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Voorwoord 

Aangezien ik als student Technische Bedrijfskunde naast P·praktijk, D-project en stage, wat meer 
praktijk ervaring wilde opdoen voor aan te vangen met het afstudeerproject, ben ik naar de Bedrijfs
kundewinkel toegestapt om hier een praktijkgericht project uit te voeren. Medestudenten hadden al 
positieve ervaringen met de BedrijfskundewinkeJ opgedaan. 

De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau en een van de acht Weten
schapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Ondememers die behoefte hebben aan ken
nis op bedrijfskundig gebied en niet over de middelen beschikken deze elders te verkrijgen, kunnen 
zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel. Hier kunnen zij dan kosteloos advies krijgen van studenten 
van de faculteit Technologie Management. De begeleiding van zo'n project ligt in handen van de 
(student)bestuursleden van de Bedrijfskundewinkel. 

In mijn gevallag de begeleiding in handen van Steven Boogaard en Martijn de Jongh, die ik bij deze 
hartelijk wi! bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit verslag. 

De opdrachtgever is van plan een beveiligings-uitzendbureau in de bewakingsbranche op te starten. 
Om te komen tot een gedegen marktonderzoek naar de levensvatbaarheid van zo'n bureau heeft hij de 
Bedrijfskundewinkel ingeschakeld. Dit verslag is dan ook het resultaat van dit marktonderzoek. Ik 
hoop dat de opdrachtgever met de resultaten een weloverwogen besluit kan nemen. Ik wens hem in de 
toekomst dan ook heel veel succes en wil hem gaame bedanken voor zijn inzet en medewerking, die 
hebben geleid tot dit verslag. 

Stef Mestrom 

Ianuari 1999 
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Samenvatting 

Het plan van de opdrachtgever is om diensten te gaan verlenen aan particuliere beveilingsorganisaties, 
die behoefte hebben aan extra personeel. Daartoe wit hij een beveiligings-uitzendbureau opstarten. De 
bedrijfskundewinkel is door de opdrachtgever benaderd om uit te zoeken of er een markt is voor zo'n 
beveilings-uitzendbureau. 

De centrale probleemstelling hierin is de uitvoering van een marktonderzoek. Na afbakening van het 
onderzoeksgebied is de onderzoeker ertoe gekomen om de marktpotentie van een beveiligings
uitzendbureau te onderzoeken in de beveiligingsbranche. Hiertoe zijn interviews gehouden met parti
cuJiere beveiligingsorganisaties, beveitigingspersoneel en gelijksoortige organisaties. 

De interviews en de desk-research hebben tot inzicht geleid in de bewakingsbranche. Al1ereerst is het 
opvallend dat de bewakingsbranche een stagnatie in de groei doormaakt. Er zijn weI nog enkele pro
centen groei per jaar, maar groei van bedrijven in de bewakingsbranche wordt vooral verkregen door 
het ovememen van andere kleinere bedrijfjes of gaat ten koste van andere bewakingsbedrijven. Daar
naast ziet men ook dat de markt voor elektronische beveiliging veel sneller groeit dan de markt voor 
persoonsgebonden bewaking. 

In de bewakingsbranche is een opkomende trend dat de bewakingsbedrijven steeds meer makelaar in 
de beveiliging worden en de dienstverlening hiervoor inhuren. Deze verandering in de markt opent 
perspectieven voor een beveiligingsuitzendorganisatie waar dan ook een redeJijke interesse voor be
staat. Van zo'n beveiligings-uitzendbureau wordt geeist dat het goed bereikbaar is en men snelle ser
vice he eft. Vooral in de zomer en kerstperiode is er topdrukte te verwachten. Een eigen opleidingsin
stituut waaruit men nieuwe arbeidskrachten kan putten is geen overbodige luxe. 

Uit deze uitkomsten van het onderzoek zijn enkele aanbevelingen gedaan. Voor het op te starten be
veiligings-uitzendbureau is het belangrijk een goed samenwerkingsverband te hebben met andere be
drijven in dezelfde branche. Eventueel kan men samen met een ander bureau een opleidingsinstituut 
opstarten. Hierdoor kan men gemakkelijk zorgen voor goede betrouwbare arbeidskrachten. Daamaast 
is het belangrijkje bureau een duidelijke visie te geven en het te richten op de kemactiviteiten. Dit wil 
zeggen aileen beveiligings-uitzendbureau of particulier beveiligingsbureau maar niet allebei. Bij het 
starten van het bureau kan men de nieuwe f1exwet in het voordeel van het eigen bedrijf gebruiken. Ais 
laatste is het aan te bevelen niet de naam uitzendbureau te gebruiken aangezien deze in de bewakings
branche nogal een negatieve bijklank heeft. 

v 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In dit onderzoek wordt bekeken of een beveiligings-uitzendburo levensvatbaar is in Eindhoven. De 
opdrachtgever wit gaame een eigen bedrijf in deze branche opstarten. De opdrachtgever wil met dit 
onderzoek een gedegen ondergrond krijgen om een bedrijf op te starten, dat mensen die in het bezit 
zijn van het diploma Aigemeen Beveiligings Medewerker (ABM), detacheert dan wei uitzendt aan 
particuliere beveiligingsorganisaties en bedrijfsbeveiligingsdiensten. Het voordeel hiervan is dat de 
mensen niet meer gescreend hoeven te worden en direct aan de slag kunnen. Men kan in spoedgeval
len dan ook relatief snel reageren. 

Hierbij wordt ook nader onderzocht wat voor zo'n bureau de voorwaarden zijn voor het slagen van de 
ondememing en in welke vorm en hoe de ondememing het best opgestart kan worden. Hierbij zullen 
verschillende particuliere beveiligingsorganisaties en beveiligingsbeambten ondervraagd worden. 
Aangezien het van be lang is hoe de markt voor deze ondememingen zich zal gaan ontwikkelen is hier 
ook enig onderzoek naar gedaan. 

In hoofdstuk twee wordt de onderzoeksopzet uitgewerkt. Via een situatie-, probleem- en opdrachtom
schrijving wordt een afgebakende onderzoeksvraag geformuleerd. Deze wordt weer opgesplitst in on
derzoeksdeelvragen. Aan de hand hiervan wordt dan de methode van aanpak beschreven. 

Hoofdstuk drie geeft de resultaten van de verschillende methoden van onderzoek weer. De onder
zoeksdeelvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. 

Aan de hand van deze resultaten zullen in hoofdstuk vier conclusies worden getrokken en aanbevelin
gen worden gedaan. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk, de onderzoeksopzet, is de omgeving van het op te starten bedrijf van de opdrachtge
ver weergegeven en is het probleem omschreven. Uit deze probleemomschrijving is een opdracht ge
formuleerd, die na afbakening heeft geleid tot een onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag wordt in 
dit onderzoek beantwoord. Daartoe is deze onderzoeksvraag opgesplitst in enkele onderzoeksdeelvra
gen die verder worden onderzocht. Uiteindelijk zijn in dit hoofdstuk de methoden van onderzoek 
weergegeven. 

2.2 Situafie-omschrijving 

De opdrachtgever speelt al zo'n twee jaar met het idee om een eigen bedrijfte starten. Hij heeft het 
idee dat er een groot tekort is aan beveiligingspersoneeL Daarom wil hij in de beveiligingsbranche een 
uitzendorganisatie voor beveiligingspersoneel met daarnaast een particuliere beveitigingsorganisatie 
starten, die werkzaamheden allereerst in Eindhoven en omgeving en later in heel Nederland, zal kun
nen uitvoeren. Het dienstenpakket van de voor ogen staande organisatie bestaat uit de volgende 3 tak
ken: 

Uitzendwerk Beveiliging Diensten 

Collegiate in- en uitiening Objectbeveiliging Receptiediensten 

Detachering Winkelbeveiliging Bodediensten 

Werving en selectie Mobiele surveillance Parkeerbeheer 

Key holding! alarmopvol- Visitatiediensten 
ging 

Portiers horecabeveiliging Telefonisten 

Evenementenbeveiliging 

Transportbeveiliging 
figuur 2.1 Dienstenpakket Beveiligingsuitzendorganisatie. 

Een toelichting op de verschillende diensten is in bijJage 1 gegeven. 

Door de unieke opzet van het beveiligings-uitzendbureau is er weinig concurrentie in dezelfde bran
che. Er zijn in Nederland pas 4 a 5 bureaus, die ongeveer dezelfde activiteiten uitoefenen. Waar
schijnlijk bevinden ook de particuliere beveiligingsorganisaties en de normale uitzendbureaus zich 
zijdelings op dezelfde markt. 

