Door samenwerking een veiliger NL?!
Peter Hoes, voorzitter VBe NL
Veel Nederlanders hebben de beelden na de terreurdaden in onder andere Parijs,
Berlijn, Londen en Brussel nog helder voor de geest. Zelf werd ik onlangs als
voorzitter van de brancheorganisatie VBe NL gebeld door een journalist hoe ik
aankeek tegen de ontwikkeling dat organisatoren van evenementen de
beveiliging door de terreurdreiging aan het opschalen zijn. Naast de alerte
overheid ligt een enorme verantwoordelijkheid bij beveiligingsbedrijven. Dat
betekent dat wordt geïnvesteerd in kwaliteit, samenwerking en transparantie.
Beveiligers staan in de frontlinie en dat betekent extra investering in opleidingen
en scholing. Zodat iedereen met een veilig gevoel naar een evenement kan
blijven gaan.
Opdrachtgevers zoals gemeenten zullen meer bewust aandacht geven aan de
eisen die zij aan de beveiligingswereld stellen. De erkende bedrijven proberen
samen met partners en overheidsinstellingen een betrouwbaar concept neer te
zetten. De beveiliger in zijn dagelijkse werk staat voorop. Beveiligingsbedrijven
die integer zijn, hoge kwaliteit bieden, waar top vakmensen werkzaam zijn en de
noodzaak inzien van samenwerken met alle partners in de veiligheidsketen
bieden deze kwaliteit. Criminaliteit en snel winstbejag horen in deze branche niet
thuis. Investeren in kwaliteit, opleiding, arbeidsvoorwaarden en recent het
ondertekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag onderschrijven dat.
Kwaliteitslabel
Met vakbonden wordt intensief samengewerkt voor een passend modern
innovatief arbeidsvoorwaardenpakket. Van verkeersregelaars tot
luchthavenbeveiliging. Het beoogde kwaliteitsniveau stellen we na overleg met
politie, gemeenten, kennisinstituten, ministeries en de branche vast in het
Sociaal Fonds Cao Beveiliging. Het vorig jaar ontwikkelde Kwaliteitslabel
Beveiliging Evenementen Horeca toont aan of het bedrijf voldoet aan de hoge
kwaliteitseisen. Het kwaliteitslabel wordt gezien als een transparant kwalitatief
integraal geaccepteerd normendocument. Gemeenten en aanbesteders van
beveiligingswerkzaamheden kunnen helpen door geen zaken te doen met
bedrijven die niet voldoen aan deze kwaliteitsnormen. Het toepassen van het
kwaliteitslabel biedt mogelijk een oplossing voor de aanpak van sommige
motorclubs die actief zijn in de beveiligingsbranche (veelal horeca en
evenementen). Uit een onderzoek van EenVandaag in 2016 is gebleken dat
gemeenten nu onvoldoende instrumenten hebben om deze organisaties aan te
pakken. Ook de politie kan onmogelijk de meer dan 2000 beveiligingsbedrijven
controleren, zo is te lezen in het inspectierapport van 2016. Als gemeenten
voortaan in hun vergunning eisen dat beveiligingswerk wordt gedaan door

bedrijven die aan de kwaliteitsnormen voldoen, dan sluiten ze daarmee
ongewenste invloeden in ieder geval uit. Vanuit het sociaal fonds ondersteunen
werkgevers en werknemers gezamenlijk de politie daarmee in haar repressieve
taak en steunen zij gemeenten in haar strijd tegen ondermijning.
De beveiligingsbranche is economisch geen winstbranche. De sector loopt achter
in de aantrekkende groei volgens de recente ABN AMRO branchescan. In de
evenementenbranche is sprake van groei maar de concurrentie is enorm en de
prijs voor een niet gecertificeerde beveiliger wijkt sterk negatief af van een
reguliere beveiliger. Investeren in kwaliteit is op meerdere fronten een must.
Samenvatting
Ik begon deze oproep tot samenwerking met de stelling dat kwaliteit en
vertrouwen van de beveiliging onontbeerlijk is. Organisatoren die voor een
dubbeltje op de eerste rij willen zitten (of gemeenten die malafide partijen
toestaan) accepteren wanneer een evenement ontspoort door falend
beveiligingsbeleid negatieve publiciteit krijgt. Voor beveiligingsbedrijven is
kwaliteit op de werkvloer het allerbelangrijkst. Alleen door een gedegen
selectieproces en het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen kunnen
beveiligers optimaal worden ingezet. Hoe meer kennis en trainingen beveiligers
volgen, hoe beter zij in dreigende situaties flexibel samenwerkend kunnen
optreden. Van beveiligers wordt meer dan ooit alertheid gevraagd, bijvoorbeeld
bij de dreiging van terreuraanslagen. Investeren in vroegtijdige detectie van
abnormaal gedrag kan bij evenementen veel leed voorkomen. Dit wordt integraal
onderdeel van het opleidingsbeleid in de beveiligingsbranche. Hier geldt
opnieuw: dat kan alleen maar door samenwerking en investeren door overheid
en bedrijfsleven. Alle partners staan dus voor één gezamenlijk doel: een veilig
Nederland!
Bronnen:
Terreurdreiging: beveiligingsbedrijven beleven hoogtijdagen
https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/terreurdreiging-beveiligingsbedrijvenbeleven-hoogtijdagen
VBe NL ondertekent Code Verantwoordelijk Marktgedrag
http://www.vbe.biz/nieuws/vbe-nl-ondertekent-code-verantwoordelijkmarktgedrag/
Eerste Kwaliteitslabels Beveiliging Evenementen Horeca uitgereikt
http://www.vbe.biz/nieuws/eerste-kwaliteitslabels-beveiliging-evenementenhoreca-uitgereikt/
EenVandaag opiniepanel, Onderzoek onder burgemeesters: ‘Overlast en aanpak
motorbendes (OMG’s)’
http://www.eenvandaag.nl/uploads/doc/Rapportage%20onderzoek%20EenVand
aag%20onder%20burgemeesters%20over%20motorbendes%20.pdf
- Onderzoek Inspectie Veiligheid en Justitie ‘Samenwerken naar veiligheid’ naar
taken korpscheftaken over de wet particuliere beveiligingsorganisaties
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016
/04/13/tk-naar-samenwerken-aan-veiligheid/tk-naar-samenwerken-aanveiligheid.pdf

Brancheupdate ABN AMRO: Omzetgroei beveiligingsbedrijven blijft beperkt:
https://static.webshopapp.com/shops/210854/files/126832430/branche-updatebeveiliging-juni-2017.pdf
Kwaliteitsimpuls met opleiding Cöordinator Evenementen- en Horecabeveiliging
http://www.vbe.biz/nieuws/kwaliteitsimpuls-met-opleiding-coordinatorevenementen-en-horecabeveiliging/
VBe NL-leden maken kennis met SDR Academy
http://www.vbe.biz/nieuws/vbe-nl-leden-maken-kennis-met-sdr-academy/

