Nederlandse Veiligheidsbranche
t.a.v. mw. Griffith
Postbus 693
4200 AR GORINCHEM
Betreft: afspraak

28 januari 2019, Maastricht

Geachte mevrouw Griffith, beste Laetitia, bestuursleden NVB,
Onze beide verenigingen staan op een belangrijk kruispunt nu de cao Particuliere Beveiliging is
voorgedragen voor algemeenverbindendverklaring.
Zoals u bekend is de zienswijze en de hierdoor bereikte resultaten rondom de
arbeidsvoorwaardenvorming voor onze leden verschillend in opzet en reikwijdte. VBe NL hecht
waarde aan deze ontstane diversiteit in het belang van onze mkb-leden die de vereniging dragen.
Onze beide cao’s verschillen daardoor op een groot aantal punten die voor mkb-omgeving anders
doorwerken dan vormgegeven in uw cao Particuliere Beveiliging.
Wij willen graag met u hierover op korte termijn en wel voor 12 februari a.s. het gesprek voeren om
te bespreken of wij met elkaar de ruimte zien om onze cao Beveiliging te dispenseren van uw cao.
Ons doel hierbij is tweezijdig. Enerzijds bestendigen dat niet georganiseerde bedrijven binnen
afzienbare tijd gebonden worden aan uw cao anderzijds dat we ruimte blijven houden voor onze cao
en daarmee bedrijven een keuze kunnen bieden voor een passende verenigingscultuur en dito cao
daarbij.
Anderzijds hechten wij belang om onze samenwerking te intensiveren om voor de sector maximaal
gedragen ontwikkelingen te initiëren en stimuleren die hun ondernemerschap, innovatiekracht en
daarmee positie op de arbeidsmarkt bewerkstelligen. Daarbij hebben wij oog voor een level playing
field en staan open voor het onderzoeken naar een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenvorming in de
toekomst. Wij gaan hierbij, wellicht als vanzelfsprekend, op voorhand uit van respect voor ieders
positie.
Werknemers en ondernemers in de sector zullen gebaat zijn bij onze wederzijdse erkenning en
hieruit op te bouwen intensievere samenwerking op belangrijke dossiers die nu en de komende jaren
het Veiligheidsdomein zullen bepalen.
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Namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat we constructief met elkaar het kruispunt gezamenlijk
veilig kunnen oversteken.
Wij zijn beschikbaar voor overleg op een nader te bepalen locatie op:
- 4 februari v.a. 18.00 - 22.00 uur
- 5 februari v.a. 15.00 - 22.00 uur
- 7 februari v.a. 13.00 - 22.00 uur
- 8 februari v.a. 11.00 - 15.00 uur
- 11 februari v.a. 14.00 - 22.00 uur

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Peter Hoes,
Voorzitter VBe NL
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