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centrale. Volgens de onderzoekers is het 
aantal particuliere beveiligingsbedrijven 
en aanbieders van beveiligingssyste-
men de afgelopen tien jaar verdubbeld. 
Ondanks de aanwas van veel eenmans-
bedrijven heeft de sector in de afgelo-
pen jaren aan werkgelegenheid verlo-
ren. Tussen 2010 en 2015 nam het aantal 
banen af van 35.800 naar 31.700. 
Volgens de onderzoekers van ABN 
AMRO leek de sector zich aanvankelijk 
snel te herstellen van de economische 
crisis. Tussen 2009 en 2012 werd beter 
gepresteerd dan de zakelijke dienstver-
lening als geheel, maar daarna profi-
teerde de sector in veel mindere mate 
van het economisch herstel. In 2016 
genereerde de zakelijke dienstverlening 
als geheel 20 procent meer omzet dan in 
2010. De beveiligingssector noteerde in 
2016 over dezelfde periode een omzet-
groei van 7 procent. Terwijl de zakelijke 
dienstverlening vorig jaar met 5,6 
procent groeide, daalde de omzet in de 
beveiligingsbranche met 0,6 procent. 
Voor 2017 verwacht ABN AMRO een 
omzetgroei van één procent.

Uitdagingen “Beide onderzoeken 
geven aan dat de particuliere bevei-
ligingsbranche voor verschillende 
uitdagingen staat”, zegt Laetitia Griffith, 
sinds 2011 voorzitter van de Nederland-
se Veiligheidsbranche. “De markt voor 
evenementen- en horecabeveiliging 
blijft groeien door vooral toename van 

het aantal evenementen. De groei komt 
mede door de aanhoudende terreur-
dreiging. Na verschillende aanslagen 
in Europa tijdens concerten zoals in de 
Manchester Arena en andere drukbe-
zochte evenementen zoals de Kerst-
markt in Berlijn worden extra maat-
regelen getroffen en meer beveiligers 
ingezet. Maar ook in onderwijs en zorg 
is een toenemende vraag naar particu-
liere beveiliging te zien. De sector heeft 
ook adequaat kunnen inspringen op de 
vluchtelingenstroom vanaf 2015. Hierbij 
heeft de branche aangetoond in korte 
tijd voldoende goed opgeleid personeel 
te kunnen leveren voor de beveiliging 
van tijdelijke en nieuwe opvanglocaties. 
De economisch mindere tijden zijn ach-
ter de rug en de markt is stabiel. Er zijn 
nieuwe kansen om op in te spelen, maar 
ook uiteenlopende ontwikkelingen die 
een impact hebben op de branche. Eén 
daarvan is het Nieuwe Werken. Bedrij-
ven hebben steeds vaker flexibele werk-
plekken en bieden werknemers de kans 
om thuis te werken. Hierdoor neemt 
het aantal benodigde vierkante meters 
aan kantooroppervlak af, waardoor ook 
minder behoefte is aan beveiligers.”

Inbesteding Een ontwikkeling met 
grotere gevolgen voor de particuliere 
beveiligingsbranche is de inbesteding 
van beveiligingsdiensten door de over-
heid. Bij inbesteding voert de overheid 
de opdracht zelf uit met een eigen dienst 

 N
a een periode van 
dalende omzet en 
werkgelegenheid 
heeft de particuliere 
beveiligingsbran-

che de stijgende lijn weer te pakken. 
Uit de Branchescan 2016, de jaarlijkse 
branchemonitor van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche, blijkt dat de omzet 
van particuliere beveiligingsbedrijven 
afgelopen jaar met 4,9 procent is geste-
gen ten opzichte van 2015 tot ongeveer 
1,4 miljard euro. Ook het aantal bevei-
ligers nam toe van bijna 28.000 in 2015 
tot bijna 30.000 afgelopen jaar. Deze 
groei werd vooral veroorzaakt door 
een toename in inhuur bij flexbureaus 
of andere beveiligingsbedrijven. De 
deelnemers aan het onderzoek verwach-
ten dat de groei de komende jaren zal 
afvlakken. Minder dan de helft van de 
bedrijven (47 procent) denkt dat hun 
omzet over 2017 zal toenemen, terwijl 
40 procent een stabilisatie van de omzet 
verwacht en 13 procent deze ziet dalen. 
De bedrijven verwachten minder dien-
sten aan te bieden of verlaagden hun 
tarieven om opdrachten te behouden of 
nieuwe opdrachten te verwerven.
Recent marktonderzoek door ABN 
AMRO schetst een soortgelijk beeld. In 
dit onderzoek werd niet alleen gekeken 
naar manbewaking, maar ook naar 
aanbieders van beveiligingssystemen 
zoals inbraakalarmsystemen die zijn 
gekoppeld met een particuliere alarm-

