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1 Introductie 
 
1.1 Inleiding 
 
De vereniging VEBON is een ondernemersvereniging met een groot aantal leden die 
gespecialiseerd zijn in oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. 
VEBON tracht naar beste kunnen de algemene, economische, commerciële en strategische 
belangen van haar leden te behartigen. VEBON maakt deel uit de beveiligingssector in Nederland, 
(zie onderstaande schema). 
 

 
 
Dit jaar (2012) heeft VEBON het initiatief genomen om een eerste branchescan, door een 
onafhankelijk onderzoeksbureau uit te laten voeren, met betrekking tot de technische beveiliging in 
Nederland. In dit kader heeft Heliview Research in 2012 deze eerste Branchescan Technische 
Beveiliging uitgevoerd. De branchescan is als onderzoek een onderdeel van een grootschalig 
onderzoek binnen de Particuliere Beveiligingsbranche in Nederland, waarin naast technische 
beveiliging ook de manbewaking (incl. horeca- en evenementenbeveiliging) en 
rechercheactiviteiten in Nederland in kaart worden gebracht.  
 
Heliview heeft in het kader van bovenstaand onderzoek zelfstandig de leden, waarvan 
correspondentiegegevens zijn aangedragen, benaderd ten behoeve van gegevensverzameling 
binnen de branche. In het voorliggende document presenteert Heliview Research de cijfers van de 
eerste editie van de branchescan voor de markt voor technische beveiliging. 
 
  

Politie; 55.000; 46%

Brandweer; 27.000; 22%

Nederlandse 
Veiligheidsbranche 

(manbewaking); 31.000; 
26%

VEBON (Technische 
beveiliging); 7.500; 6%

Bron: Heliview Research | Juni 2012

De Beveiligingsector in Nederland

(waarvan 22.500 vrijwilligers)
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1.2 Doelstelling 
 
Het doel van de branchescan is het geven van een betrouwbare schatting van de kengetallen van 
de technische beveiligingsbranche in het kalenderjaar 2011. 
 
1.3 Dataverzameling en respons 
 
De dataverzameling voor het onderzoek vond voornamelijk plaats middels online enquêtes met 
aanvulling van telefonische interviews. In april 2012 ontvingen de leden van VEBON een 
aankondiging van het onderzoek. In week 15 t/m 18 werden alle leden van VEBON telefonisch en 
per e-mail door Heliview Research benaderd. 40% van alle leden heeft gerespondeerd. Hierdoor 
heeft de branchescan een grote dekking in aantallen medewerkers en omzet in de totale 
technische beveiligingbranche en heeft gezorgd voor een hoog betrouwbaarheidsniveau van de 
onderzoeksresultaten. 
 
Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de aangepaste vragenlijst, de dataverzameling 
en de respons leest u in hoofdstuk 3. 
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2 Management summary 
 
De vereniging VEBON is een ondernemersvereniging voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in 
oplossingen voor brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. VEBON heeft het initiatief 
genomen om een onafhankelijk onderzoeksbureau een branchescan uit te laten voeren op het 
gebied van technische beveiliging in Nederland. Aan het onderzoek, uitgevoerd door Heliview 
Research, hebben 60 leden (van 150) van VEBON en in totaal 63 bedrijven deelgenomen die 
activiteiten ontplooien in de technische beveiligingsbranche. Naar schatting vertegenwoordigen de 
betreffende bedrijven ruim een derde van de omzet van de totale technische beveiligingsbranche in 
Nederland. Het resterende deel van de markt is geschat op basis van de kenmerken van de 
bedrijven die bekend zijn, zoals de werknemersklasse. 
 
Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen van de eerste branchescan technische beveiliging: 
 

 De totale jaaromzet in de markt voor technische beveiliging in 2011 bedraagt 1.015 miljoen 
euro 

o De omzet beslaat 0,24% van de totale Nederlandse Bruto Binnenlands Product 
o Ter vergelijking: de jaaromzet voor particuliere beveiliging (manbewaking) 

bedraagt 1.449 miljoen euro 
 

 De verwachte ontwikkeling in de jaaromzet op het gebied van technische beveiliging is een 
stijging van 3,1%, waarmee de jaaromzet uit zou komen op 1.046 miljoen euro 

o Mede op basis van de ontwikkelingen van de omzet in het eerste kwartaal, spreekt 
Heliview echter de verwachting uit dat de stijging van de markt te hoog is 
ingeschat en in werkelijkheid vermoedelijk lager uit kan vallen. 

