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Voorwoord

In 2015 zetten we definitief de volgende stap in navolging van de cao Beveiliging. Voor de derde 

maal in ons bestaan wordt de naam aangepast zodat deze aansluit bij de cao en de bredere 
activiteiten waarvoor het fonds inmiddels staat. Het jasje van de evenementen- en 

horecabeveiliging wordt te krap nu er ook vanuit de reguliere beveiliging bijgedragen wordt aan 
sociaal beleidsontwikkeling in onze branche. Dit vloeit voort uit afspraken van sociale partners die 

samen de cao Beveiliging dragen. Herkenbaarheid blijft belangrijk, we wisselen daarom net als 
vorige keer slechts één letter. Het fonds heet vanaf einde verslagjaar Sociaal Fonds Cao 

Beveiliging. Van SOEB via SFEB naar SFCB.

In dit verslagjaar zijn we vanzelfsprekend nog volop in beeld voor activiteiten voor de evenementen 
en horeca. We zetten de agenda van de afgelopen jaren door. Een nieuwe update van ons Event 

Security Officer studieboek verschijnt, het keurmerk wordt omgedoopt naar een kwaliteitslabel en 
gaat in uitvoering en de leergang MBO3 voor coördinerende functies draait de eerste pilot. 

Tegelijkertijd zijn sociale partners in overleg over harmonisatie van de cao Beveiliging deel-A en 
deel-B. Deze gesprekken zijn nog volop aan de gang aan het eind van het verslagjaar. Gelijke 

arbeidsvoorwaarden voor alle beveiligers is het streven, zover passend binnen een level playing 
field in de sector. Daarbij kijken sociale partners welke cao-afspraken het beste aansluiten bij de 

dagelijkse bedrijfsvoering van de aangesloten bedrijven en of er wel redenen zijn om verschillen 
tussen evenementen en regulier te handhaven. Het sociaal fonds weet hierin als bruggenbouwer 

te zoeken naar wat elkaar voor de toekomst bindt. Daarmee zijn ook de eerste stappen voor 
sociaal beleid ondersteuning in de reguliere beveiliging in gang gezet.  

 
In dit overzicht zoals in andere jaren een terug- en vooruitblik naar alweer het nieuwe jaar 2016 dat 

inmiddels over de helft is.

Leon Vincken
Voorzitter
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Algemeen overzicht 2015

In dit verslagjaar kwam het SFCB-bestuur viermaal bijeen, is er een workshop geweest voor 

werkgevers, een terugkomdag voor praktijkbegeleiders, docenten en coördinatoren, meetings met 
SVH, het praktijkveld en een keurmerk bijeenkomst met de stichting N’Lloyd die het nieuwe 

kwaliteitslabel gaat uitvoeren en een aantal cao harmonisatie overleggen.

De cao Beveiliging is in dit verslagjaar niet aangepast, deze kent een looptijd tot 1 oktober 2016.

De belangrijkste onderwerpen alfabetisch op een rij:

Administratieve ondersteuning van MKB naar AWVN
Bijdrage 2015 op basis loonstaten 

Boekenverkoop via webshop SVH
Cao Beveiliging - uitbreiding werkzaamheden SFCB 

CNV treedt toe tot het bestuur
ESO: uitgifte vierde druk lesboek 

Jaarrekening 2015 en programmabegroting 2016
Kwint Accountants & Advies nieuwe administrateur

Lesmateriaal doorontwikkelen - toekomst ESO
Project ESI: opleiding MBO niveau 3 pilot

Project CCV - N’Lloyd: Kwaliteitslabel 
Crowdmanagement

Project SVH: doorontwikkeling lesmateriaal
Statuten: naamswijziging en nieuwe huisstijl

VBe NL: groei aantal leden 
Website update

Workshop en terugkomdag praktijkbegeleiders

Samenstelling bestuur

Leon Vincken, voorzitter [directeur VBe NL, namens werkgevers]

