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Terugblik door de voorzitter

Een nieuwe naam, dat is het eerste wat opvalt als we 
terugblikken naar 2014. Een naam die niet eens echt afwijkt van 
onze oude. Een naam die staat voor wie we intussen zijn: de 
Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland. Leden hebben 
ervoor gekozen om ook alle andere takken van onze 
beveiligingssport te verenigen. Deze wens bestond al langere 
tijd en is in 2014 gerealiseerd. Tegelijkertijd met een cao 
Beveiliging die op alle werkzaamheden toeziet. Alles onder één 
dak. Gaan we daarmee minder doen in evenementen- en 
horecabeveiliging? Natuurlijk niet. Onze leden zijn ook in 2014 
tevreden met hetgeen we bereiken en maken volop plannen om 
evenementen- en horecabeveiliging verder te professionaliseren 
en de kwaliteit te versterken. VBe NL is voor onze leden het 
podium en de netwerkplek om dat te bereiken. Gezamenlijk 

werd ook in 2014 weer veel bereikt. We merken dat ook aan de toename van het aantal leden. 
Beveiligingsbedrijven zijn zoekende naar elkaar, willen elkaar helpen en samenwerken. Maar 
zoeken ook eerlijke concurrentie en een club die daarvoor staat. Gelijkheid onder elkaar, samen 
meer kwaliteit en vooral bouwen aan een toekomst van stevige professionele bedrijven die 
herkenbaar aan het VBe NL label garant staan voor veiligheid. 

Veel leesplezier. 
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Algemeen overzicht 2014
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 ontwikkelingen uit het dagelijkse werkveld en functioneren, diversiteit, 
toepassing Bijzondere Wetten en naleving cao. 

➢ Benchmark 2013 - 2014 uitrollen. 

➢ Bezoek congressen en relatiedagen.

➢ Cao-onderhandelingen met als speerpunt integratie naar alle soorten 
beveiligingswerkzaamheden naar een nieuwe cao Beveiliging en flex.

➢ Definitief vaststellen statuten en huishoudelijk reglement.

➢ Dossier Wet Werk en Zekerheid en gevolgen branche met speciaal focus op 
voorovereenkomsten. Voorbereiding drie Algemene Ledenvergaderingen met 
workshopkeuzes. 

➢ Financiële stand van zaken, prognoses en reglement financiële commissie. 

➢ Ledenontwikkeling en marketing.

➢ Nieuwsberichten, VBe NL digitaal en publicaties. 

➢ Nieuwe verenigingsnaam VBe NL: Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland
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➢ OMG ontwikkelingen. 

➢ Ontwikkelingen bij het opleidingsfonds SFEB, waar VBe NL samen met vakbonden de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Input en samenwerking voor  
Praktijkbegeleidersdag, Keurmerk Crowdmanagement, uitbreiding opleidingen, nieuw 
cursusboek Horecaportier.

➢ Organisatie workshops voor leden. 

➢ Relatie met de Nederlandse Veiligheidsbranche.

➢ Routeplan 2015 voorbereiden in samenspraak met ALV.

➢ Symposium “Een evenement is een feest!”, Appelpop 2014.

➢ Uitbreiding met segment Reguliere beveiliging.

➢ Voordelen en mantelcontracten voor leden.

Kwaliteit in debat tijdens Algemene Ledenvergaderingen
In dit verslagjaar staan een aantal 
thema’s in de spotlights. De rode draad 
wordt gevoed door hoe VBe NL zich 
wenst te presenteren als netwerk van 
bedrijven die kwaliteit, transparantie en 
gelijkheid vooropstellen. Samen bouwen 
aan een krachtige vereniging met de 
focus op wat een ondernemer nodig heeft 
om zijn bedrijf tot succes te maken. 

Kwaliteit is een krachtig woord. Een 
woord waarachter vaak een verborgen 

wereld schuil gaat. Want wat is kwaliteit? Hoe meet je die? Wie oordeelt? Waarom onderscheiden 
op kwaliteit en van wie? Belangrijke vragen die beantwoord werden tijdens onze Algemene Leden- 
en bestuursvergaderingen. De uitkomst hiervan is dat lid zijn van VBe NL dé waarborg voor onze 
kwaliteitsstandaard moet zijn. Dat gaat verder dan een Gedragscode en verder dan afspraken in 
een cao met vakbonden over het gezamenlijk voeren van een sterk Keurmerk Crowdmanagement. 
Dat zijn instrumenten om de standaard te bereiken. Net als het benchmarken van onze 
aangesloten leden met elkaar. Zicht hebben op kengetallen. Zicht hebben op wederzijdse 
kwaliteitskenmerken en daarvoor als vereniging staan, maar vooral ook dit met elkaar te 
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bespreken en bij elkaar te toetsen. Samen leren en nog verder professionaliseren zijn dan het 
resultaat. VBe NL is daarom in 2014 van start gegaan met het opzetten van een eerste 
benchmark, die in 2015 is uitgerold over alle leden. De weg naar een nieuw onderscheidend 
Keurmerk Crowdmanagement is geen eenvoudige en blijkt meer tijd te kosten dan gepland. Het 
Sociaal Fonds Evenementen- en horeca Beveiliging (SFEB) voert dit uit in samenwerking met het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De eerste outline is in 2014 verwezenlijkt, met 
het schrijven van dit jaarverslag kunnen we melden dat de eerste pilots in de zomer van 2015 van 
start gaan. 

