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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 geld- en 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 Conclusr Research 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 worden de onderdelen
particuliere onderzoeksbureaus en evenementen- en horecabeveiliging separaat belicht. Het onderdeel
technische beveiliging is buiten beschouwing gelaten. Conclusr Research heeft in het kader van deze
activiteiten in opdracht van De Nederlandse Veiligheidsbranche het onderzoek uitgevoerd. Conclusr
Research 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 Conclusr
Research de cijfers van de 12de 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 2015. Een aanvullende doelstelling van de branchescan is
genereren van inzicht in de (omzet)verwachtingen van de leden over het algehele jaar (2016).
1.3 Dataverzameling en respons
De dataverzameling voor het onderzoek vond plaats door middel van online enquêtes. In maart 2016
ontvingen de leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche een aankondiging van het onderzoek. In
week 11 t/m 14 werden 59 leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche per e-mail door Conclusr
Research benaderd. De 3 grootste bedrijven in de branche, evenals 25 andere leden hebben hun
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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 particuliere onderzoekbureau- en evenementen- en horecabeveiliging secties. 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, in de top van de groei is dit in 2011
naar ruim 31.000 beveiligers opgelopen. Van 2012 tot 2014 daalde de werkgelegenheid binnen de
sector; in 2015 is in de branche een lichte stijging zichtbaar naar het huidige aantal van bijna 28.000
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



Evenementen- en horecabeveiliging





Particuliere Onderzoeksbureaus
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 2015 (in personen)

Organisatie

Totaal

Waarvan man

Waarvan vrouw

65.000

42.000

23.000

5.050

850

Nederlandse Veiligheidsbranche

27.928

Brandweer

28.880

Politie

Koninklijke Marechaussee

Defensie (exclusief Marechaussee)

5.900

53.750

22.343
27.660
46.270

5.585
1.220

7.480

Het percentage vrouwen binnen de organisaties van de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche
toont aan dat vrouwen redelijk zijn vertegenwoordigd (20%), zeker in vergelijking met de overwegend
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“mannelijke” bastions zoals brandweer en defensie. De Nederlandse politie blijft koploper met 35%
vrouwelijke medewerkers binnen de gelederen.
BRANCHEOMVANG IN € IN 2015

Organisatie

Totaal 2015 (in mld.)

Totaal 2014 (in mld.)

% BBP 2015

Brandweer

1,080

1,120

0.17 %

Nederlandse Veiligheidsbranche
Politie

Defensie

Bruto Binnenlands Product

1,374
5,100
8,200

648.000

1,324
5,200

8,000

640.000

0.21 %
0.79 %
1.27%
100%

De omzet van de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche is ten opzichte van 2014 met 3,8%
gestegen (0,7% stijging in 2014 versus 2013), tot circa 1,374 miljard euro. De stijging vloeit hoofdzakelijk
voort uit de categorie particuliere beveiligingsbedrijven.
De brancheomvang als percentage van het BBP blijft stabiel (van 0,20% naar 0,21%). Het wagenpark van
de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche is gestabiliseerd op 944 voertuigen:
AANTAL VOERTUIGEN IN 2015

Organisatie

Nederlandse Veiligheidsbranche
Politie

Brandweer

Voertuigen in gebruik
944 (948 in 2014)
~13.000 (stabiel)

~ 4.600 (lichte daling)
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LEEFTIJDSAMENSTELLING ONTWIKKELING PARTICULIERE BEVEILIGINGBRANCHE

In 2014 maten wij een stijging van 7% van het aantal medewerkers jonger dan 35 jaar. De 2015
onderzoeksresultaten wijzen voorlopig uit dat dit een momentopname was en geen nieuwe trend.