Maarten Hoelscher, penningmeester [senior belangenbehartiger De Unie, namens werknemers], 
vanaf 25 september Abhilash Sewgobind [belangenbehartiger collectief]

Aletta Bulsink vanaf 15 januari [bestuurder CNV Dienstenbond, namens werknemers] 
Loes Stellaard [directeur Triple F Security, namens werkgevers]
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FNV maakt niet langer deel uit van het bestuur of als toehoorder maar schuift wel aan om mee te 

onderhandelen over de harmonisatie van de cao Beveiliging deel-A en deel-B in de persoon van 
Tanja Schrijver. 

In 2016 fuseert CNV Dienstenbond met CNV Vakmensen.
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Kwaliteitslabel in uitvoering 

Het activiteitenplan 2015 was een voortzetting van het plan uit 2014 onder de titel “Doorgroei naar 

sectorbrede kwaliteit”. De koers is gericht op verbreding en aanwezigheid in de branche als 
arbeidsmarkt-, opleidings-, en cao-ondersteuningsfonds behorende bij de cao Beveiliging. Een cao 

die inmiddels is uitgegroeid tot een brede cao voor alle beveiligingswerkzaamheden. De focus blijft 
in 2015 nog sterk gericht op de evenementen- en horecabeveiliging. Voor het eerst dit jaar dragen 

ook de reguliere bedrijven een bijdrage af zoals vastgesteld in de cao. 

SVH
In dit verslagjaar is de samenwerking met Stichting Vakbekwaamheid Horeca volop gericht op het 

onderzoeken naar de basis voor de nieuwe geïntegreerde functie ESO-Horeca portier wat geen 
gemakkelijke opgave blijkt. Waar raken de functies elkaar, wat is de arbeidsmarktrelevantie, hoe 

past deze functie in het geheel van bestaande functies? Antwoorden die met het veld worden 
verkend en doorgesproken. Tegelijkertijd richt SVH zich als examenverantwoordelijke voor de 

Horeca portier op de examinering van de MBO3 functie. 

MBO 3
Veel bedrijven hebben een grote behoefte aan goed opgeleide coördinatoren. Het Event Safety 

Institute voert voor het fonds deze opdracht uit en ontwikkelt met een aantal veldexperts de nieuwe 
opleiding. In het najaar van 2015 vindt de eerste pilot try-out plaats. Bij inschrijving was er een 

grote belangstelling en velen moesten teleurgesteld worden. De try-out resultaten stemden zeer 
hoopvol en de opleiding is verder uitgeschreven en wordt begin 2016 klaargemaakt voor 

examinering en uitrol van het opleidingsprogramma. Met deze opleiding is het voor werkgevers 
mogelijk om werkgevers door op te leiden op MBO3 niveau waarbij direct aansluiting is op het 

diploma Horeca portier en Event Security Officer. De nieuwe coördinatoren zijn daarmee breed 
inzetbaar. 
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Kwaliteitslabel

Met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV, is in de voorbije periode hard 
gewerkt aan het keurmerk zoals vastgelegd in de cao Beveiliging. De uitwerking laat intussen zien 

dat het meer dan een keurmerktraject blijkt te zijn. Eerder is er sprake van een kwaliteitsslag die 
gemaakt wordt met permanente educatie op de achtergrond. Daarom besluit het bestuur om met 

de stichting N’Lloyd de pilotfase in te richten die begin 2014 met vier pilots succesvol van start 
gaat. De norm is gedefinieerd aan de tekentafel in overleg met het veld, maar hoe pakt dat nu uit? 