3 
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Het op te richten bedrijfverschilt van andere organisaties in de uitzendbranche doordat het een uit
zendbureau is, zich puur en aJleen richtend op beveiligingspersoneel. De mensen, die in dienst zijn 
van dit beveiligings-uitzendbureau, zijn al gescreend, waardoor directe inzet mogelijk is. 

Het verschilt van andere ondememingen in de beveiligingsbranche omdat het een beveiligings
uitzendbureau is. Het beveiligings-uitzendbureau levert arbeidskrachten aan de beveiligingsbranche 
(particuliere beveiJigingsbedrijven). De opdrachtgever wil echter ook door middel van een eigen par
ticulier beveiligingsbureau werkzaam zijn in dezelfde markt. 

De omgeving van het toekomstige bedrijf is in eerste instantie Eindhoven en omstreken, dit daar de 
opdrachtgever in Eindhoven wil starten. Hier is waarschijnlijk vrijwel geen concurrentie van verge
lijkbare bureaus. Als het bedrijf echter goed loopt, zal deze haar activiteiten uitbreiden over heel Ne
derland. 

Om goed te kunnen functioneren heeft het beveiligings-(uitzend)bureau enerzijds contacten met parti
cuHere beveiligingsbureaus, bedrijven, winkels en horecagelegenheden nodig, zodat er voldoende op
drachten zijn, die uitgevoerd kunnen worden. Anderzijds heeft het beveiligings-(uitzend)bureau con
tacten met parttime en fulltime beveiligingspersoneel, zodat de opdrachten daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. 

Het bedrijf, dat de opdrachtgever wil opstarten, heeft nog geen naam, in dit verslag zal het op te star
ten bedrijf gemakshalve het beveiligings-uitzendbureau genoemd worden. 

2.3 Probleemomschrijving 

De opdrachtgever heeft zelf niet de mogelijkheid het marktonderzoek, nodig voor het opstarten van de 
onderneming, uit te voeren. Derhalve heeft hij de Bedrijfskundewinkel voor ondersteuning ingescha
keld. Het probleem is door de opdrachtgever aan de Bedrijfskundewinkel als voigt geformuleerd: 

'Het probleem is het uitvoeren van een marktonderzoek. Er zijn weinig gegevens te vinden bij de 
gangbare instanties (K.v.K., CBS) en de branche-organisatie wil niet helpen omdat men dan eerst lid 
van deze branche-organisatie moet zijn. Lid worden is echter pas mogelijk als men al een organisatie 
heeft. ' 

2.4 Opdrachtomschrijving 

De opdracht is het uitvoeren van een marktonderzoek om te achterhalen of het idee van de opdracht
gever kans van slagen heeft. Hiertoe dient enerzijds onderzocht te worden of er voldoende mogelijk
heden zijn opdrachten te verkrijgen voor het beveiligings-uitzendbureau. Anderzijds dient men te on
derzoeken of er voldoende animo is van beveiligingsmensen om voor het beveiligings-uitzendbureau 
te gaan werken. Daarnaast dient te worden bekeken, hoe de te verwachte ontwikkeling in de beveili
gingsbranche eruit ziet. Hieraan kan men aflezen hoe de toekomst van het beveiligings-uitzendbureau 
eruit ziet. 

4 
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2.5 Afbakening 

Bij het opstarten van het beveiligings-uitzendbureau heeft de opdrachtgever aangegeven te willen 
starten in Eindhoven en omstreken, dus zal in deze regio het onderzoek uitgevoerd worden. Hoewel de 
opdrachtgever ook van plan is een particulier beveiligingsbureau te beginnen, wordt hier geen onder
zoek naar verricht. 

Deze beslissing is bewust genomen. Het beveiligings-uitzendbureau is het nieuwe, experimentele on
derdeel van het plan. Als blijkt dat hiervoor de markt al te klein is, heeft het opstarten van een parti
culier beveiligingsbureau geen extra toegevoegde waarde. De verkregen informatie omtrent de markt 
van particuliere beveiligingsbureaus zal echter weI in dit verslag worden opgenomen. 

2.6 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag wordt na de atbakening als voIgt geformuleerd: 

Is het opstarten van een beveiligings-uitzendbureau in de regio Eindhoven een levensvatbaar idee? 

2.7 Onderzoeksdeelvragen 

Om de hierboven gestelde onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden zijn enkele onderzoeks
deelvragen opgesteld. Hieronder volgen de onderzoeksdeelvragen die samen de onderzoeksvraag be
antwoorden: 

1) Wat voor soortgelijke organisaties zijn er? 
Hoe is de werkwijze bij deze soortgelijke organisaties ? 

2) Wat zijn de voorwaarden voor slagen van deze beveiligingsorganisatie? 
3) Is er behoefte aan een beveiligings-uitzendbureau ? 

a) Hoe groot is die behoefte? 
b) Op welk gebied in de beveiligingsbranche liggen de kansen ? 
c) Hoeveel wil men hiervoor betalen ? 

4) Is er aanbod van beveiligingspersoneel voor het beveiligings-uitzendbureau? 
a) Hoe groot is dat aanbod van beveiligingspersoneel ? 
b) Heeft men bepaalde voorkeuren qua branche ? 

5 
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2.B Methoden van onderzoek 

Er zal op een aantal manieren informatie worden verzameld om de diverse deelvragen te kunnen be
antwoorden. 

A) Door informatie op te vragen bij beveiligings-uitzendbureaus voor beveiligingspersoneel in 
Nederland die al bezig zijn in deze branche. 

B) Door informatie op te vragen bij particuliere beveiligingsbureaus. 
C) Door interviews te houden onder mogelijke uitzendkrachten van het beveiligings

uitzendbureau. 
D) Aile andere mogelijkheden van onderzoek zoals internet, CD-roms en relevante artikelen in 

tijdschriften. 

De verbanden tussen de verschillende methoden van onderzoek zijn hieronder weergegeven in figuur 
2.2. 

D 

Analyse infonnatie 
Beveiligingsbranche 

Beveiligings 
U itzendorgan isatie 

organ i saties 

figuur 2.2. Verbanden tussen de verschillende methoden van ondenoek. 

6 
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Hoofdstuk 3 Onde.rzoek 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Allereerst zijn er gegevens om
trent de markt verzameld. Deze gegevens over de markt in de beveiligingsbranche zijn in paragraaf 
3.2 beschreven. Naar aanleiding van deze gegevens en de onderzoeksdeelvragen zijn er interviews 
afgenomen met particuliere beveiligingsorganisaties, de uitzendbureaus in deze branche en beveili
gingspersoneel. De resultaten van deze interviews zijn in paragraaf3.3 beschreven. Daarnaast zijn er 
nog enkele relevante artikelen bestudeerd. De resultaten hiervan zijn in paragraaf3.4 beschreven. 

3.2 De markt in de beveiligingsbranche 

Relevante marktinformatie, over de mogelijkheden van een beveiligings-uitzendbureau in de beveili
gingsbranche, is verkregen door informatie op te vragen bij de Branche-organisatie VPB 
(Vereniging voor Particuliere Beveiligingsorganisaties) en door gebruik te maken van de analyses 
over de toekomstperspectieven in de uitzendbranche van de Rabobank op internet. 

De web-site van de Rabobank met cijfers en trends geeft enige informatie over speciale uitzendbu
reaus en het uitzendwezen in het algemeen. Deze informatie is hieronder kort samengevat. 

De markt voor de speciale uitzendbureaus bestaat relatiefkort. Het betreft uitzendwerk voor gespeci
aliseerd en vooral schaars personeel (b.v. beveiIigingsbeambten), waarop relatiefhoge winstmarges 
kunnen worden gerealiseerd. 

Het toekomstperspectief voor de uitzendbranche ziet er volgens de analisten van de Rabobank als 
voIgt uit. Na de explosieve groei van het aantal uitzenduren in de afgelopen jaren zal de toename in 
1998 en 1999 naar verwachting afvlakken tot 8-9%. In de branche zal de onderlinge concurrentie om 
de uitzendkrachten en nieuwe markten (speciale uitzendbureaus) toenemen. 

am de groei binnen de beveiligingsbranche inzichtelijk te maken is gebruikt gemaakt van gegevens 
van het CBS. Deze hebben cijfers verzamelt over de jaren 90 tot en met 95 met betrekking tot beveili
gingsbureaus. Deze zullen worden weergegeven in de hieronder weergegeven tabel. 