Trend ontwikkeling leeftijdssamenstelling
particuliere beveiliging 2008 - 2015
<25 jaar

25-35 jaar

35-45 jaar

45-55 jaar

>55 jaar

40%
35% 25-35 jaar
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45-55 jaar

35-45 jaar

25-35 jaar
35-45 jaar

45-55 jaar
<25 jaar

>55 jaar
<25 jaar

>55 jaar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Basis: Organisaties binnen de particuliere beveiliging
Bron: Conclusr Research | Mei 2016

VOORUITZICHTEN 2016
De vooruitzichten voor 2016 zijn hoopgevend. 1% van de leden verwacht in 2016 een daling van de
omzet (in de orde van 5%), terwijl 99% van de leden een stabilisatie en/of omzetgroei zien aankomen.
De verwachte omzetgroei in 2016 is gemiddeld 6,5%. Hieronder zetten wij de verwachtingen van de
leden over 2016 op een rij:
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VERWACHTINGEN OMZET ONTWIKKELING IN 2016 (in %)

PERIODE

% RESPONDENTEN MET VERWACHTE
OMZETDALING
% RESPONDENTEN MET VERWACHTE
GELIJKBLIJVENDE OMZET
% RESPONDENTEN MET VERWACHTE
OMZETGROEI

2016 T.O.V. 2015

2015 T.O.V. 2014

3%

36%

96%

56%

1%

8%

De redenen voor de (verwachte) omzetdaling zijn hoofdzakelijk de verminderde afname van diensten
door andere klanten en (in mindere mate) het verlies van klanten. De leden die omzet groei verwachten
baseren hun optimistische vooruitzichten op (voornamelijk) het feit dat zij nieuwe klanten geworven
hebben en (in mindere mate) dat zij hun tarieven verhoogd hebben.
Wij wijzen hier echter op de onnauwkeurigheid van voorspellingen en verwachtingen met betrekking tot
het huidige jaar (2016). Ondanks het feit dat dit onderzoek in maart van 2016 afgenomen wordt, waarbij
de verwachting dat de leden een meer dan gefundeerde schatting van hun verwachte jaaromzet in 2016
kunnen maken gerechtvaardigd is, constateren wij een (relatief) groot verschil tussen verwachte en
feitelijke omzetontwikkeling.
De verder aantrekkende economie en de toenemende bedrijvigheid in Nederland vormen een stimulans
voor de vraag. Echter, er kan niet geconcludeerd worden dat de markt volledig hersteld is. Wat hier ook
speelt is de toenemende digitalisering en automatisering van werkzaamheden bij opdrachtgevers. Dit
leidt tot een geringere behoefte aan personeel en kantoorruimte.
Het gerealiseerde omzetgroei in 2015 door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche bedraagt
3,8%.
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3. Omzetontwikkeling beveiligingsbranche
3.1 Verwachte omzetontwikkeling in 2016
96% van de respondenten verwacht een stijging van de omzet in 2016 ten opzichte van 2015. Dit is een
positieve ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar, toen 56% (in 2014 20%) een stijging verwachtte. 3%
van de markt verwacht dat de omzetontwikkeling in 2016 gelijke tred houdt met 2015 (in 2015 36%, in
2014 20%). Slechts 1% van de markt verwacht een omzetdaling in 2016 ten opzichte van 2015, dit was in
2015 8% en in 2014 nog 60%. De respondenten zijn nu dus optimistischer over de omzetontwikkeling
dan een jaar geleden.
In totaal wordt een omzetstijging verwacht van 6,5% (4,5% in 2015) voor 2016 ten opzichte van 2015.
De verwachte daling is 5% (4,5% in 2015). De leden die een daling van de omzet in 2016 versus 2015
verwachten, wijten dit aan het feit dat bestaande klanten minder diensten afnemen en, in mindere
mate, aan het verlies van (grote) klanten.
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3.2 Omzetverwachting leden vergeleken met producenten vertrouwen
Onderstaande figuur laat de ontwikkeling van 2008 tot 2016 zien van het economisch klimaat, het
consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen. Hiernaast wordt de toekomst verwachting
van de beveiligingsbranche weergegeven. Dit is het percentage leden dat een groei van de omzet
verwacht, minus het percentage dat een daling verwacht (saldo). Er is hier een positieve ontwikkeling
zichtbaar in vergelijking met voorgaande jaren: men is optimistischer over de omzet ontwikkeling in
2016. In 2016 zijn de ondernemers in de beveiligingsbranche aanzienlijk positiever dan de producenten;
de producenten index laat een marginale groei zien (van 3,3 begin 2015 naar een 3,5 begin 2016).