‘Beveiliging blijft altijd mens enwerk’
Videobewakingssystemen die dankzij Deep Learning en kunst-

matige intelligentie steeds beter situaties kunnen inschatten, 

bewakingsrobots die ’s nachts surveilleren in kantoorgebou-

wen en fabrieken en drones voor toezicht tijdens bijvoorbeeld 

evenementen. Nieuwe technologie die in een duizelingwek-

kend hoog tempo wordt ontwikkeld en het werk van de parti-

culiere beveiligingsbranche zal gaan beïnvloeden. Ontwikkelin-

gen die niet als dreiging moeten worden beschouwd, maar die 

de sector juist volop kansen zullen bieden. “Want beveiliging 

blijft uiteindelijk altijd mensenwerk”, stelt Laetitia Griffith, 

voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
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of organisatie. De aanbestedingsplicht 
geldt dan niet. Eind 2013 stemde de 
ministerraad in met het voorstel van 
minister Blok van Wonen en Rijksdienst, 
de huidige (demissionair) minister van 
Veiligheid en Justitie, voor een forse 
uitbreiding van het aantal vaste ar-
beidsplaatsen bij ministeries, diensten 
en bedrijven die voor het Rijk werken. 
Daarbij ging het vooral om banen in de 
beveiliging en de schoonmaak. Werk dat 
vroeger werd uitbesteed, wordt nu weer 
gedaan door rijksambtenaren. Een deel 
van de cipiers die hun baan verloren bij 
de Dienst Justitiële Inrichtingen werkt 
door het sluiten van gevangenissen nu 
in de beveiliging bij de Rijksoverheid.
Het Rijk besteedt beveiligingsdiensten 
via de Rijksbeveiligingsorganisatie 
(RBO) zowel in als uit. Hoewel meer dan 
de helft van de beveiligingstaken bij de e

Rijksoverheid is uitbesteed aan particu-
liere beveiligingsbedrijven, zijn de 
gevolgen voor de branche nog steeds 
ingrijpend. Laetitia Griffith: “In plaats 
van de markt zijn werk te laten doen, 
zorgt de overheid hier voor oneerlijke 
concurrentie. De particuliere beveili-
gingsbranche beschikt over dertig-
duizend professionals met bewezen 
vakbekwaamheid. Laat taken waar de 
markt sterk in is uitvoeren door de 
markt. Als particuliere beveiligingsbran-
che zullen we ons niet neerleggen bij de 
inbesteding van beveiligingsdiensten 
door de overheid, maar alles in het werk 
stellen om deze van tafel te krijgen. We 
hebben bijvoorbeeld gesprekken 
gevoerd met verschillende ministeries, 
VNO-NCW en politici en ook de informa-
teur is benaderd om aandacht te vragen 
voor de gevolgen van inbesteding bij de 

onderhandelingen voor het nieuwe 
kabinet.”

Dienstenpact Samen met bran-
cheorganisaties OSB (schoonmaak) en 
Veneca (bedrijfscatering) overhandigde 
de Nederlandse Veiligheidsbranche 
eind juni een whitepaper aan de Vaste 
Kamercommissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid met een oproep 
voor het afsluiten van een Dienstenpact 
voor de facilitaire dienstensectoren. 
De brancheorganisaties vragen hierin 
om ondersteuning bij het behoud van 
werkgelegenheid aan de basis van de 
arbeidsmarkt. Griffith: “Uit de branche-
scan 2016 blijkt dat de sector vergrijst, 
het aantal werknemers boven de 55 jaar 
neemt al enkele jaren toe. Hieruit blijkt 
dat de branche kansen biedt aan deze 
groep mensen, die het moeilijk heb-

