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1. Introductie
1.1 Inleiding
De Nederlandse Veiligheidsbranche is er voor professionele bedrijven die zich richten op beveiliging en
beheersing van risico’s. De Nederlandse Veiligheidsbranche is de brancheorganisatie van alle bedrijven
die economisch actief zijn in de veiligheidsbranche.
Zij sluit de CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties af met de vakbonden en de branche en heeft een
keurmerk ontwikkeld zodat opdrachtgevers gemakkelijk kunnen zien of een bedrijf betrouwbaar en
professioneel in zijn dienstverlening opereert. De Nederlandse Veiligheidsbranche biedt individuele
service aan de leden. Leden ontvangen informatie over actuele zaken. Er zijn aparte sectoren voor gelden waardelogistiek, particuliere onderzoekbureaus, particuliere alarmcentrale en evenementen- en
horecabeveiliging.
Sinds 2001 neemt De Nederlandse Veiligheidsbranche het initiatief om een jaarlijkse branchescan uit te
laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In dit kader heeft Ilisia Marketingservice (tot
2016 bekend onder de naam Conclusr) vanaf 2007 tot heden de Branchescan t.b.v. de Nederlandse
Veiligheidsbranche uitgevoerd. De resultaten worden in één rapportage weergegeven.
Naast het onderdeel particuliere beveiliging wordt het onderdeel evenementen- en horecabeveiliging
separaat belicht. De onderdelen technische beveiliging en particuliere onderzoeksbureaus worden
buiten beschouwing gelaten. Ilisia Marketingservice heeft in het kader van deze activiteiten in opdracht
van de Nederlandse Veiligheidsbranche het onderzoek uitgevoerd. Ilisia Marketingservice heeft daartoe
zelfstandig de leden waarvoor correspondentiegegevens zijn aangedragen, benaderd ten behoeve van
gegevensverzameling binnen de branche.
Daarnaast zijn ook externe bronnen benaderd voor specifieke informatie. In het voorliggende document
presenteert Ilisia Marketingservice de cijfers van de 13de editie van de branchescan.
1.2 Doelstelling
Het doel van de branchescan is het geven van een betrouwbare schatting van de kengetallen van de
beveiligingsbranche over het kalenderjaar 2016. Een aanvullende doelstelling van de branchescan is
genereren van inzicht in de (omzet)verwachtingen van de leden over het algehele jaar (2017).
1.3 Dataverzameling en respons
De dataverzameling voor het onderzoek vond plaats door middel van online enquêtes. In maart 2017
ontvingen de leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche een aankondiging van het onderzoek. In
week 11 t/m 15 werden 57 leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche per e-mail door Ilisia
Marketingservice benaderd.
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De 3 grootste bedrijven in de branche, evenals 31 andere leden (60% van alle leden) hebben hun
medewerking aan het onderzoek verleend. Hierdoor heeft de branchescan een grote dekking in
aantallen medewerkers en omzet in de totale branche, zowel als het gaat om het onderdeel particuliere
Beveiliging, als de evenementen- en horecabeveiliging sectie. Dit heeft gezorgd voor een hoog
betrouwbaarheidsniveau van schattingen. Daarnaast is ook een aantal externe bronnen geraadpleegd
ter aanvulling en controle van de door middel van de vragenlijst verworven data.
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2. Management samenvatting
2.1 De Nederlandse Veiligheidsbranche in perspectief
De particuliere beveiligingsbranche in Nederland is de laatste twee decennia sterk gegroeid. Telde
Nederland in 1980 nog ongeveer 10.000 particuliere beveiligers, op de top van de groei was dit in 2011
naar ruim 31.000 beveiligers opgelopen. Na een periode van dalende omzet en werkgelegenheid is de
sector vanaf 2015 bezig met een stijgende lijn zowel op het gebied van omzet als aantal beveiligers, naar
het huidige aantal van 29.940 beveiligers.
De branche bestaat uit twee onderdelen: technische beveiliging (installaties en techniek) en
manbeveiliging. Manbeveiliging bestaat uit bedrijfsbeveiliging (bedrijven met eigen
beveiligingsorganisatie) en particuliere beveiliging. Een particuliere beveiligingsdienst levert
medewerkers en diensten voor bijvoorbeeld evenementen-, persoons- en objectbeveiliging, maar ook
voor beveiliging van waardetransport.
De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van professionele beveiligingsbedrijven die
activiteiten uitvoeren op een van de volgende gebieden:


