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Voorwoord van de voorzitter 

 

Op 24 september 2015 is de Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut opgericht en een dag 

later ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Rotterdam. Tot deze oprichtingsdatum 

was het Nederlands Veiligheidsinstituut een handelsnaam van de firma ARBO-K Veiligheid 

BV. 

 

De activiteiten van de stichting NLVI zijn bij de inschrijving als volgt omschreven.  

“De Stichting heeft ten doel zich te profileren als onafhankelijke organisatie die zich 

inzet voor veilig werken zowel in beroepsuitoefening als in privé situaties”.  

 

De stichting streeft geen winstbejag na.   

 

Om de doelstellingen van de stichting te bereiken biedt het NLVI; 

- veiligheidseducatie op gebied van Veilig werken 24/7, inclusief privé omgeving 

- eigen opleidingen en internationale opleidingen voor de Arbo-professional 

- verkoop van ondersteunende materialen en boeken 

 

Tot en met het jaar 2022 was de Stichting ‘hobbymatig’ bezig en viel onder de KOR (Kleine 

Ondernemingsregeling) met een maximum omzet van € 20.000,00 welke niet werd gehaald.  

 

Voor de toekomst is gekozen om niet meer in de KOR te functioneren en te gaan voor het 

realiseren van VEILIGHEIDSLAND met activiteiten zoals ruim is omschreven op de website. 

Om dit te realiseren zal actief gezocht worden naar investeerders en is een 

donatieprogramma gestart.  

 

Na een bezoek aan VEILIGHEIDSLAND of het doorlopen van een cursus of training aldaar 

kunnen veiligheidsrisico's sneller en beter worden herkent waardoor het aantal (bijna) 

ongevallen zal verminderen en persoonlijk leed, behandel- en verzuimkosten aanmerkelijk 

worden gereduceerd. Tevens wordt het begrip veiligheidsbewustzijn in een vroeg stadium 

(privé opvoeding, basis- en voortgezet onderwijs) bijgebracht waardoor intrede in het 

arbeidsproces makkelijker en met minder risico's zal verlopen.  

 

Het NLVI is zeer actief op LinkedIn en mede door deelname aan vakbeurzen en congressen 

e.d. is het NLVI inmiddels breed bekend in Nederland.  

 

De neutrale aanpak zorgt voor acceptatie bij de diverse spelers in Arboland.  

 

Gangbare bestaande commerciële veiligheidsopleidingen zoals VCA, BHV, EHBO, enz. zullen 

NIET door het NLVI worden uitgevoerd. Desgevraagde verzoeken zullen doorverwezen 

worden naar NLVI partners en sponsors. 

 

Dit voorwoord benadrukt nogmaals de intentie van het NLVI, neutraal-/onafhankelijk en 

geen winstbejag.  

 

Spijkenisse, 7 maart 2023 

 

Gilles C. van Zweeden, voorzitter  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

In onze zoektocht naar beschikbare ruimte werd in oktober 2022 een ruimte gevonden in 

Rozenburg – ZH, Noordzeeweg 6.   

 

Vanaf december1997 tot eind 2023 wordt deze locatie gebruikt als Educatief 

Informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC). Het EIC gaat samen met Futureland naar een 

nieuwe locatie op de Maasvlakte.  

 

Bij de eigenaar van het EIC hebben wij via de EIC directeur en bestuursvoorzitter aangegeven 

dat deze locatie uitermate geschikt voor de vestiging van VEILIGHEIDSLAND.  

 

Het pand behoord toe aan een stichting bestaande uit: Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, 

Albeda College, STC-group en Stichting BOOR. 

  

1.2  Activiteiten 

 

Voor de Safety Diners is de naam veranderd in Small Safety Events. Deze informele 

bijeenkomsten hebben tot doel om ARBO professionals en aanverwante vakspecialisten uit 

diverse richtingen bij elkaar te brengen om te discussiëren over veiligheidszaken, producten 

en diensten. 

 

Dit evenement dient tevens als promotieactiviteit voor het NLVI. We proberen hiermee aan te 

tonen dat veiligheid meer is dan wat er momenteel geboden wordt. Het NLVI is geen branche 

vereniging met leden, nee het NLVI roept op tot delen van kennis met de samenleving. Help 

anderen zoals kinderen en ouderen, maar ook risicovolle klussers, om hun doen en laten 

veiliger te maken.      

