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Voortgang GRIT/Personeelsparagraaf GRIT

Geachte voorzitter,
1. Middels uw brief AP/19.00458 van 2 september 2019 heeft u ons op de hoogte gebracht van het
intrekken van de personeelsparagraaf GRIT (AP/19.00268).
2. In de bijlage van voornoemde brief gaf u aan dat naar aanleiding van het advies van het Bureau
ICT-toetsing (BIT) nadere beraadslaging op het vervolg van het programma GRIT zou gaan
volgen waarbij meerdere scenario’s zouden worden bekeken. Hiermee werd, zo gaf u aan, het
programma GRIT heroverwogen en diende tevens de mogelijke impact daarvan op de Pparagraaf nader te worden beschouwd.
3. Vanwege het intrekken van het onderwerp ‘Personeelsparagraaf GRIT’, stelde u voor dit onderwerp
op de voorraadagenda te plaatsen en gaf u tevens aan dat op het moment dat er sprake zou zijn van
nieuwe ontwikkelingen en een nieuwe ‘Personeelsparagraaf’ deze in de WG AP geagendeerd en
behandeld zouden worden.
4. Tijdens de laatste vergadering van de ioREO DMO op 29 oktober jl. hebben wij informatie
ontvangen die bij ons het beeld deed ontstaan dat er momenteel vergevorderde ontwikkelingen
zijn met betrekking tot het programma GRIT en een mogelijke innovatieve samenwerking met
marktpartijen. Daarbij is aangegeven dat er mogelijk nog voor het einde van het huidige jaar
contracten met marktpartijen ondertekend gaan worden.
5. Wij zijn, gelet op het tot op heden gelopen proces met betrekking tot GRIT en de recent
ontvangen informatie, van mening dat hier duidelijk en expliciet sprake is van zowel in- als
outsourcing van werkzaamheden en verregaande samenwerking met één of meerdere
marktpartijen.
6. Teneinde de rechtspositie van het huidige personeel te waarborgen willen wij u erop attenderen
dat er wat ons betreft geen sprake kan zijn van ondertekening van contracten met externe
marktpartijen alvorens wij met u overeenstemming hebben bereikt over de Personeelsparagraaf
GRIT.
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7. Wij verzoeken u deze brief met spoed te agenderen voor de eerstvolgende werkgroep AP d.d. 3
december a.s.

Met vriendelijke groet,

S.A. Hop
Overlegvertegenwoordiger CCOOP

