Beste beveiliger,
Na de zomer zal er voor jou een nieuwe cao (collectieve arbeidsovereenkomst) worden afgesproken.
In deze cao maakt jouw werkgever afspraken met de vakbond over onder andere werktijden,
persoonlijke ontwikkeling, loon en vakantie. Vakbond De Unie en jouw werkgever willen graag in
samenwerking met onderzoeksbureau MWM2 en de brancheorganisatie VBe NL weten welke
wensen en behoeften er bij jou en je collega’s leven.
De wensen en behoeften van jou en je collega's zullen worden verzameld door middel van een
vragenlijst. Deze vragenlijst zal vervolgens breed worden uitgezet onder de VBe NL werkgevers en
werknemers en de resultaten zullen ter tafel komen in de gesprekken over de nieuwe cao. Om deze
vragenlijst zo goed mogelijk op te kunnen stellen willen we eerst met jou en je collega’s in gesprek.
Wat houd je bezig? Wat speelt er op en rond de werkvloer? Waarover maak je je zorgen? Wat zou er
anders of beter kunnen in je werk? Dit zijn enkele vragen die aan de orde kunnen komen.
Het gesprek met jou en je collega’s zal ongeveer anderhalf uur duren. Ondergetekende, Peter
Kelleter, zal het gesprek voeren, onafhankelijk en met ruime ervaring als onderhandelaar en trainer
en met kennis van de beveiligingswereld.
Het onderzoeksteam hoopt dat je met ons het gesprek wilt aangaan zodat we het werken in de
beveiliging nog aantrekkelijker, leuker en uitdagender voor je kunnen maken. Er zal één volledige
driedaagse training van de SDR Academie worden verloot onder de deelnemers die mee doen aan de
groepsgesprekken.
Graag nodigen we jou uit voor een gesprek op één van de volgende datums:
Datum

Tijd

5 juni 2018

14:00 – 15:30

14 juni 2018

14:00 – 15:30

15 juni 2018

14:00 – 15:30

Locatie
La Place
Meerndijk 59
3454 HP De Meern
La Place
Meerndijk 59
3454 HP De Meern
Fletcher Hotel-Restaurant
Burgemeester Burgerslaan 50
5245 NH Rosmalen

Als je aanwezig wilt zijn kun je dat doorgeven door een e-mail te sturen naar info@sfcb.nl. Vermeld
in deze email op welke datum je aanwezig wilt zijn.
Er zijn beperkte plaatsen in de groepsgesprekken waardoor we bij te veel aanmeldingen niet
iedereen kunnen uitnodigen.
Ik zie je graag tijdens één van de groepsgesprekken.
Met vriendelijke groet,
Peter Kelleter
Namens het onderzoeksteam van Digi-C

