Interview - Ard van der Steur, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche

‘Meer concurrentie op kwa
				 minder op prijs’
Na een ‘hete’ zomer met stakingen werd eind vorig jaar een
akkoord bereikt over een vijfjarige cao Particuliere Beveiliging. De langdurige overeenkomst biedt niet alleen werkgevers en werknemers duidelijkheid, maar ook opdrachtgevers.
Belangrijk, nu de komende jaren veel contracten opnieuw
aanbesteed zullen worden. “Voor de veiligheid in Nederland
is het belangrijk dat bij het aanbesteden van beveiligingsopdrachten minder wordt geconcurreerd op prijs en meer op
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en stabiele markt die
positief naar de toekomst kijkt. Uit de
jaarlijkse branchescan
van de Nederlandse Veiligheidsbranche, die verscheen medio
2018, blijkt weliswaar een lichte afname
in omzet en werkgelegenheid in 2017,
maar die daling was al voorspeld gelet
op de piek in de jaren daarvoor dankzij
de opvang van vluchtelingen en een
verhoogde terrorismedreiging. In 2017
waren er 27.754 mensen werkzaam in
de particuliere beveiligingsbranche en
werd een omzet geboekt van 1,4 miljard
euro. Gelet op de aantrekkende economie werd optimistisch vooruit gekeken
naar 2018. In hoeverre dat terecht was,
zal in juni blijken bij de publicatie van de
branchescan 2018.

Uitdagingen Maar of de cijfers nu
hoger of lager uitvallen, voor de langere
termijn is duidelijk dat de sector met
verschillende uitdagingen wordt geconfronteerd. Zo is de markt voor reguliere
beveiliging al geruime tijd flink verzadigd en hebben beveiligingsbedrijven
moeite om kostenstijgingen door te berekenen aan hun klanten. Om opdrachten binnen te halen of te behouden
worden scherpe tarieven aangeboden.
Hierdoor is een prijzenmarkt ontstaan,
waarin opdrachten veelal worden gegund op basis van de laagste tarieven in
plaats van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook heeft de branche te maken
met een toenemende vergrijzing en
een hoog verloop. Zo is 39 procent van
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kwaliteit”, vertelt Ard van der Steur, die sinds april aan het
roer staat van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De nieuwe
voorzitter wil de komende jaren de waarde van het keurmerk
Beveiliging benadrukken, de branche aantrekkelijker maken
voor jongeren door vernieuwing van beroepsopleidingen te
stimuleren en de samenwerking met brancheorganisaties,
politie en overheden versterken.

de beveiligers ouder dan 45 jaar en 55
procent minder dan vijf jaar in dienst bij
de huidige werkgever. Tel daarbij op de
toenemende invloed van technologie
die de sector nieuwe kansen biedt, maar
ook ten koste kan gaan van omzet en
werkgelegenheid. Denk aan bewakingscamera’s met kunstmatige intelligentie
en autonome bewakingsrobots of drones die 24/7 onvermoeibaar hun taken
uitvoeren en de sterke opkomst van
apps waarmee mensen altijd en overal
zelf alarmmeldingen inclusief bijbehorende camerabeelden ontvangen op
hun smartphone en op afstand deuren
of slagbomen kunnen openen.

Meerwaarde Meer dan ooit zullen particuliere beveiligingsbedrijven
zich moeten kunnen onderscheiden,
bijvoorbeeld door hun meerwaarde te
onderstrepen op het vlak van een professionele alarmopvolging, hospitality
en predictive profiling. Dat weet ook Ard
van der Steur, die begin april de voorzit-

tershamer van de Nederlandse Veiligheidsbranche na acht jaar overnam van
Laetitia Griffith. De oudminister van
Veiligheid en Justitie is geen onbekende voor de sector en omgekeerd kent
de branche voor hem weinig geheimen.
Desalniettemin volgde hij voorafgaand
zijn benoeming een druk inwerkprogramma. “Ik heb twee dagen deelgenomen aan de spottersopleiding, die de
branche samen met de Politieacademie
organiseert. Tijdens deze opleiding
worden onder andere beveiligers
getraind in het signaleren van afwijkend gedrag om in een vroeg stadium
overtredingen, misdrijven of terroristische aanslagen te voorkomen. Ook
heb ik enkele diensten gedraaid met
mobiele surveillanten en zelf kunnen
ervaren hoe beveiligers in de praktijk
al volop gebruikmaken van techniek.
Bijvoorbeeld voor efficiënte toegang
tot objecten, maar ook voor hun eigen
veiligheid. Dat staat echt allang niet
meer in de kinderschoenen.”

