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gingssector kan bijdragen aan de 
veiligheid. “We hebben pas nog een 
onderzoek laten uitvoeren door het COT 
- Instituut voor Veiligheids- en Crisisma-
nagement - naar resultaatgericht 
uitbesteden. Dat is vooral interessant als 
je diensten verleent aan een gemeente. 
Je kunt met de kennis uit het rapport 
zichtbaar maken wat het resultaat is van 
de dienstverlening. Denk daarbij aan het 
terugdringen van overlast in de ge-
meente of in een bepaalde wijk. Het 
COT is uitgegaan van een praktische 
situatie. Eerst zijn de klachten en cijfers 
in kaart gebracht. Vervolgens werden 
particuliere beveiligers ingezet, waarna 
na verloop van tijd opnieuw een meting 
is verricht. Voor zowel de gemeente als 
het particuliere beveiligingsbedrijf 
leverde dit waardevolle gegevens op. 
Op deze wijze kan het bedrijf beloond 
worden voor het behaalde resultaat in 
plaats van alleen voor de geleverde 
manuren.”

Innovatie De komende jaren komt 
het aan op het innovatieve vermogen 
van de bedrijven, omdat nog langer 
op prijs concurreren weinig perspec-
tief biedt. “Je kijkt naar verschillende 
markten”, legt Griffith uit, “maar je voert 
ook onderzoek uit naar wat daarvoor de 
mogelijkheden zijn. We hebben intussen 
diverse projecten lopen. Bijvoorbeeld 
in de Rotterdamse haven. Daar wordt 
geëxperimenteerd met een intensievere 
vorm van publiek-private samenwerking 
tussen de gemeente, de havenautori-
teiten en de beveiligingsector. Er vindt 
meer wederzijdse informatie-uitwis-

seling plaats en onderzocht wordt nu 
wat daarvan de meerwaarde is voor de 
veiligheid in dat gebied. We onderzoe-
ken ook andere samenwerkingsprojec-
ten, waarbij binnen de kaders van de 
wet een meer gestructureerde uitwis-
seling van informatie plaatsvindt. Als 
we de ‘best practices’ in kaart hebben 
gebracht, kunnen we makkelijker tot een 
samenwerking met overheden komen 
en zo een betere bijdrage leveren aan 
de veiligheid.”

Gevangenissen Op het moment 
heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen 
een aanbesteding lopen voor de inzet 
van beveiligers in penitentiaire inrich-
tingen. Griffith: “Wij zijn in gesprek met 
het ministerie van Veiligheid & Justitie 
en DJI over wat de branche nog meer 
zou kunnen betekenen voor deze sector. 
Ik refereer dan aan de situatie in Groot-
Brittannië, waar particuliere beveili-
gingsbedrijven tot grote tevredenheid 
van de overheid complete gevangenis-
sen in beheer hebben. Staatssecretaris 
Teeven is dit zelf gaan bekijken tijdens 
een werkbezoek. We willen graag dat 
ook ons eigen DJI hierover met een 
duidelijk standpunt komt. En zo lopen 
er nog meer trajecten en onderzoeken 
naar hoe onze sterk geprofessionali-
seerde branche zich door middel van 
samenwerking verder in de samenle-
ving kan verankeren. We maken wat 
dat betreft op het moment een verdie-
pingslag door. De beveiligingsbranche 
geeft hierbij aan hoe zij denkt veilig-
heidswerkzaamheden efficiënter en 
effectiever te kunnen uitvoeren dan dat 
andere partijen dat kunnen. Innovatie 
is daarbij onontbeerlijk. Techniek maakt 
het mogelijk om dure menskracht zo 
effectief mogelijk in te zetten, waardoor 
de opdrachtgever op de totale perso-
neelskosten kan besparen.”

