
Vakgroep Bliksembeveiliging

Raakvlak voor ondernemers



Bij de Vakgroep Bliksembeveiliging zijn 30 bedrijven aange-
sloten. De Vakgroep is voornamelijk actief op het gebied van
bliksembeveiliging en vertegenwoordigt met haar ledenbe-
stand een substantieel deel van het totale aanbod op deze
markt. 

Activiteiten
Activiteiten op het gebied van bliksembeveiliging vallen op
te splitsen naar de volgende deelgebieden: het ontwerpen,
adviseren, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen,
onderhouden, inspecteren en bedrijfsvaardig opleveren van:
• aardingsinstallaties;
• bliksembeveiligingsinstallaties;
• overspanningsinstallaties;
• combinaties van de bovenstaande installaties.

De activiteiten van de aangesloten leden richten zich in de
praktijk voornamelijk op overheden, utiliteit en de zakelijke
markt.

Het bestuur van de Vakgroep Bliksembeveiliging telt vijf
leden. Het bestuur vormt een juiste afspiegeling van het
totale ledenbestand. Het bestuur zet de lijnen uit van het
beleid van de Vakgroep.

Zowel in het voorjaar als in het najaar is er een ledenverga-
dering, waarop de actuele zaken in de vakgroep worden
besproken. Tijdens iedere ledenvergadering belicht een
spreker een belangwekkend onderwerp. Het bestuur heeft
voor het verwezenlijken van het beleid onder meer de
ondersteuning van een aantal werkgroepen, waarin diverse
leden van de Vakgroep, onder leiding van een bestuurslid,
deelnemen:

Werkgroep PR 
De werkgroep PR houdt zich regelmatig bezig met het onder-
zoeken en beschrijven van de branche en de markt. De
resultaten van die onderzoeken geven inzicht in doelgroe-
pen, de markt, ontwikkelingen en trends en de relatie daar-
van met de Vakgroep. Aan de hand van de resultaten vult de
werkgroep de communicatiemiddelen in. Daarbij denkt de
werkgroep aan folders, nieuwsbrieven, websites, seminars
en themamiddagen.

Werkgroep Arbo 
De werkgroep Arbo houdt zich bezig met de ontwikkeling van
stoplichtmodellen en P-RIE’s op het gebied van gevels, hellen-
de en platte daken. Deze middelen moeten praktisch toepas-
baar zijn op de dagelijkse werkzaamheden van de leden van
de Vakgroep en deze ook verlichten. Momenteel wordt onder-
zocht in hoeverre deze middelen door de arbeidsinspectie
kunnen worden geaccepteerd.

Werkgroep Techniek
De werkgroep Techniek houdt zich bezig met vakgroepspeci-
fieke, technische vraagstukken en met normtechnische ont-
wikkelingen. Verder neemt zij bij het in werking treden van
de nieuwe internationale normen voor bliksembeveiliging de
technische voorlichting naar de vakgroepleden op zich.

Strategische doelen
De Vakgroep heeft in 2001 de gewenste bewegingen voor de
toekomst vastgesteld. Daaruit zijn een missie, vier ambities
alsmede drie strategieën geformuleerd:

Missie
“Leden van de vakgroep leveren een doorlopende en essen-
tiële bijdrage aan continuïteit en veiligheid, doordat zij de
gevolgen van blikseminslag beheersen”.

Ambities
• Expertise voor innovatie. In 2005 is de Vakgroep

Bliksembeveiliging een erkend expertisecentrum voor de
kennisbehoeften van haar leden en andere marktpartijen. 

• Een imago waar je op kunt bouwen. In 2005 staan de
ondernemers van de Vakgroep Bliksembeveiliging bekend
als betrouwbare en toegankelijke innovatieve experts die
een bijdrage leveren aan continuïteit en veiligheid. 

• Stimulerende samenwerking. In 2005 is de Vakgroep in
staat om relevante samenwerkingsverbanden te (helpen)
vormen, zodat de leden hun rendementen en marktpositie
kunnen behouden en uitbouwen. 

• Een aantrekkelijke Vakgroep. In 2005 vormt de vakgroep
een plek waar ondernemers in gelijkwaardigheid en
onderling vertrouwen met elkaar communiceren, informa-
tie uitwisselen en samenwerken, zodat zij elkaar helpen
hun toegevoegde waarde in de markt te vergroten. 

Strategieën
• Een sterke kennispositie opbouwen.
• Zo snel mogelijk (onderling) vertrouwen opbouwen.
• Het gewenste imago versterken met acties die zijn toege-

sneden op de diverse marktpartijen.

Nationale en internationale vertegenwoordigingen
De Vakgroep Bliksembeveiliging is op diverse niveaus ver-
tegenwoordigd in nationale en internationale normcommis-
sies. De leden van de Vakgroep hebben een uitstekende
reputatie en oefenen via deze commissies veel invloed uit.

Lid worden
Om lid te worden van de Vakgroep Bliksembeveiliging kunt
u bij het secretariaat of uw regiomanager een aanmeldings-
formulier en het vakgroepreglement aanvragen. 

Meer informatie 
C.P.T. Heemskerk
Manager Vakgroep Bliksembeveiliging
Tel. 079-3250650
Fax 079-3250668
e-mail: t.heemskerk@uneto-vni.nl
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