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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS, ,

gesteld door de heer A. Essousi van de
PvdA betreffende arbeidsvoonvaarden
schoonmakers (d.d. 09-02-201 5)

Toelichtinq:
Afgelopen vrijdag werd bekend dat mensen die de gebouwen van de Rijksoverheid schoonmaken straks in
dienst komen bij het Rijk. Eerder deed het kabinet dit ook voor andere beroepen zoals beveiligers. De kwestie
staat weer nadrukkelijk op de agenda na het kabinetsbesluit.

Schoonmakers voeren sinds 2010 actie. Arbeidsvoorwaarden en zekerheden staan onder druk. Ze werken om
de haverklap voor een ander schoonmaakbedrijf en ze krijgen geen reiskostenvergoeding voor woon-
werkverkeer. Nu het Fìijk schoonmakers gaat aannemen voelen de schoonmakers meer waardering en ze
beschouwen zichzelÍ als echte collega's van de mensen in de gebouwen waar ze werken.

ln het kader van kostenbesparing en meer focus op de kerntaken heeft de provincie Utrecht de facilitaire
diensten zoals schoonmaak, catering en beveiliging samengevoegd in één facilitaire bundel en uitbesteed. De
PvdA fractie wil graag weten in hoeverre de provincie Utrecht als werkgever zorg draagt voor voldoende
waardering onze schoonmakers, beveiligers en cateringmedewerkers.

Daartoe hebben wij een aantal vragen;

1. Hoeveel van de totale schoonmakers, beveiligers en cateringmedewerkers werken op basis van
flexibele arbeidsverbanden zoals nul-urencontracten, oproepcontracten of zogenoemde pay-rollconstructies?

Antwoord:

Er wordt gewerkt met een vaste ploeg voor de verschillende diensten, ook wat betreft vakantievervanging en

ziekte. De vervanging wordt geregeld via vaste vervangingsploegen.

Archìmedeslaan 6
Poslbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25S91 1 1

Dienst Aantal mensen werkzaam voor PU Soort contract Vervanqinq
Dienstverband voor
onbepaalde tijd

Via leverancier, diverse
contracten, vaste
vervangingsploeg

Schoonmaak 9 personen: 3x 38 uur, 1x 35 uur,
1x 25 uur, 1x 23 uur , 1x 16 uur, 1x 15
uur, 1x 12,5 uur per week

Catering 14 personen: 2x40 uur,1x 38 uur, 2x
37,5 uur, 1x 31 uur, 2x26 uur,2x25
uur. 1x 20 uur. 1x 19.5 uur, 1x 18 uur ,

Dienstverband voor
onbepaalde tijd

Via leverancier, diverse
contracten, vaste
vervanqinqsploeq
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1x 'l 2 uur Þer week
Beveiliging 4 personen: 4x 38 uur per week Dienstverband voor

onbepaalde tijd
Via leverancier, diverse
contracten. Vaste
invalploeg met vast
contract.

Afval 1 persoon: 1x 30 uur per week Dienstverband voor
onbepaalde tijd

Via leverancier, diverse
contracten,
Vaste vervanoino

Receptie 4 personen: 1x 33,5 uur, 1x 27,5 uur, 1x
16,5 uur, 1x 20 uur,

Jaarcontracten, bij goed
functioneren vast
dienstverband.

Via leverancier, diverse
contracten,
Vaste vervangingsploeg
met 12 uriq flexcontract.
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2. Heeft de provincie Utrecht als opdrachtgever afspraken gemaakt met facilitaire leveranciers over
arbeidsvoorwaarden en zekerheden van werknemers? Krijgen schoonmakers bijvoorbeeld wel een
reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer?

Antwoord:

De provincie heeft met de facilitaire leveranciers afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden en zekerheden
voor de werknemers. Het contract met Sodexo Altys is op 1 april 2013 ingegaan tot en met 31 maart 20'l 6.

ln het programma van Eisen zijn de volgende voorwaarden gesteld:

ARBEIDSVOOWAARDEN:
De provincie Utrecht hecht er veel waarde aan dat opdrachtnemer haar werkgeverschap als 'goed werkgever'
invult. Als referentie dient een goed personeelsbeleid dat ten minste de volgende elementen bevat:
- toepassing van de geldende CAO;
- een actief beleid betreffende functioneringsgesprekken en loopbaanbegeleiding;
- een actief beleid voor opleidingen waaronder een opleidingsplan;
- een Plan van Aanpak met betrekking tot het ziekteverzuim met ondersteuning van een bedrijfsafts;
- goede inspraakmogelijkheden voor medewerkers.

REISKOSTEN
Reiskosten voor de schoonmakers is geregeld in de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Hierin staat
dat voor schoonmakers geldt dat er reiskosten worden vergoed vanaf 60 km per dag.

ZEKERHEDEN
Het is bij CAO geregeld dat bij contractwisseling in principe de werknemers overgenomen worden door de
nieuwe leverancier.
ln ons pakket van eisen (PvE) hebben we gesteld dat het de verantwoordelijkheid is van de opdrachtnemer om
met de medewerkers van de huidige contractanten van de provincie Utrecht te bespreken of zij in dienst willen
komen van de opdrachtnemer en eventueel arbeidsvoorwaarden vast te stellen. De CAO per branche en de
wettelijke bepalingen zijn hierbij van toepassing. lndien de loonkosten (uren, dan wel brutoloon) van de huidige
medewerksters afwijken van de loonkosten die opdrachtnemer heeft begroot en/of heeft aangeboden, komen
de eventuele meerkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
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3. ls het een arbeidsvoorwaardelijke verbetering voor onze schoonmakers, beveiligers en
cateringmedewerkers wanneer wij deze in dienst nemen bij de provinciale overheid?

Antwoord:

Een arbeidsvoorwaardelijke verbetering zou afhankelijk zijn van de uitkomst van een eventueel
inbestedingstraject en de daaruitvoortvloeiende onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

Het huidige contract met Sodexo Altys duurt tot en met maar-t april 2016. Relevante aspecten uit de
partcipatiewet zullen wij betrekken bij het vervolgtraject.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter
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