
Net zoals op veel andere beveili-
gingslocaties lopen de bevei-
ligers op Schiphol al geruime 
tijd tegen meerdere knelpunten 
aan. Een greep hieruit: te lange 
statijden (waardoor de concen-
tratie verslapt en de kwaliteit 
van het werk dus daalt). Onhan-
dig korte en/of zeer ongunstig 
geplande diensten (bijvoorbeeld 
midden in de nacht 3 uurtjes). 
Grote afstanden tot de pauze-
ruimtes, waardoor er (te) veel 
looptijd van de toch al korte 
pauze afgaat. En, afhankelijk 
van de werkgever: veel te weinig 
vaste banen, dus grote baanon-
zekerheid.

Tegelijkertijd is het werk van 
beveiligers natuurlijk heel 
erg belangrijk, zeker in deze 
tijden van grotere (terrorisme)
dreiging. Dat maakt het dus 
extra belangrijk dat de beveili-
gers én hun werk goed kunnen 
uitvoeren, én dat ze het naar 
hun zin hebben in hun werk. 
Aan allebei ontbreekt het bij 
veel beveiligers.

Als PvdA-raadslid werd Carolien 
de Heer een jaar geleden door 
de FNV uitgenodigd om mee 
te gaan naar Schiphol en daar 
eens met een paar beveiligers te 
praten. 

De gemeente Amsterdam is 
namelijk aandeelhouder van 
Schiphol en heeft dus ook iets 
te zeggen over, bijvoorbeeld, de 
arbeidsomstandigheden. 
(zie ook het 2e kader op blz 18) 

‘Beveiliging is 
belangrijk, zeker 
in deze tijd’

ER IS GELD !! 
DE VRAAG IS WAARAAN JE HET UITGEEFT 
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Carolien de Heer is gemeenteraadslid in 
Amsterdam. Ze ‘bemoeit’  zich met de 
werkomstandigheden van de beveiligers 
op Schiphol. 

CAROLIEN DE HEER (PVDA) IS 
WOORDVOERDER SCHIPHOL 
IN DE GEMEENTERAAD. 

IN ACTIE VOOR BEVEILIGERS

Carolien: “Het is niet zo dat 
de gemeente op de stoel van 
de directie van Schiphol wil 
gaan zitten. De luchthaven is 
verzelfstandigd en functioneert 
als zelfstandig bedrijf. Dus dan 
moet je de directie gewoon haar 
werk laten doen. Maar als er 
duidelijke signalen komen dat 
er dingen misgaan, kan onze 
wethouder de directie daar na-
tuurlijk wel op aanspreken. En 
eventueel, als het dan nog niet 
verbetert, aanvullende eisen 
stellen.”

‘HET WORDT BETER’
Carolien schrok zich rot toen 
ze voor het eerst met een aantal 
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Beveiligers 
worden uit-
geknepen

beveiligers sprak, zeker toen het 
gesprek werd voortgezet buiten 
gehoorsafstand van de leiding-
gevenden. “Dit zijn gewoon 
geen fatsoenlijke arbeidsom-
standigheden”, vat ze samen. 
Dus stelde ze – dat is nu een-
maal de weg voor een gemeen-
teraadslid – schriftelijke vragen 
aan de wethouder Verkeer van 
Amsterdam, Kajsa Ollongren. 
Of die zich ook zo’n zorgen 
maakte, en of zij er niet eens bij 
Schiphol op aan moest dringen 
hier eens iets aan te doen.

“Echt een warme reactie heb ik 
niet van de wethouder gekre-
gen”, vertelt Carolien. “Ik hoor 
in haar antwoorden erg de 
stem van de Schipholdirectie 
doorklinken. Maar ik ben een 
pitbull, dus ik ben gewoon door 
blijven vragen. En toen heeft de 
wethouder de directie uiteinde-
lijk wel expliciet gevraagd naar 
de arbeidsomstandigheden 
van de beveiligers. Alleen: daar 
kwam tot nu toe steeds hetzelf-
de antwoord op: per 3 juni gaan 
er een paar belangrijke zaken 
veranderen (zie het bovenste 
kader op pagina 18), daarna 
wordt het echt beter. Dat hoor 

ik nu dus al maanden, ik vind 
het heel frustrerend dat de be-
veiligers dus ook al zo lang aan 
het lijntje worden gehouden. 
Maar ik kan ze beloven dat ik 
er vanaf 3 juni bovenop zit om 
te controleren of het inderdaad 
beter wordt. En anders trek ik 
meteen weer aan de bel!”

Zorgwekkend vindt Carolien 
het dat het inmiddels on-
zeker is of die datum van 3 
juni gehaald wordt. Sommige 
veranderingen zouden iets 
meer tijd kunnen gaan kosten, 
zo is inmiddels gemeld. Maar 
Schiphol heeft beloofd dat 1 
juli zeker haalbaar is, en dat 
moet ook, want dan begint het 
vakantieseizoen.

GELD ERBIJ?
Misschien zou er gewoon geld 
bij moeten om de arbeidsom-
standigheden van de beveiligers 
te verbeteren. Maar ja, bezuini-
gingen zeker weer?
Carolien: “Nee hoor, er is op 
Schiphol genoeg geld! Het is 
alleen een kwestie van prio-
riteiten stellen. Als ik hoor 
dat er juist op Schiphol veel 
overschrijdingen zijn bij allerlei 
projecten, dan weet ik genoeg: 
dat geld had bijvoorbeeld 
ook aan beveiliging kunnen 
worden uitgegeven. Maar de 
beveiligingsbedrijven moeten 

‘vechten’ om werk op Schiphol, 
dus brengen ze allemaal zo laag 
mogelijke offertes uit. Als ze de 
klus dan krijgen, wordt het per-
soneel uitgeknepen om het ook 
voor het afgesproken bedrag te 
kunnen doen.” 

