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Voorwoord

In 2014 laat het Sociaal Fonds Evenementen en horeca Beveiliging, SFEB, duidelijk zien waar het 
voor staat. De ambities van sociale partners aan vakbondszijde met FNV Bondgenoten, de Unie, 
CNV Dienstenbond en aan werkgeverszijde de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, 
VBe NL, reiken ver. In samenhang met de ontwikkelingen bij de cao Beveiliging wordt ingezet op 
nieuwe opleidingen en het uitvoeren van de gemaakte afspraken voor een eigen branche 
Keurmerk Crowdmanagement. Een Keurmerk dat gedragen wordt door werkgevers en 
werknemers in het veld dat in de zomer van 2015 zijn eerste testfase daadwerkelijk in zal gaan. 

Statuten, naam en logo zijn intussen ook aangepast. Het fonds staat en is herkenbaar voor de 
buitenwereld. Er is een professionaliseringsslag gemaakt. De website is vernieuwd en 
bestelprocedures zijn bij het schrijven van dit jaarverslag sterk vereenvoudigd door samenwerking 
met Stichting Vakbekwaamheid Horeca, waar al langer het studiemateriaal voor de studie 
Horecaportier te verkrijgen is. 

Ook aangesloten leden van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, de 
werkgeversvertegenwoordiging, kregen gelijk te maken met de professionaliseringsslag. Niet meer 
de vrije opgave van het aantal pashouders maar aanleveren van de verzamelloonstaten om de 
juiste premieafdracht te kunnen berekenen. Werknemers dragen hieraan 20% bij.  

Niet alleen ambities en professionalisering van het fonds, ook de werkingssfeer is uitgebreid naar 
de reguliere beveiliging. De cao Beveiliging kent sinds april 2014 een deel-A en een deel-B. Beiden 
kennen een premieafdracht en een SFEB doelstelling. Dat houdt voor de komende jaren in dat het 
accent van evenementen- en horeca-opleidingen verlegd gaat worden naar alle takken van sport. 
In 2014 is dat nog niet echt aan de orde maar de ambitie staat en zal ook verwacht worden door 
werkgevers en werknemers die beiden het fonds financieel steunen. 
 
In dit overzicht zoals in andere jaren een terug- en vooruitblik naar alweer het nieuwe jaar 2015 dat 
inmiddels over de helft is.

Leon Vincken
Voorzitter
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Algemeen overzicht 2014

In dit verslagjaar kwam het SFEB-bestuur tweemaal bijeen, is er een workshop geweest voor 
werkgevers, een terugkomdag voor praktijkbegeleiders, docenten en coördinatoren, meetings met 
SVH en het praktijkveld, een keurmerk bijeenkomst met stakeholders en werd de eerste opzet van 
het Keurmerk Crowdmanagement gepresenteerd tijdens het VBe NL symposium onder 
aanwezigheid van een breed publiek.  

Daarnaast faciliteerde SFEB het reguliere cao-overleg tussen partijen waaronder in dit verslagjaar 
twee cao’s tot stand kwamen en voor het eerst sprake is van een brede cao Beveiliging voor alle 
werkzaamheden in de beveiliging. Daarmee breidde het werkveld van SFEB gelijk fors uit.  

De belangrijkste onderwerpen alfabetisch op een rij:

Administratieve ondersteuning via MKB-Nederland
Bijdrage 2014 op basis loonstaten 
Cao Beveiliging - uitbreiding werkzaamheden SFEB 
Copyright schending ESO Examenopdrachtenboek
FNV Bondgenoten positie na niet tekenen cao oktober
Horecaportier: presentatie nieuw lesboek 
Jaarrekening 2014 en programmabegroting 2015
Lesmateriaal doorontwikkelen - toekomst ESO
Lesmateriaal ontwikkelen Verkeersregelaars
Project ESI: opleiding MBO niveau 3 evenementen/horeca
Project CCV: Keurmerk Crowdmanagement
Project SVH: doorontwikkeling lesmateriaal
Samenwerking Stichting Vakbekwaamheid Horeca, SVH
SVPB en eenzijdige wijziging exameneisen 
Statuten en nieuwe huisstijl
Toetreding vakbonden in bestuur
Uitgifte cao teksten 
VBe NL: uitbreiding activiteiten werkgeversvereniging
Website vernieuwing
Workshop en terugkomdag praktijkbegeleiders
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Samenstelling bestuur

Leon Vincken, voorzitter [directeur VBe NL, namens werkgevers]
Maarten Hoelscher, penningmeester [senior belangenbehartiger De Unie, namens werknemers]
Loes Stellaard [directeur Triple F Security, namens werkgevers]

