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VOORWOORD 
 

De periode 2019 – 2021 is een bijzondere te noemen. Wie heeft er wereldwijd niet te maken 
gehad met de coronapandemie? Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de medewerkers in de 
veiligheidsbranche: vaak was het stil staan of hollen. Evenementen konden bijvoorbeeld niet 
doorgaan dus ook de inzet van de beveiliging werd opgeschort of er werd net meer om 
reguliere beveiliging gevraagd bij bijvoorbeeld testlocaties. Het Sociaal Fonds heeft 
gedurende deze periode niet stilgezeten en in deze samenvatting proberen we een inkijk te 
geven welke ontwikkelingen er zijn geweest.  

Om te beginnen is de naam van de cao sinds 2019 veranderd in cao Veiligheidsdomein en dat 
betekent automatisch dat de naam van het fonds voortaan Sociaal Fonds Veiligheidsdomein 
(per 1 januari 2020) is geworden in plaats van Sociaal Fonds Cao Beveiliging. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat er een nieuwe huisstijl ontwikkeld is met een nieuwe website 
in een eigentijds jasje gestoken. De nieuwe website www.veiligheidsdomein.nl biedt heldere 
informatie omtrent de cao, opleidingen, het kwaliteitslabel en lesmateriaal. Verhelderend voor 
medewerkers. 

Ook is er gestart met een vacaturewebsite www.veiligheidsbanen.nl waar medewerkers 
kunnen zoeken naar werkgevers die lid zijn van de VBe NL en dus mogelijk kunnen profiteren 
van de, medewerkersvriendelijke, cao Veiligheidsdomein. Dit naast de vacatures die op de 
website van de VBe NL worden gepubliceerd. 

De driejarige periode stond ook in het teken van de juridische procedures die gevoerd werden 
om gedispenseerd te blijven van de Cao Particuliere Beveiliging. Er werden procedures 
gevoerd over het verleden en heden van de cao met als gevolg dat verschillende 
rechtsgangen werden bewandeld (Raad van State, Voorzieningenrechter< 
bezwaarschriftprocedure minister). Als klap op de vuurpijl wist de Minister van Sociale Zaken 
& Werkgelegenheid, eind 2021, de dispensatie niet langer te verlenen. De minister draaide in 
een half jaar het besluit om te dispenseren om met als argumentatie dat er geen onderscheid 
zou zijn in werkzaamheden en organisatie van arbeid bij leden van VBe NL. Gelukkig was de 
voorzieningenrechter het hier voor de duur van de bezwarenprocedure niet mee eens.  

Kortom: er is veel gebeurd, maar dat neemt niet weg dat het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein 
zijn doel om activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid onder de 
werkingssfeer van de cao Veiligheidsdomein graag en met veel enthousiasme blijft 
uitoefenen. 

Een overzicht van drie jaar neemt u mee. 

 

Leon Vincken 

Voorzitter  
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ALGEMEEN OVERZICHT 2019 – 2021 
 

In de periode 2019 – 2021 is het bestuur zes keer bij elkaar gekomen. De belangrijkste 
onderwerpen alfabetisch op een rij: 

 

• Cao Veiligheidsdomein helder en transparant uitleggen via nieuwe website 
• Boekenverkoop via webshop Vakbekwaamheid Horeca (SVH) 
• Digi-C onderzoek en betrokkenheid werknemers bij arbeidsvoorwaarden 
• Informatie wordt verschaft rondom: financiële weerbaarheid, ongewenst gedrag op de 

werkvloer, subsidies en vacatures die op de VBe NL site worden gepubliceerd 
• Jaarrekening en begrotingen 2019, 2020 en 2021 
• Lesmateriaal ESO aanpassen en actualiseren 
• MDIEU (sectoranalyse) is afgerond 
• Nieuwe huisstijl (logo en beeldmateriaal) ontwikkeld 
• Opleidingen zijn verder ontwikkeld en neergezet 
• Onderzoek doen naar het FWG systeem 
• Ontwikkeling met Jobsrepublic van www.veiligheidsbanen.nl  
• Ontwikkeling nieuwe website met Thomas Vink www.veiligheidsdomein.nl 
• Pilotproject samenwerking met NATRES i.v.m. reservistenbeleid 
• Proces rondom premie-inning is verbeterd 
• Uitrollen en verbreden kwaliteitslabel 
• Zelfroosteren ondersteund  

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 
 

Leon Vincken, voorzitter (directeur VBe NL, namens werkgevers) 

Marijke Tuninga (lid VBe NL, namens werkgevers) 

Mario Lander (secretaris De Unie, namens werknemers) 

 

CAO VEILIGHEIDSDOMEIN 
 

Het Digi-C instrument heeft zich ook in 2019 - 2021 bewezen. Sociale partners bij de cao 
Veiligheidsdomein hebben afspraken kunnen maken op basis van de input van werkgevers en 
werknemers. Op basis van deze afspraken is er een aantal activiteiten door SFV uiteengezet. 
In 2019 is naast de cao aanvullende informatie verschaft over wet- en regelgeving en het 
opleidingsaanbod dat past bij de nieuw overeengekomen leerrekening. Daarnaast stelt SFV 
zich open als informatie- en meldlijn om vragen van werknemers en werkgevers te 
beantwoorden en hen aan te spreken, zo nodig handhaving in gang te zetten, indien er 
signalen zijn die erop wijzen dat de cao niet wordt nageleefd. De cao Veiligheidsdomein wordt 
gepromoot onder het gehele werkveld om werknemers te leiden naar VBe NL organisaties, te 
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meer omdat het een gunstige cao is voor werknemers. Zie: 
https://veiligheidsdomein.nl/cao/over-de-cao/ 

 

KWALITEITSLABEL 

 

Met het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca is door de branche een belangrijk en 
nieuw kwaliteitsinstrument ontwikkeld waarmee bedrijven aan hun opdrachtgevers, 
gemeente en politie, inzichtelijk en transparant maken dat hun organisatie voldoet aan de 
normen die werkgevers én werknemers hebben opgesteld. De certificatie gebeurt door één 
onafhankelijke instelling (Stichting N’Lloyd). Het label is in 2021 doorontwikkeld voor 
kwaliteitsmeting van alle beveiligingswerkzaamheden. Naar verwachting worden de eerste 
nieuwe labels medio 2022 ingezet. 