60

Verwachting, vertrouwen en economisch klimaat

Economisch klimaat: CBS

Consumentenvertrouwen: CBS

Producentenvertrouwen

Verwachting (saldo)

40
20
0
jan-09

jan-10

jan-11

jan-12

jan-13

jan-14

jan-15

jan-16

-20
-40
-60
-80
Bron: Conclusr Research / januari 2008 - januari 2016 / CBS 2015

Meetmaand en jaar
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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. De gepresenteerde cijfers die betrekking hebben op de periode 2004 tot en met 2005 zijn
afkomstig van Stratus marktonderzoek. De metingen vanaf 2006 zijn uitgevoerd door Conclusr Research.
4.2 Omzet en omzetsamenstelling
Onderstaande figuur toont de jaarlijkse omzet van de beveiligingsbranche voor de periode 2004 tot
2015 voor particuliere beveiliging.
De omzet voor de particuliere beveiliging is in 2015 gegroeid naar 1,374 miljard euro (+ 3,8% t.o.v. 2014:
1,324 miljard).
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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 Conclusr
Research 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. Verder vormen luchthavenbeveiliging en mobiele surveillance een aanzienlijk deel van
de omzet. Onderstaande figuur toont de samenstelling van de omzet van de beveiligingsbranche in
2015.

In vergelijking met 2014 is het aandeel van objectbeveiliging teruggelopen van 66% naar 63%.
Luchthavenbeveiliging (van 14% naar 16%) en mobiele surveillance laten een lichte stijging zien.
De stijging van het aandeel Luchthavenbeveiliging binnen de totale omzet is toewijsbaar aan gewijzigde
samenstelling van respondentenbestand van de Nederlandse Veiligheidbranche. Een en ander
impliceert dat genoemde omzetstijging in Luchthavenbeveiliging daardoor niet als autonome groei mag
worden uitgelegd.
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4.3 Loonsom
De loonsom in de particuliere beveiligingsbranche voor 2015 bedraagt € 610 miljoen euro (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.
Deze schatting wordt als volgt vastgelegd: de schatting op basis van de VUT premie 2015 komt uit op
589 miljoen euro. Omdat er bij de vaststelling van de premie 2015 in een behoorlijk aantal gevallen
gebruik is gemaakt van een schatting heeft de fondscontroller ook de informatie van het
Bedrijfstakpensioenfonds betrokken bij de berekening. Daarmee komt de totale loonsom (grof geschat)
uit op 610 miljoen euro.
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. In totaal zijn 27.928 personen (2014: 27.363; 2013: 28.550) werkzaam in de
particuliere beveiligingsbranche. Het aantal werkzame personen in de particuliere branche groeit licht in
2015 met 2%.
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de particuliere beveiligingsbranche is in
2015 stabiel gebleven t.o.v. 2014: 80% man (in 2013: 78%, 2012: 76,7%, 2011: 76%; 2010: 78%) en 20%
vrouw (in 2013: 22%, 2012: 23,3%, 2011: 24%; 2010: 22%). Dit betekent dat respectievelijk circa 22.343
mannen en 5.585 vrouwen in de beveiligingsbranche werken.
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
Onderstaand diagram toont de samenstelling van de werknemers naar leeftijdsklasse voor de
particuliere beveiligingsbranche.
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
Tevens laten wij de ontwikkeling van de leeftijdssamenstelling in de periode 2008 – 2015 zien. De
trendgrafiek laat zien dat er in 2015 een toename is in werknemers boven de 45 jaar; de in 2014
waargenomen lichte toename van werknemers jonger dan 25 jaar is omgebogen in een afname van 2%
in vergelijking tot 2014.

