
Beleidsplan  
Stichting Vrienden van Veiligheid 

1. Inleiding

In Nederland zijn veel mensen dagelijks aan het werk om de veiligheid in ons land te bewaren en te 
verbeteren. Hoewel dit een doelstelling is die iedereen een warm hart zou moeten toedragen, is de 
realiteit anders.  

Het komt vaak voor dat mensen die zich inzetten voor veiligheid, agressief bejegend worden of zelfs 
geweld ondervinden. 

Natuurlijk wordt hier tegen opgetreden vanuit de overheid. Er zijn maatregelen om dit soort gedrag 
te bestraffen. Ook worden er campagnes gevoerd om geweld en agressie tegen 
veiligheidsmedewerkers te voorkomen. 

Geweld en agressie komt echter zo vaak voor tegen mensen die werkzaam zijn in de 
veiligheidsbranche, dat het gewoon lijkt te worden. Dit mag wat ons betreft nòòit gebeuren. Juist de 
mensen die zich inzetten voor ieders veiligheid moeten we koesteren, waarderen en beschermen. 
Vanuit de Stichting Vrienden van Veiligheid (SVVV) willen wij ons dan ook inzetten om een ander 
signaal af te geven. Naar de maatschappij, maar vooral ook naar de mensen die werkzaam zijn in 
deze branche.  

Dit doen we door informatie te verstrekken aan de maatschappij als geheel, maar vooral aan de 
mensen in de branche die getroffen zijn door agressie of geweld. Wij willen hen laten weten èn 
voelen dat dit niet normaal is en derhalve ook niet acceptabel; dat zij dit niet verdienen; dat we met 
hen meeleven, trots op hen zijn en dat ze voor de maatschappij in zijn geheel belangrijk zijn!

1.1 Meerjarige opzet 
Dit beleidsplan is opgezet voor meerdere jaren. Jaarlijks is er een evaluatie. Indien nodig wordt, 
na goedkeuring door het bestuur, een revisie toegepast. 

1.2 Versiebeheer 
De wijziging zal herkenbaar zijn door het werken met een versienummer en een publicatiedatum. De 
versie van dit beleidsplan is versie 1.0, publicatiedatum 31 maart 2021. 

2. Termijn beleidsplan
Dit beleidsplan is van toepassing op de jaren 2021 en 2022. Aan het einde van 2022 zal een
uitgebreide evaluatie plaatvinden om de koers, de samenstelling en het beleid van de stichting te
evalueren.

In 2021 zal gewerkt worden aan het opbouwen van de stichting. 2022 is het eerste jaar waarin de 
stichting enige routine ervaring kan gaan opbouwen in het uitvoeren van haar doelen.  



3. Visie 
SVVV is van mening dat agressie en geweld tegen veiligheidsprofessionals NIET normaal is en wil 
veiligheidsprofessionals die een incident hebben meegemaakt in het zonnetje zetten en 
ondersteunen. 
  
4. Missie 
SVVV zal zich inzetten om informatie te verstrekken over haar eigen activiteiten, over het feit dat 
geweld en agressie tegen veiligheidsprofessionals onacceptabel is. Ook zal zij zich inzetten om 
positief aandacht te geven aan veiligheidsprofessionals die een incident hebben ondergaan. 
 
5. Strategie 
SVVV zal gebruik maken van het netwerk van haar bestuur en haar ambassadeurs om de 
naamsbekendheid van de  stichting te vergroten, fondsen te werven en haar netwerk van 
ambassadeurs verder uit te bouwen. Zodra enige fondsen geworven zijn, zal gestart worden met het 
'in het zonnetje zetten' van veiligheidsprofessionals. 
Dit zal verder ondersteund worden door de inzet van een website, het gebruik van social media en 
het aanwezig zijn op de binnen de branche relevante events en beurzen. 
 
6. Huidige situatie 
SVVV bevindt zich in de opstartfase en is op dit moment bezig met de organisatorische 
werkzaamheden die verbonden zijn met de oprichting van de stichting, zoals overleg met de notaris 
en het netwerk, inrichten van een website, vorm laten geven van de huisstijl etcetera. 
Daarnaast wordt het netwerk aangesproken om een start te maken met de fondsenwerving. 
  
7. Activiteiten van de organisatie 
SVVV zal zich voortdurend inzetten voor het uitbreiden van de naamsbekendheid, het uitbreiden van 
haar netwerk, het verspreiden van informatie over agressie en geweld tegen veiligheidsprofessionals 
en het werven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van haar activiteiten. 
 
Daarnaast benadert de SVVV sponsoren, donateurs en deskundigen om haar doel te verwezenlijken. 
De SVVV benadert partijen die zich bevinden in het werkveld van veiligheid. 
  
8. Organisatie 

Naam Stichting Vrienden van Veiligheid 

KVK  81869495 

RSIN 862251370 

Bankrekeningnummer NL90BUNQ2056562375 

Postadres Industrieweg 24a, 3738 JX, Maartensdijk 

Website www.vriendenvanveiligheid.nl  

  
9. Bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie onbezoldigde bestuursleden: 
-voorzitter: H.J. Kroon 
-secretaris: R. van der Zeijs 
-penningmeester: D. Blom 


