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BEVEILIGINGSBRANCHE HEKELT OPSTELLING VAKBONDEN

’Flinke imagoschade’
door Ertan Basekin

De aangekondigde acties en stakingen van beveiligingspersoneel 
op luchthaven Schiphol leveren ons land flinke imagoschade op. 
Dat zegt voorzitter Laetitia Griffith van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche (NVB) in gesprek met deze krant.

Laetitia Griffith: ,,De vakbonden hebben Schiphol uitgekozen vanwege de zichtbaarheid en 
kwetsbaarheid.” FOTO ANKO STOFFELS
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„De vakbonden hebben Schiphol uitgekozen vanwege de zichtbaarheid en 
kwetsbaarheid. Maar de luchthaven heeft al te maken met een enorme druk 
vanwege het toenemende aantal passagiers en nu de vakanties beginnen 
krijgen ze nog meer reizigers te verwerken. Als er wordt gestaakt door de 
beveiligers heeft dat grote gevolgen voor de hardwerkende Nederlander die 
eindelijk op vakantie wil. Dat is niet eerlijk.”

Griffith benadrukt dat de acties ook negatieve gevolgen hebben voor het 
imago van Schiphol en de beveiligingsbranche. „Het moment om over te gaan 
tot acties en stakingen ligt voor de hand. De vakantieperiode begint en dat 
betekent langere rijen. Publicitair ligt dat zeer gevoelig.”

Griffith hekelt de houding van vakbonden FNV en CNV die volgens haar van 
de onderhandelingstafel zijn weggelopen. „Er ligt namelijk geen eindbod en 
wij willen als branche een goede cao en loonsverhoging voor onze 
werknemers. Maar de vakbonden verwachten van ons dat we bewegen, terwijl 
ze dat zelf helemaal niet doen. De bonden leggen een looneis neer en eisen dat 
we maar akkoord moeten gaan.”

De cao-onderhandelingen voor de ruim 30.000 particuliere beveiligers zijn 
onlangs stukgelopen. FNV, CNV en de werkgevers kunnen het onder meer 
niet eens worden over het loon. De bonden willen een cao met een 
loonsverhoging van 3% per 1 juli. Verder willen ze afspraken maken over de 
loonsverhoging per 1 januari 2019, omdat werkgevers dit najaar de 
onderhandelingen met hun opdrachtgevers gaan voeren.

De werkgevers hebben op hun beurt een bod gedaan: 7,5% loonstijging in een 
periode van 3,5 jaar. De beveiligingsbedrijven willen verder afspraken maken 
voor de lange termijn. „Dat gaat over de gevolgen van de technische 
ontwikkelingen in de branche, de roosterproblematiek, zeggenschap over 
werktijden, de verhouding tussen vast en flex, pensioenen en hoe we er voor 
kunnen zorgen dat werknemers op een gezonde manier hun pensioenleeftijd 
halen. Daar hebben de bonden geen oren naar”, aldus Griffith.

De werkgevers bekijken daarom ook andere opties om alsnog tot een cao te 
komen. Zo sluit vakbond De Unie zich niet aan bij de acties van FNV en CNV. 
Onderhandelaar Gertjan Tommel laat weten dat er geen eindbod ligt en er 
daarom nog onderhandelingsruimte is. De Unie zal later deze maand opnieuw 
met de werkgevers om de tafel gaan.
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Griffith zegt dat de werkgevers het liefst een cao afsluiten met alle drie de 
vakbonden. „Maar desnoods bekijken we andere opties. Sommige van onze 
leden zijn de houding van vooral de FNV behoorlijk zat. Het is niet voor niets 
dat de vakbond vaker buitenspel staat bij cao’s. De FNV is niet realistisch en 
blijft vasthouden aan de looneis van 3,5%, terwijl de gemiddelde loonstijging 
momenteel op 2,28% ligt. Als CNV en De Unie wel bereid zijn te bewegen, 
kunnen we afspraken maken.”

De NVB-voorzitter merkt verder op dat de marges in de beveiligingsbranche 
flink onder druk staan vanwege de hevige concurrentie. „Opdrachtgevers 
moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Zij kijken niet meer naar 
kwaliteit, maar puur naar de prijs. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk 
en dat komt de beveiligers ook niet ten goede. Het knelt dus van twee 
kanten.”

De beveiligingsbranche heeft bovendien, net als tal van andere sectoren, te 
maken met een flink tekort aan personeel. Door de aantrekkende economie 
komen er steeds meer opdrachten binnen en zijn er veel meer evenementen 
en festivals. „Maar de vergrijzing speelt natuurlijk ook een rol. Verder vissen 
we uit dezelfde vijver als defensie en de politie en daar kiezen jongeren eerder 
voor. Daarom is het van groot belang dat we aantrekkelijk blijven als sector”, 
aldus Griffith.
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