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Breda, 11 februari 2016 
 
Betreft: Vragen ex. art. 41 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Pegatron 
 
Geacht college, 
 
Vrijdag 5 februari jl. kreeg een kleine honderd man, die via uitzendbureau 
Adecco bij Pegatron werkt, te horen dat zij na bijna twee jaar trouwe dienst op 
straat staan. Na het carnavalsweekend waren zij niet meer welkom. De oorzaak 
is niet een gebrek aan werk bij dit bedrijf dat reparaties uitvoert voor Apple. 
Integendeel: door de populariteit van de iPhone boekt multinational Pegatron 
ieder jaar weer recordomzetten en -winsten. Nieuwe uitzendkrachten hebben het 
werk inmiddels dan ook al weer overgenomen.  (1) (2) 
 
De werkelijke reden is dat Pegatron  simpelweg weigert trouwe medewerkers zelf 
in dienst te nemen. In plaats daarvan trekken zij liever een nieuw blik 
wegwerppersoneel open. SP Breda vindt dat Pegatron zijn verantwoordelijkheid 
moet nemen en echt werk moet leveren in plaats van pulpbanen. Uitzendwerk, 
pay rolling of een eindeloze reeks aan tijdelijke contracten zorgen voor een 
onzekere toekomst voor een steeds grotere groep mensen.  
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Wat is uw reactie op het op straat zetten van een kleine honderd man 
personeel door Pegatron na bijna twee jaar trouwe dienst? 

2. Wat vindt u ervan dat het personeel  op vrijdag te horen krijgt dat zij de 
week erop al zonder werk zitten en niet langer welkom zijn? 

3. Weet u of dit de gebruikelijke werkwijze is van Adecco en Pegatron? Zo ja, 
bent u bereid hen hierop aan te spreken? 

 
Begin deze maand kwam de Economische Barometer Breda wederom uit. Hieruit 
blijkt dat na een jarenlange daling van het aantal arbeidsplaatsen, er voor 2016 
weer een lichte stijging wordt voorzien. Over de kwaliteit van die banen wordt 
echter niets gezegd. SP Breda vindt dat Breda vooral behoefte heeft aan banen 
op basis waarvan werknemers een bestaan in onze stad op kunnen gaan 
bouwen. (3) 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
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4. Wat is de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in Breda uitgesplitst 
naar vaste contracten, tijdelijke contracten en uitzendwerk/pay rolling? 

5. Vindt u, net als  SP Breda dat Breda en haar inwoners vooral gebaat zijn 
bij banen die bestaanszekerheid bieden? 

6. Ziet u naast het bestuursakkoord, nog nieuwe kansen om te investeren in 
duurzame economische ontwikkeling en daarmee het aantal duurzame 
arbeidsplaatsen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bas Maes 
Fractievoorzitter SP Breda 
 
 

1) Zie Bijlage 1 – Geanonimiseerde brief Adecco / Pegatron 
2) Zie http://www.pegatroncorp.com/investorRelations/annualReport.php  
3) Zie http://www.economischebarometer.nl/upload/0167-1454402882.pdf  


