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Voorwoord

Een belangrijk jaar voor de SOEB, dat in 2014 is omgedoopt tot Sociaal Fonds Evenementen en 
horeca Beveiliging SFEB. Sociale partners, de vakbonden FNV Bondgenoten, de Unie en CNV 
Dienstenbond participeren samen met de werkgeversvereniging VBE (vanaf 2014 VBe NL) vanaf 
dit verslagjaar ook in het bestuur. Als dragers van de cao wordt daarmee vervolg gegeven aan de 
bestuurlijke invulling vanuit de cao-partijen. Formeel treden de bonden met twee bestuursleden 
pas toe in 2014, hetgeen te maken heeft met aanpassing van statuten en de daaropvolgende 
benoeming vanuit achterliggende organisaties. 

Een verslagjaar waarin het bestuur de inhoud centraal stelt. Het fonds is administratief op orde, de 
laatste juridische procedures over het verleden worden beslecht en er worden duidelijke stappen 
gezet om de kwaliteit van opleidingen en kwaliteitsondersteuning aan werkgevers en werknemers 
binnen de cao Evenementen en Horeca Beveiliging vorm en invulling te geven. 
 
In dit overzicht een korte terugblik en vooruitblik naar alweer het nieuwe jaar 2014 dat inmiddels 
halverwege is. Het fondsbestuur zit niet stil en werkt namens sociale partners op de achtergrond 
ambitieus door aan de haar opgedragen agenda waarvoor de kiem gelegd is in 2013.

Leon Vincken
Voorzitter
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Algemeen overzicht 2013

In dit verslagjaar kwam de SOEB bestuur driemaal bijeen, zijn er twee workshops georganiseerd 
voor werkgevers, een terugkomdag voor praktijkbegeleiders en docenten, een keurmerk 
bijeenkomst met stakeholders, twee meetings met SVPB en twee met SVH. Daarnaast faciliteerde 
SOEB het reguliere cao-overleg tussen partijen. De belangrijkste onderwerpen op een rij:

Jaarrekening 2013 en programmabegroting 2014
Bijdrage 2013
Wisseling administratieve ondersteuning
Participatie vakbonden
Vernieuwing statuten
Nieuwe huisstijl
Juridische afhandeling verleden
Doorontwikkeling lesmateriaal
Samenwerking Stichting Vakbekwaamheid Horeca, SVH
Planning opleiding MBO niveau 3
Planning ondersteuning Keurmerk Crowdmanagement
Ontwikkeling nieuw cursusboek Horecaportier
Planning workshops en terugkomdag praktijkbegeleiders
Copyright schending ESO Examenopdrachtenboek
Positie SVPB

Samenstelling bestuur
Leon Vincken, voorzitter [directeur VBE, namens VBE]
Loes Stellaard, penningmeester [directeur Triple F Security, namens VBE]

Toehoorders:
Ton Neijenhuijs en Yolanda Reus [namens FNV Bondgenoten]
Maarten Hoelscher [namens De Unie]
Aletta Bulsink [namens CNV Dienstenbond]
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Koers

SFEB heeft een duidelijke weg gekozen. De weg van ondersteuning van sociale partners bij de 
cao Evenementen en Horeca Beveiliging waaraan het fonds gekoppeld is met de koers gericht op 
kwaliteit van beveiligingsorganisaties en hun medewerkers. Opleiden staat daarin centraal naast 
bedrijfsvoering afgestemd op de huidige marktontwikkelingen en kwaliteitsvraagstukken. Cao-
partijen hebben daarvoor het initiatief genomen om een nieuw Keurmerk Crowdmanagement te 
ontwikkelen. SFEB faciliteert hierbij. Een eerste bijeenkomst met stakeholders was succesvol en 
tijdens de doorontwikkeling van het nieuwe keurmerk blijkt de aanpak verfrissend, afgestemd op 
de praktijkbehoefte en veelbelovend. Dat er nog een keurmerk in de sector bijkomt wordt niet 
gezien als een probleem maar als antwoord op een behoefte van bedrijven aangesloten bij het 
fonds. 

Opleiden als centraal punt wordt duidelijk met de keuze voor samenwerking met Stichting 
Vakbekwaamheid Horeca. Samen met SVH wordt het nieuwe cursusboek Horecaportier 
ontwikkeld. Met SVH wordt in 2013 verder onderzocht hoe beide partijen ook de eigen opleiding 
Event Security Officer modulair kunnen vormgeven met de opleiding tot Horecaportier. Het 
gezamenlijk opleidingsrendement wordt daardoor hoger. Een voordeel voor de branche, de 
organisaties en de beveiligers. In het verlengde wordt ook het initiatief genomen om een opleiding 
tot ESO-coördinator vorm te geven.
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Tijdens de workshops staan we vooral stil bij de ontwikkelingen op cao gebied en dan vooral het 
juist toepassen en administratief gescheiden verwerken van evenementen- en horecabeveiliging 
met reguliere beveiligingswerkzaamheden. Ook is er extra aandacht voor de diversiteit aan 
arbeidscontracten en voorovereenkomsten met het oog op de nieuwe wetgeving Flex en 
Zekerheid. 

