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schoonmaak en repro aan Paswerk 

Geachte leden van de OR, 

16 mei ontving ik de brief van de OR, kenmerk 2011124097/HW met een negatief 
advies over de uitbesteding van schoonmaak taken en repro en het onderbrengen 
ervan bij Paswerk. In deze brief ga ik in op de argumenten voor het negatieve 
advies, waarbij ik tot de conclusie kom mijn besluit te handhaven. Ik hoop dat de 
strekking van mijn brief u tot dezelfde conclusie brengt Vooral ook omdat ons 
gemeenschappelijke doel is de belangen van de organisatie en van de medewericers 
te waarborgen. M.i. dient het voorgenomen besluit beide belangen. 

1. uitvoering besluit vooruitlopend op het advies van de OR 
Om medewerkers voor te breiden en mee te nemen in veranderingen zijn er 
meerdere gesprekken gevoerd. Ook is het voorgenomen besluit met betreffende 
medewerkers, in aanwezigheid van een HRM-adviseur en een vertegenwoordiger 
van de OR besproken. De uitkomst van dH gesprek leverde relevante infonnatie op 
voor het te voeren onderhandelingsgesprek met Paswerk en is gebruikt om te 
toetsen of de collega's van 60 en ouder in aanmerking willen komen voor een 
afvloeiingsregeling. Vanuit goed werkgeverschap willen we deze optie in de 
uitwerking betrekken. 
Met Paswerk zijn verkennende gesprekken gevoerd. De status van deze gesprekken 
- verkennend - is bij Pasweik bekend. 

2. nut, noodzaak. 
Al veel langer geleden is de gemeente Haarlem gestart met een proces waarbij 
kritisch gekeken wordt naar gemeentelijke taken. Wat zijn kerntaken? Hoe kunnen 
we zorgdragen voor een efficiënte en effectieve organisatie en onze organisatie in 
een tijd van minder financiële middelen gezond houden? Keuzen zijn in het 
verleden gemaakt om uitvoerende gemeentelijke taken uit te besteden. Nu zijn 
ondersteunende taken aan de orde. Zowel voor de repro als voor de schoonmaak 
geldt dat uitbesteding tot kostenreductie leidt en continuïteit in de uitvoering 
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waarborgt. Op basis van marktverkenning is een financieel kader vastgesteld die de 
kostenreductie zekerstelt 
Bij de schoonmaak passen we in het stadhuis een werkwijze toe die inmiddels voor 
andere gebouwen al geldt. De ervaring in andere gebouwen is goed; er is geen 
aanleiding om voor het stadhuis een uitzondering te maken. 

3. zorg voor de medewerker 
Voorgaande beschrijft vooral het organisatiebelang. Het personeel is voor mij net 
zo belangrijk De medewericers krijgen de zekerheid dat hun rechten en plichten 
overgaan naar de nieuwe wericgever. Overigens is juist de cao/rechtspositie 
(arbeidsvoorwaardenregeling voor WZK BV) en de pensioenvoorziening (ABP) 
mede aanleiding geweest om Paswerk te selecteren voor het bedrijf waaraan wij 
willen uitbesteden. Tevens ben ik voornemens een terugkeer garantie in het af te 
sluiten Sociaal Plan op te nemen, voor onvoorziene situaties waarin de functies van 
betrokkenen in gevaar komt. Daarmee sluit ik aan op uw wens ten aanzien van de 
afspraken met Paswerk. 

Tot slot 
Ik hoop dat het voorgaande u duidelijk heeft gemaakt dat met de uitbesteding een 
kostenbesparing wordt beoogd. Een verantwoorde financiële huishouding is een 
verantwoordelijkheid die zeker van een overheid verwacht mag worden.JWij 
concentreren ons toenemend op taken die de kern vormen van een locale overheid; 
het afnemen van bepaalde, algemene ondersteunende laken van een daarin 
gespecialiseerd bedrijf zorgt voor schaalvoordelen, efficiency in uitvoering, 
waarborgt continuïteit, en een zakelijke verhouding maakt concrete afspraken over 
kwaliteit, tijd en prijs beter mogelijk. 
Het belang van de betrokken medewericers houden wij scherp in het oog. Wij 
maken afspraken over rechten van de medewerkers die ervoor zorgen dat de 
rechtspositie zoals die bij de gemeente geldt in hoofdzaak overeind blijft en voor de 
toekomst een baangarantie geeft. Afhankelijk van de leeftijd bieden wij als 
werkgever een mogelijkheid om eerder met werken te stoppen. 
Er is voor ons geen aanleiding onze verwachtingen ten aanzien van Paswerk bij te 
stellen in verband met bezuinigingen die deze organisatie ten deel zou vallen. 
Vanzelfsprekend zal dit wel een onderwerp worden dat expliciet aan de orde wordt 
gesteld wanneer wij met vertegenwoordigers van deze organisatie in gesprek gaan. 

Dc hoop dat de inhoud van deze brief aangeeft dat zowel aan de organisatie- als 
personeelsbelangen is gedacht en dat dh voor u grond is uw negatieve advies in te 
trekken. Ik zie voor mij geen aanleiding uw huidige advies over te nemen. 

Met ̂ fifcndelijke groet. 

retans 
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