Kwaliteit is echter vooral van belang in het kader van gezonde concurrentieverhoudingen in een 
dynamische markt met steeds wisselende partijen die een gunning of opdracht binnenhalen. In die 
markt zijn nog veel te veel partijen actief die langs de randen van wet- en regelgeving scheren. Die 
het minder nauw nemen met cao’s en de WPBR. Deze bedrijven verstoren de markt en zijn een 
gevaar voor het aanzien van de branche en wat nog belangrijker is voor de kwaliteit van 
beveiligen. Dit onderdeel staat in 2014 hoog op de agenda. Inmiddels is er actieve melding over 
het niet naleven van de cao en is de nieuwe Gedragscode actief. 

Tegelijkertijd wordt in 2014 onderzocht hoe opleidingen in de branche beter kunnen aansluiten op 
de kwaliteitsambities en behoefte van onze leden. 

Symposium

Het eerste symposium van VBe NL heeft plaats 
tijdens Appelpop 2014. Een symposium dat duidelijk 
de verbinding heeft gezocht tussen de theorie van 
beleid en de dagelijkse praktijk. Het werd goed 
bezocht en de combinatie met een groot evenement 
sprak de bezoekers zeer aan. Communicatie, samen 
de klus klaren, inzet van vrijwilligers, Sochi, het 
nieuwe keurmerk en een presentatie van VBe NL als 
nieuwe brancheorganisatie voor de beveiliging 
stonden centraal. We kijken terug op een levendige 
dialoog en veel netwerkactiviteiten. 
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Nieuwe naam: Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland

Intussen zijn we al bijna een jaar bekend onder onze nieuwe naam: VBe NL, Vereniging 
Beveiligingsorganisaties Nederland. In 2014 is definitief door de leden gekozen om uit te breiden 
met het segment reguliere beveiliging. De statuten zijn aangepast, het dubbellidmaatschap werd 
geboren. VBe NL verenigt nu behalve crowdmanagement activiteiten ook alle reguliere 
beveiligingsactiviteiten. VBe NL zet zich hiermee in de markt als dé brancheorganisatie in de 

beveiliging waarbij kwaliteit, transparantie, gelijkwaardigheid en 
dus ook het gezamenlijk optrekken met de 
werknemersvertegenwoordiging, belangrijke hoekstenen zijn. 
Hoekstenen die elkaar in evenwicht houden. In 2014 is als 
eerste bereikt dat naast deze uitbreiding ook een cao 
Beveiliging tot stand kwam. Deze cao omvat alle 
werkzaamheden van evenementen- tot luchthavenbeveiliging. 
Leden van VBe NL hadden grote behoefte aan deze uitbreiding 

omdat de meeste leden naast evenementen- en horecabeveiliging ook actief zijn met andere 
beveiligingswerkzaamheden. Vakbonden ondersteunen dit en zien in VBe NL een groeiende 
vereniging die op haar eigen wijze bedrijven in de sector positioneert. Helaas lukte het FNV 
Bondgenoten niet om ook de tweede cao Beveiliging (vanaf oktober 2014 - oktober 2016) te 
onderschrijven in verband met een verschil van inzicht over de sta-tijden op Schiphol. 

In 2014 is het nog zoeken en een eerste voorzichtige start maken. Daarbij hoorde de keuze voor 
een nieuwe naam om zichtbaar te maken dat voorheen VBE nog altijd bestaat, maar anders en 
vooral breder wordt ingevuld. De kern blijft de sterke evenementen/horeca tak die heeft 
uitgesproken om samen op te trekken met de natuurlijke partner regulier. Dit groeiproces zal de 
komende jaren meer vorm en inhoud krijgen. Eind 2014 telt VBe NL 9 leden Reguliere beveiliging, 
zomer 2015 bij het schrijven van dit jaarverslag staat de teller inmiddels op 15. Een prima start. 
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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 

2014 Financieel

Het jaar 2014 is financieel wederom een positief jaar geweest voor de VBe NL. Het resultaat over 
2014 bedraagt € 11.983 tegenover € 22.998 over 2013, een afname met € 11.015. De baten 
stijgen in 2014 € 113.235 tegenover € 104.334, een toename van € 8.901. 