JAAR '90 '91 '92 '93 '94 '95 
Ondernemingen 131 121 131 155 229 228 
Beveiligingsbedrijven 131 121 131 155 166 141 
Rechercheursbureaus - - - - 50 62 
Beveiligingsadviesbureaus - - - - 13 25 
Werkzame personen 10.800 11.500 12.600 13.100 13.300 14.900 
Werkzame personen als 
beveiligingsbeambte 10.100 10.700 11.700 12.200 11.800 13.100 
Dmzet (in min glds) 539,8 616,4 702,2 751,2 944,1 1081,3 

Tabell. Cijfers met betrekking tot ontwikkeling beveiligingsbureaus (bron: CBS) 

7 
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Uit onderzoek door het blad Security Management is naar voren gekomen dat de particuliere beveili
gingsbedrijven en dan met name die bedrijven die vooral regionaal gericht zijn in 1997 sterk in omzet 
zijn gegroeid. Dit kwam neer op een bruto groei van 9.7% van de totale branche in 1997. 

De verwachting voor 1998 en 1999 volgens de analisten van de Rabobank is dat deze groei zal afvlak
ken naar rond acht a negen procent. Daarnaast zal het aantal bedrijven in de beveiligingsbranche af
nemen aangezien de kleinere bedrijven door de grotere worden overgenomen. 

Dhr de Kok van particulier beveiligingsbedrijf PRENED zegt het volgende hierover in Security Ma
nagement: 'Overnames en autonome groei zijn bij ons strategieen die paral1ellopen.' PRENED heeft 
in tien jaar tijd zes bedrijven overgenomen. Ook dit is een trend die in de particuliere beveiligings
branche niet ongewoon is. De grote particuliere bedrijven kopen de kleinere op. Dhr. de Kok vertelt 
over de voordelen van de overnames het volgende: 'De voordelen voor zowel de overgenomen als de 
overnemende partij zijn groot. Ben hiervan is het verkrijgen van een in een verdringingsmarkt nood
zakelijk groter volume, een toenemende specifieke know-how en een groeiend markt aandeel.' 

Met de verdringingsmarkt wordt bedoeld dat er zeel vele aanbieders zijn van beveiligingspersoneel, 
die proberen door middel van het verdringen van andere bedrijven, dus niet door autonome groei, een 
groter volume en marktaandeel te verkrijgen. 

Daarnaast is bij de brancheorganisatie voor Particuliere Beveiligingsbedrijven informatie opgevraagd 
omtrcnt de markt voor particuliere beveiligingsbedrijven. Er komen steeds meer speciale beveiligings
uitzendbureaus volgens de brancheorganisatie VPB. Het aantal bureaus dat het laatste jaar daadwer
kelijk is begonnen is echter niet bekend. 

Volgens hen heeft deze hausse te maken met de Wet Flexibiliteit en Zekerheid die per 1 januari 1999 
is ingegaan. In deze nieuwe wet wordt door de overheid de rechtspositie van uitzendkrachten gere
geld. Afhankelijk van de lengte van het dienstverband verkrijgt de uitzendkracht rechten op het gebied 
van: 

pensioenopbouw 
scholingsmogelijkheden 
loondoorbetaling 
vast dienstverband. 

Door deze Flexwet wordt het voor de uitzendbureaus mogelijk de uitzendkrachten zekerheden te bie
den. De goede betrouwbare krachten zullen eerder geneigd zijn bij het uitzendbureau te blijven wer
ken en niet een vast contract aan te nemen bij een 'vaste' werkgever. Dit is vooral van belang bij de 
concurrentie om beter geschoolde, schaarse uitzendkrachten. In de beveiligings-uitzendbranche is dit 
het bewakingspersoneel met het diploma ABM. Enige informatie over de wet Flexibiliteit en Zeker
heid is in bijlage 2 opgenomen. 

Verder is voor een (beveiligings) uitzendbureau van belang de wet WAADI (Wet Allocatie Arbeids
krachten door Intermediairs). Door de WAADI vervalt de vergunningseis voor een uitzendbureau. 
Hierdoor wordt het voor iedereen mogelijk een eigen uitzendbureau te starten. De instap drempel is 
lager, waardoor er steeds meer concurrentie komt. 
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Een onderzoek in het blad Security Management'geeft aan hoe de toekomstige ontwikkelingen in de 
beveiligingsbranche zullen zijn. 

In dit onderzoek zijn 486 facility managers gevraagd naar hun mening betreffende de ontwikkelingen 
in de beveiliging en de beveiligingsrisico's. Van dit onderzoek zijn 52 exemplaren terug ontvangen. 
Een percentage van 10,7%. Ondanks dit lage percentage is de uitslag gepubliceerd. 

De bedrijven die aan dit onderzoek hebben meegewerkt zijn als voigt ingedeeld: 
• Gezondheidszorg (53,8%) 
• Kantoororganisaties (28,8%) 
• Andere typen organisaties (17,3%) 
Het gaat bij deze andere organisaties grotendeels om organisaties in het onderwijs en de industrie. 

In de ondervraagde organisaties werken gemiddeld 1100 mensen. De visie omtrent de ontwikkelingen 
van het beveiligen van de eigen organisatie blijkt niet afhankelijk te zijn van het soort organisatie. 
Vit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat managers uit aile typen organisaties verwachten dat 
de totale beveiliging in de toekomst zal stijgen. Hoe deze stijging is verdeeld over de verschillende 
beveiligingsmogeJijkheden zal in de volgende figuren worden weergegeven. Een beschrijving van de 
verschillende beveiligingsmogeJijkheden wordt in bijlage 3 weergegeven. 

M:!er 
79% 

figuur 3.1 Verwachting toekomstige ontwikkelingen bij verschillende type beveiligingsmogeJijkheden. 

Opvallend is dat men ondanks de snel groeiende markt voor elektronische beveiligingsapparatuur, 
veel waarde blijft hechten aan het in verhouding dure bewakingspersoneel. Vooral organisaties in de 
gezondheidszorg blijven bij het bewaken door beveiligingspersoneel. Ruim 53% van de managers in 
de deze sector verwachten een stijging van het aantal beveiligingspersoneelsleden. 

Daar de ondervraagde facility managers verwachten dat zij steeds meer gebruik gaan maken van be
veiliging, zou men verwachten dat ook het budget mee stijgt met de plannen. Maar vooral in kantoor
organisaties blijkt dit niet op te gaan. Slechts in 13% van de kantoororganisaties verwacht men een 
stijging in het budget. In andere organisaties is dit anders hier verwacht ruim 50% een stijging van het 
budget en in de gezondheidszorg zelfs 64%. 

De resultaten van de budgettaire ontwikkelingen voor de totale beveiliging zijn in onderstaande figuur 
\\I~ergegeven. 

Gelijk 
48% 

Oaalt 
2% 

Stijgt 
50% 

Budgettaire ontw ikkelingen 

figuur 3.2 Budgettaire ontwikkelingen beveiliging 
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3.3 Resultaten 

In deze paragraaf zullen de onderzoeksdeelvragen worden beantwoord. Om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden is gebruik gemaakt van aile methodes van onderzoek zoals zijn aangegeven in para
graaf2.8. 

3.3.1 Onderzoeksdeelvraag 1: 
Wat voor soortgelijke organisaties zijn er ? 
Hoe is hun werkwijze ? 

Om deze vraag te beantwoorden is gezocht naar mogelijke alternatieve organisaties ten opzichte van 
het beveiligings-uitzendbureau. Hierbij is naar voren gekomen dat er vier soorten organisaties zijn, die 
op dezelfde markt als het beveiligings-uitzendbureau opereren. 

Deze organisaties zijn als voigt ingedeeld: 
1) Particuliere beveiligingsbureaus 
2) Uitzendbureaus 
3) Beveiligings-uitzendbureaus speciaa\ voor beveiligingspersoneel 
4) Bedrijfsbeveiligingsdiensten 

De werkwijze van de 4 verschillende organisaties zal hieronder kort worden beschreven. 

1) Particuliere beveiligingsbureaus. 

Deze bureaus werken voor alle soorten organisaties en zorgen daarbij voor de bewaking door middel 
van personeel. Zij proberen opdrachten te bemachtigen bij opdrachtgevers. Voor de uitvoering van 
deze opdrachten vallen de bureaus steeds vaker terug op uitzendbureaus dan wei beveiligings
uitzendbureaus. 