Particuliere Beveiliging



Particuliere Onderzoeksbureaus



Evenementen- en horecabeveiliging



Geld- en Waardetransport



Particuliere alarmcentrales

De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche vormen een significant deel van het totale
veiligheidsapparaat in Nederland, zoals de onderstaande tabel laat zien:
WERKGELEGENHEID IN 2016 (in personen)
Organisatie

Totaal

Waarvan man

Waarvan vrouw

Nederlandse Veiligheidsbranche

29.940

78%

22%

VEBON-NOVB

8.470

90%

10%

Politie

65.710

65%

35%

Brandweer

27.742

95%

5%

Koninklijke Marechaussee

6.181

83%

17%

Defensie (exclusief Marechaussee)

50.346

87%

13%

Het percentage vrouwen binnen de organisaties van de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche
groeit in 2016 ten opzichte van 2015 van 20% naar 22%. De Nederlandse politie blijft wel koploper met
35% vrouwelijke medewerkers binnen de gelederen, de Nederlandse Veiligheidsbranche is een goede
tweede. Alle overige organisaties zijn overwegend “mannelijke” bastions zoals brandweer, defensie en
de technische beveiliging.
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BRANCHEOMVANG IN € IN 2016
2016

Totaal 2015 (in
mld.)

Totaal 2014 (in
mld.)

% BBP 2016

Nederlandse Veiligheidsbranche

1,441

1,374

1,324

0.21 %

VEBON-NOVB

1,188

Brandweer

1,060

1,080

1,120

0.16 %

Politie

5,043

5,100

5,200

0.75 %

Defensie

8,400

8,200

8,000

1.25%

673,000

648,000

640,000

100%

Organisatie

Bruto Binnenlands Product

0.17 %

De omzet van de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche is ten opzichte van 2015 met 4,9%
gestegen (3,7% stijging in 2015 versus 2014), tot circa 1,441 miljard euro. De stijging vloeit hoofdzakelijk
voort uit de categorie particuliere beveiligingsbedrijven.
De brancheomvang als percentage van het BBP blijft stabiel op 0,21%. Het wagenpark van de leden van
de Nederlandse Veiligheidsbranche is, na een kortstondige stabilisatie, opnieuw gedaald met 6% en
komt uit op 896 voertuigen:
AANTAL VOERTUIGEN IN 2016
Organisatie
Nederlandse Veiligheidsbranche
Politie
Brandweer

Voertuigen in gebruik
896 (944 in 2015)
~12.800 (13.000 in 2015)
~ 4.500 (stabiel)
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LEEFTIJDSAMENSTELLING ONTWIKKELING PARTICULIERE BEVEILIGINGBRANCHE
De sector is langzaam aan het vergrijzen De onderstaande trendgrafiek laat de ontwikkeling van de
leeftijdssamenstelling in de periode 2008 – 2016 zien. De trendgrafiek laat zien dat de in 2015 gemeten
toename in aantal werknemers boven de 55 jaar zich ook in 2016 voortzet; het aandeel medewerkers
boven de 45 jaar komt in 2016 op 41%, in 2008 was deze 27%, een groei van 51% in 8 jaar tijd. Het
aandeel werknemers jonger dan 25 jaar komt in 2016 op 11% uit, een lichte toename in vergelijking met
vorig jaar (10%), echter ver verwijderd van de 17% uit 2008.

Pagina 6

Ilisia Marketingservice BV | Hertogstraat 1c | 5615 PB EINDHOVEN | Telefoon 0031 40 2133123 |
KvK Eindhoven nr 58155449 | BTW nr NL8529.00.442.B01 |NL11INGB0000707534

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche over 2016

VOORUITZICHTEN 2017
De vooruitzichten voor 2017 zijn divers. Waar in 2016 de overgrote meerderheid van de bedrijven een
omzetgroei verwachtte is dit percentage in 2017 gedaald naar 47%. 13% van de leden verwacht in 2017
een daling van de omzet, terwijl 40% van de leden nu een stabilisatie van hun omzet op het niveau van
2016 verwacht.