Meten we de kwaliteit die we willen meten van de inzet van beveiliging in de dagelijkse praktijk? 
Komen we los van de ‘afvink-lijstjes’ en schijn ‘keurmerk-veiligheid’ die in meerdere branches 

steeds weer achterhaald wordt. De pilots moeten hierop antwoord geven. De deelnemende 
bedrijven zijn kritisch. Het bestuur is ervan overtuigd dat we de juiste richting te pakken hebben en 

in 2016 voor de hele sector een verschil zullen maken. Werknemer en werkgever zullen in de 
praktijk samen aantonen dat een bedrijf het kwaliteitslabel verdient. SFCB wordt de eigenaar van 

het label. Leden van VBe NL en kaderleden van de vakbonden dragen in de toekomst de 
meerwaarde uit naar de sector. Vergunningverleners, contractpartners zullen het Kwaliteitslabel 

Beveiliging Evenementen Horeca herkennen als een garantie voor betrouwbaarheid, integriteit, 
veiligheid en als meest belangrijkste: een bedrijf dat onafhankelijk getoetst door sociale partners 

op basis van het oordeel van werknemers en werkgevers. Een bedrijf dat ook steeds verder groeit 
in zijn leercurve naar optimale professionaliteit en succesvolle bedrijfsvoering waar beveiligers 

graag willen werken. 

Cao Beveiliging
In 2014 is de cao Beveiliging overeengekomen met een looptijd van 

twee jaar. In dit jaar buigen sociale partners zich over de 
protocolafspraken waaronder de invoering van het kwaliteitslabel, de 

opleidingen en de harmonisatie tussen reguliere beveiliging en 
crowdmanagement. De cao krijgt nu ook een plaats voor 

kantoorpersoneel en verkeersregelaars, brandwachten en 
bedrijfshulpverlening. Daarmee groeit deze cao verder naar een 

allesomvattende veiligheidscao in het private domein. Sociale partners 
komen geregeld bijeen om de noodzakelijke stappen te bespreken en 

nieuwe cao-concepten uit te werken die bij de volgende cao 
vastgesteld worden.  

Workshop 

Tijdens de workshop staan we net als in 2014 stil bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe 
wetgeving rondom flexibele arbeid. De evenementenbeveiliging kent een hoge mate van het 
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werken met voorovereenkomsten en oproepkrachten. Daarnaast wordt in de branche met veel 

tijdelijke arbeidsovereenkomsten gewerkt. Ook het werken met ZZP’ers vraagt aandacht, nu ook 
de inzet hiervan onder nieuwe wetgeving is komen te vallen. De bedrijfsvoering zoals die 

gebruikelijk was zal een vernieuwing doormaken die niet door alle bedrijven en werknemers 
toegejuicht wordt. SFCB bekijkt in dit kader dit verslag jaar ook de mogelijkheden van mobiliteit 

binnen de branche en het inzetten van een mobiliteitscentrum. 

Relaties in 2015

- VBe NL: Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland 

- De Unie, CNV Dienstenbond, FNV: werknemersvertegenwoordiging 

- MKB-Nederland / AWVN: secretariaat SFCB 

- ABAD en Kwint Accountants & Adviseurs: administrateur SFCB 

- Jester: accountantskantoor

- Thomas Vink: web design 

- SVPB: exameninstantie ESO

- SVH: Stichting Vakbekwaamheid Horeca, exameninstantie Horeca portier

- ESI: Event Safety Institute

- CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

- N’Lloyd: Auditor kwaliteitslabel

Praktijkbegeleiders terugkomdag
In 2015 organiseert SFCB de terugkomdag rondom het 
thema Bijzondere Wetten. Met Bureau Horeca 

Bijzondere Wetten worden de deelnemers interactief 
meegenomen in wet- en regelgeving. Maar vooral ook 

de vele vragen die leven komen aan bod en worden 
onderling met elkaar besproken. Vergunningen, 

inrichting locaties tot aan de Warenwet komen hierbij 
aan bod. De dag is weer een succesvol treffen voor 

praktijkbegeleiders en opleiders. SFCB slaagt er weer 
in om kennis te delen met deze bijzondere groep.
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2015 Financieel 
In het jaar 2015 heeft de SFCB financieel de reeks negatieve ontwikkelingen weten om te buigen 

naar een positief bedrag, mede veroorzaakt door de bijdrage vanuit de reguliere beveiliging. Het 
resultaat over 2015 bedraagt € 28.000  tegenover € -19.000 over 2014, een verbetering van het 

resultaat met € 47.000. De baten namen toe met € 38.000: € 117.000 in 2015 t.o.v. € 79.000 in 
2014. 

