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nrcadverteren.nl/familieberichten

Op een eenvoudige, snelle en zekere manier 
uw familiebericht samenstellen en plaatsen in NRC.

Co�l�o�f�o�n
Opgave�van�een�familiebericht
Een�familiebericht�kunt�u�opgeven�via
nrcadverteren.nl/familieberichten�of�een�e-mail
naar�familieberichten@nrc.nl

Afdeling�familieberichten
Bereikbaar�op�telefoonnummer:�020-7553052
(ma�t/m�vr�08.30�uur�-�17.00�uur)
of�via�e-mail:�familieberichten@nrc.nl

Sluitingstijden
Maandag�t/m�zaterdag�tot�uiterlijk�15.00�uur
op�de�dag�vóór�plaatsing.

Blijde�berichten
n�rca�d�ve�r�t�e�re�n�.�n�l�/�f�a�m�i�l�i�e�b�e�r�i�c�h�t�e�n

Een�familiebericht�in�het�weekend�doorgeven�voor�de�krant
van�maandag�is�mogelijk�via�nrcadverteren.nl/familieberichten
of�een�e-mail�naar�familieberichten@nrc.nl�tot�uiterlijk�15.00�uur
op�de�dag�vóór�plaatsing.

B�AS�I�C-�F�I�T
34,55�euro�/�+�1,9�%

Zwaar verlies door
sluiting clubs
Uitbater�van�fitnessclubs�Basic-Fit
heeft�vorig�jaar�door�gedwongen
sluitingen�tijdens�de�coronalock-
downs�meer�dan�125�miljoen�euro
verlies�geleden,�ondanks�diverse
coronasteunmaatregelen.�Een�jaar
eerder�boekte�het�bedrijf�nog�11
miljoen�euro�winst.�De�omzet�zakte
in�2020�met�bijna�27�procent�terug
tot�377�miljoen�euro.�(ANP)
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JDE�PEET
30,72�euro�/�-�2,7�%

Meer koffie thuis,
minder op de zaak
Koffie-�en�theebedrijf�JDE�Peet’s
(onder�meer�Douwe�Egberts)�heeft
in�coronajaar�2020�recordgroei�ge-
boekt�in�de�verkoop�aan�consu-
menten�thuis.�De�zakelijke�afzet�viel
juist�terug,�waardoor�de�omzet�per
saldo�ruim�4�procent�daalde,�tot
krap�6,7�miljard�euro.�De�winst
kwam�uit�op�367�miljoen�euro,�te-
genover�585�miljoen�in�2019.�(ANP)
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G�A�M�E�STO�P
239,90�dollar�/�+�23,3�%

Aandeel krijgt
opnieuw vleugels
Videospellenketen�GameStop�won
dinsdag�wederom�terrein�na�een
waardestijging�van�ruim�40�procent
op�maandag.�Die�dag�maakte�het
bedrijf,�dat�eerder�dit�jaar�omhoog
ging�dankzij�acties�van�forumleden
van�Reddit,�bekend�de�investeerder
Ryan�Cohen�te�hebben�aangetrok-
ken�om�de�overstap�naar�online-
winkelen�te�maken�(ANP)
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Zijn er straks we l
genoeg beveiligers
voor de festivals?

EVENEMENTEN

Tijdens de coronacrisis heeft de evenementenbeveiliging te maken gekregen
met een uitstroom aan personeel. Mogelijk zijn er te weinig beveiligers voor
alle festivals die vanaf de zomer gepland staan. „We gaan het met zijn allen
gewoon niet meer ingevuld krijgen.”

Door�onze�medewerker
Vincent�Sondermeijer

A�M�ST�E�R�DA�M�.� Festivals, carnaval,
kampioenschappen van PSV – ze ve n -
tien jaar lang was Jorn van Osch (42)
er altijd bij. Niet als feestvierder, maar
als beveiliger, voor hem een soort
hobby naast zijn reguliere baan als
v r a c ht w a ge n c h a u f fe u r.

Tot vanwege het coronavirus vorig
jaar alle grote evenementen stil kwa-
men te liggen. „Ik dacht: dit werk wil
ik niet missen”, zegt Van Osch. „Maar
ik heb een stukje rust gevonden. Ik lig
op tijd in bed, ga zondagochtend lek-
ker met de hond lopen.” Na corona zal
hij af en toe nog wel een leuk feestje
meepakken, maar elk weekend wer-
ken, zoals vroeger? Dat gaat hij niet
meer doen.

Zoals Van Osch zijn er meer. Door-
dat er tijdens de coronacrisis niets te
doen is, heeft de evenementenbevei-
liging met een uitstroom van perso-
neel te maken gekregen. Het gevolg,
zeggen directeuren van meerdere
grote beveiligingsbedrijven tegen
N RC , is dat er tekorten ontstaan die
problemen kunnen opleveren als la-
ter dit jaar de coronamaatregelen
worden opgeheven en Nederlanders
weer massaal willen feesten.