Deze omzetstijging is voornamelijk toe te schrijven aan de aanwas van nieuwe leden. In 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 2014 verlaten 2 leden de vereniging en 1 lid heeft het faillissement moeten aanvragen in 
de loop van het verslagjaar. Dit wordt gecompenseerd door de toetreding van 11 nieuwe leden 5 
senior/junior en 6 cao leden, daarnaast sluiten 9 leden een 2e lidmaatschap af.

Naast de toename van de opbrengsten zien we ook een stijging van de kosten € 102.170 in 2014 
tegenover € 81.935 in 2013, een stijging van € 20.235. 

De grootste kostenpost in de uitgaven vormen de advieskosten. Deze stijgen dit jaar met € 3.786 
ten opzichte van 2013 mede gelegen aan de uitbreiding van de vereniging. Ook het symposium, 
ledenwerving en benchmark dragen bij aan de stijging.

We stellen vast dat VBe NL in 2014 financieel verder is gegroeid met een stijgend eigen vermogen. 
De leden van de vereniging stelden de jaarrekening vast tijdens de Algemene ledenvergadering in 
juni 2015, na een briefing van de Kascommissie die een kanttekening plaatste bij de advieskosten.  
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Nieuwe leden Crowdmanagement-beveiligingsorganisaties

In 2014 traden onderstaande bedrijven toe tot VBe NL

BLUE STAR SECURITY 
Breda 

EUROPE EVENT SECURITY BV
Rotterdam 

HOFSTAD SECURITY
Scheveningen

JSN EVENT & SUPPORT BV
Rotterdam 

MAXIMUM EVENT SECURITY BV
Zwijndrecht

NIVD BEVEILIGING
Amsterdam 

NSO BEVEILIGING
Enschede

R&A BEVEILIGING
Rotterdam
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RISCON SECURITY BV
Amstelveen 

RISK CONTROL 
Zoetermeer

SAFETY FIRST SECURITY
Den Haag

SECURESS B.V.
Zwijndrecht

Nieuwe leden Reguliere beveiliging

ALPHA SECURITY
Haarlem

ANDOR SECURITY SERVICE
Pannerden

CTSN GROUP
Hoofddorp

HOFSTAD SECURITY
Scheveningen
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NIVD BEVEILIGING
Rotterdam

RISK CONTROL
Zoetermeer

RISK SECURITY HOLLAND
Hoofddorp

SHIELD SECURITY & SERVICES
Amsterdam

SIGHTCON
Haarlem

VBE.biz digitaal

Sinds eerste verschijning mei 2013 is VBE.biz digitaal is ons nieuwe 
digitale verenigingsblad voor leden en relaties in 2014 driemaal 
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 . Alle 
nummers zijn terug te lezen op www.vbe.biz/nieuws. In 2014 een 
interview met Twan Hermens (CTSN Group), Walco van de Ven (Van 
de Ven Events) en een special over het symposium. 
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Het jaar 2015

Intussen is het jaar 2015 alweer voor de helft om bij het schrijven van deze terugblik. VBe NL is 
duidelijk in zijn koers. We schrijven in dit jaar inmiddels 59 leden. Mede gerealiseerd door 
uitbreiding naar reguliere beveiliging, maar ook in de evenementen- en horecabeveiliging is VBe 
NL een sterke partij. Er is keuze voor bedrijven en er valt ook duidelijk iets te kiezen. VBe NL staat 
voor een krachtig samenwerkend netwerk van professionele beveiligingsorganisaties die kwaliteit 
hoog in het vaandel voeren. Dat laten we zien in onze activiteiten en daden. Een nieuw keurmerk, 
een benchmark, een eigen brede cao en aanwezigheid in het publieke debat. Leden eisen dat ook 
van én voor elkaar. Tegelijkertijd is het een lerend netwerk dat daarnaast ook nog tal van voordelen 
geniet voor de aangesloten leden. Op onze website is dit allemaal na te lezen. In 2014 en ook 
begin 2015 is dit verder uitgebreid. 

De koers en onze blik is gericht op de toekomst met als tussenstop ons 
tweede symposium op 9 oktober 2015, tijdens het Oktoberfest in Tilburg. 
In de tussentijd maken we nog meer werk van het professionaliseren van 
onze sector samen en met elkaar. We hebben de ambitie om meer 
startende ondernemers te ondersteunen, cowboygedrag te allen tijde te 
weren en ons verder te richten op de gehele sector. 
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