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Terugblik door de voorzitter!!
Het jaar 2013 is kenmerkend voor stabilisatie en uitbouw van onze vereniging. Na het in de 
hiervoor liggende jaren verankeren van onze branchevereniging tot een stevig fundament, werken 
we vanaf dit verslagjaar met een directeur in de persoon van Leon Vincken. In zijn 
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken, lobby, netwerk en verbindende schakel 
tussen onze leden, het bestuur en stakeholders worden de ambities van de VBE concreter 
vormgegeven. Dit is allereerst te merken in de brede interesse voor de VBE met de komst van 
nieuwe leden en stakeholders die ons steeds meer weten te vinden als het gaat om informatie en 
kennisdelen of het actief meedenken over de toekomst van de evenementen- en 
horecabeveiliging. De VBE wordt herkend in haar unieke aanpak waarbij kwaliteit, ondernemen en 
onze beveiligers hand in hand gaan. Lid worden van de VBE kan dan ook niet zomaar. Bedrijven 
moeten zich conformeren aan de Gedragscode en straks aan het Keurmerk Crowdmanagement. 
Daarvoor krijgen leden wel een duidelijke return, te beginnen met eerlijke concurrentie door het 
voeren van een eigen cao en een uitgebreid kennis- en informatienetwerk tussen ondernemers. 
Met daarnaast tal van collectieve voordelen.!
!
Met Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) is gewerkt aan een nieuw opleidingsboek voor de 
Horecaportier, mede mogelijk gemaakt door ons sociaal fonds SSFH. Met het opstarten van een 
nieuwe opleiding voor de coördinatiefunctie Event Security Officer (ESO) en het vernieuwen van 
opleidingsmateriaal voor de basis ESO, wordt ook voor evenementen de kwaliteit van opleidingen 
versterkt. !
!
De VBE werd ook meer zichtbaar, niet alleen door de eigen www.vbe.biz maar ook met het 
persoonlijke verhaal van de beveiliger en de ondernemer in ons VBE.biz digitaal. Met ook daarin  
weer veel nieuws en achtergronden. !
!
Het jaar 2014 is alweer meer dan halverwege, ik maak daarom graag van de gelegenheid gebruik 
om u mee te nemen naar onze ambities en eerste ontwikkelingen dit jaar. Tour de Appel House, 
ons symposium op 12 september, is daar een klein onderdeel van. Het bereiken van de cao 
Beveiliging dat onze vereniging doet uitbreiden naar alle beveiligingswerkzaamheden vormt daar 
een groot onderdeel van. De uitbouw van 2013 gaat in snel tempo door. !

!
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Algemeen overzicht 2013!
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: 

➢ Bestuurswissel, vertrek Ton Vink als voorzitter, toetreding Ruud Stellaard. 

➢ Benoeming MKB-Nederland adviseur Leon Vincken tot Directeur VBE. 

➢ Keuze secretariaatsondersteuning door MKB-Nederland. 

➢ Voorbereiding drie Algemene Ledenvergaderingen met workshopkeuzes.  

➢ Financiële stand van zaken en prognoses. 

➢ Herschrijven statuten en huishoudelijk reglement.  

➢ Aanscherpen Gedragscode en benchmarking. 

➢ Toekomstvisie met daarin, vanuit de Algemene Ledenvergadering gevraagde aandacht, 

een heldere keuze over de wijze van samenwerking met collega brancheverenigingen. 

➢ Onderzoek oprichting bredere branchevereniging waarbij ook de belangen Particuliere 

Beveiliging worden omvat. 

➢ Ledenontwikkeling en eerste gedachten rondom marketing. 

➢ Vormgeving CAO-lidmaatschap. 

➢ Bouw nieuwe interactieve website en inzet social media Twitter en Facebook. 
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➢ Cao-onderhandelingen met als speerpunten, gelijkheid van arbeidsvoorwaarden voor 

oproepkrachten en vaste krachten, invoering van een nieuw keurmerk Crowdmanagement 

en verdere juridische borging van het gebruik van voorovereenkomsten. 

➢ Ontwikkelingen bij het opleidingsfonds SOEB, waar de VBE sinds 2011 zonder vakbonden 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Input en samenwerking voor  

Praktijkbegeleidersdag. 

➢ Relatie met de Nederlandse Veiligheidsbranche en hun sectie evenementen. 

➢ Ontwikkelingen exameneisen, audit opleidingserkenning en vacature examencommissie 

SVPB, het ESO-opleidingsinstituut, naast voorbereiding van reguliere afstemming met 

directie ECABO. 