 
 Er werken in totaal ruim 7.500 mensen in de Nederlandse markt voor technische 

beveiliging, waarvan… 
o … bijna 800 vrouwen 
o … ongeveer 600 jongeren (jonger dan 25 jaar) 
o … en ruim 200 ouderen (ouder dan 55 jaar) 

 
 De gemiddelde jaaromzet per werknemer komt daarmee uit op ongeveer €136.000 euro. 

 
 In 2011 zijn ruim 1.100 nieuwe werknemers aangenomen in de technische beveiliging, 

waarvan ruim 200 reeds werkzaam waren in de sector. 
o De totale instroom bedraagt derhalve ongeveer 900 werknemers 
o Hiertegenover staat een uitstroom van bijna 700 werknemers 

 
 Het gemiddelde ziekteverzuim in de markt voor technische beveiliging is 3,9%. 
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3 Onderzoeksresultaten 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de technische beveiligingsbranche uiteengezet. Hierbij 
komen met name omzet- en werkgelegenheidscijfers ter sprake. De gepresenteerde cijfers hebben 
betrekking op 2011. 
 
3.2 Schattingsmethode Technische beveiliging 
 
Aan het onderzoek hebben 60 leden van VEBON en in totaal 63 bedrijven deelgenomen die 
activiteiten ontplooien in de technische beveiligingsbranche. Naar schatting vertegenwoordigen de 
betreffende bedrijven ruim een derde van de omzet van de totale technische beveiligingsbranche in 
Nederland. Het resterende deel van de markt is geschat op basis van de kenmerken van de 
bedrijven die bekend zijn, zoals de werknemersklasse. Deze kenmerken zijn afkomstig van 
VEBON, de branchevereniging voor de Nederlandse technische beveiligingsbranche. De resultaten 
die in deze rapportage worden gepresenteerd zijn derhalve tot stand gekomen in samenspraak met 
VEBON. Concreet worden de gegevens die in dit rapport gepresenteerd worden, gebaseerd op het 
volgende:  
 

 Statistische analyse onderzoeksresultaten op basis van 63 ingevulde enquêtes  
 Geschatte omzet PAC leden (op basis van 2012 enquête) 
 Geschatte omzet REOB leden (op basis van 2010 enquête) 
 Verdeling gemiddeld aantal medewerkers binnen de populatie van de 150 VEBON leden 
 Evaluerende/validerende gesprekken tussen VEBON en Heliview Research. 
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3.3 Omzet en omzetsamenstelling 
 
VEBON heeft 150 leden in Nederland. De gezamenlijke omzet van deze 150 leden voor technische 
beveiliging is 1.025 miljoen euro in 2011. Ter vergelijking: de totale jaaromzet in de markt voor 
particuliere beveiliging (manbewaking) bedraagt 1.449 miljoen euro. 
 
Met bovengenoemde omzet vertegenwoordigt de technische beveiliging ongeveer 0,17% van het 
Nederlandse Bruto Binnenlands Product. Ter vergelijking: de omzet van de particuliere beveiliging 
(manbewaking) vertegenwoordigt 0,24% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. 
 
De variantie* in omzet per VEBON-lid is zeer groot: de omzet varieert tussen 100 duizend en ca. 
50 miljoen per jaar. In de figuur hieronder is de samenstelling van de markt voor technische 
beveiliging weergegeven naar jaaromzet van de bedrijven. 
 

 
 
* De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van de betrokken waarden. Onder de 
spreiding van de waarden verstaat men de mate waarin de waarden onderling verschillen. Hoe 
groter de variantie, hoe meer de afzonderlijke waarden onderling verschillen, en dus ook hoe meer 
de waarden van het "gemiddelde" afwijken. 
  

Minder dan 1 miljoen euro; 
22%

1 tot 5 miljoen; 31%5 tot 10 miljoen; 19%

10 tot 20 miljoen; 11%

Meer dan 20 miljoen; 17%

Gemiddelde jaaromzet bedrijven in technische beveiliging

Basis: Alle vestigingen
Bron: Heliview Research | 2012
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3.4 Omzetontwikkeling 
 
3.4.1 Jaaromzet 2012 (versus jaaromzet 2011) 
 
In onderstaande figuur is de verwachte ontwikkeling van de omzet in de markt weergegeven. Het 
betreft hier de inschatting / verwachting van de ondernemers in de markt voor technische 
beveiliging ten aanzien van de omzet in 2012 indien deze wordt vergeleken met 2011.  
 
