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Ard van der Steur nam de voorzittershamer over van Laetitia Griffith, die acht jaar 

voorzitter was van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Hij bezocht veel leden en 

relaties in zijn eerste maanden. 

Wat deed de Nederlandse Veiligheidsbranche verder in het eerste halfjaar van 2019?  

U leest het in deze publicatie van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Nederlandse Veiligheidsbranche

Halfjaarbericht januari - juni 2019
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Optimisme overheerst in veiligheidsbranche

De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben 

in 2018 een omzetgroei van 1,3 procent gerealiseerd en 

verwachten dit jaar in omzet gemiddeld 3 procent te zul-

len groeien. Daarmee wordt de stijgende lijn voortgezet, 

die in 2015 is begonnen. 

Ook het aantal werknemers is in 2018 weer licht gestegen 

(plus 0,5 procent). De trend dat steeds meer vrouwen 

in dienst komen van beveiligingsbedrijven zet ook door 

(van 20 procent in 2015 naar 25 procent in 2018). In de 

particuliere beveiligingsbranche werken 20.924 mannen 

en 6.975 vrouwen. 

Dit blijkt uit de jaarlijkse branchescan, die is uitgevoerd 

in opdracht van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De 

resultaten werden in juni gepubliceerd. 

Een punt van zorg blijft de leeftijdssamenstelling van de 

branche: het percentage medewerkers boven de 45 jaar is 

verder gegroeid (van 43 procent in 2017 naar 46 procent 

in 2018). Het aandeel jonge werknemers (onder de 25 

jaar) blijft stabiel op circa 10 procent. Het ziekteverzuim is 

gestegen van 5,8 procent in 2017 naar 6,6 procent in 2018.

De complete branchescan 2018 is te vinden op de home-

page van www.veiligheidsbranche.nl. 

Van der Steur: Opleiding meer aansluiten bij 
moderne praktijk

De mbo-opleiding tot beveiliger moet worden verbeterd 

en meer aansluiten bij de praktijk. Dat was een van de 

eerste voornemens van Ard van der Steur, sinds begin 

april voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, de koepel van 

alle Nederlandse mbo-scholen, heeft meteen laten weten 

open te staan voor input vanuit het bedrijfsleven. Van der 

Steur in een van zijn eerste interviews: “Beveiligers moe-

ten met nieuwe technieken leren omgaan, vaak ook wordt 

Bij een van de nieuwe leden van de vereniging: Westland Security (van Maher Nawfal)
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van hen een andere, meer brede rol verwacht, bijvoor-

beeld ten aanzien van hospitality. De eisen veranderen; 

beroepsopleidingen moeten daar nog beter dan nu op 

inspelen.” Ook tijdens een strategiesessie van MKB-leden 

van de Nederlandse Veiligheidsbranche op 13 juni werd 

duidelijk dat de bedrijven dringend behoefte hebben aan 

een betere afstemming van de opleiding van beveiligers op 

de eisen vanuit de praktijk.

“Het mbo staat open voor signalen uit het bedrijfsleven 

over de inhoud van opleidingen”, zei Ton Heerts (MBO 

Raad) in een reactie. “Op landelijk niveau kan dat lopen via 

de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfs-

leven (SBB); daar worden afspraken gemaakt over de ken-

nis en de vaardigheden waarover alle beveiligers bij hun 

afstuderen moeten beschikken. Naast landelijke afspraken 

over de essentie van de opleidingen, kunnen ondernemers 

ook op regionaal niveau hun stem laten horen. ROC’s 

staan er zeker voor open om naast het landelijk afge-

sproken leerprogramma na te gaan wat hier op regionaal 

niveau extra nodig is.” Ton Heerts gaf zijn  mening over 

de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in een 

aflevering van de internet-serie Passie voor Veiligheid (te 

vinden via de homepage van www.veiligheidsbranche.nl).

Ard van der Steur enthousiast op pad

Hij wil veel tijd steken in rechtstreekse contacten met de 

aangesloten ondernemingen. Ard van der Steur maakte 

het op 4 april, zijn eerste dag bij de Nederlandse Veilig-

heidsbranche, bekend. De nieuwe voorzitter voegde 

meteen de daad bij het woord. Zijn eerste maanden 

bezocht hij het ene beveiligingsbedrijf na het andere, om 

zoveel mogelijk kennis te maken met de dagelijkse praktijk 

in de branche. Van zijn werkbezoeken deed Van der Steur 

verslag via door hemzelf geschreven blogs op de website.

Randstad Bewaking is al heel lang actief lid van de vereniging: Ard van der 
Steur met directeur Johan Berck

https://www.veiligheidsbranche.nl/ton_heerts_nl.html
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Hij reed mee met een mobiele surveillance en volgde de 

spottersopleiding van de Politieacademie, keek achter 

de schermen bij de beveiligers van Ziggo Dome bij een 

optreden van Michelle Obama en hij bezocht de Lande-

lijke Veiligheidsdag. Verder bracht de nieuwe voorzitter 

werkbezoeken aan:  International Security Agency, Maat 

Beveiliging, BG Beveiligers, Westland Security, Crowd 

Support, Randstad Bewaking, National Recruitment 

Services (NRS), Pinkerton, Hofmann Bedrijfsrecherche, 

RBC, Profi-Sec Security, PPS Group, Intelligent Security, 

De Brug, W&R Security, Holland Security Group en FeDa 

Security Solutions.

