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Voorwoord 
 

In 2018 is het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) niet veel op de voorgrond getreden. De ingezette 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren krijgen meer vorm en inhoud maar vragen tegelijkertijd meer 

tijd dan was voorzien. We kunnen helaas nog niet van start met de opleiding Coördinator Beveiliging 

Evenementen Horeca. Het wachten is op de wijze van examineren. Intussen wordt hard gewerkt aan 

de integratie van de horeca-, evenementen en verkeersregelaarsopleiding. Het nieuwe landelijke 

zelfroosterprogramma wordt in gebruik genomen en verder uitgerold in de branche. Ook is hard 

gewerkt aan de uitrol en verdere voorbereiding voor verbreding van ons Kwaliteitslabel voor alle 

takken van sport die een bedrijf in het particuliere veiligheidsdomein uitvoert.  

Toch zijn we niet alleen achter de schermen aan het werk. Op verzoek van cao-partijen hebben we 

meegewerkt aan Digi-C. Oftewel, we hebben de cao-onderhandelingen naar het veld gebracht. Alle 

werknemers kregen de mogelijkheid om deel te nemen en hun invloed aan te wenden. Dat kon 

middels de voorbereidende panels, tijdens de enquête of daarna in het begeleidingspanel. Wat 

hebben we veel informatie opgehaald en kunnen gebruiken tijdens de opzet van de nieuwe cao 

Beveiliging en Verkeersregelaars. Een grote merci namens sociale partners en alle betrokken 

werknemers en werkgevers is op zijn plaats. Cao-onderhandelingen kenmerken zich vanaf 2018 door 

betrokkenheid en meedoen. Iedere stem daarbij telt en alle ideeën worden verwerkt. Geen dogma’s 

vanuit besturen maar de werkvloer bepaalt zelf wat nodig is. Een echte trendbreuk in onze sector. 

Financieel staat het fonds er goed voor. De reserves zijn goed om onze inspanningen en extra 

investeringen op te vangen. We kijken terug op een betrokken doorontwikkeling van onze ambities 

in 2018.  

Helaas krijgt het fonds ook te maken met een aantal juridische procedures door het naast elkaar 

bestaan van verschillende cao’s in de branche.  

In dit overzicht zoals in andere jaren een terug- en vooruitblik naar alweer het nieuwe jaar 2019 dat 

inmiddels een half historie is. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Leon Vincken 

Voorzitter 
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Algemeen overzicht 2018 
 
In dit verslagjaar kwam het SFCB-bestuur vier maal bijeen, is het Kwaliteitslabel uitgerold, kwam de 
opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca gereed, is een start gemaakt met onderzoek 
naar integratie van de basisopleiding Event Security Officer en Horecaportier, zijn de pilots 
zelfroosteren afgerond en is de nieuwe methode voor cao-onderhandelingen in gang gezet met de 
introductie van Digi-C. In dit verslagjaar sloten onze sociale partners, de Vereniging 
Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) en vakbond De Unie, een nieuwe cao Beveiliging en cao 
Verkeersregelaars.  
 
De belangrijkste onderwerpen alfabetisch op een rij: 
 

 Boekenverkoop via webshop Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) 

 Cao Beveiliging en cao Verkeersregelaars 2018-2019 akkoord  

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

 Jaarrekening 2018 en programmabegroting 2019 

 Onderzoek naar armoede in de branche en de bestrijding daarvan 

 Pilot en ontwikkeling zelfroosteren 

 Premiebijdrage 2018 op uitvraagbasis in de benchmark VBe NL 

 Uitrollen van het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca 

 Uitwerking opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca 

 Werknemers en werkgevers in dialoog brengen middels Digi-C 

 

Samenstelling bestuur  
 
Leon Vincken, voorzitter [directeur VBe NL, namens werkgevers], 
Mario Lander, penningmeester [secretaris De Unie],  
Loes Stellaard [directeur Triple-F Security, namens werkgevers] tot 28 juli 2018 waarna opgevolgd 
door Marijke Tuninga [HR manager, CTSN]. 
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Digi-C en cao 
 
Met de introductie van Digi-C is de manier van cao-onderhandelingen ingrijpend gewijzigd. De cao is 
door Digi-C naar de werkvloer gebracht. Alle werknemers die te maken hebben met de cao 
Beveiliging (of de cao Verkeersregelaars) zijn geraadpleegd en hebben hun stem en invloed kunnen 
inzetten. Cao-partijen hebben besloten dat ze voortaan dicht bij de werkvloer willen staan. De cao 
moet een instrument zijn dat hiermee beter aansluit bij wat werknemers en werkgevers nodig 
hebben op de werkvloer. Daarbij is ook gekozen om de cao toegankelijker te maken en meer digitaal 
te ontsluiten. Overbodige informatie komt op de aparte cao-site van het fonds en de cao-teksten 
zullen de komende jaren eenvoudiger en leesbaarder worden geformuleerd. In de versie van 2018-
2019 is hier al een start mee 
gemaakt door alle cao-artikelen in 
vragende zin te formuleren. 
Daarmee vindt iedereen sneller 
wat gezocht wordt. 
 