Trend ontwikkeling verwachte omzetontwikkeling
particuliere beveiligingbranche 2014- 2017
% respondenten die stijging t.o.v vorig jaar verwachten

Omzet is gelijk t.o.v. vorig jaar

% respondenten die daling t.o.v vorig jaar verwachten
120%
100%

96%

80%

60%

60%
40%
20%

56%
47%
40%

36%
20%

20%

8%

0%
2014

2015

13%

3%
2016

1%

2017

Basis: Alle organisaties
Bron: Ilisia Research | Mei 2017

De redenen voor de (verwachte) omzetdaling zijn hoofdzakelijk de verminderde afname van diensten
door andere klanten en (in enkele gevallen) verlaging van tarieven. De leden die omzetgroei verwachten
baseren hun optimistische vooruitzichten op het feit dat zij nieuwe klanten geworven hebben en de
verhoogde afname van hun diensten door bestaande klanten
Het door de leden geschetste beeld voor 2017 noopt ons echter tot voorzichtigheid.
De verwachting is dat de groei hoogst waarschijnlijk af zal vlakken, zeker op het gebied van de
particuliere beveiliging. Het CBS rapporteert in haar cijferoverzicht van het 4de kwartaal van 2016 (na 3
kwartalen van onafgebroken groei) een daling van de omzet in de brede sector waarin particuliere
beveiliging, beveiliging via beveiligingssystemen en opsporing opgenomen is (SBI code 80).
De markt voor evenementen- en horecabeveiliging zal, naar verwachting, verder groeien gezien de
toenemende professionalisering van de beveiligingorganisaties en de groei van het aantal klein- en
grootschalige evenementen in Nederland.
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3. Omzetontwikkeling beveiligingsbranche
3.1 Verwachte omzetontwikkeling in 2017
Vorig jaar was haast iedereen positief gestemd over de omzetontwikkeling van haar bedrijf in 2016 ten
opzichte van 2015: 96% van de respondenten voorzag toen een stijging van hun omzet. In 2017 zijn de
verwachtingen van de respondenten over de omzetontwikkeling van hun bedrijf in het lopende jaar
diverser geworden: iets minder dan de helft (47%) verwacht een verdere groei van de omzet terwijl 40%
een stabilisatie van de omzet op het niveau van 2016 als het meest waarschijnlijke scenario acht.

In totaal wordt een omzetstijging verwacht van 8,5% (5,5% in 2016) voor 2017 ten opzichte van 2016.
De verwachte daling van de omzet in 2017 is 7,3% (5,0% in 2016). In de grafiek op de volgende pagina
wordt de trendontwikkeling van het verwachte percentage groei of daling tussen 2015 en 2017
gepresenteerd.
De leden die een daling van de omzet in 2017 versus 2016 verwachten, wijten dit aan het feit dat
bestaande klanten minder diensten afnemen en, wellicht daaropvolgend, aan verlaagde tarieven.
Alle leden die een omzetgroei verwachten baseren dit, zonder uitzondering, hoofdzakelijk op het
werven van nieuwe klanten. Meer dan de helft van hen meldt tevens dat bestaande klanten meer
diensten afnemen; 3 leden geven aan hun tarieven verhoogd te hebben.
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Trend ontwikkeling verwachtte omzetontwikkeling
particuliere beveiligingbranche 2015- 2017
% Stijging t.o.v vorig jaar

% Daling t.o.v vorig jaar

8,5%

9,0%
8,0%

6,5%

7,0%

7,3%

6,0%
5,0%

4,5%

4,0%

4,5%

5,0%

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2015

2016

2017

Basis: Alle organisaties die stijging of daling verwachten
Bron: Ilisia Research | Mei 2017