    

Het aantal bezoekers tijdens die deze bijeenkomsten bezoeken varieerd sterk. De laatste 

pitch werd bezocht door zo’n 20 personen en voor het 77 – evenement hadden 50 personen 

ingeschreven. Helaas kon dit geen doorgang vinden. Het aantal bezoekers is afhankelijk van 

de geboden onderwerpen en de gekozen locatie / bezienswaardigheid.      

Diverse bedrijven en organisaties hebben voor 2023 ruimte aangeboden voor het ontvangen 

van een Small Safety Event.   

 

Aan Kinderveiligheidsdag kon, mede door onderbezetting in het bestuur en echte 

belangstelling van derden geen activiteit georganiseerd worden. VEILIGHEIDSLAND kan aan 

deze, toch wel belangrijke dag een positieve wending geven.   

 

Het NLVI heeft zich net als voorgaande jaren (m.u.v. 2020 en 2021) gepresenteerd op 

diverse beurzen en evenementen, te weten: Safety&Health@Work, Worksafe de Recycling 

Beurs en het ATEX congres.  

 

De voorzitter heeft regelmatig contact met mogelijke partners en toekomstige sponsors. 

2.  Toekomst 

 

Het realiseren van de locatie voor VEILIGHEIDSLAND. 
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Als dit gerealiseerd is kan een aanvang gemaakt worden met de inrichting van de 

belevingsruimten waarvoor een beroep gedaan wordt op fabrikanten en leveranciers. 

 

Direct daar bijhorende activiteiten zijn; 

- het aantrekken bestuursleden 

- het verwerven van sponsors, donateurs en vrijwilligers.  

- samenwerkingsverbanden met partners 

 

Een sterk bestuur met affiniteit tot arbeidsveiligheid in de ruimste 24/7 zin die minimum 

1 jaar zich sterk maken (=tijd)  voor het realiseren van VEILIGHEIDSLAND.    

 

Deelname aan: 

- Bouwbeurs 2023 (70.000 bezoekers) 

- Maintenance Next 

- Aqua Nederland 

- Maritiem 

En in 2024 

- Worksafe 

- Safety&Health@Work 

- Recycling 

 

2.2  Activiteiten 

 

 

De huidige serie veiligheidsplaten welke op jaartal zijn geselecteerd zijn uitgebreid met 

series op onderwerp en omvat 9 series van 5 stuks. In 2023 is een speciale editie met 

Ansichtkaarten toegevoegd, bedoeld als geschenk voor personen die doneren. 

 

De Small Safety Events zullen regelmatig worden georganiseerd. Twee in het voorjaar en 

twee in het najaar.  

3.  Organisatie 

 

Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut - NLVI 

Hongerlandsedijk 280, 3201 LW Spijkenisse 

KvK nummer, 64194892   

 

Telefoon: 0622850102 

Website: www.nlvi.nl 

mailadres: info@nlvi.nl 

 

Voorzitter: Dhr. G.C. van Zweeden 

Leden: Dhr. Gilco van Zweeden. Henk Zeegelaar 

 

3.1  Bestuur 

 

Het bestuur is onbezoldigd.  

 

http://www.nlvi.nl/
mailto:info@nlvi.nl
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Voorzitter:   dhr. Gilles C. van Zweeden 

Penningmeester: ,, 

Secretaris:   ,, 

Bestuurslid:  dhr. Gilco van Zweeden, Henk Zeegelaar 

 

3.2  Werknemers 

 

Er zijn verder nog geen werknemers in dienst.  

4.  Jaarrekening 

 

Voor 2022 wordt geen jaarrekening opgesteld door de penningmeester. Dit omdat de omzet 

te laag is en onder de KOR regeling valt (geen BTW verrekening). Vanaf 2023 wordt de 

boekhouding verzorgt in overleg met LG Belasting en Administraties, Bahialaan 110, 3065 

WC Rotterdam.  
 

5.  Begroting 

 

n.v.t. 


