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● Korpsleiding vindt hoog verzuimcijfer tegenvaller

Elke dag 4.600
agenten ziek thuis
Het verzuim bij de politie is torenhoog.
Komt dat door de reorganisatie? ‘Agenten
slapen slecht en zijn vatbaarder voor ziektes.’
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Vandaag in
Stad en Streek
●

Krakers trekken in
Bergse sloopkerk,
parochie verrast

●

Verdachte van
ontvoering Rien
de Koning en Gino
Heeren is weer
vrijgelaten

●

PNEM-terrein
van weleer wordt
wijk BergsLicht

door Peter Winterman

In Geld&Goed
Alle grote Nederlandse
loterijen met
elkaar vergeleken

Bredase
Patty (32)
trouwt op tv...
met een
onbekende

DEN HAAG. Het ziekteverzuim bedroeg vorig jaar gemiddeld 7 procent. In 2014 was dat 6,1 procent,
in 2013 5,7 procent. De sterke stijging van het aantal zieken zou onder meer worden veroorzaakt
door de reorganisatie van de Nationale Politie. „Een grote groep
agenten leeft al lange tijd in
angst en onzekerheid”, zegt
Frank Giltay, voorzitter van de
Centrale Ondernemingsraad van
de politie. „Dienders worden
daar letterlijk ziek van.” Giltay
zegt ‘geschokt’ te zijn door het
nieuwste verzuimcijfer. „Elke stijging is zorgelijk, maar nu hebben
we het over een enorm percentage. Ik vind dit onacceptabel.”
Gemiddeld ligt het ziekteverzuim in Nederland op 3,8 procent. Bij de politie is het dus
bijna twee keer zo hoog.

„De menselijke maat is volstrekt
onderbelicht gebleven in de reorganisatie”, stelt Giltay. „Agenten
krijgen te horen dat ze 100 kilometer verderop moeten gaan wer䢇 䢇 䢇

‘Een grote groep leeft in angst
en onzekerheid. Dienders
worden daar ziek van’
Frank Gilsay ondernemingsraad
ken. Of ze herkennen zich niet in
hun nieuwe functieprofiel. Daarvan gaan ze slecht slapen. En ja,
dan word je vatbaarder voor ziektes.”
Ruim 6.500 agenten hebben
de afgelopen maanden bezwaar

gemaakt tegen hun nieuwe functie-indeling. Vooral politiemedewerkers in ondersteunende functies komen in verzet tegen nieuwe taken of de locatie waar ze
moeten gaan werken. De ondernemingsraad wil dat Erik Akerboom – sinds gisteren korpschef
van de Nationale Politie – onafhankelijk onderzoek laat doen
naar de ziektegolf.
Ook de politietop vindt het
verzuim te hoog. „Dit vak brengt
risico’s met zich mee, maar dit
hoge ziekteverzuim is voor ons
een tegenvaller”, zegt een woordvoerder. Sinds vorig jaar is een
nieuw registratiesysteem voor
ziekmeldingen in gebruik. „Daardoor krijgen we meer inzicht in
de aard en de omvang van het verzuim, en kunnen we er gerichter
op inspelen. We gaan nu de cijfers over 2015 en de oorzaken analyseren, en vervolgens maatregelen nemen gericht op het voorkomen van verzuim. In die analyse
nemen we eventuele effecten
mee van de vergrijzing,
de langdurig personele reorganisatie en
de werkdruk.”

3,8

6.500
De afgelopen maanden
hebben 6.500 politiemedewerkers bezwaar
gemaakt tegen hun nieuwe
functieprofiel.

Het ziekteverzuim bij de
politie ligt ruim boven
het Nederlands
gemiddelde van
3,8 procent.
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Pegatron verlaat Breda, 500 banen weg
Vandaag laatste

dag!

Nu tot

€ 150

korting p.p.

Nieuwe rondreizen
U krijgt tot € 100 korting p.p. op al onze nieuwe rondreizen.
Aanvullend hebben we t/m 2 maart elke dag 1 DagDeal met
tot € 50 p.p. éxtra korting!

Kras.nl/nieuwerondreizen of bel 0900-9697 70 cpg
Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds

Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren

door Peter Ullenbroeck
BREDA. Pegatron, de reparateur

van mobieltjes, vertrekt uit Breda. De fabriek wordt overgeplaatst naar het Tsjechische Ostrava. Vijfhonderd werknemers, vrijwel allemaal uitzendkrachten,
verliezen hun baan.
De fabriek aan het Hekven
sluit al in mei. Pegatron kwam de
afgelopen jaren veelvuldig in het
nieuws vanwege de slechte werkomstandigheden. Zo vielen
werknemers in de zomer flauw

omdat de temperaturen in de bedrijfshal flink opliepen. Ook
kreeg het personeel strafpunten
bij ziekte of te laat komen waardoor loonsverhogingen werden
misgelopen.
FNV-bestuurder Frans Szablewski kaartte de misstanden
vaak aan, maar noemt het toch
‘jammer’ dat het bedrijf vertrekt
uit Breda. „Je praat wel over
vijfhonderd
arbeidsplaatsen”,
zegt de vakbondsman. „Liever
had ik gezien dat Pegatron was
gebleven en zich ontwikkeld had

tot een fatsoenlijke werkgever.”
Oud-werkneemster
Fatiha
Ahamian die na twee jaar werken
voor Pegatron met 86 andere
werknemers net voor de kerst te
horen kreeg dat ze niet meer welkom was, vindt het vertrek ook
erg. „Niet vanwege het bedrijf.
Maar wel voor de mensen die er
nog werken. Die moeten nu, net
als ik, op zoek naar ander werk.”
Boaz Adank, wethouder van
Economische Zaken in Breda,
zegt het vertrek van Pegatron te
betreuren.
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