De bedrijfskosten in 2015 zijn met € 70.000 tegenover € 67.000 in 2014 nagenoeg gelijk. De 
kostprijs van de omzet met € 20.000 daarentegen is € 10.000 lager dan in 2014. Binnen de 

bedrijfskosten blijven ook de algemene kosten in 2015 met € 16.000 nagenoeg gelijk met 2014   
(€ 17.000). 

De verkoop van lesmateriaal kent een stijging van € 8.000. Educatie, communicatie en 
vergaderkosten kennen eveneens een stijging in 2015 van € 4.000. De rentebaten nemen af met 

€ 1.000.

De conclusie is dat er een stevig fundament aanwezig is voor het SFCB. Het balanstotaal voor 

2015 bedroeg € 218.000 tegenover € 204.000 in 2014. Het eigen vermogen bedroeg € 209.000. 
Teneinde de fondsbegroting niet verder onder druk te zetten hebben cao-partijen een besluit 

genomen om indien zij dit noodzakelijk vinden de verplichte bijdrage te verhogen om zo de 
begroting weer in lijn te brengen met de voormalige heffing op aantallen pashouders. Dit besluit is 

in 2014 en ook in 2015 niet geëffectueerd door cao-partijen. Het bestuur heeft een minimum 
vermogensgrens vastgesteld en blikt tevreden terug op de ontwikkelingen maar stelt ook vast dat 

vermogensgroei geen doel van het fonds is. 

De accountantsopdracht is in handen van Kwint Accountants & Adviseurs B.V., dat bij 

overname van de administratie per 1 januari 2016 de financiële administratie en de door het 
bestuur opgestelde jaarrekening 2015 aan een cijfermatige toets heeft onderworpen. Op 4 

augustus 2016 wordt aan het bestuur in het rapport van feitelijke bevindingen vermeld dat de 
cijfers aansluiten op de financiële administratie en onderliggende geaccordeerde bescheiden 

en dat het beeld overeenkomt met hun kennis van Stichting Fonds Cao Beveiliging.

Ambities
De koers van voorgaande jaren wordt voortgezet. Er ligt inmiddels een stevige 
programmabegroting, gekoppeld aan de statutaire doelstellingen met acht programmalijnen, 

passend bij de vermogenspositie van het fonds. Deze lijnen lopen langs ondersteuning cao-
partijen, nieuwe opzet ESO en coördinatiefunctie, samenwerking met SVH, workshops en 

bijeenkomsten met medewerkers tot het ontwikkelen van een nieuwe Kwaliteitslabel Beveiliging 
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Evenementen Horeca. Deze zinnen treft u bijna gelijkwaardig ook aan in de voorgaande twee 

verslagjaren. We werken dan ook aan een meerjarige agenda gekoppeld aan de cao Beveiliging. 
De accenten voor de komende periode zullen vooral waarneembaar zijn in het opleveren van 

nieuwe producten en de uitbreiding naar andere takken van sport in de crowdmanagement en 
beveiliging, zoals bijvoorbeeld de verkeersregelaars of onderzoeken naar ontwikkelingen in de 

reiskosten en het individueel roosteren. Het nieuwe kwaliteitslabel zal daarnaast een flinke impuls 
krijgen. Als verantwoordelijke instantie voor het uitgeven en bewaken van de normen van dit label 

vergt dit extra inspanning. SFCB werkt hiermee ook in 2016 namens en voor sociale partners 
herkenbaar aan kwaliteit en professionalisering van de beveiliging in Nederland.
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