EEN JAAR GELEDEN OVERHANDIGDEN BEVEILIGERS HUN 
LOGBOEKEN MET WERKTIJDEN AAN POLITICI, IN DE HOOP 
OP STEUN.  

IN ACTIE VOOR BEVEILIGERS

“Dat is natuurlijk niet uniek 
voor Schiphol”, vervolgt ze. 
“Voor steeds meer bedrijven is 
geld het enige uitgangspunt. Ze 
willen op álles zo veel moge-
lijk bezuinigen om de winst te 
maximaliseren. En ze kijken 
dan pas wat ze voor het afge-
sproken bedrag eigenlijk nog 
kunnen doen. Maar dan is er 
geen oog meer voor het welzijn 
van de medewerkers. Dat is dus 
niet maatschappelijk verant-
woord. Het hoort precies an-
dersom te zijn: je moet je eerst 
afvragen wat je wilt bereiken en 
hoe je dat op een verantwoorde 
manier kunt doen. Dan houd 
je dus automatisch al rekening 
met het welzijn van je mensen. 
En dán moet je pas bepalen wat 
dat kost.”

IN DIENST VAN SCHIPHOL?
Carolien zou er ook niet op 
tegen zijn als alle beveiligers 
gewoon in dienst van Schiphol 
zouden komen. Dat zou im-
mers een eind maken aan het 
‘knijpen’ op offertes, maar ook 
aan het voortdurend opnieuw 
verstrekken van tijdelijke con-
tracten. Bovendien zou het de 
betrokkenheid van de medewer-
kers vergroten en de afstand 
tussen de directie van Schiphol 
en de werkvloer verkleinen.
Carolien: “Voordat ik gemeen-
teraadslid werd in Amsterdam, 
was ik politiek assistent van Jet 
Bussemaker, toen staatssecre-
taris van zorg. Ik heb met haar 
veel verpleeghuizen bezocht 
en wat we steeds zagen, was: 
als de lijnen tussen de directie 
en het personeel kort zijn, 
verloopt het werk beter. Mensen 
voelen zich gehoord – één van 
de allerbelangrijkste klachten 
van beveiligers is dat ze niet 
gehoord worden! – en de direc-
tie ziet met eigen ogen waar 
er eventueel mensen bijgezet 
moeten worden. 
Als de beveiliging wordt uitbe-



VERANDERING 
PER 3 JUNI
Sinds 3 juni zijn er 2 wijzigin-
gen doorgevoerd in de beveili-
ging op Schiphol: 

1. In plaats van decentraal 
wordt er voortaan centraal ge-
controleerd, ook bij niet-Schen-
genpassagiers. Oftewel: de 
controles zijn niet meer bij de 
gate, maar op een aantal cen-
trale punten. 

2. Er worden nieuwe technische 
hulpmiddelen ingezet die het 
werk van de beveiligers 

efficiënter moeten maken.

Hoewel er sprake was van een 
vermindering van het aantal 
beveiligers met 20% vanwege 
deze efficiencyverhogingen, is 
het volgens Carolien de vraag 
of dat inderdaad gaat gebeu-
ren.  
Er blijkt namelijk nog steeds 
meer dan genoeg werk te zijn!

SCHIPHOL EN 
DE ROL VAN 
AMSTERDAM
Schiphol is een bedrijf met 4 
aandeelhouders: 

•De Nederlandse staat: 70%
•De gemeente Amsterdam: 20%
•De gemeente Rotterdam: 2%
•De luchthavens van Parijs: 8%

De directie van Schiphol be-
stuurt het bedrijf, de aandeel-
houders kijken in grote lijnen 
mee naar thema’s als MVO 
(maatschappelijk verantwoord 
ondernemen), milieu, werkgele-
genheid en arbeidsomstandig-
heden. 

Dat kan op afstand, zoals nu, 
waarbij de aandeelhouders een 
signaal kunnen geven als er 
dingen misgaan.  
Maar als dat nodig is, kunnen 
de aandeelhouders ook concre-
tere eisen stellen.

PRAAT MEE Op onze Facebookpagina fnv.beveiliging kan je iedere 
dag meepraten over onderwerpen die voor jou van belang zijn!

‘Zorg maar dat 
je er verstand 
van hebt’

IN ACTIE VOOR BEVEILIGERS

steed, denkt de directie vaak: 
‘Oh, dat is onze zorg dus niet 
meer, daar hebben we een apart 
bedrijf voor ingehuurd.’ En dat 
klopt dus niet! Want het bedrijf 
dat de beveiligers inhuurt, blijft 
natuurlijk wel zelf verantwoor-
delijk voor de algehele kwaliteit 
van de beveiliging! Dus ook voor 
de arbeidsomstandigheden!”

De gemeente Amsterdam, waar 
Carolien raadslid is, heeft 

overigens zijn beveiligers wél 
in eigen dienst. Zij zijn naast 
beveiliger ook bode, wat hun 
werk extra afwisselend maakt. 
Op initiatief van de PvdA werkt 
de gemeente er nu ook aan om 
de schoonmakers weer in eigen 
dienst te nemen, vanwege de 
hierboven genoemde voordelen.

Carolien: “Het is onzin om te 
zeggen: ‘We besteden het uit, 
want wij hebben er zelf geen 
verstand van.’ Als je, zoals 
Schiphol, duizenden beveili-
gers hebt rondlopen, dan zorg 
je maar dat je er verstand van 
hebt! Bovendien loopt er toch 
ook marechaussee rond? Die 
hebben er zeker verstand van!”
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