a liteit en
‘Nieuwe leden zijn
welkom, mits zij
kunnen voldoen aan
de eisen die worden
gesteld in het Keurmerk
Beveiliging. Daaraan
willen wij geen
afbreuk doen.“
Gastvrij Het inwerkprogramma
bevestigde het beeld dat de nieuwe
voorzitter al had van een professionele
branche die enerzijds nieuwe technologie omarmt, maar anderzijds ook
de waarde van de menselijke factor
benadrukt. Ard van der Steur: “We zien
momenteel een sterke groei aan buurtpreventiegroepen en apps. Het is goed
dat burgers waakzaam zijn en verdachte
zaken direct kunnen melden. Het is wel
van belang dat professionele opvolging
wordt georganiseerd. Dikwijls voeren
wijkagenten de regie in dergelijke groepen, maar er is ook een rol weggelegd
voor de particuliere beveiligingsbranche. Denk aan de juiste opvolging van
meldingen. Particuliere alarmcentales
gaan uiterst professioneel met iedere
melding om, zijn bekend met verschillende procedures en onderhouden
contact met de beveiligers op locatie. Die ruime ervaring maakt van de
branche een waardevolle partner. En
hoewel er een toenemende integratie
is met techniek, kan veel werk niet
zondermeer worden uitgevoerd door
technische hulpmiddelen. Er blijft altijd
behoefte aan persoonlijke beveiligers
die op straat, in een winkelcentrum of
elders een oogje in het zeil houden en
zichtbaar aanwezig zijn. Of die zorgen
voor een veilige en gastvrije ontvangst
van bezoekers van een bedrijf of tijdens
een evenement. Je kunt je afvragen hoe
gastvrij een robot over komt?”
Samenwerking De komende
maanden kijkt de nieuwe voorzitter uit

naar ontmoetingen met branche- en
belangenorganisaties en uiteenlopende
partijen waarmee de Nederlandse Veiligheidsbranche samenwerkt. “Denk aan
de politie, het ministerie van Justitie en
Veiligheid, andere overheden, vakbonden en de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Samenwerking is essentieel. We
willen de bestaande samenwerking met
de politie intensiveren. Wat verwachten
zij van onze branche? De politie zal op
een aantal terreinen de komende jaren
meer ruimte geven aan particuliere
beveiligingsorganisaties. Hoe wordt
onderling gecommuniceerd, kunnen beveiligers rekenen op hulp van de politie
tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden? Verder wil ik al onze leden
bezoeken en de verschillende commissies bijwonen om op de hoogte te zijn
van wat er speelt. Ik heb de Nederlandse Veiligheidsbranche leren kennen als
een bruisende vereniging, een goede

mix van grote en MKB beveiligingsbedrijven. Het is mijn doel ervoor te
zorgen dat alle leden zich vertegenwoordigd voelen. MKB-leden worden bij ons
goed gehoord. Misschien zelfs beter dan
bij brancheverenigingen met meer dan
honderd leden. Uiteraard zijn nieuwe leden welkom bij ons, mits zij kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld
in het Keurmerk Beveiliging. Daaraan
willen wij geen afbreuk doen. Dankzij
het keurmerk weten opdrachtgevers
immers met wie zij in zee gaan. Beveiligingsbedrijven die zijn aangesloten bij
de Nederlandse Veiligheidsbranche zijn
financieel stabiel, voldoen aan standaarden en eisen, zoals cao-verplichtingen,
en komen afspraken na. Dat maakt het
verschil en opdrachtgevers mogen zich
afvragen wat het betekent als bedrijven
niet aan het keurmerk voldoen.”

