
 
 

 

 

BRIEFWISSELING
Aan de deputatie 
van de priovincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

PROVINCIEHUIS 
Gouvernementstraat 1 

9000 Gent 
Tel. (09)267 80 00 
Fax (09)267 80 99 

KANTOREN TOEGANKELIJK 
Werkdagen van 9 tot 12 uur 

Woensdag van 14 tot 16.30 uur 

De heer Tanguy Veys 
Provincieraadslid 
Burgstraat 19 
      
9000 Gent 
      

1e Directie 
Dienst 11 
Personeelsbeheer, Wedden en Pensioenen 

uw brief : 1 april 2009 
uw kenmerk :       
ons kenmerk : 11/495/alh 
bijlagen :       
betreft : uitzendarbeid 
inlichtingen : Adelbrecht Haenebalcke 
tel. : 09-267 74 93 
fax : 09-267 74 98 
e-mail : adelbrecht.haenabalcke@oost-
vlaanderen.be 

Gent, 23 april 2009 

Geacht Raadslid, 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag betreffende het gebruik van 
uitzendarbeid binnen het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, kunnen wij u 
mededelen dat binnen het provinciebestuur in uitzonderlijke omstandigheden 
sporadisch beroep wordt gedaan op uitzendarbeid. 

De voorbije twee jaar gebeurde dit hoofdzakelijk in de Golf 
Puyenbroeck, Tehuis Heynsdaele, Sportcentrum Puyenbroeck, Provinciale 
Uitleendienst en dienst ICT.  

De inzet van uitzendarbeid gebeurt binnen het bestuur enkel indien 
vervanging en invulling van de ontstane openstaande betrekkingen niet 
mogelijk is door eigen aanwervingen uit wervingsreserves of via interne 
mobiliteit en de vervanging strikt noodzakelijk is om de goede werking en de 
continuïteit van de dienstverlening te garanderen.  

De meest voorkomende inzet van uitzendarbeid gebeurt dan ook voor 
de functies van opvoeder, redder en horecahelper, waar telkens de vervanging 
van de afwezige personeelsleden absoluut noodzakelijk is om de verplichte 
continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen en waarbij het de 
voorbije jaren niet evident was om vervangers te kunnen aanwerven. 



 ons kenmerk : 11/495/alh 
 p. 2/2 

./... 

 

De gedetailleerde statistische informatie voor de jaren 2007 en 2008 
kunnen op basis van artikel 59, tweede lid, b) van het huishoudelijk reglement 
van de provincieraad niet verstrekt worden. 

Hoogachtend 
namens de Deputatie 
de Provinciegriffier de bevoegde Gedeputeerde 

(get.) Albert De Smet (get.) Hilde Bruggeman 
       
 
 
Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit 
onderwerp ons kenmerk (11/495/alh) vermeldt. 