➢ Rechtszaak voormalig secretariaat, de Regelaar. 

➢ Algemene ontwikkelingen uit het dagelijkse werkveld en functioneren, diversiteit, 

toepassing Bijzondere Wetten en definiëren begrip evenementenlocatie. 

➢ Organisatie workshops voor leden. 

➢ Bezoek congressen en relatiedagen. 

!
Bestuurswissel en actieve Algemene Ledenvergaderingen!

Na vanaf de herstart intensief 

betrokken te zijn geweest bij de 

bestuurlijke activiteiten is het tijd 

voor Kees Nelis van Risk Security 

Holland om zijn stokje over te 

dragen aan Boris van der Horst van 

Inteligent Security. Kees heeft zich 

vooral gericht op onze 

stakeholders en lobby 

werkzaamheden. Hij is bekend met 

onze sector als geen ander en kent 

achter ieder gezicht een verhaal 

en is daarom een graag geziene 

gast waar hij ook komt. Kees 

baande voor de VBE menige paden vrij en wist als geen ander onze stakeholders duidelijk te 

maken waar de VBE voor staat. Kwaliteit, beveiligers die goed zijn opgeleid en einde oefening 

met alle cowboy-activiteiten uit het verleden. Daarbij hield hij steeds de vinger aan de pols 
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waar het ging om nieuwe connecties of afspraken met derden waardoor kwaliteit en kosten in 

goed evenwicht bleven.  

Met Boris van der Horst versterkt het bestuur vanaf 2013 haar aandacht voor de 

horecabeveiliging. Hij kent deze wereld als zijn broekzak en heeft daarnaast een groot netwerk 

binnen evenementenbeveiliging. Met horeca prominent op onze prioriteitenlijst is hiermee het 

bestuur op volle sterkte. Samen met de kersverse directeur Leon Vincken wordt in 2013 het 

programma afgewerkt. Er ligt een nieuwe cao met de ambitie van een eigen Keurmerk 

Crowdmanagement, realiseren van kantoorfuncties onder de cao en het opleidingsfonds 

omvormen tot het Sociaal Fonds Evenementen en horeca Beveiliging, SFEB. Ondersteund door 

een eigen secretariaat wordt de verenigingsstructuur op orde gebracht en gestroomlijnd van 

aanmelding tot vraagbaak en contactpunt. Statuten en Gedragscode worden in lijn gebracht met 

de nieuwe VBE-stijl: kwaliteit van beveiligen en professionaliteit van ondernemen in 

samenwerking met onze beveiligers en administratieve ondersteuning. Tijdens de drie Algemene 

Ledenvergaderingen wordt kennis gedeeld en stevig gediscussieerd over actuele onderwerpen 

zoals de toekomst van oproepkrachten, geweld en wapengebruik, uitbreiding naar reguliere 

beveiliging en samenwerking met Stichting 

Vakbekwaamheid Horeca. Met SVH werken we samen aan 

het nieuwe cursusboek Horecaportier. In het kader van 

verstevigen van de kwaliteitsagenda wordt besloten een 

benchmark in te richten om daarmee te kunnen 

beschikken over harde feiten, cijfers en een vergelijk 

tussen bedrijven in onze branche. De ontwikkeling rondom 

de veiligheidsregio’s en de uitvoering Bijzondere Wetten 

blijft de gemoederen veel bezighouden. Er zijn nog teveel 

obstakels om snel en daadkrachtig te kunnen ondernemen. 

Meer dan wenselijk weten de verantwoordelijken voor 

handhaving en uitvoering onze beveiligingswet- en 

regelgeving verschillend uit te leggen. Een speerpunt dat in 2014 steeds prominenter wordt. 

Zeker daar waar het gaat om inleen van beveiligers, iets waar onze sector nu eenmaal niet 

zonder kan.  

!
Samenstelling bestuur!!
Peter Hoes, voorzitter-secretaris [Alpha Security]  

Twan Hermens, penningmeester - vice voorzitter [CTSN Events]  

Ruud Stellaard [SCS Services] 

Victor Pourchez [AJH Allround Services]  

Boris van der Horst [Intelligent Security] 
Leon Vincken, directeur  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2013 Financieel!!
Het jaar is financieel opnieuw een positief jaar geweest voor de VBE. Het resultaat over 2013 

bedraagt € 22.998 tegenover € 44.707 over 2012, een afname met € 21.709. De baten namen 

sterk af in 2013 €104.334 tegenover €118.677, een daling van €14.343.  