Trend ontwikkeling leeftijdssamenstelling
particuliere beveiliging 2008 - 2015
<25 jaar

25-35 jaar

35-45 jaar

45-55 jaar

>55 jaar

40%
35% 25-35 jaar
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45-55 jaar

35-45 jaar

25-35 jaar
35-45 jaar

45-55 jaar
<25 jaar

>55 jaar
<25 jaar

>55 jaar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Basis: Organisaties binnen de particuliere beveiliging
Bron: Conclusr Research | Mei 2016
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
De 27.928 werknemers in de particuliere beveiligingsbranche bezetten 24.402 FTE’s (24.245 in 2014). Dit
betekent dat het aantal FTE’s licht is toegenomen ten opzichte van 2014 met 1%. De FTE is bepaald
volgens de CAO voor de sector op basis van een 38-urige werkweek.
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
In-, door- en uitstroom
Onderstaand diagram toont de personeelsmutaties van de directen in de particuliere
beveiligingsbranche in 2015.
Doorstroom : 1. 957

particuliere beveiliging
Instroom : 2..224

Uitstroom : 1.600

andere sectoren

In totaal zijn 4.181 (in 2014: 3.224) directe particuliere beveiligers aangenomen, waarvan er 1.957 (in
2014: 1.397) 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 2.224 (4.181 -/- 1.957 = 2.224) personen. In totaal hebben circa 3.557
(in 2014: 3.726) directe beveiligers een contract beëindigd. Zoals reeds eerder vermeld zijn hiervan ruim
1.557 directe beveiligers doorgestroomd binnen de branche. Dit houdt in dat in totaal bijna 1.600 (3.557
-/- 1.957 = 1.600) beveiligers de branche hebben verlaten. In het volgende schema laten wij de cijfers
van 2015, 2014, 2013 en 2012 naast elkaar zien:
IN, DOOR- & UITSTROOM ANALYSE 2012-2015

PERIODE

2012

2013

2014

2015

INSTROOM NETTO

3.185

1.646

1.827

2.224

UITSTROOM NETTO

4.637

2.456

2.329

1.600

DOORSTROOM

1.783

1.572

1.397

1.957
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
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 2015 is
samengesteld. In totaal zijn in 2015: 2.909 diploma’s (2014: 3.195 diploma’s) uitgereikt voor het
examen.
Beveiliger:
Categorie: Beveiliger (nieuw)

2.909 (in 2013: 3.195)

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

350
222
572

(in 2014: 282)
(in 2014: 179) +
(in 2013: 467)
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
In het schema staat o.a. het slagingspercentage weergegeven voor de verschillende certificaten die
behaald moeten worden voor het diploma.
Overzicht slagingspercentages en uitgereikte diploma's 2015
Categorie: Beveiliger (beroepsgericht)
Aantal diploma's
Soort

Vakkennis

Examenonderdeel
Beveiliging van gebouwen 2

Praktijk

Vakkennis
Praktijk
Praktijk

Inschrijvingen
6.144

Slagingspercentage
51%

Handelen in kritieke situaties 2

4.420

78%

Waarnemen en noteren 2

4.303

Wettelijke kaders BVL 2

Praktijkopdrachten BVL 2
Totaal

Categorie: Certificaat Beveiliging C
Aantal certificaten
Soort

Vakkennis

Examenonderdeel
Beveiliging van gebouwen 3

Vakkennis

Veilig werken en Dienstplanning 3

Vakkennis
Vakkennis

Rapportage

Wettelijke kaders 3
Totaal

Categorie: Coördinator Beveiliging (beroepsgericht)
Aantal diploma's
Soort

Praktijk
Praktijk

2.909

Examenonderdeel
Praktijkopdrachten CB
Leidinggeven CB
Totaal

6.185
3.435

24.487

51%

100%
69%

350

Inschrijvingen
788

Slagingspercentage
52%

768

51%

736

960

3.252

Inschrijvingen
330
332

662

56%

43%

222

Slagingspercentage
70%
70%
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
De samenstelling van het werknemersbestand in de particuliere beveiliging wordt in onderstaande
figuur weergegeven. 27% van het personeelsbestand is voltijd werkzaam, terwijl 15% werkt als
oproepmedewerker met een nuluren contract.
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) & toezichthouder in het publieke domein inventarisatie
Aan de leden is gevraagd: “Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2015 binnen de particuliere
beveiliging in totaal werkzaam in uw onderneming als Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) of als
Toezichthouder in het publieke domein? 4 leden hebben hun cijfers hieromtrent geleverd. Deze worden
hieronder indicatief vermeld:
SOORT FUNCTIONARIS

