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Onderwerp: Arbeidscontracten BiOns 

Portefeuillehouder: Wethouder Telder  

Datum: 28 maart 2017 

 

 

Kennis te nemen van 

Op 16 februari jl. hebben de fracties van de PvdA en de SP vragen gesteld over de 

arbeidscontracten die BiOns met haar medewerkers is overeengekomen. 

 

Context 

Met deze raadsmededeling willen wij antwoord geven op de gedane toezegging om te 

onderzoeken of de uren in contracten van medewerkers met 2 à 3 uur naar beneden zijn 

bijgesteld bij de overgang van TSN naar BiOns en BiOns er op aan te spreken als de afspraken 

geschonden zijn. 

 

Wij hebben u tevens toegezegd om u uiterlijk 14 dagen voor de volgende raadsvergadering te 

informeren over onze bevindingen. 
 

Kernboodschap 

BiOns houdt zich aan de CAO en BiOns komt alle afspraken met de gemeente na. 

Het onderzoek wijst uit dat BiOns zich houdt aan de CAO. 

 

BiOns is op het moment van de overgang van cliënten uitgegaan van het aantal (geïndiceerde) 

cliënturen. De arbeidscontracten die aan de medewerkers zijn aangeboden, zijn hierop 

gebaseerd met een aftrek van ca. 2 à 3 uur. Dit om te voorkomen dat er sprake zou zijn van 

zogenaamde 'beschikbaarheidsuren’, waar geen (geïndiceerde) cliënten tegenover staan.  

De gemeente heeft hierover nimmer schriftelijke afspraken gemaakt met BiOns over de 

contracturen. 

 

De medewerker heeft iedere drie maanden de gelegenheid om het contract aan te laten 

passen op basis van het gemiddeld gewerkte aantal uren. Dit is een zaak tussen werkgever en 

werknemer. 

 

Daarnaast komt BiOns de gemaakte afspraken na. 

De afspraken zijn: 

1. het zoveel mogelijk in stand laten van de ‘koppeltjes’ (wens); 

2. het respecteren van de geldende CAO (eis); 

3. geen extra financiële vergoeding (eis). 

 

Vervolg 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op uw vraag. 

 

Bijlagen 

N.v.t. 

 

 