„Als organisatoren en gemeenten
zeggen: joepie, we gaan vanaf sep-
tember zeven grootschalige evene-
menten in een weekend organiseren –
dat kan niet”, zegt Ard van der Steur,
de voorzitter van de Nederlandse Vei-
ligheidsbranche en voormalig VVD-
minister van Veiligheid en Justitie. Bij
z o’n grote concentratie van evene-

menten is een scenario waarin som-
mige wegens een gebrek aan beveili-
gers niet door kunnen gaan, volgens
hem „zeer reëel”.

Ho t s p o t
Nederland snakt na een jaar in de co-
ronapauzestand naar vermaak. Wan-
neer de festivalweides weer open mo-
gen, is nog de vraag, maar duidelijk is
wel dat zodra het kan een golf van fes-
tivals en evenementen losbreekt.

Vooral september wordt een hot-
spot, schreef N RC vorige maand al.
Een greep uit de tientallen (uitge-
stelde) evenementen op de kalender
in die maand: Paaspop, Awakenings,
de Zwarte Cross, de Formule 1 in
Zandvoort, de Wereldhavendagen, de
Dam tot Damloop. Organisatoren en
toeleveranciers zeiden tegen N RC te

vrezen voor tekorten, bijvoorbeeld
van podiummaterialen, techniek, ho-
reca – en dus ook van beveiligers.

Die laatste groep kon de laatste ja-
ren de grote groei van het aantal eve-
nementen amper bijhouden. Norma-
liter telt Nederland volgens de Veilig-
heidsbranche zo’n 8.500 horeca- en
evenementenbeveiligers. Velen doen
het werk als bijbaan. Zulke parttimers
waren al niet makkelijk te krijgen,
zegt Taco Van Luyten. Hij is directeur
van Intelligent Security en verzorgt
met zijn bedrijf de beveiliging bij on-
der meer grote dancefestivals en de
Amstel Gold Race.

Misschien is het vak niet aantrek-
kelijk genoeg, denkt Van Luyten.
„Zien mensen het nog een beetje als
een hippe, leuke bijbaan? Of staan ze
eigenlijk liever zelf op dat festival?”
En degenen die interesse hebben,
moeten wel bereid zijn tijd en geld te
investeren. „Ze moeten eerst een op-
leiding doen en gescreend worden.
Pas drie of vier maanden later kunnen
ze aan het werk.”

Op piekmomenten kon Van Luyten
zijn bezetting soms lastig rond krij-
gen. Directeur Sander van der Walle
van W&R Beveiliging had daar ook
last van. „Voor corona liepen we al op
ons tandvlees”, zegt Van Luyten,
wiens bedrijf onder meer de kermis in
Best (tienduizenden bezoekers) be-
veiligt. „Maar voorheen vielen de
grote evenementen niet allemaal te-
gelijk, dus dan konden we als beveili-
gingsbedrijven nog bij elkaar perso-
neel inhuren.”

Massa-evenementen met tiendui-
zenden bezoekers zijn enorm com-
plexe klussen voor beveiligingsbe-
drijven. „Op het Intents-festival in
Oister wijk in 2019 kwam er net voor
de eindshow zwaar onweer aan, met
hevige rukwinden. Terwijl er tiendui-
zenden mensen stonden”, vertelt Van

Luyten. Zijn team begon samen met
de organisatie snel een evacuatie van
de kwetsbaarste plekken, zoals het
hoger gelegen vip-gedeelte. „U ite i n -
delijk is het allemaal goed gegaan.”

Om dat soort situaties aan te kun-
nen, moeten beveiligingsbedrijven
veel kennis en expertise in huis heb-
ben. Niet alleen bij het personeel op
de grond. Ook de deskundigen die be-
veiligingsoperaties plannen, moeten
ervaring opdoen, zegt Van Luyten.
„Ook al heeft zo iemand een passende
hbo- of wo-opleiding, je moet meters
maken. Je kunt niet na drie maanden
projectleider van een groot festival
zijn. Wij hebben jaren van investerin-
gen in onze mensen zitten.”

Vakkenv uller
Veel van die ervaren krachten hebben
de sector de afgelopen maanden ver-
laten. Bij Van Luyten was de uit-
stroom tussen de 30 en 40 procent.
Van der Walle zag een kwart van zijn
personeel vertrekken. Beide bedrij-
ven werken gewoonlijk tijdens het
festivalseizoen met bestanden van
honderden beveiligers. Zulke partti-
mers willen nu niet meer terug naar
hun oude, vermoeiende weekend-
ritme. Of ze namen een andere bij-
baan, als vakkenvuller bijvoorbeeld.

