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Belangen van uitzendkrachten GBLT meenemen in toekomstige aanbesteding
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017,besprekend de
concept begroting GBLT 2018,jaarstukken 2016 en Kadernota 2018-2021 en gelezen hebbende de
beantwoording van de artikel 45-vragen over contractverloop en flexibele schil GBLT;
Overwegende dat:
- GBLT de huidige KCC functies gaat "herijken";
- Een deel van de huidige uitzendkrachten hierdoor in dienst kan treden bij GBLT;
- Een deel hiervoor niet in aanmerking zal komen door het verschil in animo en beschikbare banen,
los van de geschiktheid en competenties van de betreffende uitzendkrachten;
- GBLT ook in de toekomst een flexibele schil van uitzendkrachten zal hanteren;
- GBLT in 2018 een aanbesteding wil voorbereiden voor het uitzendbureau dat deze zal leveren;
- Indien het huidige uitzendbureau deze aanbesteding verliest (of niet meedoet) uitzendkrachten
daarmee op straat komen te staan of op zijn minst na jaren trouwe dienst eruit worden gebonjourd;
Van mening dat:
- Continuïteit goed is voor zowel werknemer, werkgever als de dienstverlening aan onze inwoners;
- De wens van de overheid de flexibele inzet van arbeid te regelen via uitzendbureaus en
aanbestedingen geen reden is uitzendkrachten hier de dupe van te laten worden wanneer er van
uitzendbureau wordt gewisseld;
- Het goed gebruik zou moeten zijn dat bij dergelijke aanbestedingen personeel wordt
overgenomen;
- Hoewel de ketenbepaling hiermee instant blijft het toch een oplossing is voor een groep die op het
moment dat er van uitzendbureau gewisseld wordt nog niet aan het eind van uitzendfase B zit;
De raad:

1. Roept GBLT op in de toekomstige aanbesteding voor een uitzendbureau eisen te stellen over het
overnemen van personeel dat voldoet ofspoedig kan voldoen aan de eisen van de nieuwe
organisatie, maar geen (vaste) aanstelling bij GBLT hebben gekregen.
2. Draagt het college op zich als opdrachtgever van GBLT in te spannen om het bovenstaande voor
elkaar te krijgen.
En gaat over tot de orde van de dag
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