Lees hier meer over Digi-C, het 
onderzoek, de input van 
werknemers en de resultaten.  
 
  
 
 
 
De cao heeft voor het eerst een leerbudget geïntroduceerd en een cao-meldlijn voor vragen en 
onduidelijkheden waaronder klachten over het niet naleven van de cao. SFCB ondersteunt beide 
ontwikkelingen vanaf medio 2019 op haar site. Net zoals de ambitie van sociale partners om 
aandacht te geven aan de krapte op de arbeidsmarkt. 
 
 

Kwaliteitslabel 

 
In 2018 en 2019 hebben meer bedrijven zich aangemeld om het Kwaliteitslabel te behalen. Het is 

merkbaar een nieuw Kwaliteitsinstrument in de branche dat langzaam wordt geïntroduceerd aan 

opdrachtgevers, gemeenten en beveiligingsbedrijven. De reacties zijn zeer positief, een audit die 

wordt afgenomen door gecertificeerde auditeurs uit de beveiligingsbranche zonder winstoogmerk. 

Kwalitatieve controles, zowel op kantoor als in het werkveld. In 2018 hebben betrokken partijen 

aansluitend op de pilot enkele procedurele verbeteringen doorgevoerd en opgedane ervaringen 

verwerkt in de aanpak.  

De positieve reacties hebben ertoe geleidt om in 2018 de eerste gesprekken te voeren voor de 

uitbreiding van het Kwaliteitslabel, het label wordt dan verbreed van enkel de evenementen- en 

horecabeveiliging naar ook de reguliere beveiliging. Een allesomvattend Kwaliteitslabel dat alle 

werkzaamheden van een beveiligingsorganisatie toetst. Inmiddels zijn we in 2019 het Kwaliteitslabel 

aan het uitbreiden en wordt onder andere onderzocht hoe het Kwaliteitslabel behaald kan worden 

op holdingniveau. Het fonds heeft een ambassadeur benoemd met kennis van de branche en 

gemeentelijke invulling van kwaliteitseisen. Doel is de kennis en toegevoegde waarde van het 

Kwaliteitslabel voor de beveiligingsbranche breed onder de aandacht te brengen. 

 

https://www.vbe.biz/nieuws/akkoord-bereikt-over-nieuwe-cao-beveiliging/


6 
 

 

 

 

Met één Kwaliteitslabel voor het inhuren van een beveiligingsbedrijf 

ontstaat direct en overzichtelijk het benodigde kwaliteitsinzicht. 

De vakbekwaam integere ondernemer en beveiliger staan garant 

voor het behalen van het Kwaliteitslabel!   

 

 

Opleidingen 
 

Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (niveau 3) 

De opleiding CBEH staat klaar om te starten. Helaas heeft dit in 2018 nog niet kunnen plaatsvinden in 

verband met de keuze voor een landelijk examen. Begin 2019 is besloten om de opleiding te starten 

en daarbij een branche erkend diploma af te geven als de opleiding met succes wordt doorlopen. Er 

blijkt veel animo. In 2019 hopen we over dit succes te kunnen berichten.  

Kijk hier nog eens terug naar de promo over deze nieuwe 

opleiding.   

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 Security Officer en de 
opleiding Horecaportier. Zo stond al te lezen in ons jaarverslag 2017. De ambitie is inmiddels 
geconcretiseerd en onderzoek in 2018 heeft ons de weg geopend hoe deze nieuwe opleiding te 
initiëren. Dit is geen eenvoudige opdracht voor het fonds. Bestaande structuren worden gewijzigd en 
er wordt innovatief gekeken naar het gehele opleidingsveld in het veiligheidsdomein. Besloten is dat 
ook verkeersregelaars, bedrijfshulpverlening en VCA een plek hierbij verdienen. Bij succes is er een 
grote arbeidsmarktpotentie, inzetbaarheid en doorstroom van werknemers mogelijk. Om de lat nog 
wat hoger te leggen wordt hierbij ook gekeken naar uitstroommogelijkheden in de bestaande ROC-
opleidingen. De verwachting voor de oplevering van de nieuwe opleiding en het bijhorend 
lesmateriaal is nog niet duidelijk.  
 