De daling is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat in 2012 éénmalig een extra dotatie 

vanuit het SOEB (nu SFEB) was ontvangen. Deze daling wordt grotendeels gecompenseerd door 

de aanwas van 10 nieuwe leden, 8 seniorleden en 2 cao leden. 

Naast de afname van de opbrengsten zien we ook een stijging van de kosten, € 81.935 in 2013 

tegenover € 74.139 in 2012, een stijging van € 7.796. 

De grootste kostenpost in de uitgaven vormen de advieskosten. Deze zijn dit jaar met € 886 

afgenomen ten opzichte van 2012. 

Andere stijgingen die opvallen zijn de extra uitgaven voor public relations en de opstart van de 

benchmark. 

We stellen vast dat de VBE in 2013 financieel nog gezonder is geworden met een stijgend eigen 

vermogen. De leden van de vereniging stelden de jaarrekening vast tijdens de Algemene 

Ledenvergadering in juni 2014, na een briefing van de Kascommissie die geen opmerkingen had 

bij de jaarstukken.  

!!
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Nieuwe leden!!
In 2013 traden onderstaande bedrijven toe tot de VBE!!!
ANDOR SECURITY SERVICE B.V.!
Pannerden!!!!
CDR B.V.!
Rotterdam!
!!!
FORTY4 SECURITY!
Purmerend!!
!!
GIDEON HORECA EN EVENEMENTEN !
BEVEILIGING B.V.!
Berkel en Rodenrijs!
!!!
KOLLEKTIEF!
Amsterdam!
!!!
RECO SECURITY B.V.!
Groningen!
!!!
SECURESS B.V.!
Zwijndrecht!!
!!
SECURITY INC.!
Zoetermeer!
!!!
SIGHTCON!
Haarlem!
!!!
WORLD SECURITY GROUP!
Kerkrade!!!
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! !!
VBE.biz digitaal!!
In mei 2013 verschijnt het eerste nummer van VBE.biz 
digitaal. Het nieuwe digitale verenigingsblad voor leden en 
relaties. Met de uitgave wil de vereniging meer van zich laten 
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 thema speciaal uitgelicht. Alle nummers zijn terug te 
lezen op www.vbe.biz/nieuws. In 2013 een interview met 
Peter Hoes (Alpha Security), Danco van der Ley (Andor 
Security Service) en Berend Veneberg (Veneberg Security). !!!!!

Het jaar 2014!!
Intussen is het jaar 2014 alweer voor de helft om. Het bouwen is in volle gang. We schrijven in dit 
jaar inmiddels 36 leden. Ook in een groeiende vereniging zeggen leden op, in een enkel geval 
omdat het niet anders kan en de harde ondernemersrealiteit toeslaat in een faillissement, een 
andere keer omdat toch andere keuzes gemaakt worden. De groei zit er in ieder geval goed in, de 
ambities worden waargemaakt. Ook ligt er inmiddels een nieuwe cao. Het wachten is nog op de 
definitieve teksten en nadere afstemming over de integratie met de cao voor reguliere beveiliging. 
De cao krijgt een nieuwe naam: cao Beveiliging. Hiermee sluit de cao aan op een lang 
gekoesterde wens van de leden, belangenbehartiging naar alle beveiligingssoorten. !!
De statuten en de naam van de vereniging veranderen vanaf de zomer met deze beweging mee. 
VBE wordt voortaan VBe NL, Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland. We blijven 
verbonden aan onze roots, evenementen en horeca, maar breiden nu langzaam uit. VBe NL is de 
nieuwe tweede branchevereniging in Nederland die zich richt op belangenbehartiging van 
beveiligingsorganisaties. !!
De eerder ingezette weg om opleidingen breder op te zetten en ook een coördinatiefunctie op 
niveau drie vorm te geven is volop in uitwerking. Net als het nieuwe Keurmerk Crowdmanagement. 
Verwachting is dat dit begin 2015 operationeel is. !!
VBe NL zit niet stil. Op 12 september laten we dat ook zien tijdens ons 
eerste symposium, live tijdens het evenement Appel Pop. Waar 
anders dan tijdens een evenement kun je proeven, voelen en 
meebeleven wat het is om een evenement te beveiligen en samen te 
bouwen met alle stakeholders aan veiligheid. De resultaten zijn over 
een jaar weer te lezen in ons nieuwe jaarverslag.!!!
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Veiligheid organiseer en beleef je samen. Er is nog een lange weg met elkaar te gaan. Blokje voor 
blokje bouwen we aan kwaliteit, transparantie en gelijkwaardigheid. De drie kernwaarden van 
Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland. !!!!
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