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Terugblik door de voorzitter

Een nieuw verslagjaar met nieuwe ontwikkelingen. Of 

beter, het voortzetten van de bouw van de grootste 
netwerkorganisatie in de crowdmanagement en 

particuliere beveiliging. Ik benoemde ze ook al vorig 
jaar in mijn voorwoord en nu staat het zelfs op de 

titelpagina van dit jaarverslag: 

Gelijkheid Transparantie Kwaliteit.

En deze verdienen hoofdletters. Terecht! Want dit is 
wat onze leden zoeken en nieuwe leden aantrekt. 

Samen bouwen aan nieuwe uitdagingen in een 
wereld die met hoge snelheid innoveert, ontwikkelt en 

tegelijkertijd onrustiger, complexer en daarme 
onduidelijker wordt. De risico’s van ondernemerschap 

nemen toe. De vraagstukken waar we voor gesteld 
staan vragen meer kwaliteitsinzet dan de geldstromen die daarbij vergezeld horen te gaan. Laat 

staan van wetgeving die aansluit bij deze nieuwe wereld. En tegelijkertijd loopt de robot naar 
binnen en nemen digitale netwerken werkzaamheden over. Crowdmanagement en beveiliging 

staan aan de vooravond van nieuwe technieken, maar ook van nieuwe dreigingen. Investeren in 
kwaliteit van onze mensen en bedrijven heeft hoogste prioriteit want uiteindelijk maken zij het 

verschil dat er toe doet om een dreiging te neutraliseren. Ja dan zoek je samen naar een rustpunt 
in turbulentie. Dan voel ik me trots om voorzitter van dit belangrijke rustpunt te zijn. Highlights van 

ons bouwproject treft u hierna aan. De rode draad is eenvoudig en transparant, iedereen kan op 
gelijke voet meedoen, we gaan voor kwaliteit. 

Een verslagjaar van successen die we danken aan onze leden, het bestuur en bureau dat 

dagelijks de schouders zet onder onze branchevereniging. Dank!

Veel leesplezier. 
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Algemeen overzicht 2016
In dit verslagjaar komt het bestuur viermaal bij elkaar en de Algemene Ledenvergadering driemaal. 

Daarnaast heeft het bestuur frequent overleg tijdens diverse bijeenkomsten, mailwisselingen en 
telefonisch. Belangrijkste bespreekpunten zijn (alfabetisch):

➢ Algemene Ledenvergaderingen, werkgroepen en workshops met thema’s WPBR, DBA-
ZZP, Kwaliteitslabel, geweldsincidentie, verkeersregelaars, cao en opleidingen.

➢ Algemene ontwikkelingen uit en rondom het dagelijkse werkveld, met in bijzonder 
functioneren, diversiteit, toepassing Bijzondere Wetten en naleving cao. 

➢ Benchmark 2014 bespreking en 2015 uitrollen. 

➢ Cao fonds, SFCB, waar VBe NL samen met vakbonden de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid draagt. Belangrijkste thema’s: Kwaliteitslabel Beveiliging 
Evenementen Horeca, start opleiding Coördinator Beveiliging Evementen Horeca en 

zelfroosteren.

➢ Cao-overleg met harmonisatie van beide cao-delen: crowdmanagement/beveiliging en 

reguliere beveiliging naast een akkoord met bonden over ruimte voor flexinzet onder de 
nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en loonfunctie afspraken voor verkeersregelaars.

➢ Financiële stand van zaken, ontwikkeling vaste lasten, prognoses. 

➢ Handboek Evenementen zonder draagvlak van VBe NL.

➢ Ledenontwikkeling, marketing ondersteund door nieuwe website en symposium. 

➢ Nieuwsberichten, VBe NL digitaal (3x) en publicaties in vaktijdschriften en nieuwsmedia.

➢ Professionalisering interne organisatie: secretariaat, publiciteit, IT, administratie.
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➢ Routeplan 2017 en begroting voorbereiden in samenspraak met ALV. 

➢ Student HBO Integrale veiligheidskunde werkzaam in organisatie.

➢ Symposium “Safety Awareness” maart 2017 voorbereiding. 

➢ Verkeersregelaars toekomst binnen VBe NL netwerk.

➢ Vluchtelingen opvang en terrorisme dreigingen. 

➢ ZZP branche-voorbeeldovereenkomst met de belastingdienst.