 

Zelfroosteren 
 
In 2018 hebben twee pilotbedrijven gewerkt aan de bouw van het branchezelfroosterprogramma 
uitgevoerd door softwareleverancier Intus. Er is hard gewerkt om de softwarecoderingen goed te 
laten aansluiten op de cao Beveiliging. In 2019 gaan partijen verder om verdere verfijningen aan te 
brengen in de ontwikkelde softwarecode zodat het programma nog efficiënter draait. Het merendeel 
van de werknemers hebben middels Digi-C laten weten dat zij erg positief zijn over deze 
ontwikkeling. Beveiligers kunnen met zelfroosteren hun eigen rooster maken, rekening houden met 
privé- en werktijd wat de werknemerstevredenheid verhoogd. Ondanks de goede ontwikkelingen en 

https://www.youtube.com/watch?v=BAq4HyRQ1kc
https://www.youtube.com/watch?v=BAq4HyRQ1kc
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het harde werken heeft één bedrijf ervoor gekozen om de pilot te verlaten. Daarentegen hebben 
meerdere bedrijven hun interesse getoond in de zelfroostermethodiek en implementeren de 
software. Er wordt opgemerkt dat met de transitie naar de zelfroostermethodiek rekening gehouden 
moet worden met de hoeveelheid informatie, werking van het programma en benodigde trainingen. 
Daarbij moet ook voldoende aandacht gegeven worden aan de gewijzigde manier van plannen voor 
werknemers. Bedrijven die kiezen voor zelfroosteren investeren in werknemerstevredenheid, 
efficiëntere planning en een cultuurverandering waarbij de regie over de dagelijkse arbeid weer bij 
de werknemer ligt. Een ontwikkeling die nodig is met het huidige arbeidsmarkttekorten. 
 

Verkeersregelaars 
 
In 2017 werd de eerste cao voor Verkeersregelaars gepubliceerd. Ook in 2018 is de cao voor 
Verkeersregelaars gepubliceerd, een informatieve versie van de cao Beveiliging voor 
verkeersregelaars en haar werkgevers. Na meerdere gesprekken met ondernemers staat het voor 
sociale partners vast dat verkeersregelaars behoren tot het veiligheidsdomein. Niet alleen omdat zij 
het verkeer in veilige banen regelen, ook juist omdat de diverse beroepsgroepen onder de cao 
Beveiliging veel raakvlakken met elkaar hebben. Opdrachtgevers vragen steeds meer een combinatie 
van beveiligers en verkeersregelaars, dit leidt tot een grotere inzetbaarheid en een betere 
doorstroom in de arbeidsmarkt. Bovendien krijgen medewerkers meer integrale kennis over 
crowdmanagement- en verkeersstromen.  
De wereld van verkeersregelaars is in kaart gebracht. Er zijn door ondernemers doelen gesteld om op 
te pakken. Overleg met de politie en Rijkswaterstaat waren hier in 2019 een vervolg van. 
Steeds meer verkeersregelaars en ondernemers weten de cao voor Verkeersregelaars te vinden. Het 
fonds is trots om de belangen van deze beroepsgroep te vertegenwoordigen, op te nemen in het 
veiligheidsdomein en arbeidsvoorwaarden te bieden die de vakman op de weg verdiend en zijn of 
haar toekomst versterkt. 
 

Relaties in 2018 
 

- VBe NL: Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland: werkgeversvertegenwoordiging 

- De Unie: werknemersvertegenwoordiging 

- Kwint Accountants & Adviseurs: administrateur SFCB & secretariaat SFCB 

- Blue Side: webdesign 

- Kneepkens: IT 

- SVPB: exameninstantie ESO 

- SVH: Stichting Vakbekwaamheid Horeca, exameninstantie Horecaportier 

- ESI: Event Safety Institute 

- CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

- N’Lloyd: Auditor kwaliteitslabel 

- Intus: softwareontwikkelaar voor zelfroosteren 
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2018 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. 

 

Juridische procedures 
 

De beveiligingsbranche kent inmiddels meerdere cao’s naast de cao Beveiliging. Bij deze cao’s zijn 

ook weer andere sociaal fondsen betrokken. Overlap van verplichtstellingen, wie valt onder de cao 

en is verplicht die toe te passen, plaatst sociale partners voor de uitdaging om de eigen cao 

Beveiliging en het bijbehorende sociaal fonds SFCB veilig te stellen en te voorkomen dat andere cao’s 

of fondsen van toepassing zijn op werknemers en werkgevers aangesloten bij VBe NL. Sociale 

partners voeren daarom achter de schermen druk overleg om juridische procedures te voorkomen. 

Helaas blijkt een gang naar de rechter onontkoombaar in verband met de overlap van een ander 

sociaal fonds, het SFPB. Ook blijkt begin 2019 dat om een AVV van de cao Particuliere Beveiliging 

tegen te gaan, dan wel dispensatie hiervoor te verkrijgen, een procedure opgestart moet worden om 

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiertoe te verzoeken. De minister heeft in 2019 

de cao Beveiliging gedispenseerd van de cao PB, een goede ontwikkeling! 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Ambities 
 
Het fonds treedt in 2019 weer meer naar de voorgrond. Werknemers worden nadrukkelijker bij 
ontwikkelingen betrokken, zelfroosteren, Kwaliteitslabel en opleidingen worden doorontwikkeld en 
gaan ook daadwerkelijk van start. Spreken we in 2018 over ‘Achter de schermen’, doel van 2019 is 
focus ‘Voor de schermen’. 
 
 
 
 

 