2) De uitzendbureaus. 

Uitzendbureaus zenden personeel uit op allerlei vakgebieden. Een daarvan is ook de beveiligings
branche. De grotere uitzendbureaus hebben zelfs speciale onder-afdelingen hiervoor. 

3) De beveiligings-uitzendbureaus. 

Dit zijn bureaus, die zoals de reguliere uitzendbureaus, personeelleveren voor particuliere beveili
gingsbureaus. Dit is echter hun kernactiviteit. Daarnaast zijn ze vaak ook nog werkzaam als particulier 
beveiligingsbureau en hebben ze een eigen opleidingsinstituut voor het diploma ABM. 

4) De Bedrijfsbeveiligingsdiensten. 

Deze dienst is door de bedrijven zelf ingesteld en het personeel staat ook bij hen op de loonlijst. Zij 
beveiligen aileen de eigendommen van het betreffende bedrijf en zijn daarnaast ook vaak werkzaam 
als receptiedienst. Naast deze eigen beveiligingsdienst maken de bedrijven vaak ook nog gebruik van 
een particulier beveiligingsbureau. 

Meer informatie over deze verschillende organisaties staat in bijlage 4. 
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3.3.2 Onderzoeksdeelvraag 2: 
Wat zijn de voorwaarden van slagen van deze beveiligingsorganisatie? 

Om erachter te komen wat de voorwaarden zijn voor het slagen van een dergelijk beveiligings
uitzendbureau, is informatie opgevraagd bij de Vereniging voor Particuliere Beveiligingsbedrijven, 
het Ministerie van Justitie en bij andere beveiligings-uitzendbureaus in deze branche. De verkregen 
informatie is hieronder opgesomd en zal puntsgewijs verder worden behandeld. 

1) Er moeten voldoende beveiligingsbeambten voor het beveiligings-uitzendbureau werken om de 
opdrachten te kunnen vervullen. 

2) Er moeten voldoende bedrijven dan wei particuliere beveiligingsorganisaties van de diensten van 
het beveiligings-uitzendbureau gebruik maken. 

3) De organisatie zal nauwe contacten moeten onderhouden met verschillende instanties. 

Ad 1) Aangezien het beveiligings-uitzendbureau werkzaam zal zijn in de bewakingsbranche is nood
zakelijk dat er voldoende arbeidskrachten zijn om het beveiligings-uitzendbureau draaiende te 
houden. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan deze beveiligingsbeambten moeten voldoen. 
Deze eisen zien er als voIgt uit: 
1) ABM- diploma 
2) Geldig speciaallegitimatiebewijs 

Meer informatie hierover is terug te vinden in bijJage 5 

Ad 2) De particuliere beveiligingsbedrijven dan wei andere organisaties, die gebruik gaan maken van 
de diensten van het beveiligings-uitzendbureau zullen in voldoende mate aanwezig moeten zijn. 
Anders is er geen werk en dus ook geen inkomsten. Het gaat hierbij vooral om het bestaans
recht. Als men wei voldoende beveiligingspersoneel heeft maar niet voldoende opdrachten dan 
heeft de organisatie toch geen bestaansrecht. 

Of er voldoende bewakingspersoneel is en of er voldoende behoefte is aan een beveiligingsuitzend
bureau in de beveiligingsbranche wordt bij de beantwoording van de deelvragen 3 en 4 duidelijk ge
maakt. 

Ad 3) Er dienen door het beveiligings-uitzendbureau contacten te worden onderhouden met onder 
andere de volgende instanties: 
- Politie, voor goede samenwerking bij calamiteiten. Daamaast moet men de beveiligings

personeelsleden door de politie laten screenen. 
VPB (Vereniging voor Particuliere Beveiligingsbedrijven), aansluiting als lid bij de VPB 
geeft de organisatie gemakkelijk toegang tot andere particuliere beveiligingsorganisaties. 
ABU (Algemene Branchevereniging voor het Uitzendwezen) 
Ministerie van Justitie. Bij het Ministerie van Justitie dient de benodigde vergunning te 
worden aangevraagd. 
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Het beveiligings-uitzendbureau heeft de mogelijkheid een vergunning aan te vragen. Deze vergunning 
is bestemd voor aBe bewakingsbedrijven en wordt uitgegeven door het Ministerie van lustitie. 

Het is echter ook mogelijk zonder dergelijke vergunning te werk te gaan. Het grote nadeel hiervan is 
dat er dan alleen maar beveiligingspersoneel mag worden uitgezonden naar particuliere beveiligings
bureaus, die zelf een vergunning hebben. Als men namelijk uitzendkrachten inzet voor bijvoorbeeld 
het bewaken van een winkelketen, moet het beveiligings-uitzendbureau zelf een vergunning hebben 
om dit soort werk te kunnen doen. Ais men echter hun eigen beveiligings-uitzendbureau voor vol aan
ziet, zorgt men ook dat deze een vergunning heeft. Dit geeft ook meer zekerheid naar de afnemers toe. 

3.3.3 Onderzoeksdeelvraag 3: 
Is er behoefte aan een beveiligings-uitzendbureau? 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zijn telefonische interviews uitgevoerd onder particulie
re beveiligingsorganisaties. De bedrijven, die ge'interviewd zijn, zijn verkregen door middel van 
adressen, die door de opdrachtgever werden geleverd, als ook door gebruik te maken van de Gouden 
Gids. 

Hierbij zijn 20 particuiiere beveiligingsorganisaties ge'interviewd en naar hun mening gevraagd, aan
gaande het onderwerp aantrekken van beveiligingspersoneel door middel van een beveiligings
uitzendbureau. 

Voor een telefonisch onderzoek is gekozen aangezien bij deze manier van onderzoeken de respons 
vee! groter is en de kwaliteit van de antwoorden beter is dan bij een schriftelijke enquete. Daarnaast 
was het beschikbare aantal te onderzoeken particuliere bevei!igingsbureaus in Eindhoven e.o. zo klein 
dat een telefonische interview gemakkelijk gehouden kan worden. Een schriftelijke enquete zou waar
schijnlijk door te lage respons ongefundeerd worden. Uiteindelijk zijn er 17 bruikbare interviews bij 
de particuliere beveiligingsorganisaties afgenomen. 

Hoewel er ook positieve reacties waren met bijzonder veel medewerking, was er over het algemeen 
weinig medewerking en waren de antwoorden kortaf. Vee! van de respondenten gaven weinig tijd als 
excuus op. Dit is erg jammer en is de uitkomst van het onderzoek niet ten goede gekomen. 

De vragen van de telefonische interviews worden nu nader geanalyseerd. Hierbij is gekozen voor een 
aanpak waarbij de vragen afzonderlijk worden bekeken. 

De bedrijven, die ondervraagd zijn, zijn alJemaaJ particuliere beveiligingsbureaus. Enkele grote bu
reaus en veelal kleinere met slechts een aantal mensen in dienst en met een regionale reikwijdte. 
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Vraag 1: 

Antwoord: 

Maakt uw onderneming gebruik van een uitzendbureau I speciaal beveiligings-uitzendbureau? 

Het antwoord hierop was zeer verschillend. Bij 9 van de 17 respondenten werd momenteel 
geen uitzendbureau dan wei uitzendbureau speciaal voor beveiligingspersoneeJ gebruikt. Dit 
is 53% van de ondervraagden. Bij 8 van de 17 respondenten werd weI een uitzendbureau ge
bruikt voor het aanpakken van eventuele personeeltekorten. Een respondent gaf direct te ken
nen aileen gebruik te maken van een uitzendbureau gespecialiseerd in beveiligingspersoneel. 
Twee andere gaven te kennen slechts een standaard uitzendbureau te gebruiken voor het aan
trekken van het personeel. 

De 9 respondenten, die geen gebruik maakten van een (beveiligings )uitzendbureau gaven ook 
meteen te kennen hier in de toekomst ook geen gebruik van te zullen maken. 

Vraag 2: Hoeveel uitzendkrachten worden in uw organisatie per week ingezet? 

Antwoord: In de meeste gevallen gaat het hierbij om slechts een klein aantaJ personen. Een enkel bedrijf 
geeft op ongeveer 10 uitzendkrachten te gebruiken. Een aantal kleinere bedrijven geeft aan 
slechts alleen in spoedgevallen terug te vall en op een (beveiligings)uitzendbureau. Voor de 
overzichtelijkheid zijn de resuItaten in de tabel hieronder weergegeven. 