 

OPLEIDINGEN 
 

In 2019 - 2021 is verdergegaan met de ontwikkeling van het examen voor en zijn de 
opleidingen stevig neergezet: 

• Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca i.s.m. ESI (Event Safety Institute) 
• Beveiliger Evenementen Horeca alias Horecaportier ism SVH (Stichting 

Vakbekwaamheid Horeca) 
• Event Security Officer i.s.m. Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Stichting 

Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) 
• Online Academy van HOPB:. Het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) heeft een 

mantelovereenkomst afgesloten met HOBP. Deze organisatie biedt een geavanceerd 
leerportal met ruim 550 online trainingen, leerlijn en assessments van gerenommeerde 
opleiders. Het leerportal biedt werknemers trainingen, testen, audioboeken, media en 
video’s in een groot toegankelijk aanbod. Hiermee versterken werknemers hun 
competenties en loopbaanontwikkeling. Werknemers werkzaam bij VBe NL leden 
kunnen met hun leerbudget gebruik maken van de Online Academy 
Veiligheidsdomein. Zie: veiligheidsdomein.leert.nl [link toevoegen] 
 

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het opzetten van de opleiding voor verkeersregelaars. 
Voor deze beroepsgroep is tegelijkertijd onderzocht welke rol sociale partners kunnen 
invullen in het ondersteunen van een onafhankelijk nationaal instituut dat regelgeving rondom 
beroepscompetentie-eisen, examens, pasverstrekking kan betekenen. Het heeft nog niet 
geleid tot de ontwikkeling en aanbieden van deze opleiding.  

  

https://veiligheidsdomein.nl/cao/over-de-cao/
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DIENSTEN 
 

In 2019 – 2021 is gewerkt om informatie rondom de volgende onderwerpen aan te bieden: 

• Financiële weerbaarheid 
• Ongewenst gedrag op de werkvloer 
• Subsidies 
• Vacatures van VBe NL leden op de website van VBe NL 
• Zelfroosteren 
• Digi-C 

Voor meer informatie bezoek de website: https://veiligheidsdomein.nl/diensten 

 

RELATIES IN 2019 – 2021 

 

• VBe NL: Vereninging Beveiligingorganisaties Nederland: 
werkgeversvertegenwoordiging 

• De Unie: werknemersvertegenwoordiging 
• Kwint Administratie en Advies 
• Marole Accountancy 
• Thomas Vink: webdesign 
• ESI: Event Safety Institute 
• N’Lloyd: auditor kwaliteitslabel 
• Intus: softwareontwikkelaar voor zelfroosteren 
• Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) 
• Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) 
• HOPB: online leeromgeving 
• NATRES: ministerie van Defensie reservisten. 

 

2019 – 2021 FINANCIEEL 
 

De jaren 2019 tot en met 2021 zijn financieel wisselende jaren voor het fonds. Door corona 
zijn de baten niet toegenomen in het laatste verslagjaar, mede doordat het fonds voor 
evenementen en horeca de premieafdracht heeft verlaagd. De bedrijfskosten, ex juridische 
ondersteuning en investering in projecten, bedragen eind 2021 € 21.384. Er is een tijdelijke 
verschuiving van uitgaven richting advieskosten, hetgeen mede veroorzaakt wordt door de 
gevoerde procedures.  

Het balanstotaal van het fonds bedraagt jaareinde € 273.664.  

De accountantsopdracht is in handen van Marole Aaccountancy BV. Op 30 september 2022 
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 het 
Sociaal Fonds Veiligheidsdomein.  

https://veiligheidsdomein.nl/diensten
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AMBITIES 
 

Het bestuur van het Sociaal Fonds is in januari 2022 bij elkaar gekomen en heeft haar 
ambities uitgesproken. Men hoopt dat in 2022 een einde komt aan de juridische procedures 
rondom de cao Veiligheidsdomein met uiteindelijk een positieve uitkomst waar de cao 
Veiligheidsdomein en Cao Sociaal Fonds Veiligheidsdomein gedispenseerd blijven in de 
toekomst. 

In ieder geval zal ivm de arbeidsmarktkrapte het pilotproject met NATRES (Defensie) verder 
uitgewerkt worden met de bedoeling om reservisten en beveiligers uit te wisselen. Zo wordt 
ook meer energie gestoken in de website www.veiligheidsbanen.nl. Vanuit het Sociaal Fonds 
zal extra promotie ontwikkeld worden.  

Het SFV zal ook verder mee gaan werken om het kwaliteitslabel op de kaart te zetten.  

Tevens zal ook nog verder gezocht worden naar opleiders om opleidingen zoals ESO en 
horecaportier uit te breiden. 

Zelfroosteren met regie over werktijden is van onschatbare waarde voor werknemers. Er zal 
tijd en energie worden gestoken om deze werkwijze verder te promoten.  
 

 

ONTWIKKELINGEN 2022 
 

In het jaar 2022 neemt De Unie afscheid als partner van VBe NL en ook dit fonds. Met de 
AVV: De Democratische Vakbond als nieuwe cao-partner bij de cao Veiligheidsdomein is 
opvolging vanuit werknemersvertegenwoordiging voorzien.  

 

 

 

 