Ingrijpende voorbeelden Erg 
makkelijk is het voor de branche niet om 
nieuwe activiteiten te ontplooien. Zeker 
niet als dat in het publieke domein 
gebeurt. “Wat nieuw is roept weerstand 
op”, geeft de voorzitter toe. “Daarom 
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 D
e economische crisis 
duurt voort en dienst-
verlenende bedrij-
vensectoren beginnen 
dat meer dan ooit te 

voelen. “Ook de beveiligingsbranche”, 
zegt voorzitter Laetitia Griffith van 
brancheorganisatie Nederlandse Veilig-
heidsbranche. “Er komen steeds minder 
opdrachten, dus wordt het voor de 
bedrijven belangrijker zich in positieve 
zin te onderscheiden.” Er doen intus-
sen verhalen de ronde dat de branche 
in 2012 met 10 procent is gekrompen. 
Die geluiden bereiken de voorzitter ook, 
maar minder vanuit de MKB-bedrijven. 
“Voor de exacte gevolgen van de krimp 
voor de branche moet nader onderzoek 
worden verricht. Wij laten binnenkort 
een branchescan uitvoeren. Rond mei 
kunnen wij dan de cijfers over 2012 
bekendmaken. Tot die tijd gaan we nog 
steeds uit van 31.500 beveiligers in 
Nederland.”

Nieuwe markten Intussen wordt 
toch maar naarstig naar nieuwe markten 
gezocht. “We houden ons bezig met 
dienstverlening en die hoeft zich niet 
per definitie tot beveiliging te beperken”, 
vervolgt Griffith. “Er is nog altijd vraag 
naar service- en baliemedewerkers en 
beveiligingsbedrijven zijn goed in staat 
personeel daarvoor te leveren en een 
deel van die taken door beveiligers te 
laten uitvoeren.”
De branchevereniging voert volgens de 
voorzitter al enkele jaren gesprekken 
met centrale en lokale overheden over 
de wijze waarop de particuliere beveili-

Het beveiligingsbedrijf dat het laagste uurtarief biedt, 

wint de aanbesteding. Dat is helaas nog vaak de praktijk. 

De Nederlandse Veiligheidsbranche gaat zich nu inspan-

nen om de markt ervan te overtuigen dat onderscheid op 

basis van kwaliteit ook niet vergeten mag worden. En er 

worden volop nieuwe inzetmogelijkheden verkend om 

‘best practices’ te verzamelen.

‘De branche kan veel meer 
en gaat dat bewijzen ook’
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heb je als branche goede voorbeelden 
nodig om te laten zien wat de voor-
delen zijn. Ook tegen dna-onderzoek 
bestond aanvankelijk grote weerstand. 
Maar na het succes in onder meer de 
zaak Marianne Vaatstra roept menigeen 
dat grootschalig dna-onderzoek vaker 
ingezet moet worden. Hetzelfde geldt 
voor dna-verwantschapsonderzoek. 
Een ander voorbeeld is de ernstige 
mishandeling in Eindhoven. Dankzij de 
camerabeelden werden zeer snel de 
daders opgespoord, waarnaar de politie 
al twee weken tevergeefs op zoek 
was. Vroeger werden camera’s gezien 
als een inbreuk op de privacy. Nu de 
meerwaarde van de camerabeelden bij 
dit soort incidenten steeds zichtbaarder 
wordt, kijken mensen anders aan tegen 
camera’s in publieke ruimten. Het is 
alleen jammer dat je zulke ingrijpende 
voorbeelden nodig hebt om tegenstan-

ders te overtuigen van de noodzaak van 
de maatregelen.”

Informatie-uitwisseling Nog een 
goed voorbeeld is volgens de voorzitter 
het project Samen Alert 24/7 in Twente. 
Drie beveiligingsbedrijven en de politie 
gaan in dat project samen informatie 
delen. “Dit is een initiatief dat volledig 
aansluit bij de visie en ambitie van de 
Nederlandse Veiligheidsbranche om te 
komen tot samenwerking door middel 
van wederzijdse informatie-uitwisseling 
met andere partners in de veiligheids-
keten”, prijst Griffith. “De bedrijven gaan 
zelf een contract aan met de overheid 
en particuliere opdrachtgevers. Als 
branche geven we graag meer bekend-
heid aan dit soort initiatieven, zodat 
men er elders ook mee durft te star-
ten. Want waarom zou de politie geen 
informatie mogen verstrekken aan 