# ersonen Iweek # bedri"ven Percenta 

Geen 9 53 
1-2 4 23 

3 tot 5 2 12 
5 tot 10 0 0 

>10 2 12 

De 9 bureaus die aangeven geen gebruik te maken van een (beveiligings)uitzendbureau zullen 
zoals weergegeven dan ook geen uitzendkrachten aannemen. Vit de invulling van de boven
staande vraag blijkt duidelijk dat er bij veel bedrijven slechts een klein aantal mensen per 
week als uitzendkracht wordt aangenomen. 

Verder maakt een van de twee grote bureaus, Randon Beveiliging, aileen maar gebruik van 
uitzendkrachten van het uitzendbureau Randstad. Het beveiligingsbureau behoort namelijk tot 
de Randstad Holding en zal dus geen uitzendkrachten bij andere bureaus afnemen. 

Bij de andere bureaus is het duidelijk dat ze liever te maken hebben met een beveiligings
uitzendbureau dan met een regulier uitzendbureau. Een particulier beveiligingsbureau maakt 
al gebruik van een beveiligings-uitzendbureau. 

Vraag 3: Tijdens welke periodes zult u het meest gebruik maken van een beveiligings-uitzendbureau? 
(bepaalde maanden, peri odes, uren) 

Antwoord: Vit de antwoorden blijkt dat er vooraI tijdens feestdagen (kerstperiode) en in de zomer (bij 
grote evenementen) veel gebruik wordt gemaakt van (beveiligings-)uitzendbureaus om de 
drukke periodes op te vangen. Een bureau zegt het gehele jaar door de (beveiligings)
uitzendbureaus te gebruiken om de personeeltekorten aan te vullen. 

Over het algemeen kan echter gesteld worden dat vooral de feestdagen en de zomerperiodes 
door particuliere beveiligingsorganisaties worden aangegrepen om tekorten op te vangen. 

13 



.EDRlJFSKUHDE 
PW Ink e I 

on dern(! mersad y lCICft 

Het uitzendbureau 
-----------------------------------------------------------------

Vraag 4: Wat zijn voor uw organisatie de meest ideale openingstijden voor een (beveiligings)
uitzendbureau in de beveiligingsbranche? 

Antwoord: Ook hier zijn de antwoorden verschillend. Oe meeste bureaus vinden dat een (beveiligings-) 
uitzendbureau tijdens kantooruren geopend moet zijn. Een bureau geeft aan dat als het bevei
ligings-uitzendbureau ook 's avonds open zou zijn dit ideaal zou zijn. Twee bureaus geven 
aan ook graag te zien dat het bureau ook op zaterdag geopend is en eventueel ook op zondag. 

Een bureau geeft aan dat men daar het tiefst heeft dat het beveiligings-uitzendbureau 24 uur 
per dag bereikbaar is, om optimaal aan de eisen van het betreffende bureau te kunnen voldoen. 

Het is dus voor het beveiligings-uitzendbureau belangrijk ruime openingstijden te hebben en 
het liefst 24 uur per dag bereikbaar te zijn. 

Vraag 5: Op welke termijn wilt u bij spoedaanvragen voor beveiligingspersoneeI, dat er personeel via 
een beveiligings-uitzendbureau beschikbaar komt? 

Antwoord: Bijna alle ondervraagde bureaus zijn het erover eens dat er in spoedgevallen zeer snel door het 
beveiligings-uitzendbureau gereageerd moet worden. 

Snel reageren wit zeggen dat als er 's morgens gebeld wordt, er 's middags al iemand van het 
beveiligings-uitzendbureau klaar staat. Ze begrijpen echter ook wei dat dit zeer moeilijk te 
bewerkstelligen is en gaan uit van een reactietijd van een dag. 

Het is dus voor het beveiligings-uitzendbureau zaak om over een voldoende groot personeels
bestand te kunnen beschikken om de plotselinge vraag op te kunnen vangen. 

Oe meeste bureaus maken echter weI duidelijk dat dit niet vaak voorkomt aangezien de 
meeste projecten lang van te voren bekend zijn en dus met het beveiligings-uitzendbureau 
langer overlegd kan worden over de inzet van extra personeel. Ook geven ze aan dat dit soort 
spoedgevallen aileen bij een beveiligings-uitzendbureau zou kunnen worden geplaatst aange
zien een normaal uitzendbureau op zulke korte termijn niet kan reageren. 

Vraag 6: Bent u bereid om de uitzendkrachten na de proefperiode in vaste dienst te nemen? 

Antwoord: ABe bureaus zijn hier eenduidig over. Ze zijn allemaal bereid de uitzendkrachten mits deze 
goed bevallen in vaste dienst te nemen. Oit aangezien men toch liever projecten uitvoert met 
eigen mensen dan met mensen van het beveiligings-uitzendbureau. 

In de beveiligingsbranche is echter een duidelijk tekort aan gekwalificeerde krachten 
waardoor men van een (beveiligings-)uitzendbureau gebruik gaat maken. 

Bij een van de bureaus wordt aangegeven dat men dit heel graag zou doen, men heeft echter al 
contacten met een (beveiligings)uitzendbureau speciaal voor beveiligingspersoneel. Oit be
veiligings-uitzendbureau heeft echter als policy de uitzendkrachten niet over te doen aan het 
particuliere beveiligingsbureau. Hierin wordt dit bureau nog geholpen door het eerder ge
noemde Wetsvoorstel Flexibiliteit en Zekerheid (bijlage 2). 
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Vraag 7: Wilt U op de hoogte worden gehouden van de kwalificaties van de betreffende uitzendkrach
ten? 

Antwoord: Ook hier zijn de bureaus eenduidig; men wil inderdaad van aile kwalificaties van de 
betreffende uitzendkrachten op de hoogte gehouden worden. Vaak vraagt men naast het be
veiligingsdiploma en de speciale legitimatie, ook nog eerst een gesprek aan om de representa
tiviteit van de uitzendkracht beter te leren kennen. 
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3.3.4 Onderzoeksdeelvraag 4: 
Is er aanbod van beveiligingspersoneel voor het beveiligings-uitzendbureau? 

Om erachter te komen of er voldoende mogelijkheden zijn om personeel te vinden voor een beveili
gings-uitzendbureau zijn beveiligingsbeambten persoonlijk geYnterviewd. oit de gesprekken met be
veiligingsbeambten blijkt dat de mensen die at een vaste baan hebben bij een werkgever in het alge
meen niet bereid zijn om deze op te geven en naar een beveiligings-uitzendbureau te stappen. Ais de 
mensen geen vast contract hebben met een werkgever zijn ze hier eventueel weI toe bereid. 
Mensen die geen vast contract hebben bij een ander particulier beveiligingsbureau, hebben hiervoor 
vaak een reden. 

1) Ze willen geen vast contract. Ze zijn bezig met een opleiding of cursus waar ze later mee ver
der willen en het beveiligingswerk als tussenstap zien. 

2) Ze zijn door persoonlijke omstandigheden in gebreke gebleven waardoor de werkgever de 
overeenkomst niet he eft omgezet in een vaste baan. 

3) Het werk wat door deze mensen geleverd is, is niet in overeenstemming met de norm die het 
particuliere beveiligingsbureau zelfheeft gesteld. Oeze mensen kan men bij het op te starten 
bureau echter ook maar beter buitensluiten. 

Het is niet aan te bevelen om de term uitzendbureau te gebruiken. Het lijkt alsof deze een negatieve 
klank heeft en beveiligingsmensen afschrikt. Als men het een particulier beveiligingsbureau noemt, 
dat mensen detacheert bij andere particuliere beveiligingsbedrijven is dit beter. Op deze manier zullen 
meer beveiligingsmedewerkers bereid worden gevonden voor het op te starten bureau te gaan werken. 

Tijdens de vraaggesprekken komt naar voren dat er veel meer mensen een diploma ABM hebben dan 
er daadwerkelijk in de beveiligingsbranche werkzaam zijn. Slechts ongeveer 40% van de personen 
met een diploma Algemeen Beveiligings Medewerker is ook in deze sector werkzaam. Oit heeft onder 
andere te maken met het feit dat veel personen met een dergelijk diploma een te hoge opleiding heb
ben gevolgd en elders veel meer kunnen verdienen. 

