
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Sliedrecht, 10 december 2021 
 

 

Geachte relatie, 

De maatschappij om ons heen verandert in een rap tempo en ook de uitwerkingen en gevolgen van het coronavirus 
dat in de wereld rondwaart brengt voor ons allen uiteenlopende vragen en onzekerheden met zich mee. Deze 
ontwikkelingen maken veiligheidsvraagstukken complexer, terwijl er tegelijkertijd ook een hoge spanning op de 
arbeidsmarkt te zien is.  
 
Graag denken we mee bij beveiligingsaangelegenheden, worden innovaties doorgevoerd en kunnen wij passende 
oplossingen bieden door onder meer duurzaam gebouwbeheer, live meekijken en het herbezien van fysieke beveiliging 
met een combinatie van mens en techniek. Hierbij willen wij wel blijven voorzien in de toenemende vraag naar 
flexibiliteit, kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van de geboden dienstverlening. 
 
Beveiligingsdiensten zijn daarnaast fors duurder geworden vanwege de door de Particuliere Beveiligingsbranche  in 
2018 afgesproken en tot en met 2023 verplicht gestelde cao-afspraken bestaande uit o.a. jaarlijks forse 
loonsverhogingen (loonsverhoging in 2022 bedraagt 2,7%), verbetering van de arbeidsomstandigheden van oudere 
werknemers (Generatiepact), arbeidstijdverkorting, tredeverhoging en kostenstijgingen via premies aan sociale 
heffingen en pensioenen. Bovenstaande ontwikkelingen zijn van invloed op onze tarieven en daarom zien wij ons 
genoodzaakt deze met 3,4% te verhogen.  
 
In de beveiligingsbranche zien we dat er in 2022 gemiddeld genomen rond de 4,6% geïndexeerd wordt. Doordat we bij 
Alert kritisch naar onze eigen processen kijken en daar waar mogelijk efficiencyslagen doorvoeren kunnen wij de 
kostenverhoging voor u als opdrachtgever beperken. Wij kunnen ons echter voorstellen dat de prijsaanpassing impact 
heeft op uw budget. Wij denken graag mee over een efficiëntere inzet van beveiligingsoplossingen en bekijken graag 
met u de kansen en mogelijkheden die dit biedt, zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteit van onze 
dienstverlening. 

Wij zien ernaar uit in 2022 onze samenwerking verder voort te zetten en hopen op uw begrip. Mocht u toch nog vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie welke bereikbaar is onder  telefoonnummer  
0184–434424, via mail finance@alert-group.nl of met uw accountmanager. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 

Samen een efficiencyslag maken?  
Klik hier 

mailto:finance@alert-group.nl
https://www.alert-group.nl/nl/alert-one