Ruim de helft (56%) van de ondernemers verwacht een stijging van de jaaromzet in 2012, 
tegenover 14% van de ondernemers waarbij een daling wordt verwacht. De verwachting omtrent 
de totale markt voor technische beveiliging is een stijging van 3,1%. (De cijfers zijn hierbij 
omgerekend naar absolute omzetten (in euro’s), waardoor de ontwikkeling van de markt niet gelijk 
is aan de som: stijging minus daling.) 
 

 
 
  

Stijging; 56%Gelijk; 30%

Daling; 14%

Verwachte ontwikkeling jaaromzet technische beveiliging in 2012 (tov 2011)

Basis: Alle vestigingen
Bron: Heliview Research | 2012

Gemiddelde verwachte omzetstijging
onder bedrijven die een stijging 

verwachten: 
8,0%

Gemiddelde verwachte omzetdaling
onder bedrijven die een daling 

verwachten: 
6,4%

Totale verwachte ontwikkeling in de 
jaaromzet van de markt voor 

technische beveiliging in 2012:
+ 3,1%
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3.4.2 Verificatie verwachte omzetontwikkeling: Q1-2012 vs Q4-2011 
 
Nederlandse ondernemers zijn van nature positief, zo blijkt uit de ervaring van Heliview Research 
met het afnemen van vragen omtrent omzetverwachtingen. Daarom is de ondernemers in de markt 
voor technische beveiliging niet alleen gevraagd naar de verwachting ten aanzien van de totale 
jaaromzet in 2012, maar tevens naar de verwachte omzet van het eerste kwartaal in 2012 (t.o.v. 
het laatste kwartaal in 2011). Dit om de cijfers omtrent de verwachte marktontwikkeling te 
verifiëren; ondernemers hadden ten tijde van de afname van het onderzoek immers reeds een 
redelijke indruk van de omzet in Q1 van 2012. 
 
Uit onderstaande figuur blijkt dat ook in dit onderzoek de ondernemers wellicht te positief zijn 
geweest bij het uitspreken van hun verwachtingen; bij aanschouwing van het eerste kwartaal 
verwacht slechts 35% een stijging. Zie ook pagina 9, 
 

 
 
  

Stijging; 35%

Gelijk; 44%

Daling; 21%

Verwachte omzetontwikkeling eerste kwartaal 2012 
(tov laatste kwartaal 2011)

Basis: Alle vestigingen
Bron: Heliview Research | 2012
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3.5 Werkgelegenheid 
 
3.5.1 Arbeidsplaatsen 
 
Onderstaande figuur toont het aantal arbeidsplaatsen in de technische beveiligingsbranche; in 
deze branche waren in 2011 in totaal 7.536 personen werkzaam. Ter vergelijking: in de markt voor 
particuliere beveiliging (manbewaking) waren in 2011 ruim 31.000 mensen werkzaam.  
 
In de technische beveiliging werken relatief veel mannen; 90% van de werknemers is man en 10% 
is vrouw. In de particuliere beveiliging is 22% van de medewerkers vrouw. 
 

 
  

6.756

780

7.536

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000
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Werkgelegenheid technische beveiligingsbranche naar geslacht
(absolute aantallen) 2011

Mannen Vrouwen Totaal

Basis: Alle vestigingen
Bron: Heliview Research | Mei 2012
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Onderstaande figuur toont de samenstelling van de groep werknemers in technische beveiliging 
naar leeftijdsklasse. Ruim driekwart van de werknemers is tussen de 25 en 45 jaar; 8% is jonger 
dan 25 jaar en slechts 3% is 55 jaar of ouder. 
 

