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Voorwoord 
 

In 2017 ontwikkelt het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) zich verder op de weg die in voorgaande 

jaren is ingezet. Het gepresenteerde nieuwe Kwaliteitslabel is goed ontvangen door de nationale 

politie en is bij de eerste gemeente in Nederland, Haarlem, ingebed in het regionaal 

veiligheidsbeleid. Steeds meer functionarissen zien intussen dit nieuwe Kwaliteitslabel als een 

integraal normendocument waarin de kracht van werknemers en werkgevers samenkomt. Waarin 

betrokkenen in de beveiliging, publiek en privaat, input leveren om kwaliteitsvereisten en wensen 

multidisciplinair te toetsen. Het fonds was dit jaar op meer terreinen actief. Veel aandacht ging uit 

naar de inrichting en pilots van de nieuwe zelfroostersoftware, de opleiding Coördinator Beveiliging 

Evenementen Horeca en de eerste stappen voor een niveau 2 opleiding waarbij de opleiding Event 

Security Officer en Horecaportier worden gebundeld. Beveiliging integraal, flexibel en aantrekkelijk 

maken, voor werkgevers en werknemers, dat is waar het in 2017 om draaide.  

De beveiliging stapt een nieuw hoofdstuk in. Het verschil tussen werkgever en werknemer maar ook 

werknemers met verschillende taakuitvoeringen wordt steeds kleiner. De werknemer krijgt hierdoor 

meer invloed en organisaties kunnen samen met hun werknemers en Ondernemingsraad afspraken 

maken op bedrijfsniveau. Er is een duidelijke vernieuwingsslag in gang gezet. Ik heb het hier over de 

geharmoniseerde cao Beveiliging die is afgesloten tussen VBe NL voor werkgevers en De Unie voor 

werknemers. Een ontwikkeling waar we met zijn allen trots op kunnen zijn, omdat het een 

verbetering biedt voor zowel werknemers als werkgevers. Eenvoud, flexibiliteit en geen overbodige 

regelgeving, naast een goede beloning, daar onderscheiden sociale partners zich mee. De gezette 

stappen betekenen ook inzetten op arbeidsvoorwaarden die het toenemende schaarste probleem op 

de arbeidsmarkt aankunnen. 

Niet alleen beveiligers, verkeersregelaars, brandwachten en eerstehulpverleners vallen onder het 

particuliere veiligheidsdomein, maar sinds 2017 ook de betaalde KNVB voetbal stewards. Er is 

behoefte aan gedeelde arbeidsvoorwaarden voor alle bijzondere en verscheidene beroepen in het 

veiligheidsdomein. Een wisseling van functie in dit domein moet mogelijk zijn met behoud van gelijke 

arbeidsvoorwaarden. 

Deze ontwikkelingen zijn stappen naar onze nieuwe toekomst. Waar ik echt naar uit zit te kijken zijn 

de volgende cao-besprekingen die in het najaar van 2018 starten. Werknemers en werkgevers 

worden dan voor het eerst, dankzij de ondersteuning van ons sociaal fonds, bij de volgende cao-

onderhandelingen meer betrokken met Digi-C. Een online enquête en panelgroep waar alle 

werknemers hun stem kunnen laten horen over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Hierbij 

gaat De Unie, als onze partner, bewust verder dan haar eigen leden en treden we in overleg met álle 

werknemers. Dat is echt een vernieuwing waar de veiligheidsbranche trots op mag zijn.  

In dit overzicht zoals in andere jaren een terug- en vooruitblik naar alweer het nieuwe jaar 2018 dat 

inmiddels driekwart historie is. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Leon Vincken 

Voorzitter 
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Algemeen overzicht 2017 

 
In dit verslagjaar kwam het SFCB-bestuur tweemaal bijeen, is het kwaliteitslabel overhandigd aan de 
hoofd operaties/plaatsvervangend politiechef bij de nationale politie, eenheid Zeeland-West 
Brabant, is er overlegd met stichting N’Lloyd als uitvoerder van de kwaliteitsregeling en waren er 
cao-onderhandelingen die hebben geleid tot de nieuwe geharmoniseerde cao Beveiliging 2017-2018.  
 