Naast kennismakingsbezoekjes aan de leden, legde Van der 

Steur ook zijn eerste bezoekjes af aan de ministers Dekker 

en Grapperhaus, Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Neder-

land), het BOA-platform van oud-minister Pieter Win-

semius, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB) en de MBO Raad (Ton Heerts), de 

korpsleiding van de Nationale Politie (Erik Akerboom en 

Liesbeth Huyzer), het Veiligheidscollege in Amsterdam en 

verschillende andere partijen met wie hij in het kader van 

de belangenbehartiging de komende jaren zal samenwerken. 

De blogs van Ard van der Steur zijn te lezen op de home-

page van www.veiligheidsbranche.nl.

Met Walco van de Ven (Holland Security Group) die ooit begon als 
horecaportier

Met Boris van der Horst, die Intelligent Security oprichtte toen hij nog 
studeerde

Met Lionel Thompson (Profi-Sec), die veel verwacht van technische 
oplossingen voor evenementen- en horecabeveiliging
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FeDa Security Solutions wordt geleid door Dave Janssen (links) en Ferrie 
Smits (rechts)

Carlo Dielemans heeft een complete sportschool met zwembad in het hoofdkantoor van De Brug

Het bezoek bij Pinkerton
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CAO Particuliere Beveiliging algemeen 
verbindend

Ook beveiligingsbedrijven die geen lid zijn van de Neder-

landse Veiligheidsbranche moeten zich sinds 4 mei 2019 

houden aan de CAO Particuliere Beveiliging. Dit is het 

gevolg van het feit dat de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid onze CAO algemeen verbindend heeft 

verklaard voor de hele branche. Een uitzondering geldt 

voor bedrijven die op 4 mei lid waren van VBe NL. Voor 

hen geldt een eigen CAO Beveiliging, die is afgesloten  

tussen VBe NL en vakbond De Unie. 

Meer weten? Lees de vijf vragen en antwoorden over de 

CAO Particuliere Beveiliging op www.veiligheidsbranche.nl 

(homepage).

‘Jaarwisseling moet voor iedereen veilig  
feest zijn’

In mei van dit jaar heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche,  

samen met 26 andere organisaties, het kabinet opge-

roepen meer landelijke maatregelen te treffen voor een 

veilige jaarwisseling. In een paginagrote advertentie in het 

AD werd een appèl gedaan op politiek en bestuurders. 

“Mag de volgende jaarwisseling alstublieft weer een veilig  

feest voor iedereen worden?”, zei voorzitter Ard van der 

Steur. “Onze beveiligers doen daar alles aan; helpt u mee? 

De Nederlandse Veiligheidsbranche ondersteunt daarom 

deze actie.” Directe aanleiding voor de actie was dat het 

kabinet op het punt stond maatregelen te nemen rond het 

afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw. Dat besluit 

kwam korte tijd later: anders dan de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid (OVV), de Nationale Politie en artsen hadden 

voorgesteld, komt er vooralsnog geen verbod op alle consu-

mentenvuurwerk. Het kabinet heeft besloten de komende 

jaarwisseling alleen de zwaarste soorten te verbieden. Dat 

betreft vuurwerk in categorie f3, zoals Chinese rollen en 

zware potten, die minutenlang knallen. Rotjes en vuurpijlen 

worden niet verboden.

Oproepkrachten duurder, ondanks verzet

De Nederlandse Veiligheidsbranche en een groot aantal 

andere brancheorganisaties hebben met hun gezamenlijke 

campagne ‘Zo werkt het niet!’ helaas niet kunnen voor-

komen dat tijdelijk werk per 1 januari 2020 duurder zal 

worden. Wel blijft de lage WW-premie voor studenten 

en scholieren behouden.

Eind mei is na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer 

akkoord gegaan met de Wet Arbeidsmarkt in Balans 

(WAB), die het voor werkgevers aantrekkelijker moet 

maken mensen in vaste dienst te nemen.

In de veiligheidsbranche wordt met name bij het beveili gen 

van evenementen veel gewerkt met tijdelijk personeel, 

met name oproepkrachten. Dat is inherent aan de sector. 

Uit een enquête onder ondernemers blijkt dat in zulke 

sectoren de nieuwe wetgeving eerder arbeidsplaatsen  

zal kosten dan dat ze nieuwe vaste banen oplevert. De 
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campagne van de branches werd ondersteund door de 

landelijke ondernemersorganisaties VNO-NCW en 

MKB-Nederland.