De grafiek hierboven geeft een beeld weer van de verschillen in hoogte van de verwachte
omzetontwikkeling tussen stijgende en dalende verwachtingen.
Deze resultaten wijzen naar een mogelijke afvlakking van de omzetgroei (en dito verwachtingen) die de
sector vanaf 2014 laat zien. De verwachtingen van de respondenten in 2017 zijn vergelijkbaar met hun
verwachtingen in 2015 (t.o.v. 2014). In de volgende meting (maart 2018) zullen wij concretere
conclusies kunnen trekken over de trendontwikkeling in het algemeen en de opvallende waarden voor
2016 in het bijzonder. Is er sprake van een eenmalige uitschieter of een onderdeel van een terugkerend
patroon.
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4. Particuliere beveiliging
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de beveiligingsbranche binnen het onderdeel particuliere
beveiliging uiteengezet. Hierbij komen met name omzet- en werkgelegenheidscijfers ter sprake. Tevens
zal aandacht worden besteed aan de loonsom, het verzuimpercentage en het aantal surveillanceauto’s
in de branche.
4.2 Omzet en omzetsamenstelling
Onderstaande figuur toont de jaarlijkse omzet van de beveiligingsbranche voor de periode 2005 tot
2016 voor particuliere beveiliging.
De omzet voor de particuliere beveiliging is in 2016 gegroeid naar 1,441 miljard euro (+ 4,9% t.o.v. 2015:
1,374 miljard). De gerealiseerde groei van 4,9% komt bijna exact overeen met de verwachte groei van
de leden (verwachte groei in 2016 t.o.v. 2015 = 5,0%).

Belangrijk: De discrepantie met de CBS cijfers is te verklaren door: verschillende definities van de
verschillende meetindicatoren, een afwijking in het moment van meten en dubbeltellingen van de
gerapporteerde omzet. Daarnaast bestaat er een inhoudelijk verschil tussen de cijfers van Ilisia
Marketingservice en het CBS; de cijfers van het CBS hebben betrekking op de branche particuliere
beveiliging, beveiliging via beveiligingssystemen en opsporing (SBI code 80).
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De omzet van de particuliere beveiligingsbranche wordt, zoals gebruikelijk, met name gegenereerd door
objectbeveiliging; dit aandeel blijft redelijk stabiel in de laatste jaren rond 64%.
Verder vormen luchthavenbeveiliging en mobiele surveillance een aanzienlijk deel van de omzet.
Onderstaande figuur toont de samenstelling van de omzet van de beveiligingsbranche in 2016.

In vergelijking met 2015 is het aandeel van objectbeveiliging 1% hoger uitgekomen op 64%.
Luchthavenbeveiliging is licht gedaald van 16% in 2015 naar 14% in 2016, terwijl mobiele surveillance
zich handhaaft op 13% van de totale omzet van de particuliere beveiliging. Het aandeel van geld- en
waardetransport is licht gegroeid naar 5% (4% in 2015).
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4.3 Loonsom
De loonsom in de particuliere beveiligingsbranche voor 2016 bedraagt € 640 miljoen euro (2015: 610;
2014: 598 mln, 2013: € 623 mln, 2012: €630 mln, 2011: €687 mln, 2010: €696 mln, 2009: €660 mln;
2008: €656 mln). Dit cijfer is gebaseerd op de empirische data en de Syntrus Achmea Pensioenbeheer
N.V schatting.
4.4 Werkgelegenheid
Werknemers in de beveiligingsbranche die werkzaam zijn in een directe functie, zogenaamde directen,
verrichten werkzaamheden die direct verband houden met beveiliging. Zij zijn de medewerkers in het
veld die de daadwerkelijke beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Externe inhuur kan hierbij
plaatsvinden door middel van inhuur van werknemers van collega beveiligingsbedrijven of via
uitzendbureaus.
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de particuliere
beveiligingsbranche vanaf 2004. In totaal zijn 29.940 personen (2015: 27.928; 2014: 27.363; 2013:
28.550) werkzaam in de particuliere beveiligingsbranche. Het aantal werkzame personen in de
particuliere branche groeit in 2016 met 7% (hoofdzakelijk middels externe inhuur).
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De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de particuliere beveiligingsbranche is in
2016 gewijzigd ten faveure van de vrouwen: 78% man (in 2015: 80%; 2014: 78%) en 22% vrouw (in
2015: 20%; 2014: 22%). Dit betekent dat respectievelijk circa 23.356 mannen en 6.584 vrouwen in de
beveiligingsbranche werken.
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Onderstaand diagram toont de samenstelling van de werknemers naar leeftijdsklasse voor de
particuliere beveiligingsbranche.
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Hierbij laten wij de ontwikkeling van de leeftijdssamenstelling in de periode 2008 – 2016 zien. De
trendgrafiek laat zien dat de in 2015 gemeten toename in aantal werknemers boven de 55 jaar zich ook
in 2016 voortzet; het aandeel medewerkers boven de 45 jaar komt in 2016 op 41%, in 2008 was deze
27%, een groei van 51% in 8 jaar tijd. Het aandeel werknemers jonger dan 25 jaar komt in 2016 op 11%
uit, een lichte toename in vergelijking met vorig jaar (10%), echter ver verwijderd van de 17% uit 2008.

