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Inleiding

In deze vooraankondiging wordt de inhoud van de opdracht omschreven en vastgelegd
De gemeente Zaanstad wil de inzet van werkzoekenden met een bijstandsuitkering op tijdelijk werk
vergroten. De ervaring leert dat inzetten op tijdelijk werk bijdraagt aan re-integratie op de arbeidsmarkt en
de kansen op duurzame uitstroom vergroot.
De geldende praktijk bevat veel drempels voor zowel de potentiële kandidaten (werkzoekenden met een
bijstandsuitkering), als voor de gemeenten en daarom is de gemeente Zaanstad op zoek naar innovatieve
ideeën. De gemeente Zaanstad nodigt partijen graag uit concrete voorstellen te doen om inzet van
werkzoekenden met een bijstandsuitkering op tijdelijk werk te vereenvoudigen en zo te bevorderen. De
inzet betreft maximaal 3 maanden voor fulltime werk of maximaal 6 maanden voor parttime werk.
De voorstellen dienen geschikt te zijn voor inzet van een brede doelgroep aan kandidaten van
uitkeringsgerechtigden, waaronder ook nadrukkelijk langdurig(er) werkzoekende kandidaten. Voorstelde
oplossingen worden daarnaast geacht de samenwerking met diverse opdrachtgevers (incl.
uitzendorganisaties en detacheringsbedrijven) te bevorderen en de gemeente Zaanstad zoveel mogelijk
te ontzorgen.
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Doel

Met de vooraankondiging wil de gemeente Zaanstad weten, welke partijen interesse hebben en in onze
behoefte kunnen voorzien.
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Bekendmaking en communicatie

De gemeente Zaanstad heeft de vooraankondiging bekend gemaakt via de volgende websites:


www.tenderned.nl;



Europees bekend gemaakt via de website http://ted.europa.eu.



Op de Internetsite van de gemeente Zaanstad
http://www.zaanstad.nl/bedrijven/themas/aanbesteding/

In de publicatie van deze vooraankondiging is vermeld dat de gemeente Zaanstad voor de uitvoering van
deze vooraankondiging het digitale aanbestedingsplatform Commerce-hub gebruikt. Het uitvoeren van de
vooraankondiging is volledig gedigitaliseerd. U dient bij melding van uw interesse gebruik te maken van
de voorgeschreven invulformulier.
Alle communicatie ten aanzien van deze vooraankondiging verloopt via Commerce-hub.
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Melding interesse

Uw melding dient uiterlijk 11 juli 2016 voor 10:00 uur Nederlandse tijd in Commerce-hub in te zijn
ingediend. Aanmeldingen die op een andere wijze worden ingediend (bijvoorbeeld per post of fax) worden
niet in behandeling genomen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze tegelijk stellen bij uw melding
van interesse.

5

Criteria

In dit hoofdstuk staan de criteria weergeven.
De gemeente Zaanstad vraagt uitdrukkelijk partijen zich alleen aan te melden die voldoen aan de hierna
genoemde criteria:


Partij heeft een aantoonbaar primair een sociaalmaatschappelijke missie en organisatiedoel en is
aantoonbaar heeft geen winstoogmerk.



Partij is een neutrale en onafhankelijke schakel in samenwerking met diverse partijen in de
uitzend- en detacheringsbranche en kan dit aantonen door het overleggen van
samenwerkingsafspraken met, danwel referenten bij, ten minste drie verschillende, niet tot
dezelfde groep of concern behorende, partijen in de uitzend- en detacheringsbranche.



Partij heeft een methodiek ontwikkeld voor de verloning en afwikkeling van tijdelijke en parttime
inzet van bijstandsgerechtigden. Deze methodiek resulteert in een substantieel financieel
voordeel voor de bijstandsgerechtigden die op tijdelijk of parttime werk worden ingezet en is
eenvoudig en risico-beperkend voor de opdrachtgevers die bijstandsgerechtigden op tijdelijk of
parttime werk inzetten. Deze methodiek dient door de gemeente ten minste kostenneutraal
ingezet te kunnen worden. Het financiële resultaat dat de operationele kosten overstijgt dient
terug te vloeien naar de gemeente Zaanstad in de vorm van besparingen. Partij maakt hierbij de
eigen kostenstructuur transparant.



De methodiek is aantoonbaar geschikt voor inzet van bijstandsgerechtigden die al meerdere jaren
een bijstandsuitkering ontvangen én voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt als gevolg van arbeidsbeperkingen en/of taalachterstanden. Partij dient
geschiktheid van de methodiek op deze aspecten aan te tonen door concrete ervaring, voorzien
van een referentie in een vergelijkbare gemeente als Zaanstad in verschillende
arbeidsmarktregio’s.



Partij is in staat tot het accuraat administratief afwikkelen van de tijdelijke inzet.



Partij dient de gemeente voorts te faciliteren door middel van een efficiënt matchingssysteem
voor het ontsluiten van kandidaten, alsmede het matchen en voorstellen van kandidaten op
tijdelijke opdrachten. Dit systeem dient managementinformatie op te leveren over aantallen
ingeschreven en ingezette kandidaten. Het systeem dient beschikbaar en toegankelijk te zijn voor
medewerkers van de gemeente Zaanstad. De voorkeur gaat sterk uit naar een samenwerking via
Connexys, aangezien dit platform binnen de gemeente Zaanstad breder wordt gebruikt.



Partij dient (de medewerkers van) de gemeente Zaanstad te ondersteunen bij de uitvoering en
inzet van de eerder genoemde methodiek, o.a. door coaching, een marktbewerkingsplan,
voorlichting en (landelijke) intervisiebijeenkomsten. Partij kan aantonen en illustreren dat en op
welke wijze de partij ervaring heeft met bovengenoemde aspecten.
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De medewerkers van Zaanstad doen de uitvoering zelf. Het doel is om 30 duurzame plaatsingen
per jaar te realiseren en de partij moet in staat zijn de door Zaanstad verwachte 250 nieuwe
inschrijvingen per jaar te realiseren.



Partij kan het gevraagde aantonen met één referentie van een soortgelijke gemeente als
Zaanstad, ten minste gelijkwaardig aan een 100.000-plus gemeenten in verschillende
arbeidsmarktregio’s.



Partij beschikt over contacten in de regio van de Zaanstreek met opdrachtgevers met tijdelijke
vraag, werkt aan het ontwikkelen van een relevant en aanvullend netwerk voor de gemeente
Zaanstad en brengt op basis hiervan leads met tijdelijke opdrachten aan waarop medewerkers de
kandidaten kunnen plaatsen. Partij kan deze contacten aantonen met een concreet
praktijkvoorbeeld.



De methodiek dient uitgevoerd te worden binnen juridische en fiscale kaders. De partij dient
hiervoor documentatie danwel referenten binnen het ministerie van SZW en/of de Belastingdienst
te overleggen.
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