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA )
Toezichthouder in het publieke domein

AANTAL FUNTIONARISSEN

AANTAL FTE

555

353

321

256

In Nederland werken ongeveer 25.000 boa’s bij 1.100 verschillende instanties. Van gemeenten tot
inspectiediensten en organisaties, zoals de Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten (bron: Beboa.nl)
4.5 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage in de beveiligingsbranche vertoonde een dalende trend van 2003 tot en
met 2006. Hierna bleef het stabiel tussen 5,6% en 6,0% tot 2012. Na een kortstondige daling in 2013
(naar 4.6%) stijgt het verzuimpercentage weer: van 4,9% in 2014 naar 5,7% in 2015.
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De leden van de Nederlandse Veiligheidbranche rapporteren in 2015 een stijging van hun
verzuimpercentage. De stijging bedraagt 16% (van 4,9 naar 5,7). Dit percentage zit nu tussen het
verzuimpercentage van de overige veiligheidsorganisaties, zoals de defensie en de Brandweerkorpsen
(5,5 stabiel) en het verzuimpercentage binnen de Politie (de ingrijpende reorganisatie speelt hier een
belangrijke rol). Het algemene verzuimpercentage in Nederland bedraagt in 2015 3,7% (2014: 3,8%).
ZIEKTEVERZUIM IN 2015 VS 2014 (in %)

Organisatie

Nederlandse Veiligheidsbranche
Politie

Brandweer
Defensie

Totaal Nederland

2015

2014

% Groei/daling 20152014

7,0

5,7

23%

5,7
5,5
5,5

3,7

4,9
5,5
5,5

3,8

16%
=
=

-3%
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
4.6 Surveillanceauto’s
Het wagenpark van de particuliere beveiligingsbedrijven is als geheel in 2015 na een aantal jaar daling
gestabiliseerd op het niveau van 2014: 944 voertuigen.
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

5. Particuliere onderzoeksbureaus
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de beveiligingsbranche binnen het onderdeel particuliere
onderzoeksbureaus uiteengezet. 6 leden van de POB sectie van de Nederlandse Veiligheidsbranche
hebben de vragenlijst in 2016 volledig ingevuld versus 5 leden in 2015.
5.2 Omzet
Particulier onderzoek is dit jaar wederom gemeten. Particulier onderzoek beslaat een beperkt deel van
de beveiligingsbranche. Dit deel is in 2015 circa 24.0 miljoen euro (in 2014 25,2 miljoen euro). Dit
betekent dat de sector in 2015 is gedaald met ongeveer 4%. De bedrijven in de particuliere
onderzoeksbureaus geven in 2015 aan dat ze circa 4.600 onderzoeken hebben uitgevoerd, een daling
van 8% in vergelijking met 2014. Anders dan bij de marktschattingen ten aanzien van particuliere
beveiliging is op de in deze rapportage gepresenteerde cijfers ten aanzien van particulier onderzoek
geen extrapolatie toegepast. Het betreft hier dus de cijfers die zijn doorgegeven door de deelnemende
onderzoeksbureaus.
5.3 Werkgelegenheid
De verhouding tussen vaste en flexibele onderzoekers die op 31 december 2015 werkzaam zijn binnen
de onderzoeksbureaus blijft stabiel.
Naar schatting werken in deze sectie ongeveer 500 medewerkers (vaste en flexibele onderzoekers, het
ondersteunende personeel en management meegerekend). In 2014 waren dit er 550.
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
83% (85% in 2014) werkt middels een vast contract, terwijl 17% (15% in 2014) via een flexibel contract
werkt.