De belangrijkste onderwerpen alfabetisch op een rij: 
 

 Betaald KNVB voetbal stewards uitbreiden reikwijdte cao Beveiliging 

 Boekenverkoop via webshop Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) 

 Cao Beveiliging 2017-2018 akkoord en verwerking tot nieuwe cao 

 Digi-C onderzoek en betrokkenheid werknemers- en gevers bij de cao  

 Jaarrekening 2017 en programmabegroting 2018 

 Kwaliteitslabel subsidieregeling en pilots met uitreiking aan politie 

 Opleiding Beveiliger Evenementen Horeca onderzoek samengaan opleidingen 

 Opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca pilot 

 Premiebijdrage 2017 op uitvraagbasis in de benchmark VBe NL 

 Verkeersregelaarsbranche samenhang veiligheidsdomein 

 Zelfroosteren onderzoek opstarten 
 
 

Samenstelling bestuur  
 

Leon Vincken, voorzitter [directeur VBe NL, namens werkgevers], 
Abhilash Sewgobind, penningmeester [belangenbehartiger De Unie, namens werknemers], tot 12 
oktober 2017, opgevolgd door Mario Lander [secretaris De Unie],  
Aletta Bulsink tot 1 oktober [bestuurder CNV Vakmensen, namens werknemers], 
Loes Stellaard [directeur Triple F Security, namens werkgevers]. 
 
CNV Vakmensen besluit in september niet langer deel te nemen aan de cao Beveiliging, daarmee 
vervalt statutair de bestuurszetel van deze partij per 1 oktober, de datum van de nieuwe cao 
Beveiliging.  
 

 
 
 

 
 
 



5 
 

Cao Beveiliging 
 
De cao Beveiliging 2017-2018 is een geheel vernieuwde 
geharmoniseerde en gemoderniseerde set van collectieve 
arbeidsvoorwaarden. De verschillen tussen werknemers en 
werkgevers in de diverse onderdelen van 
crowdmanagement en beveiliging zijn kleiner geworden en 
arbeidsvoorwaarden zullen nu en in de nabije toekomst 
meer samengaan. De nieuwe cao kent daarom een nieuw 
omvangrijker Algemeen deel bestaande uit 39 artikelen dat 
van toepassing is voor alle werknemers en twee aanvullende 
delen waarvan deel-A met 6 artikelen van toepassing zijn op 
de crowdmanagement en deel-B met 22 artikelen op 
reguliere beveiliging. Overlap met bestaande wet- en 
regelgeving is geschrapt. De cao is meer afgestemd op de 
dagelijkse bedrijfsvoering met minder regeldruk en meer 
regie en ruimte voor werkgever en werknemer op de 
werkvloer.  
 
Sociale partners hebben dit jaar de functiegroep 
voetbalstewards betaald voetbal KNVB opgenomen. Voor 
het eerst in de geschiedenis heeft deze groep ook unieke 
arbeidsvoorwaarden die passen bij de werkzaamheden. 
 
De cao Beveiliging 2017-2018 is overeengekomen door VBe 
NL en De Unie. CNV Vakmensen is tijdens de cao-
besprekingen afgehaakt en verlaat de onderhandelingstafel en het SFCB-bestuur. 
 
De voornaamste wijzigingen zijn: 
- Een loonstijging van 4,5 tot 5 procent en verhoging van de eindejaarsuitkering; 
- Verhoging van reiskosten per kilometer naast verlaging van het totaal aantal kilometers; 
- Vereenvoudiging en harmonisering van arbeidstijden en gebruik van een zelfroostersysteem; 
- Wijziging in wachtdagen, verhoging van loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid en 
harmonisering van de overlijdensuitkering; 
- Vereenvoudiging van de regels en verhoging van de contractwisselgrens; 
- Geheel vernieuwd artikel voor hondengeleiders, inclusief vergoedingen; 
- Gelijke normen voor stagiaires crowd en regulier, naast beperking van de ESO stageduur; 
- Premie afdracht aan het sociaal fonds waaronder ook een bijdrage van uitzend- en payrollkrachten; 
- Meer afstemming op ondernemingsniveau door de Ondernemingsraad en werkgever; 
- Het gebruikmaken van werknemers- en gevers input middels Digi-C bij de volgende cao-
onderhandelingen. 
 
U kunt alle belangrijkste wijzigingen lezen in dit bericht of raadplegen in het principeakkoord dan wel 
de cao Beveiliging. 

 

 

http://www.sfcb.nl/cacao-beveiliging-2017-2018-aangemeld/
http://www.sfcb.nl/wordpress/wp-content/uploads/Principeakkoord-cao-Beveiliging-2017-2018.pdf
http://www.sfcb.nl/wordpress/wp-content/uploads/Cao-Beveiliging-2017-2018_.pdf
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Kwaliteitslabel 
 
Drie bedrijven hebben het Kwaliteitslabel behaald. Meerdere bedrijven hebben zich ingeschreven of 

zijn bezig met de uitloop van de pilot. 