Daarnaast is werken in de beveiligingsbranche erg stressgevoelig en dus niet voor iedereen geschikt. 
Men moet hier goed tegen kunnen, anders moet men er niet eens over denken om eraan te beginnen. 
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3.4 Resultaten bestudering artike/en 

Ten behoeve van het onderzoek zijn nog enige artikelen uit o.a. het blad Security Management bestu
deerd. Dit blad richt zich op de beveiligingssector, verricht af en toe onderzoek en heeft interviews 
met belangrijke personen in de beveiligingsbranche. Enkele resultaten zijn al eerder in dit hoofdstuk 
besproken. 

Voor de bewakingsbranche is sinds 1 januari 1997 een diploma Aigemeen Beveiligings Medewerker 
verplicht gesteld. Na deze opleiding is er nog de mogelijkheid tot het behalen van het Vakdiploma 
Beveiliging en daaropvolgend het Kaderdiploma Beveiliging. Daarnaast is er de mogelijkheid een be
veiJigingsdiploma te behalen voor de detailhandel. Voor de portiers in de horeca bestaan aparte di
ploma's. De medewerkers die bij het beveiligings-uitzendbureau aan het werk gaan moeten dus mini
maal in het bezit zijn van het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker. Deze is te verkrijgen door 
een cursus te volgen bij een van de daarvoor bestemde opleidingscentra. 

Het is echter voor een beveiligings-uitzendbureau aan te bevelen gebruik te maken van een eigen op
leidingscentrum. Hierdoor kunnen de cursisten na het met goed gevolg doorlopen van de opleiding 
mete en aan het werk in de praktijk en weet de werkgever precies wat voor mensen hij in huis haalt. 

Meer informatie over opleidingen is terug te vinden in bijlage 5. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 /n/eiding 

Aan de hand van de bevindingen uit de interviews en desk-research zal in dit hoofdstuk de onder
zoeksvraag beantwoord worden. Uit de concIusies die in paragraaf 4.2 behandeld zuIlen worden, zijn 
de aanbevelingen van paragraaf 4.3 opgesteid. Aan de hand van deze aanbevelingen moet de op
drachtgever in staat zijn en weloverwogen besluit te nemen. 

4.2 Conc/usies 

Uit de interviews met de particuliere beveiligingsorganisaties blijkt dat ze bijna allemaal nog enkele 
beveiligingsmedewerkers kunnen gebruiken. Er is dus voldoende werk in de branche. Dit wit echter 
nog niet meteen zeggen dat er automatisch een goede mogelijkheid be staat een uitzendbureau in deze 
branche op te starten. Bijna de helft van de ondervraagde ondernemingen geeft aan geen gebruik te 
maken van uitzendbureaus dan wei speciale uitzendbureaus in de beveiligingsbranche. Zij willen weI 
mensen aannemen maar geen gebruik maken van een uitzendbureau. 

Een groot dee I van de ondervraagde bedrijven is relatief klein en vooral regionaal gericht. De grotere 
particu\iere beveiligingsbureaus geven aan wei gebruik te maken van een uitzendbureau. Daarbij 
wordt duidelijk dat ze dan inderdaad liever gebruik maken van een gespecialiseerd beveiligings
uitzendbureau in de bewakingsbranche dan een regulier uitzendbureau. Dit opent perspectieven voor 
het beveiligings-uitzendbureau. 

Er kan gesteld worden dat er verschillende bedrijven interesse hebben in een beveiligings
uitzendbureau in deze branche. Ofzij ook daadwerkelijk van het op te starten beveiligings
uitzendbureau gebruik gaan maken blijft natuurlijk de vraag. 

Uit de interviews blijkt verder dat een beveiligings-uitzendbureau in deze branche liefst tijdens kan
toor- en avonduren geopend moet zijn. Daarnaast wordt het ook zeer op prijs gesteld als het bureau 
ook op zaterdag geopend is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de openingstijden van het bureau 
heel breed moeten zijn om optimaal op de wensen van de particuliere bewakingsbureaus te kunnen 
inspelen, liefst 24 uur per dag. 

Op de vraag hoe snel zo'n beveiligings-uitzendbureau zou moeten reageren bij spoedgevallen wordt 
geantwoord dat dit het liefst zo spoedig mogelijk moet zijn. Als het kan direct. Dat dit bijna niet mo
gelijk is, is echter weI duidelijk. Daarom kan een reactietijd van een dag aangehouden worden. Hieruit 
voIgt natuurlijk ook de verklaring waarom het beveiligings-uitzendbureau zo'n brede openingstijden 
moet hebben. Grote evenementen waarvoor meerdere "bewakingsuitzendkrachten" nodig zijn, worden 
al enige tijd vooraf aangekondigd, waardoor men de tijd heeft, hiervoor goed gekwalificeerd perso
neel aan te nemen. 

Tijdens de interviews wordt verder aangegeven dat de particuliere bewakingsbureaus vooral in de 
zomerperiode en tussen kerst en oud en nieuw een drukke periode hebben. Hieruit kan men conclude
ren dat er juist in deze periodes veel inzet wordt geeist van een beveiligings-uitzendbureau. 
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Ais trend in de beveiligingsbranche wordt namelijk gezien dat de grote bedrijven de kleinere regio
nale bedrijven overnemen. Door de schaalvergroting kunnen kostenvoordelen worden behaald. Sa
men-werking met andere bedrijven is dus zeer belangrijk. Vit gesprekken met een beveiligings
uitzendbureau is gebleken dat ze graag nader kennis willen maken met een gelijksoortig bureau. 

Daarnaast is uit het artikel van Dhr Flint gebleken dat de particuliere beveiligingsbedrijven zich gaan 
specialiseren op het verkrijgen van opdrachten. Het personeel huren ze later in. Alleen op de belang
rijke posten zetten zij nog eigen personeel in. Dit opent natuurlijk perspectieven voor een beveili
gings-uitzendbureau. 

In het onderzoek door het blad Security Management uitgevoerd onder de facility managers is naar 
voren gekomen dat de groei van de beveiligingsbranche is gestabiliseerd. De bewaking door personen 
wordt steeds vaker overgenomen door elektronische beveiliging waar dan ook een explosieve groei 
plaatsvindt. De budgetten voor de beveiliging zouden ook mee moeten stijgen met deze groei. Aileen 
ziekenhuizen blijken veel meer geld in de toekomst uit te willen geven aan beveiliging. Een interes
sante ontwikkeling waarop de beveiligingsbranche moet anticiperen. 

4.3 Aanbevelingen 

Vit voorgaande conclusies is gebleken dat er in de beveiligings-uitzendbranche voldoende kansen zijn 
om zich te ontwikkelen. Ondanks het feit dat de ondervraagde particuliere beveiligingsbedrijven 
slechts weinig met een uitzendbureau te maken willen hebben, is er naar mijn mening voldoende aan
lei ding om het bureau op te starten. De markt heeft steeds meer behoefte aan flexibele krachten. Deze 
kunnen ze zelfniet leveren aangezien ze gebonden zijn aan contracten. Een beveiligings
uitzendbureau in deze branche vult dit gat in de markt aan. 

Om de start van het bedrijf goed te laten verlopen zijn enkele belangrijke zaken hieronder opgesomd. 

* Zorg voor een goede samenwerking met aile medespelers in de markt 
* Start een eigen opleidingsinstituut op eventueel met een ander bureau 
* Noem het beveiligings-uitzendbureau geen uitzendbureau 
* Richt het beveiligings-uitzendbureau op kernactiviteiten 
* Gebruik de Flexwet zo mogelijk in eigen voordeel 

De goede samenwerking is vooral van belang in de beveiligingsmarkt. Men zal anders sne! worden 
overgenomen door een groter bedrijf. Goede contacten met andere beveiligingsbureaus geeft vele mo
gelijkheden tot werk. Daarnaast kunnen eventuele overschotten aan arbeidskrachten gebruikt worden 
voor de eigen organisatie. Goede contacten met politie en Ministerie van Justitie zijn van belang om 
de goede naam in de markt te behouden. 

