, veelal onder het genot van een
hapje en een drankje.
Leden nemen doorgaans kosteloos deel aan de regiobijeenkomsten
(minimaal 6 per jaar), de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel en de Algemene
Leden Vergadering. De regiobijeenkomsten zijn altijd vol en scoren
bijzonder goed onder onze leden!

Vaktijdschrift BEVEILIGING
BEVEILIGING publiceert maandelijks een interview met een VBNlid, presenteert elk kwartaal een nieuwsbrief van de VBN en biedt
VBN-ers de mogelijkheid om met publicaties ruim 15 duizend
vakgenoten te bereiken. Leden van de VBN ontvangen het
vaktijdschrift BEVEILIGING gratis.

De Security Professional van het Jaar krijgt een ambassadeursrol
binnen de VBN om de activiteiten van de vereniging breder onder de
aandacht te brengen.

Nationale Denktank Integrale Beveiliging (NDIB)
De NDIB is een zelfstandig orgaan, dat ontstaan is vanuit de VBN. De
Security Professional van het Jaar is voor twee jaar voorzitter van de
NDIB, waarin ook de twee voorgaande Security Professionals van het
Jaar zitting hebben, alsmede zes andere specialisten, die door de
Security Professionals van het Jaar worden geselecteerd.