Trend ontwikkeling leeftijdssamenstelling
particuliere beveiliging 2008 - 2016
<25 jaar
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Basis: Organisaties binnen de particuliere beveiliging
Bron: Ilisia Research | Mei 2017
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De 29.940 werknemers in de particuliere beveiligingsbranche bezetten 25.268 FTE’s (24.402 in 2015). Dit
betekent dat het aantal FTE’s is toegenomen ten opzichte van 2014 met 4% (ook hier hoofdzakelijk
middels externe inhuur). De FTE is bepaald volgens de CAO voor de sector op basis van een 38-urige
werkweek.
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In-, door- en uitstroom
Onderstaand diagram toont de personeelsmutaties van de directen in de particuliere
beveiligingsbranche in 2016.
Doorstroom : 1.607

particuliere beveiliging
Instroom : 2..632

Uitstroom : 2.450

andere sectoren

In totaal zijn 4.239 (in 2015: 4.181) directe particuliere beveiligers aangenomen, waarvan er 1.607
(1.957 in 2015) eerder bij een ander beveiligingsbedrijf werkzaam waren. Deze groep wordt beschouwd
als doorstroom. De groep instromers in directe functies, afkomstig uit andere branches of startend op
de arbeidsmarkt, bedraagt hierdoor 2.632 (4.239 -/- 1.607 = 2.632) personen. In totaal hebben circa
4.057 (3.557 in 2015) directe beveiligers een contract beëindigd. Zoals al eerder vermeld zijn hiervan
ruim 1.607 directe beveiligers doorgestroomd binnen de branche. Dit houdt in dat in totaal bijna 2.450
(4.057 -/- 1.607 = 2.450) beveiligers de branche hebben verlaten. In het volgende schema laten wij de
cijfers van 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012 naast elkaar zien:
IN, DOOR- & UITSTROOM ANALYSE 2012-2016
PERIODE

2012

2013

2014

2015

2016

INSTROOM NETTO

3.185

1.646

1.827

2.224

2.632

DOORSTROOM

1.783

1.572

1.397

1.957

1.607

UITSTROOM NETTO

4.637

2.456

2.329

1.600

2.450
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Het lijkt aannemelijk dat de groep instromers voor een deel gevormd wordt door beveiligers die bij SVPB
(De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) het diploma hebben behaald en
vervolgens daadwerkelijk beveiliger zijn geworden in dienst bij een beveiligingsbedrijf. In het overzicht
op de volgende pagina is weergegeven hoe de instroom van directen vanuit de SVPB in 2016 is
samengesteld. In totaal zijn er in 2016, 3.365 diploma’s (2015: 2.909; 2014: 3.195 diploma’s) uitgereikt.
Beveiliger:
Categorie: Beveiliger (nieuw)

3.393 2.909 (2015)

(in 2014: 3.195)

Voor het examen Certificaat Beveiliging C/Coördinator Beveiliging dat door SVPB wordt afgenomen is
het totaal aantal in 2016 uitgereikte diploma’s 607 (2015: 572; 2014: 467 diploma’s).
Categorie: Certificaat Beveiliging C
Categorie: Coördinator Beveiliging (beroepsgericht)
Totaal

333
274
607

350 (2015)
222 (2015)
572 (2015)

(in 2014: 282)
(in 2014: 179) +
(in 2014: 467)
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In het schema staat o.a. het slagingspercentage weergegeven voor de verschillende certificaten die
behaald moeten worden voor het diploma.
Categorie: Beveiliger (beroepsgericht)

3.393

Aantal diploma's
Soort
Vakkennis

Examenonderdeel
Beveiliging van gebouwen 2

Inschrijvingen
6.222

Slagingspercentage
52%

Vakkennis

Wettelijke kaders BVL 2

6.074

50%

Praktijk

Handelen in kritieke situaties 2

4.753

73%

Praktijk

Praktijkopdrachten BVL 2

3.538

100%

Praktijk

Waarnemen en noteren 2

4.559

66%

Totaal

25.146

Categorie: Certificaat Beveiliging C

333

Aantal certificaten
Soort
Vakkennis

Examenonderdeel
Beveiliging van gebouwen 3

Inschrijvingen
702

Slagingspercentage
53%

Vakkennis

Rapportage

568

70%

Vakkennis

Veilig werken en Dienstplanning 3

709

51%

Vakkennis

Wettelijke kaders 3

811

42%

Totaal

2.790

Categorie: Coördinator Beveiliging (beroepsgericht)