Men kan echter ook meteen een samenwerkingsverband op te zetten met een ander beveiligings
(uitzend)bureau. De voordelen hiervan zijn legio. De opstartfase kan sneller worden door/open door 
goede contacten met het andere beveiligings-(uitzend)bureau. Men heeft meteen enige know-how die 
kan worden gebruikt. Men begint niet erg klein, maar al op redelijk niveau. Vit de gesprekken met een 
ander bureau is gebleken dat deze ook gei'nteresseerd zijn in een partner. Marktvergroting is zoals uit 
de conclusies al is gebleken een van de ontwikkelingen in de beveiligingsmarkt. 
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Oaamaast kan er gezamenlijk een opleidingsinstituut voor beveiligingsbeambten worden opgestart. 
De kosten hiervan worden dan over beide bedrijven verdeeld terwijl ze er ook beide grote voordelen 
van hebben. Men heeft namelijk eerste keus in het aannemen van personeel. Vaak zijn bij andere op
leidingsinstituten, bepaalde bureaus die de goede mensen proberen weg te plukken door een samen
werkingsverband met het opleidingsinstituut te starten. Oit natuurlijk ook in verband met de ver
plichte stage in de opleidingsfase. Een eigen opleidingsinstituut zorgt ervoor dat men goede eigen 
mensen heeft. 

Aangezien de naam uitzendbureau in de beveiIigingsbranche een negatieve klank heeft is het beter het 
op te starten bureau een particulier beveiligingsbureau te noemen. Hierdoor worden mogelijke twijfels 
eerder weggenomen. Daamaast moet het bureau dan natuurlijk wei in het bezit zijn van de benodigde 
vergunning. Men kan zich beide namen aanmeten, aangezien men een vergunning heeft. Particulier 
beveiligingsbureau is dan beter. Beveiligingspersoneel, en die zijn zeer belangrijk voor het bureau, is 
zoals uit gesprekken gebleken eerder bereid bij een particulier beveiligingsbureau te werken dan bij 
een uitzendbureau. 

Om goed te kunnen functioneren moet men ervoor zorgen dat de organisatie een duidelijke visie heeft. 
De beveiligingsorganisatie moet zich focussen op de kemactiviteiten. Ais men als uitzendbureau wil 
optreden, moet men dus aileen zorgen voor uitzendkrachten voor andere particuliere beveiligings
bureaus en niet zelf op zoek gaan naar opdrachtgevers. Als men dit weI zou doen snijdt men zichzelf 
in de vingers. Men probeert dan opdrachten te vergaren. Op dat moment is het concurrent van andere 
beveiligingsbureaus. Als de concurrent dan de opdracht toch heeft verkregen zal deze niet snel ge
neigd zijn, arbeidskrachten bij zijn concurrent in te huren. Het relatiepatroon zal hierdoor worden ver
stoort. 

Een andere oplossing om dit probleem te omzeilen is door 2 bedrijven op te starten. Een beveiligings
uitzendbureau en een particulier beveiligingsbureau. 

De flexwet heeft voor de beveiligingsuitzendorganisatie voordelen. Gebruik deze flexwet dan ook in 
het eigen voordeel door de goede, betrouwbare beveiligingsbeambte zekerheden te bieden in de toe
komst. Een overstap naar een ander particulier beveiligingsbureau kan hierdoor voorkomen worden. 
De nadelen die door het op te starten bedrijf kunnen worden ondervonden van de flexwet zullen op de 
koop toe genomen moeten worden. Belangrijk is het om zich te concentreren op de positieve kanten 
waardoor vastigheid aan de flexibele werknemer aangeboden kan worden. 

Bij het opstarten moet men echter weI met een aantal zaken rekening houden namelijk: 

Ie Het is echter sterk aan te bevelen een vergunning bij het Ministerie van Justitie aan te schaf
fen. Hierdoor heeft men meer uitstraling naar buiten toe. Oeze vergunning kost 500,-. 

2C Het personeel van het uitzendbureau moet in het bezit zijn van een diploma ADM en een 
speciaallegitimatiebewijs. Oit legitimatiebewijs wordt afgeven door de politie ten teken dat 
de mensen gescreend zijn. Oit wil zeggen er is nagegaan of deze mensen al dan niet een straf
blad hebben. 

De opleiding tot Aigemeen BeveiJigings Medewerker kan bijna overal gevolgd worden en het 
legitimatiebewijs krijgt men na screening door de politie na het slagen. 

Vaak gaan ongediplomeerde in dienst van een particulier beveiligingsbureau en krijgen daar 
de gebruikelijke opleiding verzorgd door een bevriende instantie. 

Oaamaast zijn er nog een aantal vakdiploma's te behalen zoals bijvoorbeeld voor de detail
handel. Een eigen opleidingscentrum opstarten om goede nieuwe mens en te rekruteren, is een 
aan te bevelen plan. 
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Sij/age 1: Het beveiligings-uifzendbureau 

Het bedrijf dat de opdrachtgever wit beginnen is een uitzendorganisatie voor beveiligingspersoneel en 
aanverwante diensten. Dit beveiligings-uitzendbureau zal haar werkzaamheden in geheel Nederland 
uitvoeren. De activiteiten die het beveiligings-uitzendbureau zal gaan uitvoeren zijn de volgende: 

• Collegiale Uitleenservice : 

• Objectbeveiliging: 

• Winkel surveillance: 

• Mobiele surveillance: 

• Key-holdinglalarmopvolging: 

• Receptiediensten: 

• Bodediensten: 

• Parkeerbeheer: 

• Portier- en horecabeveiliging: 

• Visitatiediensten: 

• Evenementenbeveiliging: 

• Transportbeveiliging: 

• Telefonisten: 

Het collegiaal uitlenen (detachering) van beveiligings
personeel aan collega-organisaties en bedrijven die gebruik 
maken van een bedrijfsbeveiligingsdienst, voor aile 
voorkomende beveiligingswerkzaamheden zoals hiema 
omschreven en als geld- en waardetransporteur. 

Het beveiligen van objecten in de ruimste zin. 

Het beveiligen van winkels en winkelcentra. 

Het mobiel surveilleren over industrieterreinen e.d. 

Het onder zich houden van sleutels van de diverse objecten 
en het opvolgen van alarmmeldingen. 

Het verrichten van werkzaamheden aan een receptie met aile 
voorkomende werkzaamheden. 

Het verrichten van aile voorkomende bodewerkzaamheden op 
diverse objecten. 

Het verrichten van allerlei werkzaamheden ten behoeve van 
parkeergelegenheden. 

Het verrichten van werkzaamheden in de horeca, het 
zogenaamde portierswerk. 

Het verrichten van visitatie. 

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van evene
menten zoals bij popconcerten, feesten e.d. 

Het verrichten van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve 
van allerlei transporten zoals begeleiding. 

Het verrichten van allerlei soorten telefoondiensten. 
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Bij/age 2: De Flexwet. 

Uit: De te1egraaf zaterdag 2-1-1999 

De flexwet verandert de rechtspositie van de ruim 720.000 flexwerkers in Nederland drastisch. 
De nieuwe wet garandeert meer rechten voor de flexwerkers. Daar staat tegenover dat de werkgever 
meer mogelijkbeden krijgt flexibeler met zijn personeel om te gaan. 

Een uitzendovereenkomst is per 1 januari geJijk aan een arbeidscontract. In de convenant-CAO voor 
het uitzendwezen is als overgangsrecht hiervoor een zogenoemd 'fasensysteem' afgesproken. De eer
ste zes maanden kunnen uitzendbureau en flexwerker nog gemakkelijk afscheid van elkaar nemen. 
Het aantal uren dat binnen eenjaar tijd wordt gewerkt is hiervoor van belang. Daarna wordt het an
ders en treedt fase 2 in werking, waarbij de flexwerker recht heeft op pensioen en een scholingsge
sprek. Ook in deze fase mag het uitzendbureau een onbeperkt aantal overeenkomsten achter elkaar 
met de flexwerker afsluiten. 

Ais hij een jaar in dienst is gaat fase 3 in en krijgt hij een contract van minimaal 3 maanden en wordt 
er ook doorbetaald als er geen werk is. Het uitzendbureau kan gedurende 24 maanden verschillende 
contracten van drie maanden afsluiten. 

De rol als volwaardig werkgever van uitzendbureaus komt pas in fase 4 om de hoek kijken, als de 
flexwerker drie jaar voor een uitzendbureau bij verschillende inleners heeft gewerkt. Een andere mo
geJijkheid is dat hij anderhalf jaar via een uitzendbureau achtereenvolgens voor een inlener heeft ge
werkt. De flexwerker heeft in beide gevallen recht op een contract voor onbepaalde tijd. 