Kwaliteit en inzet
In dit verslagjaar lukt het ons om stevige afspraken te maken met de overheid en vakbonden. Een 

aantal bezoeken op ministeries, overleg met de politie, constructief maar pittig overleg met 
vakbonden en lobby voor en achter de schermen dragen ertoe bij dat we flinke stappen hebben 

kunnen zetten. 

Het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca werd voor het eerst uitgereikt in november. 

De pilot van dit jaar bleek een succes. Initiatiefnemer van het Kwaliteitslabel, sociaal fonds SFCB, 
reikte de eerste certificaten uit. Hiermee laten we zien dat kwaliteit meer is dan een afvinklijst, dat 

je niet hoeft te verdienen aan kwaliteitsinstrumenten, dat de stem van een werknemer net zo 
belangrijk is als die van de ondernemer en dat toetsing door praktijkervaren keurmeesters de beste 

garantie biedt voor ondernemers die kwaliteitsverbeteringen willen doorvoeren. 

Naast kwaliteit boekten we succes op afspraken over flexibele inzet. Daarbij is gezocht naar 

zekerheid voor werknemers en de benodigde flexibiliteit voor inzet tijdens pieken bij evenementen 
en horeca. Hierbij zijn meerdere sporen bewandeld. Ten eerste stonden we nadrukkelijker stil bij 

payrollen, uitzenden en roosteren. Mantelovereenkomsten en opstartten traject zelfroosteren 
werkten ondersteundend aan de behoefte naar flexibele inzet. Ten tweede zijn er concrete 

afspraken met vakbonden gemaakt en kan voor een aantal functies in de evenementen en horeca 
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afgeweken worden van de beperkingen opgelegd door de Wet Werk en Zekerheid. Twee jaar 

loonuitsluiting en zes contracten in vier jaar met daarnaast voor de werknemer de mogelijkheid van 
een min/max groeicontract en uitzicht op een vaste overeenkomst, doen recht aan flex-vast 

behoefte van beide partijen en de branche. Ten derde is het ons gelukt om tot een akkoord te 
komen met de belastingdienst over inzet van zzp’rs. VBe NL heeft een erkende 

voorbeeldovereenkomst voor zzp’rs. Werken volgens deze overeenkomst voorkomt dat er een 
ogenschijnlijke arbeidsrelatie is en er in de toekomst naheffingen kunnen volgen. In deze 

overeenkomst zetten we zzp’rs nadrukkelijk neer als ondernemers. We verplichten dan ook het 
voeren van een ND vergunning. 

Deze drie samenhangende maatregelen biedt ondernemers en werknemers, naast een stevige 
kwaliteitsagenda kansen in een markt waar veel afhangt van de inzet van mensenwerk. Reden dat 

er ook een stevige opleidingsambitie is geformuleerd. 

Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca
Dit jaar is gebruikt om onze visie uit te testen of 
het mogelijk is evenementenbeveiliging en 

horecabeveiliging meer op elkaar af te stemmen. 
De resultaten zijn positief en hebben uiteindelijk 

geleidt dat vanuit het sociaal fonds, SFCB, de 
opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen 

Horeca is opgestart. In een pilot is door het 
Event Safety Institute de opleidingsinhoud 

samengesteld en afgestemd met het veld. De 
deelnemers waren zeer tevreden en wisten de 

opleiding naast de benodigde theorie goed aan te 
scherpen met de omstandigheden en ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Gebleken is dat er zeker 

verschillen tussen evenementen en horeca aanwezig zijn, maar in opleidingstermen zijn deze goed 
samen te pakken. De nieuwe opleiding is na dit verslagjaar uitgewerkt en de eerste lichting start na 

de zomer 2017. Een branche erkend diploma maakt onderdeel uit van de opleiding. Stichting 
Vakbekwaamheid Horeca draagt zorgt voor de examens. Meer info op www.vbe.biz/sociaal-fonds-

cao-beveiliging-sfcb. De volgende stap die wordt gezet is het samenvoegen van de opleiding 
evenementenbeveiliger en horecabeveiliger.

Wetgeving particuliere beveiliging
Niets houdt de gemoederen meer bezig in de branche dan de basis wetgeving waar we mee te 
maken hebben, de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. De wet is 
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gedateerd en wordt per regio zeer divers 

uitgelegd. Verwarring, onbegrip en 
onnodige kosten zijn het gevolg. VBe NL 

heeft de vele signalen gebundeld, 
onderzocht en indringend met de politie 

besproken. Gezocht is naar meer 
uniformiteit en uitleg van de bestaande 

wetgeving die past bij hedendaags 
ondernemerschap in de beveiliging. 