De bedrijven hebben ook een kern
van vast personeel, zowel beveiligers
als veiligheidskundigen op kantoor.
Zij maakten vaak de overstap naar de
politie, de marechaussee of het ge-
vangeniswezen. „We zeggen wel eens:
eigenlijk leiden we onze mensen op
voor politie en justitie. Ze hebben pre-
cies de juiste vaardigheden voor dat
we r k ”, zegt Van der Walle. Ook voor-
heen maakte zijn personeel die stap
soms, maar door corona gebeurt dat
vaker – bij de overheid is er baanzeker-
heid. „Die was er bij ons eerst ook.
Maar dit zag niemand aankomen.”

De omvang van het probleem valt
nog lastig in te schatten. Al was het
maar omdat over het evenementen-
seizoen nog veel onduidelijk is: wan-
neer mag het weer beginnen, hoe gaat
de overheid het garantiefonds inrich-
ten waarvan festivals gebruik kunnen
mij bij afgelasting wegens corona? De
exacte omvang van de uitstroom uit
de sector is ook niet bekend, zegt
branchevoorzitter Van der Steur.

De vraag is bovendien hoeveel
voormalige medewerkers weer terug
zullen keren. „Een deel zal probleem-
loos weer bij ons terugkomen, een an-
der deel niet”, zegt Willem Wester-
mann van de brancheorganisatie voor
evenementenorganisatoren VVEM.

Volgens directeur Marcel van
Zuuren van de Security Management
Group, onder meer actief bij grote
evenementen in Rotterdam en de F1
in Zandvoort, wordt pas laat duidelijk
hoe het ervoor staat. „We weten pas
op het moment dat we ze oproepen of
medewerkers echt kunnen. We bellen
ze regelmatig, en dan lijkt het alsof we
over de meerderheid kunnen be-
schikken. Maar mensen maken hun
eigen afwegingen.”

Dát er tekorten zullen zijn bij een
grote evenementen-boom na corona,
daar zijn partijen op alle niveaus het
wel over eens. „We hadden voorheen
de capaciteit niet, en nu zeker niet”,
zegt Van der Steur. De capaciteitspro-

blemen in de beveiliging zijn ook ter
tafel gekomen in overleg tussen de
veiligheidsbranche, de gemeenten en
de veiligheidsregio’s. Concrete resul-
taten heeft dat nog niet opgeleverd.

Bij concert- en festivalorganisator
Mojo is de kwestie „een van de groot-
ste punten in vergaderingen”, zegt
hoofd communicatie Marjanne Man-
ders. Mojo verwacht dat het de bevei-
liging bij zijn eigen festivals (Low-
lands, Pinkpop, Down the Rabbit
Hole) op orde krijgt, maar voorziet
een „behoorlijke uitdaging”. Som-
mige organisatoren vissen mogelijk
wel achter het net, zegt Manders. „He t
gaat erom wie er als eerste bij is.”

„We gaan het met zijn allen niet
meer ingevuld krijgen”, zegt Van der
Walle. „En dan ontstaat het volgende
probleem: er worden geen vergun-
ningen verleend. Want als ik zes eve-
nementen tegelijk heb, moet ik tegen
twee of drie nee zeggen. Die kunnen
dan geen beveiligingsbedrijf invullen
op hun vergunningsaanvraag.”

Van Zuuren denkt dat het uiteinde-
lijk goed komt als organisatoren reke-
ning houden met spreiding. Van der
Steur is het daarmee eens. „De orga-
nisatoren en de gemeenten moeten
samen bedenken hoe ze de weeken-
den die ze hebben maximaal kunnen
b e n u tte n .”

Uiteindelijk moeten organisatoren
ook realistisch zijn, vindt Wester-
mann van de VVEM. „Als er festivals
niet door kunnen gaan, is dat een
zwaktebod. Laten we kijken wat er
wel kan. Organisatoren moeten het
dit keer bescheidener aanpakken,
met vier podia in plaats van acht.
Geen drieduizend man voor het po-
dium maar tweeduizend. Dat we er
weer mogen staan, dat we elkaar weer
huilend in de armen mogen vallen,
dat moeten we deze zomer gewoon
re a l i s e re n .”

Dat we elkaar deze zomer
in de armen mogen vallen,
dat moeten we realiseren

Willem�Westermann
ve�i�l�i�g�h�e�i�d�s�s�e�c�t�o�r

Beveiliging�op�D�e�m�o�c�ra�t�i�e�f�e�s�t�i�va�l�in�Nijmegen.
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Beveiligers�fouilleren�bezoekers van�Pinkpop.
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