 
  

<25 jaar
8%

25-35 jaar
38%

35-45 jaar
39%

45-55 jaar
12%

>55 jaar
3%

Leeftijdsamenstelling beveiligingsbranche (directen) 2011
technische beveiliging

Basis: Alle vestigingen
Bron: Heliview Research | Mei 2012
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Zoals reeds vermeld bestaat er een grote variantie in de gemiddelde jaaromzet van bedrijven in de 
technische beveiligingsmarkt. Dit heeft uiteraard te maken met de omvang van de bedrijven, maar 
ook met verschillen in type werkzaamheden. Dit resulteert erin dat de gemiddelde omzet die wordt 
verdiend per medewerker in de technische beveiligingsmarkt behoorlijk uiteenloopt. De gemiddelde 
omzet per medewerker bedraagt €136.000. De laagste omzet die in 2011 werd gemaakt per 
medewerker bedraagt €5.000, terwijl de meest efficiënte bedrijven, althans op het gebied van inzet 
van mensen, per medewerker jaarlijks ruim €300.000 aan omzet genereert. 
 
Hieronder is de verdeling van de markt naar jaaromzet per medewerker weergegeven. 
 

 
  

Minder dan €20.000; 11%

€20.000 - €50.000; 8%

€50.000 - €100.000; 17%

€100.000 - €200.000; 50%

Meer dan €200.000; 14%

Gemiddelde omzet per jaar per medewerker 
bij bedrijven in technische beveiliging

Basis: Alle vestigingen
Bron: Heliview Research | 2012
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3.5.2 In-, door- en uitstroom 
 
Onderstaand diagram toont de personeelsmutaties in de technische beveiligingsbranche in 2011. 
 

 

technische beveiliging 

andere sectoren 

Instroom :  891 .  Uitstroom :    669 

Doorstroom :  228   

 
 
 
In totaal zijn ruim 1.100 medewerkers bij technische beveiliging aangenomen, waarvan er 
ongeveer 228 eerder bij een ander beveiligingsbedrijf (fire & security) werkzaam waren. Deze 
groep wordt beschouwd als doorstroom. De groep instromers, afkomstig uit andere branches of 
startend op de arbeidsmarkt, bedraagt hierdoor circa 900 (1.119 -/- 228 = 891) personen. 
 
Van de ruim 1.100 medewerkers die in 2011 bij technische beveiliging zijn aangenomen, zijn 838 
technisch (fire & security) en 281 ondersteunende of managementfuncties. 
 
In totaal hebben circa 900 medewerkers hun contract beëindigd. Zoals reeds eerder vermeld zijn 
hiervan 228 medewerkers, reeds actief binnen de sector, doorgestroomd binnen de branche. Dit 
houdt in dat in totaal bijna 700 (897 -/- 228 = 669) medewerkers de branche hebben verlaten.  
 
Van de 897 medewerkers die in 2011 bij technische beveiliging zijn vertrokken, zijn 669 technisch 
(fire & security) en 228 actief in ondersteunende of managementfuncties. 
 
Hiermee bedraagt de uitstroom in de totale markt voor technische beveiliging 8,9% (669 van de 
7.536 werknemers. Dit percentage is exact gelijk aan de cijfers van de markt voor particuliere 
beveiliging (manbewaking) over dezelfde periode (2011). 
 
3.5.3 Ziekteverzuim 
 
Het ziekteverzuim in de technische beveiligingsbranche is relatief laag, te weten 3,9%. 
Ter vergelijking: het ziekteverzuimpercentage binnen de particuliere beveiliging (manbewaking)  
Is 5.7%, terwijl het ziekteverzuimpercentage binnen de industrie 5.0 bedraagt. 
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4 Onderzoeksverantwoording 
 
4.1 Onderzoeksmethode, betrouwbaarheid & representativiteit onderzoeksresultaten 
 
Uit naam van VEBON zijn 63 interviews afgenomen door Heliview met technische 
beveiligingsbedrijven, waarvan 60 lid zijn van VEBON. De uitkomsten in dit onderzoek zijn 
onderhevig aan steekproeffouten/-marges, hetgeen betekent dat de gemeten waarden in 
werkelijkheid hoger of lager uitvallen. Om te bepalen hoeveel de minimale steekproef diende te 
worden teneinde de onvermijdelijke steekproeffout/-marge te minimaliseren kan gebruik worden 
gemaakt van een berekening/formule inzake het 95% betrouwbaarheidsinterval & confidence level. 
Op basis van deze formule diende de steekproef van het onderzoek minimaal 59 interviews te 
bedragen. Het totaal aantal van 63 interviews genereert dus betrouwbare resultaten. 
 