Daarmee is het ons uiteindelijk in 
samenwerking het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie gelukt om voor beide 
partijen aan oplossingen te werken. Gewerkt is aan uniformiteit en duidelijkheid, daarnaast heeft 

de politie in overleg met het ministerie meer ruimte gekregen in de uitleg van de wet. Vanaf zomer 
2017 geeft dat voor het eerst meer lucht tijdens het evenementenseizoen. Maar we zijn er nog niet. 

De scherpe randen zijn weg. Inleen van personeel gaat eenvoudiger en goedkoper. De komende 
periode blijft intensief overleg noodzakelijk om passende wet- en uitvoeringsregels voor de 

dagelijkse praktijk na te streven. Blijft voorop dat wetgeving noodzakelijk is. Integriteit moet 
bewaakt worden en criminaliteit toegang tot de sector onthouden. De WPBR, Kwaliteitslabel, ZZP-

overeenkomst en cao-afspraken helpen ons bij een level-playing field waarin gezonde concurrentie 
heerst. 

Verkeersregelaars
Er is een grote beroepsgroep in Nederland 
waarvoor nog weinig geregeld is. Een 

beroepsgroep die goed past binnen onze branche 
en daar ook werkzaam is: de verkeersregelaars. 

Naast evenementen, ook veel zichtbaar bij 
dagelijkse infrastructuur- en bouwwerkzaamheden. 

Het is een jonge beroepsgroep waar nog weinig 
voor geregeld is. Opleidings- en 

certificeringsafspraken zijn er gemaakt tussen 
bedrijfsleven, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu en de politie. VBe NL heeft de 
verkeersregelaarstak al sinds een aantal jaren 

omarmd onder Crowdmanagement. Een aantal 
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leden is actief met verkeersregelaars en heeft de wens geuit om ook dit onderdeel verder te 

professionaliseren. Een werkgroep is opgestart en een beeld gevormd van ambities voor de nabije 
en verdere toekomst. Voor het eerst hebben we in Nederland inmiddels ook concrete cao-

afspraken weten te formuleren voor de verkeersregelaars. In de cao Beveiliging (onderdeel 
Crowdmanagement) is een loon-functie gebouw opgenomen en zijn alle overige algemene cao-

bepalingen ook van toepassing. Hiermee doen we recht aan een nieuwe beroepsgroep. Intussen 
weten ook meer bedrijven die in deze branche actief zijn ons te vinden.  

Samenstelling bestuur

Peter Hoes, voorzitter-secretaris [Alpha Security]  

Boris van der Horst, penningmeester-vice voorzitter [Intelligent Security] 

Ruud Stellaard [SCS Services] 

Victor Pourchez [AJH Allround Services]  

Wilco Huijer [Risk Security Holland] 
Leon Vincken, directeur 

Interne organisatie
Vanaf het schooljaar 2016-2017 is Niels van Tol, student Integrale 
veiligheidskunde van de Haagse Hoge School, werkzaam voor 

VBe NL. Niels loopt stage als directie-assistent en ondersteunt 
naast secretariaatswerkzaamheden in beleidsontwikkeling voor het 

sociaal fonds, SFCB. Niels is toegewezen als directie-assistent. 
Meer samenwerking met studenten geeft een aanvullende en 

innoverende kijk vanuit het onderwijs voor VBe NL als moderne 
netwerkorganisatie. Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs is 

van wezenlijk belang voor de toekomst van de branche.

Het secretariaat is dit verslagjaar gecombineerd met onze 
administratieve ondersteuning vanuit Kwint Accountants & Adviseurs, gevestigd in Maastricht 

tevens vanaf dit jaar ons vestigingsadres. VBe NL positioneert zich hiermee centraal in de Euregio. 
Grote beveiligingsorganisaties zijn internationaal verbonden, beveiligingswerkzaamheden zullen in 

de verdere toekomst ook grensoverschrijdende activiteiten tegenkomen. 

De vereniging professionaliseert verder met een bijbehorende back-office. 
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2016 Financieel

Het jaar 2016 is financieel wederom een positief jaar geweest voor de VBe NL. Het resultaat over 
2016 bedraagt € 21.840 tegenover € 20.716 over 2015, een toename met € 1.124. De omzet 

stijgt in 2016 € 141.668 tegenover € 137.964, een toename van € 3.704. 