Tijdens het symposium Safety Awareness in het 

Philips Stadion in Eindhoven op 10 maart 2017 is het 

Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca 

gepresenteerd. Leon Vincken, directeur van VBe NL 

en voorzitter van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging, 

heeft het document uitgereikt aan Jaco van Hoorn, 

hoofd operaties/plaatsvervangend politiechef bij de 

nationale politie, eenheid Zeeland-West Brabant. 

Van Hoorn toonde zich een groot voorstander van 

dit label. In zijn toespraak benadrukte hij het belang 

van de kwaliteit en de samenwerking tussen brancheorganisaties en politie. Leon Vincken zei in een 

reactie: “Ik heb vertrouwen om samen te werken met de politie. Die uitdaging neem ik graag aan.” 

Inmiddels is er niet alleen met de politie gesproken 

maar ook met het ministerie van Justitie en 

Veiligheid, de Arbeidsinspectie, burgemeesters en 

wethouders. Partijen zien het belang van een 

integraal normendocument steeds meer, de 

krachten uit verschillende disciplines kunnen 

hiermee worden gebundeld. De gemeente Haarlem 

heeft als eerste het Kwaliteitslabel opgenomen in 

haar regionale veiligheidsbeleid.  

Het SFCB streeft ernaar om het Kwaliteitslabel uit te 

breiden naar de reguliere beveiliging zodat één  

label gebruikt kan worden voor alle 

beveiligingsdomeinen. Sociale partners geven 

hiertoe opdracht in hun cao.  

Het SFCB subsidieert VBe NL-leden voor het 

Kwaliteitslabel met 50% voor de eerste twee jaar 

dat het Kwaliteitslabel bestaat.  
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Opleidingen 
 

Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (niveau 3) 

Op 13, 20 en 27 januari heeft het Event Safety Institute met bijna 20 cursisten een pilot gedraaid 

voor de opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca. De driedaagse pilot was erg nuttig 

en geslaagd, de deelnemers reageerden enthousiast. Op basis van de pilot en de reacties van 

deelnemers is de opleiding licht aangescherpt.  

De opleiding biedt de ervaren horeca- en 

evenementenbeveiliger extra bagage om goed voorbereid 

te zijn voor de functie als leidinggevende of coördinator. De 

opleiding geeft de kandidaat theoretische en praktische 

kennis mee die hij nodig heeft om zijn taakstelling op een 

effectieve en overtuigende manier te kunnen uitvoeren. De 

coördinator moet zich eenvoudig kunnen onderscheiden 

van een leidinggevende zonder specifieke opleiding door 

zijn brede oriëntatie op veiligheid, theoriekennis over bezoekersgedrag, kennis van de werkwijzen bij 

de overheid, de tools die hij kan toepassen en zijn kennis en vaardigheden op het gebied van 

management.  

Er een bijeenkomst geweest met SVH waarmee de eindtermen zijn opgesteld. Voor de 

examenvariant is er gekozen om een combinatie te maken tussen een portfolio en interview, ook wel 

rollenspel. Vanwege vertragingen bij diverse partijen kon het examen in 2017 nog niet afgerond 

worden. Verwacht wordt dat eind 2018 het examen gereed is.  

 

Beveiliger Evenementen Horeca (niveau 2) 

In navolging van de opleiding coördinator beveiliging Evenementen Horeca wenst het SFCB een 
opleiding te ontwikkelen op niveau 2. De inhoud van deze opleiding zal bestaan uit de opleiding 
Event Safety Officer en de opleiding Horecaportier. Het SFCB tracht de opleidingen te combineren 
omdat er meerdere signalen uit het veld zijn dat de afzonderlijke opleidingen veel op elkaar lijken. 
Het SFCB wenst met de integrale opleiding de inzetbaarheid en het werkgebied van personeel te 
vergroten om rekening te houden met de naar verwachting toekomstige arbeidsmarkttekorten. 
In 2017 heeft het Event Safety Institute toegezegd deze uitdaging aan te gaan. De ontwikkeling 
bestaat uit verschillende fasen, de eerste fase is het onderzoek naar het draagvlak van verschillende 
partijen, van werkgevers tot de politie. De resultaten worden in het najaar 2018 verwacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BAq4HyRQ1kc
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Zelfroosteren 
 
Zelfroosteren is nieuw in de beveiliging. De branche loopt hier nog ver achter bij andere branches. Ad 
hoc planning, veel wisselingen in diensten en projecten maken van zelfroosteren een grote uitdaging. 
Zelfroosteren, oftewel invloed op werktijden, is een voorwaarde om beveiligers een betere werk-
vrijetijd balans te bieden. Dit vergroot de dagelijkse kwaliteit van inzet, de gezondheid en natuurlijk 
de tevredenheid van werknemers. In het licht van grotere tekorten op de markt kan de branche niet 
achterblijven. Je rooster plannen, ruilen en communiceren via een IT systeem is een must in deze 
tijd. 
 
