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-------------------------------------------------------------------------Geachte heren,
In het onderhandelaars akkoord tussen Bonden en GVB 2016 hebben wij een artikel opgenomen over
marktconformiteit t.b.v. het behoud van de Concessie.
Wij hebben de volgende uitgangspunten bij de invulling van dit artikel:
- GVB heeft de ambitie om na de afloop van de huidige concessie als ongedeeld bedrijf het Openbaar Vervoer in
Amsterdam te verzorgen
- Hiervoor willen wij op bepaalde onderwerpen (kosten, opbrengsten, operationele prestatie, innovatie en
governance) vergelijkbaar zijn met andere potentiele aanbieders van vervoer, op andere onderwerpen
(reizigerstevredenheid, werkgeverschap, ontzorgen van de stad en MVO) willen wij beter zijn dan andere
aanbieders
- Hiermee is er allereerst geen reden voor de gunnende autoriteit om aan te besteden, ten tweede maken wij
grote kans om te winnen bij een eventuele aanbesteding
- Om in 2024 dit ambitie niveau waar te maken, moeten vanaf nu op al deze onderwerpen actie ondernemen,
voor de meeste onderwerpen lopen al veel programa's die we hier verder door kunnen voeren
- Om inzicht te krijgen in de marktconformiteit van boven genoemde punt willen wij hierna onderzoek gaan doen.
- Met de uitkomst van het onderzoek kunnen wij beter sturing geven aan de noodzakelijke verbeteringen en
waar nodig gericht te investeren.
- hiermee voorkomen we, dat we daags voor de concessie met grote externe druk op onze kostenbasis worden
geconfronteerd en bezuinigingen op schadelijke wijze door moeten voeren

Het spreekt voor zich dat wij de bonden betrekken in dit onderzoek.
Bonden nemen deel voor het gedeelte van het onderzoek waar zij toe bevoegd zijn Ander gebieden die onder
de bevoegdheid van de OR vallen zullen we met de OR bespreken.
Het is niet onze bedoeling om op voorhand de bonden of de OR te vragen om vooruitlopend op dit onderzoek
zich te committeren aan besparingsacties.
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