Toehoorders:
Ton Neijenhuijs, Yolanda Reus  en Ralph Smeets [bestuurders FNV Bondgenoten]
Aletta Bulsink [bestuurder CNV Dienstenbond], per 1-1-2015 bestuurder namens werknemers

Op 25-09-2015 treedt Abhilash Sewgobind namens De Unie toe tot het bestuur. Hij neemt de 
plaats in van Maarten Hoelscher. 
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Op pad met een keurmerk

Zo luidde het activiteitenplan 2014. SFEB is op weg en heeft een duidelijke koers. Een koers die 
gericht is 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. Dat houdt voor het bestuur van SFEB in dat 
er een bredere oriëntatie plaats vindt op welke onderdelen en activiteiten van belang zijn -
sectorbreed -  teneinde daarmee alle aspecten van beveiligingswerkzaamheden te kunnen 
bedienen. Daarbij blijft de komende jaren de focus sterk gericht op de evenementen- en 
horecabeveiliging.  

SVH
In dit verslagjaar is de samenwerking met Stichting Vakbekwaamheid Horeca geïntensiveerd en 
konden we in het begin van het jaar een eerste gezamenlijk product presenteren: het nieuwe 
cursusboek Horecaportier. Geheel vernieuwd in samenwerking met werkgevers uit het veld en het 
fonds. Een mijlpaal om trots op te zijn. Naast het Event Security Officer nu ook de Horecaportier in 
eigen huis. Gedurende een aantal bijeenkomsten wordt met het veld verkend wat de toekomst van 
beide opleidingen moet zijn. Hoe passen deze in de reguliere bedrijfsvoering van 
beveiligingsbedrijven? Wat is er nodig? Wat zijn de wensen van werknemers? Discussies die door 
het bestuur van het fonds in 2015 in acties worden omgezet voor productontwikkeling in de 
toekomst. Daarmee sluit het fonds dicht aan op de behoeften uit het werkveld. 
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MBO 3
Een start is gemaakt met het verkennen naar een nieuwe opleiding op MBO3 niveau voor de 
horeca- en evenementenbeveiliging, een opleiding die er nu niet is. Veel bedrijven ervaren hier een 
lacune en wensen dit professioneel met een degelijke opleiding aan te vullen. De eerste 
verkenningen hierover vinden plaats in 2014 en de planning is dat de eerste pilotopleiding van start 
zal gaan in het derde kwartaal van 2015. Daarna moet in 2016 een nieuwe opleiding beschikbaar 
zijn. 

Keurmerk
Niet alleen opleiden maar ook het ingezette keurmerkprogramma vanuit de cao Beveiliging, wordt 
een stap verder gebracht. Met stakeholders is er een aparte brainstorm-bijeenkomst en tijdens het 
symposium van VBe NL wordt voor het eerst de visie op een eigen branchekeurmerk in 
samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV, publiek 
gepresenteerd. De eerste concrete stappen zijn gezet, de kaders beschreven. In 2015 wordt het 
keurmerk, nu nog met de werktitel Keurmerk Crowdmanagement, geconcretiseerd en staan de 
eerste pilots gepland, eveneens voor het derde kwartaal. 

Cao Beveiliging
In 2014 wordt de cao Beveiliging de opvolger van de cao 
Evenementen en Horecabeveiliging. In dit jaar worden 
achtereenvolgens twee cao’s afgesloten, waarbij de eerste een 
looptijd van een half jaar kende. De nieuwe cao kent een bredere 
werkingssfeer. De cao wordt uitgebreid met kantoorpersoneel en alle 
aspecten rondom crowdmanagement in het veld, zoals brandwachten, 
verkeersregelaars en BHV. Tegelijkertijd kent deze cao een tweede 
onderdeel met een aparte werkingssfeer voor alle andere soorten 
beveiliging, zoals luchthaven, object, winkelsurveillance, etc.. Het 
bestuur buigt zich in dit jaar over de betekenis daarvan voor het fonds. 
In 2015 zal voor het eerst ook premieheffing plaatsvinden voor de 

aangesloten VBe NL leden bij dit tweede deel van de cao. FNV Bondgenoten besluit in oktober het 
dan bereikte tweede cao resultaat van dit verslagjaar niet te ondersteunen. Dit heeft ook gevolgen 
voor hun bestuurlijke betrokkenheid bij het SFEB, die daarmee eindigt. 