De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn binnen de onderzoeksbureaus is terug op
het niveau van 2013: 90% (2014: 86%) man en 10% (2014: 14%) vrouw.
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

De samenstelling van het werknemersbestand in de onderzoeksbureaus wordt in onderstaande figuur
weergegeven. Dit betekent dat 73% (65% in 2014, 75% in 2013) van het totale personeelsbestand
binnen de onderzoeksbureaus in voltijd werkt, en 15% (17% in 2014, 15% in 2013) van het
personeelsbestand met een deeltijdfactor tussen 0,75 en 0,99. Een deeltijdfactor tussen 0,25 en 0,75 is
van toepassing op 10% van de medewerkers binnen het particuliere onderzoek, terwijl het percentage
medewerkers die in de laagste deeltijdfactor categorie vallen (tussen 0,0 & 0,25) blijft al jaren stabiel op
2%.
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6. Evenementen- en horecabeveiliging
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de beveiligingsbranche binnen het onderdeel evenementenen horecabeveiliging uiteengezet. Omzet- en werkgelegenheidscijfers staan hierbij centraal. In 2016
hebben 16 evenementen- en horecabeveiliging organisaties meegedaan aan het Branchescan onderzoek
(in 2015 19; in 2014 12).
6.2 Omzet en omzetsamenstelling
De totale omzet uit evenementen- en horecabeveiliging bedraagt over het jaar 2015 in totaal circa €
50,52 miljoen euro (2014: 46,35; 2013: € 27.2 miljoen euro). Ongeveer 15% van deze omzet is geleverd
aan andere beveiligingsorganisaties. De omzet in 2015 is gestegen met 9% in vergelijking met 2014.
Deze stijging is het gevolg van de autonome omzetgroei van de evenementen- en horecabeveiliging
organisaties in 2015.
Het merendeel van de behaalde omzet komt voort uit de beveiliging rond muziekevenementen,
horecagelegenheden en -evenementen, en sportevenementen. Onderstaande figuur geeft de verdeling
weer.
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6.3 Werkgelegenheid
Op 31 december 2015 waren er binnen de aangesloten organisaties in totaal 7.500 werknemers actief
binnen de evenementen- en horecabeveiliging. Het overgrote deel daarvan (95%, ofwel 7.125) betreft
flexibele medewerkers (in 2014: 6.674; 2013: 6.130 medewerkers). Het aandeel vaste medewerkers
bedraagt 5%, ofwel 375 medewerkers (2014: 6%, 426 medewerkers).
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Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de evenementen- en horecabeveiliging
bedraagt in 2015 74% (in 2014: 70%) man en 26% (in 2014: 30%) vrouw. Dit betekent dat respectievelijk
5.550 mannen en 1.950 vrouwen in de betreffende sector werkzaam zijn.

Pagina 32
Conclusr Research B.V. | Tel +31(0)76-8005420 | Lage Mosten 1, 4822 NJ Breda | Postbus 38, 4840 AA Prinsenbeek
info@conclusr.nl | www.conclusr.nl | KvK Breda nr. 58776311 | BTW nr. NL8531.76.589.B01 | IBAN nr. NL72RABO0112902685

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
De samenstelling van het werknemersbestand in de evenementen- en horecabeveiliging wordt middels
de onderstaande figuur weergegeven. Liefst 95% (96% in 2014) van de werknemers werkt als
oproepmedewerker met een nul urencontract.
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7. Onderzoeksverantwoording
7.1 Onderzoeksmethode
Uit naam van De Nederlandse Veiligheidsbranche zijn 28 interviews afgenomen door Conclusr Research
met beveiligingsbedrijven die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De bedrijven die Conclusr
Research heeft ondervraagd binnen het domein van de particuliere beveiliging, representeert
gezamenlijk 85% 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, particuliere onderzoeksbureaus en
evenementen- en 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.
7.2 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 59 adressen van
haar leden ter beschikking gesteld aan Conclusr Research.
7.3 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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