De 63 interviews zijn gelijk verdeeld binnen de verschillende, vaak heterogene, secties van 
VEBON. Dit genereert representatieve resultaten voor de VEBON branchevereniging als totaal. 
  
 
4.2 Populatie 
 
De populatie bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de technische beveiligingsbranche. De 
leden van VEBON vertegenwoordigen hierin het grootste gedeelte van de markt wanneer wordt 
gekeken naar de loonsommen. In totaal heeft VEBON 150 adressen van haar leden ter 
beschikking gesteld aan Heliview Research.  
 
4.3 Steekproef 
 
Om een zo hoog mogelijke respons te genereren, heeft VEBON voorafgaand aan de 
dataverzameling haar leden geïnformeerd over het onderzoek. Daarnaast zijn alle bedrijven in de 
steekproef meerdere malen benaderd tijdens de veldwerkperiode. 
 
De adresgegevens die gebruikt zijn voor het onderzoek, waren afkomstig uit het ledenbestand van 
VEBON. De bedrijven zijn eerst online benaderd voor het afnemen van het interview. 
 
4.4 Vragenlijst  
 
Heliview heeft in nauw overleg met VEBON een gestructureerde vragenlijst opgesteld (zie bijlage 
I), die gebaseerd is op branchescans uit voorgaande jaren in de particuliere beveiligingsbranche. 
De vragenlijst bevatte 13 gesloten vragen. De gehanteerde vragenlijst is kort getest door middel 
van dummyinterviews. 
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Bijlage I: Vragenlijst Marktverkenning 2011 
 
 
Alle bedrijven 
VRAAG 1. Allereerst zouden we u graag een aantal vragen voorleggen over de omzet en 
omzetontwikkeling van uw bedrijf. 
 
Verwacht u over heel 2012 een stijgende, dalende of gelijkblijvende omzet ten opzichte van 2011? 
 

Stijging t.o.v. 2011 
Daling t.o.v. 2011 
Ongeveer gelijk t.o.v. 2011 

 
Bedrijven die een omzetstijging verwachten t.o.v. 2011 
VRAAG 2. Kunt u deze stijging uitdrukken in een percentage van uw totale omzet in 2011? 
 
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 
Bedrijven die een omzetdaling verwachten t.o.v. 2011 
VRAAG 3. Kunt u deze daling uitdrukken in een percentage van uw totale omzet in 2011? 
 
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 
Alle bedrijven 
VRAAG 4. Kunt u aangeven of uw omzet in het eerste kwartaal van 2012 is veranderd ten opzichte 
van de omzet in het laatste kwartaal van 2011? 
 

Stijging t.o.v. het laatste kwartaal van 2011 
Daling t.o.v. het laatste kwartaal van 2011 
Ongeveer gelijk t.o.v. het laatste kwartaal van 2011 

 
Bedrijven die een omzetstijging verwachten t.o.v. 2011 
VRAAG 5. Kunt u deze stijging uitdrukken in een percentage ten opzichte van uw omzet in het 
laatste kwartaal van 2011? 
 
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
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Bedrijven die een omzetdaling verwachten t.o.v. 2011 
VRAAG 6. Kunt u deze daling uitdrukken in een percentage ten opzichte van uw omzet in het 
laatste kwartaal van 2011? 
 
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 
Alle bedrijven 
VRAAG 7. In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten 
waaruit bedrijven omzet kunnen genereren: 
 
Particuliere beveiliging: beveiliging door mensen (manbewaking) 
Technische beveiliging: beveiliging met behulp van technische middelen 
Horeca- en evenementenbeveiliging: incidentele beveiligingsopdrachten rondom evenementen als 
sportwedstrijden, muziek, braderieën en horeca 
Rechercheactiviteiten 
 
Om te bepalen welke gedeelten van het onderzoek voor u van toepassing zijn, zouden wij u willen 
vragen hieronder aan te geven uit welke van bovenstaande onderdelen uw bedrijf in 2011 omzet 
heeft gegenereerd. 
 

Particuliere beveiliging 
Technische beveiliging 
Horeca- en evenementenbeveiliging 
Recherche 

 
Alle bedrijven 
VRAAG 8. Wat was uw totale omzet in 2011, exclusief BTW, uit technische beveiliging (dus fire & 
security gerelateerd)? 
 
Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens 
- Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000) 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
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Alle bedrijven 
VRAAG 9. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere technische technische 
beveiligingsbedrijven (dus fire & security gerelateerd)? 
 

Ja 
Nee 

 
Bedrijven die producten / diensten hebben geleverd aan andere beveiligingsbedrijven 
VRAAG 10. Hoeveel procent van de totale omzet bedroeg de omzet die u in 2011 genereerde door 
levering van producten of diensten aan andere technische beveiligingsbedrijven (dus fire & security 
gerelateerd)? 
 
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 
Alle bedrijven 
VRAAG 11. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw 
onderneming in de technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)? 
 
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 
Alle bedrijven 
VRAAG 12. Hoeveel personele mutaties heeft u verwerkt in het kalenderjaar 2011? 
 
Toelichting: Mutaties van de ene werkmaatschappij naar de andere binnen hetzelfde concern 
worden niet beschouwd als in/uit dienst. 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 

Aantal nieuwe medewerkers aangenomen … 
 

… in technische beveiliging (fire & security)? 
… in ondersteunende / managementfuncties (indirecten / staf)? 

 
Aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten … 
 

… in technische beveiliging (fire & security)? 
… in de ondersteuning / het management (indirecten / staf)? 
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Bedrijven die nieuwe werknemers hebben aangenomen 
VRAAG 13. U gaf aan dat u < VRAAG 23A> nieuwe werknemers heeft aangenomen technische 
beveiliging (fire & security gerelateerd). Hoeveel daarvan waren al eerder werkzaam in fire & 
security? 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 
Alle bedrijven 
VRAAG 14. Hoeveel procent van de werknemers bij uw onderneming werkzaam zijn in technische 
beveiliging (dus fire & security gerelateerd) is man en hoeveel procent is vrouw? 
 
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! 
 
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 

Man 
Vrouw 

 
Alle bedrijven 
VRAAG 15. Kunt u met behulp van percentages aangeven wat de leeftijdsopbouw is van uw 
personeelsbestand in de technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)? 
 
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen! 
 
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 

% < 25 jaar 
% 25 - 35 jaar 
% 35 - 45 jaar 
% 45 - 55 jaar 
% > 55 jaar 
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Alle bedrijven 
VRAAG 16. Hiermee zijn we aangekomen bij de laatste vraag. 
 
Wat was (bij benadering) het ziekteverzuimpercentage voor uw onderneming(en) in 2011 voor vast 
personeel (dus flexibel personeel uitgezonderd)? 
 
Toelichting: Het verzuimpercentage is aantal uren ziekteverzuim gedeeld door het aantal 
verloonde uren. Zwangerschap wordt niet meegerekend in het ziekteverzuim. 
 
Toelichting: Een schatting volstaat 
 
Alle bedrijven 
VRAAG 17. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over het onderzoek? 
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Bijlage II: Heliview Research; de onderste steen boven 
 
Marktonderzoek, daar draait het om binnen Heliview Research. Een team van toegewijde en 
gemotiveerde analisten doet er alles aan om voor u de onderste steen boven te krijgen. Heliview 
verricht onderzoek in de markten ICT, Finance, Transport & Verkeer, HRM, Vastgoed en binnen 
diverse andere branches.  
 
Heliview Research is marktleider in het leveren van business-to-business marktinformatie. Deze 
informatie (verkregen via marktonderzoek) levert Heliview Research aan aanbieders (via 
rapportage) binnen uiteenlopende branches of aan afnemers in diverse markten. Naast de 
business-to-business markt heeft Heliview Research ruime ervaring met onderzoek onder 
consumenten. 
 
Voor telefonische dataverzameling binnen de Benelux maakt Heliview Research gebruik van eigen 
callcenter, waardoor zij onafhankelijk is van derden. Op deze manier kan zij snel en flexibel 
optreden tijdens de uitvoering van marktonderzoek. Met name voor het bereiken van bedrijven, is 
dit vaak de optimale onderzoeksmethode. Naast telefonische enquêteren maakt Heliview Research 
uiteraard ook gebruik van andere methoden voor dataverzameling, zoals internetsurveys, 
groepsdiscussies, mystery shopping, diepte-interviews en focusgroep-panels. 
 
 