Workshop 
Tijdens de workshop staan we vooral stil bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe wetgeving 
rondom flexibele arbeid. De evenementenbeveiliging kent een hoge mate van het werken met 
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voorovereenkomsten en oproepkrachten. Daarnaast wordt in de branche met veel tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten gewerkt. De nieuwe Wet Flexibiliteit en Zekerheid vraagt een aanpassing 
van werkgevers en het anders kijken naar personeelsplanning op de langere termijn. In de 
workshop zijn alle ins- en outs uitgewisseld. Deze workshop was een groot succes en werd 
onlangs in het voorjaar van 2015 herhaald waarbij vooral het accent lag op de laatste 
wetswijzigingen en de relatie met de nieuwe cao Beveiliging. 

Relaties in 2014

- VBe NL: Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland 

- FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond: werknemersvertegenwoordiging 

- MKB-Nederland: secretariaat SFEB 

- ABAD: administrateur SFEB 

- Jester: accountantskantoor

- Thomas Vink: web design SVPB: exameninstantie ESO van ECABO 

- SVH: Stichting Vakbekwaamheid Horeca

- ESI: Event Safety Institute

- CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Praktijkbegeleiders terugkomdag
Ook in 2014 organiseert SFEB wederom met succes een druk bezochte terugkomdag voor 
praktijkbegeleiders en iedereen in het 
werkveld die met opleidingen te maken 
heeft. Syan Schaap van het 
kenniscentrum ESI neemt de 
aanwezigen mee in het thema van 
“risicoanalyse als basis voor het 
veiligheidsplan”. Alle aspecten van het 
veiligheidsplan worden belicht met 
tekeningen en heldere benamingen. 
Een levendig debat zorgde vervolgens 
voor een stevige middag van 

kennisuitwisseling in het Tivoli/Vredenburg 
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theater in Utrecht. Deelnemers konden tegelijkertijd een indruk opdoen van dit nieuwe theater. 
Essentie van deze bijeenkomst lag op een veiligheidsplan met een eenduidig begrippenkader 
zodat iedereen elkaar goed begrijpt. De evaluatie was net als in voorgaande jaren leerzaam en 
succesvol. Deze dag komt vanzelfsprekend in 2015 weer terug. 

2014 Financieel 
In het jaar 2014 heeft de SFEB financieel de reeks negatieve ontwikkelingen nog niet helemaal 
kunnen keren. Het resultaat verbeterde wel over 2014 en bedraagt € -19k  tegenover € -28k over 
2013, een verbetering van het resultaat met € 9k. De baten namen toe met € 15k: € 79k in 2014 
t.o.v. € 64k in 2013. 

De bruto marge over 2014 is € 42k tegenover € 58k in 2013. Het verschil van €-16k heeft te 
maken met het anders rubriceren van posten en inrichting van de begroting langs de 
programmalijnen van het fonds gebaseerd op de statutaire doelstellingen. Daardoor zien we 
tegelijkertijd dat de bedrijfskosten in 2014 met € 67k tegenover € 89k in 2013 € 22k lager zijn. 
Binnen de bedrijfskosten nemen de algemene kosten in 2014 af van € 17k tegenover € 39k in 
2013. 

De verkoop van lesmateriaal kent een lichte stijging van € 1k. Educatie, communicatie en 
vergaderkosten kennen eveneens een lichte stijging in 2014 van € 4k. De rentebaten nemen af 
met €-3k.

De conclusie is dat er nog altijd een stevig fundament aanwezig is voor het SFEB. Het balanstotaal 
voor 2014 bedroeg € 203k tegenover € 237k in 2013. Het eigen vermogen bedroeg € 181k. 
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 niet geëffectueerd door cao-partijen. Het bestuur heeft een minimum vermogensgrens 
vastgesteld en blikt tevreden terug op de ontwikkelingen. De negatieve jaarbalans is onderdeel van 
een investeringstraject. Vermogensgroei is geen doel van het fonds. 

De accountant van kantoor Jester heeft de Jaarrekening op 26 juni 2015 beoordeeld en vermeld 
dat deze een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van het 
fonds. 

Ambities
De koers van voorgaande jaren wordt voortgezet. Er ligt inmiddels een stevige 
programmabegroting, gekoppeld aan de nieuwe statutaire doelstellingen met acht 
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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 Keurmerk 
Crowdmanagement. Deze zinnen treft u ook aan het jaarverslag 2014. We werken dan ook aan 
een meerjarige agenda gekoppeld aan de cao Beveiliging die intussen een looptijd heeft tot 
oktober 2016. 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. Onmiskenbaar zal ook de start van de uitvoering van het 
nieuwe keurmerk zijn stempel op de SFEB activiteiten de komende jaren drukken. Als 
verantwoordelijke instantie voor het uitgeven en bewaken van de normen van het keurmerk vergt 
dit een nieuwe inspanning. SFEB werkt hiermee namens en voor sociale partners herkenbaar aan 
kwaliteit en professionalisering van de beveiliging in Nederland.
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