274

Aantal diploma's
Soort
Praktijk

Examenonderdeel
Praktijkopdrachten CB

Inschrijvingen
374

Slagingspercentage
75%

Praktijk

Leidinggeven CB

379

74%

Totaal

753
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De samenstelling van het werknemersbestand in de particuliere beveiliging wordt in onderstaande
figuur weergegeven. 31% van het personeelsbestand is voltijd werkzaam, terwijl 14% werkt als
oproepmedewerker met een nuluren contract.

*Tussen haakjes de samenstelling van het werknemersbestand eind 2015
Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) & toezichthouder in het publieke domein inventarisatie
Aan de leden is gevraagd: “Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2016 binnen de particuliere
beveiliging in totaal werkzaam in uw onderneming als Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) of als
Toezichthouder in het publieke domein? 5 leden hebben hun cijfers hieromtrent geleverd. Deze worden
hieronder indicatief vermeld:
SOORT FUNCTIONARIS

AANTAL FUNTIONARISSEN

AANTAL FTE

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA )

204

168

Toezichthouder in het publieke domein

517

278

In Nederland werken ongeveer 25.000 boa’s bij 1.100 verschillende instanties, waarvan ongeveer 4.500
binnen de gemeenteorganisaties werkzaam zijn. Behalve gemeenten zijn zij werkzaam binnen
verschillende Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) van inspectiediensten en organisaties, zoals de
Nederlandse Spoorwegen tot Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten (bron: Beboa.nl, Min. V&J).
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4.5 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage in de beveiligingsbranche bleef stabiel tussen 5,6% en 6,0% tot 2012. Na
een kortstondige daling in 2013 en 2014 (respectievelijk 4,6% & 4.9%) stijgt het verzuimpercentage
weer: van 5,7% in 2015 naar 5,9% in 2016.

De leden van de Nederlandse Veiligheidbranche rapporteren in 2016 wederom een stijging van hun
verzuimpercentage. De stijging bedraagt circa 3,5% (van 5,7 naar 5,9). Het algemene verzuimpercentage
in Nederland bedraagt in 2016 3,9% (stijging van 5% t.o.v 2015).
ZIEKTEVERZUIM IN 2016 VS 2015 (in %)
2016

2015

% Groei/daling 20152014

Nederlandse Veiligheidsbranche

5,9

5,7

3,5%

VEBON-NOVB

3,1

Politie

7,0

7,0

=

Brandweer

5,5

5,5

=

Defensie

4,4*

5,5

- 20%

Organisatie

3,9
3,7
5%
Totaal Nederland
*Ziekteverzuim percentage over 1ste helft van 2016 (Bron: personeelsrapportage defensie midden-2016)
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4.6 Surveillanceauto’s
Het wagenpark van de particuliere beveiligingsbedrijven is als geheel in 2016 gedaald, na een
kortstondige stabilisatie. Eind 2016 stonden 896 voertuigen op naam van een beveiligingsbedrijf
geregistreerd, een daling van 5%.
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5. Evenementen- en horecabeveiliging
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de beveiligingsbranche binnen het onderdeel evenementenen horecabeveiliging uiteengezet. Omzet- en werkgelegenheidscijfers staan hierbij centraal. In 2017
hebben 18 evenementen- en horecabeveiliging organisaties meegedaan aan het Branchescan onderzoek
(in 2016: 16; 2015 19; 2014 12).
5.2 Omzet en omzetsamenstelling
De totale omzet uit evenementen- en horecabeveiliging bedraagt over het jaar 2016 in totaal circa €
58,6 miljoen euro (2015: 50,52; 2014: 46,35; 2013: € 27.2 miljoen euro). Ongeveer 18% (15% in 2015)
van deze omzet is geleverd aan andere beveiligingsorganisaties. De omzet in 2016 is gestegen met 16%
in vergelijking met 2015. Deze stijging is het gevolg van de autonome omzetgroei van de meeste
evenementen- en horecabeveiliging organisaties in 2016.
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Het merendeel van de behaalde omzet komt voort uit de beveiliging rond muziekevenementen. In 2016
is het aandeel van de beveiliging van horecagelegenheden gedaald van 32% naar 18%, terwijl het
aandeel van sportevenementen stabiel op 15% is gebleven. Verschillende (grote) organisaties geven aan
een significant deel van hun omzet uit overige, niet gespecificeerde, activiteiten te genereren.
Onderstaande figuur geeft de verdeling weer.