De omzetstijging is voornamelijk toe te schrijven aan de aanwas van nieuwe leden. Sinds 2014 
ontstaat de mogelijkheid zich ook voor Reguliere Beveiliging aan te sluiten, middels een 2e 

lidmaatschap naast het reeds bestaande Crowdmanagement of een enkelvoudig lidmaatschap. Op 
1 januari 2016 verlaat 1 lid de vereniging. Dit wordt gecompenseerd door de toetreding van 12 

nieuwe leden 9 senior/junior en 3 cao leden, waaronder 9 maal een 2e lidmaatschap.

Naast de toename van de opbrengsten zien we ook een stijging van de kosten € 120.230 in 2016 
tegenover € 117.898 in 2015, een stijging van € 2.332, waar deze in 2015 nog € 15.728 bedroeg. 

De grootste kostenpost in de uitgaven vormen de directie, secretariaat, administratie en 

advieskosten. Deze stijgen dit jaar met € 12.933 ten opzichte van 2015 mede gelegen aan de 
uitbreiding van de vereniging en extra juridische ondersteuning. In 2015 bedroeg de stijging 

€ 9.244. 

We stellen vast dat VBe NL in 2016 financieel verder is gegroeid met een stijgend eigen vermogen. 
De leden van de vereniging stellen de jaarrekening vast tijdens de Algemene ledenvergadering in 

juni 2017, na een briefing van de Kascommissie die geen bijzonderheden aantreft en daarmee het 
bestuur dechargeert.    

Groeiende vereniging

VBe NL is in trek, ook in 2016. Er treden 4 leden toe tot Crowdmanagement-

beveiligingsorganisaties en 8 tot onze Reguliere beveiliging. Het totaal aantal leden bedraagt op 31 
december 76. Voor het eerst sinds 2010 valt er ook een besluit tot afwijzing van een kandidaat-lid 

op basis van niet passendheid met de VBe NL Gedragscode. 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Nieuwe leden Crowdmanagement-beveiligingsorganisaties

In 2016 traden toe tot VBe NL Crowdmanagent-beveiligingsorganisaties

Preventief Evenementen Groningen - Sayan Security Bussum - Europ Traffic Support Zelhem - 
Eye Watch Security Events Venray 

In 2016 traden toe tot VBe NL Reguliere beveiliging

Polygarde Maastricht - Nimo Dog & Event Security Maastricht - Fortas Beveiliging Maastricht - 

Fortas Mobiele Surveillance Maastricht - Intergarde Maastricht - G&G Security International Sneek 
- Pantser Security Steenwijk - Riscon International Amstelveen
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VBe nl digitaal

Ons verenigingsblad VBe nl digitaal, voor leden en 
relaties, is in 2016 viermaal verschenen. Met de 

uitgave laat de vereniging meer van zich zien. Wat zijn 
de ambities, wat houdt de leden bezig en welke 

thema’s verdienen extra aandacht? Met iedere keer 
een redactionele blog van onze directeur en een 

interview met een van onze leden. Daarnaast de 
laatste nieuwsfeiten en een speciaal uitgelicht thema. 

In 2016 een interview met Vincent Kruft van Sightcon, 
Joost van den Boorn en Alex Hermans van Intergarde-

Nimo-Fortas en van Ilse en Mirjam Roozegaarde van 
Globe Security. Er verscheen een special over het 

symposium van 2017. Lees onze interviews, blogs en 
actualiteiten op www.vbe.biz/actueel 

Het jaar 2017 - symposium

Het jaar 2017 vordert weer aardig. Onze ledengroei eveneens. Inmiddels sloten ook RWV, Andor 
Detection Dogs, ALMTS Group, Van Doorn Beveiliging, Polygarde (evenementen), Eye Watch 

Security, Intergarde PAC en Excellens een lidmaatschap met VBe NL. Helaas gaat ook soms een 
lid toch nog onverwacht failliet of verlaat ons. We tellen daarmee in augustus 78 leden. De ambitie 

blijft gericht op 100 leden als netwerk van kwaliteitsbeveiligingsbedrijven te kunnen weerspiegelen.  
We pakken daarom groots uit met ons symposium onder leiding van John van den Heuvel in 

maart, starten een samenwerking met de SDR Academy van Ran Cohen, zetten ons nieuwe 
Kwaliteitslabel in de markt naast een nieuwe cao waarin evenementen en reguliere beveiliging 

samengaan. 

Het jaar is volop in gang. We ontmoeten elkaar graag onderweg! 
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