beveiligers? Natuurlijk zijn er wel zaken 
waarop gelet moet worden. Wij raden 
de politie en opdrachtgevers bijvoor-
beeld aan om alleen in zee te gaan met 
beveiligingsbedrijven die het Keurmerk 
Beveiliging hebben. Een paar jaar ge-
leden was er nog grote angst bij de po-
litie om informatie aan particulieren te 
verstrekken. Want wat gebeurde er met 
die informatie? Nu is men gelukkig zo-
ver dat men inziet wat de toegevoegde 
waarde is van wederzijdse informatie-
uitwisseling. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
ook in de regionale toezichtruimtes, 
waar politie en particuliere beveiligers 
intensief samenwerken.”

Prijzendruk Om de zware prijzendruk 
bij met name aanbestedingen te ver-
minderen, voert de branchevereniging 
gesprekken met de schoonmaak- en 
cateringsector. 

‘De branche kan veel meer 
en gaat dat bewijzen ook’

“Wat nieuw is roept 
weerstand op.”
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“De catering-, schoonmaak en beveiligingsbranches bekijken 
samen of de Code Verantwoordelijk Marktgedrag breder in-
gezet kan worden. Deze is in 2011 ingevoerd door de schoon-
maakbranche omdat de prijzendruk daar onaanvaardbare 
proporties had gekregen. Met de Code worden opdrachtge-
vers opgeroepen om niet ten koste van alles voor de laagste 
prijs te gaan. Wij proberen samen met de andere facilitaire 
sectoren het tij te keren. Dat kunnen we beter nu doen, nu 
er relatieve rust heerst, dan dat we wachten tot de eerste 
stakingen uitbreken, net als destijds bij de schoonmaaksector. 
Met werkgevers, opdrachtgevers en vakbonden maken we 
nu dus afspraken dat de laagste prijs niet langer leidend mag 
zijn bij aanbestedingen, maar dat ook naar de kwaliteit van de 
dienstverlener gekeken moet worden. We hopen de Code per 
1 juli dit jaar te kunnen invoeren in onze branche en dat zoveel 
mogelijk grote opdrachtgevers willen meetekenen.”

Cao Als dan niet langer alleen op prijs geconcurreerd wordt, 
betekent dat natuurlijk wel dat er een andere vorm van on-
derscheid moet komen. “De professionaliteit van je mede-
werkers”, noemt Griffith als voorbeeld. “Medewerkers die 
goed zijn opgeleid en op de hoogte zijn van de laatste wet- en 
regelgeving. Medewerkers die niet alleen doen wat van ze 
gevraagd wordt, maar die ook in staat zijn mee te denken met 
hun opdrachtgever over hoe beveiligingsprocedures beter en 
efficiënter kunnen. Als je als bedrijf investeert in je personeel 
en zo je dienstverlening verbetert, krijg je vanzelf een sterkere 
concurrentiepositie. Ik denk dat prijs de komende jaren een 
minder sterke rol gaat spelen en dat het besef zal doordringen 
dat met innovatie een grotere besparing is te realiseren.”
In de nieuwe cao, waarover de werkgevers en bonden 
onlangs een akkoord sloten, is ook een ander nadeel van 
openbare aanbestedingen aangepakt. Als een bedrijf na een 
aanbestedingsronde de opdracht aan een concurrent verliest, 
gaan de medewerkers van het betreffende project over naar 
de concurrent. Zo gaat geen kostbare ervaring meer verloren 
bij een contractwisseling en behouden de beveiligers hun 
baan. Voor de voorzitter van de branchevereniging was het 
een grote opluchting dat de achterban heeft ingestemd met 
het onderhandelingsresultaat, zodat nu gestart kan worden 
met de nadere uitwerking en het algemeen verbindend 
verklaren van de cao. “Er is veel tijd en energie in de onder-
handelingen gestoken. Het was jammer geweest als we niet 
snel weer tot een periode van rust waren gekomen, waarbij 
iedereen weet waar hij aan toe is. Dat is vooral in deze nog 
altijd zware financieel-economische tijden van groot belang.”

y Vincent Vreeken
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