‘Beveiliging blijft altijd mens enwerk’
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ben op de arbeidsmarkt maar wel over 
levenservaring beschikken die onmisbaar 
is om deëscalerend te kunnen optreden. 
Maar daarnaast is verjonging nodig. Er 
moet meer balans komen in personeels-
opbouw met expertise in techniek.”
Samen met de andere brancheorganisa-
ties onderschrijft de Nederlandse 
Veiligheidsbranche ook actief de Code 
Verantwoordelijk Marktgedrag, die sinds 
2011 bestaat. In de Code zijn afspraken 
gemaakt tussen werkgevers, werkne-
mers en opdrachtnemers om op een eerlijke manier om te 
gaan met de inkoop van facilitaire diensten. De Code is 
inmiddels door 1336 organisaties ondertekend. Deze verplich-
ten zich daarmee via zelfregulering bij aanbestedingen niet 
uitsluitend te kijken naar de laagste prijs. 

Meer blauw Voorafgaand aan de verkiezingen begin dit 
jaar pleitte Griffith onder meer voor de mogelijkheid om 
particuliere beveiligers breder in te zetten voor het uitvoeren 
van ondersteunende taken van de politie zoals opname van 
aangiften, het afnemen van vingerafdrukken en wijksurveil-
lance. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Veiligheids-
branche staan particuliere beveiligers klaar om deze taken op 
korte termijn te kunnen uitvoeren. “In verkiezingstijd hoor je 
vaak de roep om ‘meer blauw’ op straat. De politie heeft ech-
ter een beperkte capaciteit, niet op iedere straathoek kan een 
agent staan. Het potentieel dat de beveiligingsbranche heeft 
te bieden kan beter benut worden door de samenwerking met 
de politie verder uit te breiden. De branche wordt gezien als 
volwaardige ketenpartner en beveiligers voeren al allerlei ta-
ken uit, van handhavers en BOA’s in de publieke ruimte en het 

openbaar vervoer tot verkeersregelaars. De overheid is zich 
er van bewust dat er extra ogen en oren nodig zijn in onder 
meer wijken, winkelcentra en op scholen. Er is een goede in-
formatieuitwisseling tussen politie en particuliere beveiligers, 
men weet elkaar te vinden en te respecteren. Maar er zou nog 
vaker aan de sector gedacht kunnen worden bij veiligheids-
vraagstukken. En er zijn nog diverse praktische belemmerin-
gen in wet- en regelgeving die aangepakt kunnen worden. Zo 
is beveiligingswerk niet altijd te combineren met werken als 
BOA voor een gemeente. Een andere belemmering is dat bij 
een last minute vraag om extra beveiligers op basis van risi-
coanalyse bij bijvoorbeeld evenementen, beveiligingsbedrij-
ven aanlopen tegen wettelijke regels voor beveiligingspassen 
en uniformplicht bij inleen.”

Technologie Ook op het gebied van technologie kan de 
samenwerking tussen de particuliere beveiligingsbranche en 
publieke veiligheidsdiensten verder worden verstevigd. Zo 
zouden camera’s, sensoren en meldkamers van particuliere 
beveiligingsbedrijven vaker door publieke diensten kunnen 
worden benut. Begin dit jaar ging MARC-NET van start, een 
systeem dat de doormelding van alarmen moet verbeteren. 
Het systeem wordt gebruikt door particuliere alarmcentrales 
en zal op termijn worden uitgebreid met meldkamers van 
hulpdiensten, toezichtcentrales en beveiligingsbedrijven. Deze 
kunnen er voor zorgen dat alarmsignalen snel en beveiligd 
bij de juiste instanties terecht komen. Laetitia Griffith: “Als 
branche moeten we kijken naar de kansen die de ontwikke-
ling van nieuwe technologie biedt. Intelligente camerasyste-
men, robotisering en drones zullen het werk van beveiligers 
beïnvloeden, maar beveiliging blijft uiteindelijk mensenwerk. 
Camerabeelden en alarmmeldingen moeten worden opge-
volgd en drones moeten worden bestuurd, terwijl de beelden 
moeten worden uitgekeken en geanalyseerd. Beveiligingsbe-
drijven hoeven niet zelf over alle technologie te beschikken, 
maar zoeken samenwerking met andere partijen binnen zowel 
de overheid als de private sector. Het stimuleren van publiek-
private samenwerking zou dan ook hoog op de agenda moe-
ten staan van de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie 
om samen Nederland veiliger te maken.”
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