Samenwerking 
Met de exameninstantie SVPB treft het bestuur zich in dit verslagjaar tweemaal. Beiden staan in 
het teken van de onderlinge samenwerking en de moeizame verhouding waar het gaat over 
betrokkenheid van SFEB en haar sociale partners bij exameneisen ESO, de ontwikkeling van het 
noodzakelijke lesmateriaal en erkenning leerbedrijven. Na het succes om schending van het 
copyright op ons eigen examen opdrachtenboek tegen te gaan, duurde het nog een half jaar om 
ook SVPB handhaving hiervan te laten toepassen. Alhoewel SVPB niets te maken had met het 
schenden van het copyright is dit volgens SFEB wel de instantie die tijdens examens kan toezien 
of het juiste examenmateriaal gebruikt wordt, in ieder geval materiaal dat niet het SFEB-copyright 
schendt.

Het bleef ook in 2013 een moeizame wederzijdse zoektocht 
om elkaar te vinden in toekomstige opleidingsontwikkelingen. 
Intussen heeft SFEB voor een meer pragmatische weg 
gekozen door intensievere samenwerking met SVH te 
realiseren. Met SVH wordt een intentieverklaring 
overeengekomen over exclusieve samenwerking. 

Relaties in 2013

- VBE: branchevereniging evenementen- en horeca beveiligingsorganisaties 

- FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond: werknemersvertegenwoordiging 

- MKB-Nederland: secretariaat SOEB 

- ABAD: administrateur SOEB 

- SVPB: exameninstantie ESO van ECABO 

- SVH: Stichting Vakbekwaamheid Horeca

- Thomas Vink: web design 

- Kernkamp Advocaten: juridische ondersteuning 
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Praktijkbegeleiders terugkomdag
Ook in 2013 organiseert de SOEB 
een druk bezochte terugkomdag 
voor praktijkbegeleiders en 
iedereen in het werkveld die met 
opleidingen te maken heeft. Syan 
Schaap van het kenniscentrum 
KCEV neemt de aanwezigen mee 
van het aanvragen van een 
vergunning voor het beveiligen van 
een evenement tot aan de 
uitvoering van de opdracht en 
welke kwaliteits- en vooral risico-
onderwerpen daarbij van belang 
zijn. Wat is de positie van de ESO 
beveiliger, wat is de rol van de praktijkbeveiliger? De evaluatie was positief en het organiseren van 
dit soort dagen wordt gezien als een goede kwaliteitsimpuls. 

2013 Financieel 
Het jaar 2013 heeft de SOEB financieel opnieuw een negatieve ontwikkeling doorgemaakt. Het 
resultaat over 2013 bedraagt € -28k  tegenover € -30k over 2012, een verbetering van het 
resultaat met € 2k. De baten namen af met € 8k: € 64k in 2013 t.o.v. € 72k in 2012. 

De afname van de baten over 2013 is voor het grootste deel het gevolg van een gewijzigd systeem 
m.b.t. de cao-bijdrage. Werd in het verleden een bijdrage geheven op basis van het aantal 
pashouders ultimo boekjaar per organisatie, over 2013 is een nieuwe wijze van heffing 
geïntroduceerd op basis van de loonsom die effectief aan evenementen- en 
horecabeveiligingsactiviteiten is verloond, een afname van € 12k. 

Ook bij de verkoop van het lesboek was een teruggang waarneembaar van € 5k. Door het winnen 
van een aantal procedures voor de rechtbank kon over 2013 eenmalig € 7k aan baten worden 
bijgeschreven. Het resultaat werd verder positief beïnvloed door minder uitgaven m.b.t. realisatie 
van de omzet: een afname van € 6k. Omdat de drukkosten van het praktijkboek al in 2012 waren 
genomen stonden daar in 2013 alleen maar baten tegenover van € 4k. Ook bleek aan het einde 
van het boekjaar de feitelijke voorraad veel hoger dan eerder was aangenomen, waardoor de 
mutatie voorraad lesboeken beperkt bleek.
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Naast de afname van de opbrengsten zien we een lichte daling van de kosten met € 2k.

De grootste post in de uitgaven vormt de advieskosten met € 19k. Dit zijn voornamelijk juridische 
adviezen geweest in 2 procedures. Één zaak ging over het copyright, de andere zaak tegen een 
voormalig administrateur m.b.t. de gevoerde administratie over een reeks van jaren.  

In 2013 is een start gemaakt met de educatie van de leden door het organiseren van een aantal 
workshops over uiteenlopende onderwerpen. Hieraan is € 2k uitgegeven. 

De conclusie is dat er nog altijd een stevig fundament aanwezig is voor het SFEB. Het balanstotaal 
voor 2013 bedroeg € 237k tegenover € 292k in 2012. Het eigen vermogen bedroeg € 201k. 
Teneinde de begroting 2014 niet verder onder druk te zetten hebben cao-partijen besloten om de 
verplichte bijdrage te verhogen zodat deze weer in lijn komt met de voormalige heffing op aantallen 
pashouders.

Halverwege 2013 is de financiële administratie ondergebracht bij ABAD. 

Ambities
De koers van 2013 wordt in 2014 voortgezet. Er ligt inmiddels een stevige programmabegroting, 
gekoppeld aan de nieuwe statutaire doelstellingen met acht programmalijnen. Van ondersteuning 
cao-partijen, nieuwe opzet ESO en coördinatiefunctie, samenwerking met SVH, workshops en 
bijeenkomsten met medewerkers tot het ontwikkelen van een nieuwe Keurmerk 
Crowdmanagement. Tegelijkertijd wordt de nieuwe website operationeel en de verkoop van 
lesmateriaal gestroomlijnd. Nieuwe statuten, duidelijke koers en partijen die zich breder oriënteren 
dan alleen evenementen en horecabeveiliging vragen ook om een aangepast beeldmerk. SFEB 
werkt voor sociale partners herkenbaar aan kwaliteit.
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