In absolute cijfers is het aandeel van de horeca in de omzet van Horeca in de totale omzet van de
evenementen- en horecabeveiliging organisaties in 2016 circa € 10,6 miljoen (in 2015: circa € 16
miljoen), een daling van 33%.
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5.3 Werkgelegenheid
Op 31 december 2016 waren er binnen de aangesloten organisaties in totaal circa 7.850 werknemers
actief binnen de evenementen- en horecabeveiliging. Het overgrote deel daarvan (93%, ofwel 7.300)
betreft flexibele medewerkers. Het aandeel vaste medewerkers bedraagt 7%, ofwel 550 medewerkers.
In vergelijking met 2015 is het totaal aantal medewerkers in de sector gegroeid met 5%, van 7.500 in
2015 naar 7.850 in 2016.
De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de evenementen- en horecabeveiliging
bedraagt in 2016 81% (in 2015: 74%; 2014: 70%) man en 19% (in 2015: 26%; 2014: 30%) vrouw. Dit
betekent dat respectievelijk 5.550 mannen en 1.950 vrouwen in de betreffende sector werkzaam zijn.

Opvallend in het onderzoek is het dalende aandeel van vrouwen in de evenementen- en
horecabeveiliging sector. Dit in tegenstelling tot de verwachting dat het percentage vrouwen hoger zou
moeten zijn gezien het karakter van de sector.
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De samenstelling van het werknemersbestand in de evenementen- en horecabeveiliging wordt middels
de onderstaande figuur weergegeven. Ongeveer 93% (in 2015: 95%; 96% in 2014) van de werknemers
werkt als oproepmedewerker met een nul urencontract (hun aandeel daalt licht in de afgelopen 2 jaar).
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6. Onderzoeksverantwoording
6.1 Onderzoeksmethode
Uit naam van De Nederlandse Veiligheidsbranche zijn 34 interviews afgenomen door Ilisia
Marketingservice met beveiligingsbedrijven die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De
bedrijven die Ilisia Marketingservice heeft ondervraagd binnen het domein van de particuliere
beveiliging, representeert gezamenlijk 88% van de markt op basis van de loonsom. De overige 15% is
aangevuld op basis van een lineaire schatting. De cijfers van de particuliere beveiliging en evenementenen horecabeveiliging zijn gerapporteerd.
Daarnaast is ter aanvulling en controle van de, met de steekproef verworven data, gebruik gemaakt van
concrete informatie van een aantal externe bronnen, namelijk: SVPB (De Stichting Vakexamens voor de
Particuliere Beveiligingsorganisaties), Dienst Justis (onderdeel van Ministerie van Justitie), Kamer van
Koophandel, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), Politie en Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V
(pensioenfondsenbedrijf van Achmea).
Dit onderzoek betreft een herhalingsmeting. De eerste meting is uitgevoerd in 2002. Het betrof toen het
in kaart brengen van de marktcijfers over het kalenderjaar 2001. Sindsdien wordt de meting jaarlijks
uitgevoerd.
6.2 Populatie
De populatie bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn binnen de beveiligingsbranche en lid zijn van De
Nederlandse Veiligheidsbranche. In totaal heeft De Nederlandse Veiligheidsbranche 57 adressen van
haar leden ter beschikking gesteld aan Ilisia Marketingservice.
6.3 Steekproef
Om een zo hoog mogelijke respons te genereren, heeft De Nederlandse Veiligheidsbranche voorafgaand
aan de dataverzameling haar leden geïnformeerd over het onderzoek. Daarnaast zijn alle bedrijven in de
steekproef meerdere malen benaderd tijdens de veldwerkperiode.
De adresgegevens die gebruikt zijn voor het onderzoek, waren afkomstig uit het ledenbestand van De
Nederlandse Veiligheidsbranche. De bedrijven zijn online benaderd voor het afnemen van het interview.
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