Opleidingen Een van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren
MEI 2019
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De benoeming van Ard van der Steur als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

is het moderniseren van de beroepsopleiding van beveiligers.
Ard van der Steur: “Aan beveiligingsbedrijven worden nieuwe
eisen gesteld, bijvoorbeeld als het gaat om de integratie van
de dienstverlening met techniek, maar ook op het gebied van
hospitality. De opleidingen moeten blijven aansluiten op die
veranderende praktijk anno 2019. Werken in de beveiligingsbranche moet aantrekkelijker worden voor jongeren. Uit de
branchescan blijkt dat jongeren vaak uitstromen naar andere
branches. De mogelijkheden om door te groeien naar hogere
functies in de beveiligingsbranche zijn onbekend. De opleidingen spelen hier een rol in. Ik heb gesproken met jongeren
die tijdens hun opleiding de opdracht kregen om de entree
van een gebouw te beveiligen. Waar de een keurig naast de
deur blijft staan, gaat de ander actief mensen aanspreken om
potentiële risico’s te kunnen inschatten. Die laatste categorie
moet de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Als beveiligingsbranche moeten wij er ook voor zorgen dat er voldoende
stageplekken beschikbaar zijn. In de praktijk worden aangeboden stageplekken regelmatig niet ingevuld, omdat zij niet
bekend zijn bij de opleidingen. Tevens willen we de instroom
van zij-instromers stimuleren afkomstig uit aanverwante beroepen zoals de politie, KMAR en Justitie-diensten door ook
daar de mogelijkheden die de beveiligingsbranche heeft te
bieden te benadrukken.”

CAO Arbeidsvoorwaarden spelen als vanzelfsprekend
eveneens een belangrijke rol om te kiezen voor werk in de
beveiligingsbranche. Daarbij gaat het zeker niet alleen om het
salaris, maar ook om invloed op dienstroosters en werken
op onregelmatige uren, zon- en feestdagen. Eind vorig jaar
gaven zowel werkgevers als werknemers groen licht aan een
nieuwe vijfjarige cao Particuliere Beveiliging. Hierin staan
afspraken over ontwikkeling van de lonen, pensioenen,
roosters, de verhouding flex/vast, het terugbrengen van de
arbeidstijd in 2023 en een groot aantal andere zaken. Van alle
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beveiligingsmedewerkers in Nederland werkt 90 procent bij
een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche. Bovendien is de nieuwe cao begin mei algemeen
verbindend verklaard. De langjarige cao zorgt volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche voor zekerheid en voorspelbaarheid, niet alleen voor werknemers en werkgevers, maar ook
voor klanten van beveiligingsbedrijven. Ard van der Steur:
“In de cao is de loonontwikkeling voor een langere periode
vastgelegd. Dat geeft opdrachtgevers meer duidelijkheid. We
merken nu al dat er lang niet altijd wordt gekeken naar de
laagste tarieven. Steeds meer bedrijven en opdrachtgevers
onderschrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en ook
bij de overheid wordt minder alleen op de prijs gelet en meer
aandacht gegeven aan kwaliteit. Men vraagt en verwacht
steeds meer van beveiligingsbedrijven en is dan ook bereid
daar een eerlijke prijs voor te betalen.”
y Robert van Daesdonk
Redactie@beveiliging.nl

personalia
Ard van der Steur
Ard van der Steur (49) is sinds april de nieuwe voorzitter
van de Nederlandse Veiligheidsbranche als opvolger van
Laetitia Griffith. Hij werkte na zijn studie lange tijd als advocaat. Van 2010 tot 2015 was hij lid van de Tweede Kamer en
onder andere woordvoerder voor veiligheid en justitie. Van
2015 tot 2017 was Van der Steur minister van Veiligheid en
Justitie. Na zijn aftreden ging hij onder andere aan de slag
als directeur van een advocatenkantoor. Daarnaast vervult
hij verschillende maatschappelijke functies.