Het SFCB is na selectie met zelfroostersoftwareleverancier Intus afspraken overeengekomen over de 
invulling van twee pilots. Twee bedrijven van VBe NL voeren deze pilots uit om het zelfroosteren te 
ervaren en wat hiervoor noodzakelijk is in de branche. Gekozen is 
voor een systeem dat na afloop centraal door SFCB wordt gedeeld 
met beveiligingsbedrijven. Om te meten wat de verschillen zijn 
heeft het SFCB een nulmeting gehouden onder werknemers en 
roosteraars. Na de pilots zal er nogmaals een meting worden 
gehouden om te controleren of de inzet van de 
zelfroostersoftware voldoet aan de gestelde verwachtingen. De 
Unie is net zoals VBe NL groot voorstander van zelfroosteren. 
Partijen zijn met de cao Beveiliging 2017-2018 aanvullende 
afspraken overeengekomen voor bedrijven die gebruikmaken van 
een zelfroostersysteem. Met zelfroosteren krijgen werknemers meer 
invloed op hun eigen rooster waardoor zij een betere balans 
kunnen houden tussen werk en privé. In 2017 zijn de 
pilotbedrijven begonnen om samen met Intus de cao Beveiliging in 
de software te implementeren en te testen. Deze testen blijven 
doorgaan in 2018 en de zelfroostermogelijk zal in 2018 worden toegepast.  
 

Relaties in 2017 
 

- VBe NL: Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland: werkgeversvertegenwoordiging 

- De Unie, CNV Vakmensen: werknemersvertegenwoordiging 

- Kwint Accountants & Adviseurs: administrateur SFCB & secretariaat SFCB 

- Thomas Vink: webdesign 

- SVPB: exameninstantie ESO 

- SVH: Stichting Vakbekwaamheid Horeca, exameninstantie Horeca portier 

- ESI: Event Safety Institute 

- CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

- N’Lloyd: Auditor kwaliteitslabel 

- Intus: softwareontwikkelaar voor zelfroosteren 

 



9 
 

2017 Financieel  
 

In het jaar 2017 heeft het SFCB financieel een positieve ontwikkeling in verhouding met 2016. Het 

resultaat over 2017 staat met € 49.000 positief tegenover een licht negatief resultaat in 2016, een 

stijging van het resultaat van € 49.000. De baten namen toe met € 26.000: € 156.000 in 2017 t.o.v.  

€ 120.000 in 2016. 

De bedrijfskosten in 2017 zijn € 91.000 tegenover € 89.000 in 2016 en zijn dus met € 2.000 

toegenomen. De kostprijs van de omzet in 2016 is € 10.000 tegenover € 32.000 in 2016 en daardoor 

met € 22.000 afgenomen. Binnen de bedrijfskosten groeien de algemene kosten van € 19.000 in 

2016 met € 6.000 naar € 25.000 in 2017. 

De verkoop van lesmateriaal is gestegen naar € 19.000. Educatie, communicatie en vergaderkosten 

stijgen met € 3.000.  

De conclusie is het SFCB blijft investeren en zich verder ontwikkelt. Het balanstotaal voor 2017 

bedraagt € 294.000 tegenover € 233.000 in 2016. Het eigen vermogen groeit naar € 258.000 

tegenover € 208.000 in 2016. 

De accountantsopdracht is in handen van Kwint Accountants & Adviseurs B.V. Op 22 juni 2018 wordt 

aan het bestuur in de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening vermeld dat de cijfers aansluiten 

op de financiële administratie en het beeld overeenkomt met hun kennis van Stichting Fonds Cao 

Beveiliging. 

Ambities 
 
Dit jaar hebben we de gezette stappen uit 2016 opgevolgd. De cao Beveiliging is compleet vernieuwd 
en geharmoniseerd, het Kwaliteitslabel is krachtig op de kaart gezet, de Coördinator Beveiliging 
Evenementen Horeca is ontwikkeld, er is een opstart gemaakt met de opleiding Beveiliger 
Evenementen Horeca en het zelfroostersysteem heeft haar eerste vormen aangenomen. In 2018 
worden reeds stappen gezet naar de uitbreiding van het kwaliteitslabel, de opleidingen en het 
examen, zullen werknemers en werkgevers meer betrokken worden bij de cao-onderhandelingen 
met Digi-C en draaien de pilotbedrijven volop met het nieuwe roosterprogramma. Tot slot zullen nog 
acties volgen uit het onderzoek naar de verkeersregelaarsbranche. 
 
 
 
 
 

 