Rob Mantel, voorzitter van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) zegt hierover het vol
gende: 'Als volwassen werkgevers mogen we per I januari zelf bepalen of we iemand die voor ons 
werkt een vast contract aanbieden. Het zou gek zijn als we niet naar kwaliteit zouden kijken. De flex
wet geeft onze branche eindelijk de erkenning die ze verdient. Er ontstaat hierdoor een totaal nieuw 
uitzendklimaat. Het is het jaar van het ondernemerschap.' 
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Sij/age 3: De bevei/igingsmoge/ijkheden 

Er zijn een aantal mogelijkheden om objecten te beveiligen. Voor de goede orde en de duidelijkheid 
zullen 3 mogelijkheden hieronder worden opgesomd. Deze mogelijkheden zijn door middel van be
wakingspersoneeI, met behulp van mechanisch beveiliging en met behulp van elektronische beveili
ging. 

Bewaking door middel van bewakingspersoneel: 

Dit is het soort bewaking waarbij mensen in het proces te pas komen die zorgen voor de bewaking 
zoais winkelsurveillanten, mobiele surveillanten, portiers, geld- en waardetransporteurs enz. Deze 
beveiligingsmethode kan gepaard gaan met elektronische of mechanische beveiliging, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van videocamera's en dergelijke. 

Elektronische beveiliging: 

Bij dit soort beveiliging gaat het om aile soorten beveiliging die door elektronica gestuurd wordt. 
Men moet hierbij denken aan bewakingscamera's, infraroodstralen, tijdklokken enz. Dit soort bewa
king komt steeds vaker voor en aangezien de techniek steeds beter wordt kan men gebouwen en ande
re zaken beter beveiligen. Ook door middel van de opkomst van stemherkenning, irisherkenning en 
vingerafdrukherkenning is er een explosieve groei in het gebruik van dit soort beveiliging. Aangezien 
de techniek steeds verder voortschrijdt, is het te verwachten dat dit soort beveiliging in de toekomst 
blijft groeien. 

Mechanische beveiliging: 

Bij mechanische beveiliging moet men denken aan aile soorten beveiliging die niets met elektronica te 
maken hebben. Het gaat hierbij dan om normale sJoten, dievenklauwen enz. Aangezien de elektroni
sche beveiliging steeds verder in opmars is, wordt de mechanische beveiliging steeds verder vermin
derd. 
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Bij/age 4: De concurrenten / col/ega's 

ad 1) De particuliere beveiligingsbureaus zijn de belangrijkste mededingers in de bewakingsmarkt. 
Het zijn bureaus met beveiligingsbeambten in dienst, die bij andere organisaties de beveili
gingstaken uitvoeren. Deze beveiligingsbureaus zijn toch vrij verschillend van aard. Er zijn een 
aantal zeer grote bureaus en zeer veel vooral regionaal gerichte kleinere bureaus. Sommige bu
reaus zijn gespecialiseerd in een tak van de beveiligingsbranche, by. de evenementenbeveili
ging. 
Deze bureaus zijn concurrenten van de beveiligings-uitzendbureaus aangezien er in deze bran
che liever met eigen mensen gewerkt wordt dan met mensen van een beveiligings
uitzendbureau. Daamaast zijn het natuurlijk ook de afnemers van het personeel van het beveili
gingsuitzend-bureau. Zij hebben namelijk de mensen nodig die het beveiligings-uitzendbureau 
levert. Kortom deze organisaties zijn voor personeel aantrekking concurrenten van de op te 
starten organisatie en tegelijkertijd afnemers van het personeel, dus partners. 

Ad 2) De normale uitzendbureaus zijn natuurlijk concurrenten van het beveiligings-uitzendbureau. 
Deze uitzendbureaus zijn in groten getate aanwezig. Echter naast het beschikbaar stellen van 
beveiligingspersoneel wordt door hen ook veel ander personeel aangeboden. In de beveiligings
branche is het verpIicht dat de aile medewerkers in het bezit zijn van het diploma Algemeen 
Beveiligings Medewerker (ABM) en een speciaaJ identiteitsbewijs, waaruit blijkt dat men ge
screend is. Het uitzenden van beveiligingsmedewerkers is dan ook een zeer specialistisch yak. 
Daamaast moet de medewerker representatief zijn voor het aangeboden werk. Dit vergt voor de 
uitzendbureaus zelfveel werk. Particuliere beveiligingsbureaus werken ook liever met mensen 
van een beveiligings-uitzendbureau dan met de reguliere uitzendbureaus. Vaak hebben de be
veiligingsbureaus slechte ervaringen met reguliere uitzendbureaus. 

Ad 3) Tot de groep beveiligings-uitzendbureaus zal ook de op te starten organisatie toetreden. Deze 
bureaus leveren arbeidskrachten voor particuliere beveiligingsbureaus. Er zijn nu nog slechts 
enkele bedrijven in deze branche werkzaam in Nederland. Er is echter wei een tendens merk
baar, dat er steeds meer van dit soort bureaus op de markt komen. 

De betreffende groep ondememingen nemen geen opdrachten van eindafnemers aan. Om goed 
te kunnen functioneren moet men namelijk goede contacten met de verschillende particuliere 
beveiligingsbureaus onderhouden. Als men opdrachten gaat aannemen van eindafnemers dan 
wordt men concurrent van de betreffende organisaties. Dit zal de relatie met de particuliere be
veiligingsbureaus geen goed doen. 

Deze beveiligings-uitzendbureaus proberen vaak gebruik te makenvan etm eigen opleidings
centrum om mensen te kunnen opleiden tot goede representatieve arbeidskrachten. 

Ad 4) De bedrijfsbeveiligingsdienst heeft als beiangrijkste taken het bewaken en beveiligen van de 
eigendommen van het betreffende bedrijf. De bedrijfsbeveiligingsdienst wordt voomamelijk 
ingesteld bij grote bedrijven zoals Universiteiten, Ziekenhuizen, DAF, Philips enz. Deze be
drijfsbeveiligingsdiensten zijn zeer specialistisch ingesteld aangezien ze aitijd dezelfde taken 
zullen uitvoeren. Daarnaast maakt zo'n bedrijf ook gebruik van particuliere beveiligingsorgani
saties. 
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Bij/age 5: Op/eidingen in de beveiligingsbranche. 

Beveiliging is een breed vakgebied geworden met veel multidisciplinaire kennis en vaardigheid. Een 
vakopleiding is sinds 1997 zelfs verplicht om als algemeen beveiligingsmedewerker te kunnen funge
ren. 
Deze middelbare beroepsopleiding kan als opstap dienen voor het behalen van andere kwalificaties 
voor een functie in een hager echelon van de beveiligingsbranche. 

De opleidingsinstituten hebben zich te voegen naar de richtlijnen van de overheid, vastgelegd in de 
Wet Educatie en Beroepsopleiding. Dit geldt zowel voor regulier onderwijs als voor particuliere leer
scholen. 
Deze wet bepaalt dat aile opleidingen voor iedere branche worden geregeld door een landelijk orgaan 
beroepsonderwijs. Voor de beveiligingsbranche is dat de ECABO. Deze organisatie pleegt overleg 
over opleidingen met werkgevers, werknemers en het Ministerie van Justitie. 

De LOI is per 1 januari 1998 met Nederlandse Veiligheidsdienst BV gestart met het zogenaamde co
op banenplan. Hierin biedt de NVD een praktijkplaats aan LOI-cursisten. Aan dit plan zijn echter 
geen aannamegaranties verbonden. Moehten er echter vaeatures voordoen bij het particuliere beveili
gingsbedrijf dan kan de cursist volgens de reguliere procedure sollieiteren. 

Na de basisopleiding algemeen beveiligingsmedewerker kan men vervoJgopJeidingen volgen. Deze 
zijn in volgorde: diploma Beveiligingsmedewerker, vakopleiding Beveiliging en kaderopleiding Be
veiliging. 

Daarnaast zijn er nog enkele speeifiekere opleidingen in de beveiligingsbranche. Deze zijn o.a: 
opleiding winkelsurveillant, brandwacht en geld- en waardetransporteur. 

Van deze opleidingen zijn de opleidingen Algemeen Beveiligingsmedewerker en Beveiligingsmede
werker opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). 
Dit houdt in dat de overheid heeft vastgesteld dat de onderwijs- en examenregeling, alsook de kwali
teitszorg aan de eisen voldoen van de Wet Educatie en Beroepsopleiding. 

Na het afleggen van het examen voor Aigemeen Beveiligings Medewerker worden de cursisten ge
screend. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt of de betreffende personen ooit met Justitie in aanraking 
zijn geweest. Deze screening wordt uitgevoerd door de politie. Bij goedkeuring wordt dan een speei
aallegitimatiebewijs uitgegeven, waarin is vastgelegd dat men gescreend is. 
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