De kostenverhoging voor ondernemers met relatief  

veel tijdelijk personeel komt onder andere doordat  

werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband 

recht hebben op een zogeheten transitievergoeding (was 

pas na twee jaar) en doordat de WW-premie voor tijde-

lijk personeel aanzienlijk hoger wordt dan die voor vaste 

mensen. 

Mede als resultaat van de campagne van de branches heeft 

het parlement besloten dat de verhoogde WW-premie 

niet van toepassing zal zijn op scholieren en op mbo- 

studenten met een BBL-contract.

Verder zijn in de wet zijn enkele zaken benoemd die in 

de CAO voor een sector nader kunnen worden ingevuld. 

Voor de CAO Evenementen en Horecabeveiliging wil de 

Nederlandse Veiligheidsbranche zeker gebruik maken van 

die mogelijkheid.

Op de website www.veiligheidsbranche.nl staat een uitge-

breid artikel over de precieze gevolgen van de nieuwe Wet 

Arbeidsmarkt in Balans (zie ‘Kenniscentrum’)

Eindelijk landelijk akkoord over toekomst 
pensioenen

Na jaren onderhandelen hebben werkgevers, vakbonden 

en kabinet in juni op landelijk niveau een akkoord bereikt 

over de toekomst van de pensioenen. Er zijn oplossingen 

gevonden om bij zwaar werk eerder met pensioen te kunnen  

en de AOW-leeftijd stijgt minder snel dan het kabinet zich 

aanvankelijk had voorgenomen. 

Ook ontstaat perspectief op het weer kunnen verhogen 

van de pensioenen. Het pensioenstelsel wordt bovendien 

eerlijker, transparanter en persoonlijker. 

Wat dit voor de beveiligingsbranche betekent zal verder 

aan de CAO-tafel moeten worden uitgewerkt. 

Een overzicht van de belangrijkste afspraken in het pen-

sioenakkoord is te vinden www.veiligheidsbranche.nl 

(zoek op ‘pensioenakkoord’).

https://www.veiligheidsbranche.nl/home_kenniscentrum_nl.html?kbaId=354
https://www.veiligheidsbranche.nl/searchnews_nl.html?id=690
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Nederlandse 
Veiligheidsbranche
De Nederlandse Veiligheidsbranche 

vertegenwoordigt de markt van particuliere 

beveiliging, recherche en geld- en waarden-

transport. Leden van de branche zijn gezamenlijk 

goed voor meer dan 90 procent van de totale 

omzet in deze markt. De vereniging behartigt 

de belangen van de branche bij politiek en 

overheidsorganisaties.

De Nederlandse Veiligheidsbranche is een 

laagdrempelige branchevereniging waarin elk 

bedrijf zijn stem kan laten horen, van groot tot 

klein. Elk lid kan eenvoudig toegang krijgen tot 

de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, 

het MKB-platform, secties en commissies en 

werkgroepen.

Met een keurmerk van de Nederlandse 

Veiligheidsbranche laat een beveiligingsbedrijf 

zien dat het de professionele partner is die de 

opdrachtgever een stap verder brengt bij het 

oplossen van zijn veiligheidsvraagstukken.

Postbus 693, 4200 AR Gorinchem

Stephensonweg 14, 4207 HB  Gorinchem

T 0183 646 670

E info@veiligheidsbranche.nl

Nieuwe leden

In het eerste halfjaar van 2019 heeft de Nederlandse 

Veiligheidsbranche de volgende nieuwe leden mogen 

verwelkomen:

• BG Beveiligers per 1 januari 2019

• Westland-Security per 1 januari 2019

• Van Kappel Security Solutions per 1 juli 2019

Nieuwe houders Keurmerk Beveiliging

In het eerste halfjaar van 2019 is aan de volgende bedrijven 

een keurmerk uitgereikt:

• Elite Security Force (Keurmerk Beveiliging,  

Keurmerk Evenementenbeveiliging, Keurmerk  

Horecabeveiliging), per 6 maart 2019

• Securicos (Keurmerk Beveiliging), per 15 maart 2019

• AKE Beveiliging (Keurmerk Beveiliging, Keurmerk 

Horecabeveiliging), per 25 juni 2019

• Protegos (Keurmerk Beveiliging), per 16 juli 2019

• Reguards (Keurmerk Horecabeveiliging),  

per 31 juli 2019

Wie in aanmerking wil (blijven) komen voor een Keur-

merk Beveiliging, wordt eens in de drie jaar (bij de eerste 

– initiële – audit en bij de herbeoordeling drie jaar later) 

getoetst op organisatie-eisen, op processen en proce dures 

en op integriteitsmaatregelen. Weten hoe zo’n audit in zijn 

werk gaat? Lees dan het interview met Marcel Tettero van 

TÜV Rheinland, een van de acht certificerende instellin-

gen die deze audits afnemen. “Veel bedrijven volgen het 

traject van het keurmerk niet alleen voor het certificaat, 

maar ook om er zelf intern beter van te worden”, zegt hij. 

Marcel Tettero komt aan het woord in de internet-rubriek 

Passie voor Veiligheid (te vinden via de homepage van 

www.veiligheidsbranche.nl).
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