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Inleiding

Op de agenda van het algemeen bestuur van woensdag 27 november aanstaande staat het voorstel
aannemen meldingen en verkennend onderzoek geagendeerd (agendapunt 7a). In de offerte wordt
verruiming van de openingstijden van Vangnet&Advies toegelicht, maar is geen berekening van de

kosten van deze verruiming opgenomen. Verruiming van openingstijden leidt tot meerkosten. Deze
worden in dit addendum weergegeven.

Kosten raming verruiming openingstijden

De offerte meldpunt Verkennend Onderzoek gaat uit van uitvoering van de werkzaamheden binnen

kantooruren tijdens werkdagen. Passend bij de landelijke trend rondom meldfuncties in de niet-acute
OGGZ onderzoekt de GGD in samenwerking met de teams en de OR van de GGD of de optie tot

verruimen van de openingstijden mogelijk is op weekdagen van 08.30 tot 20.00 uur en op zaterdag

van 13.00 tot 17.00 uur. Dit sluit aan bij vergelijkbare voorstellen in andere regio’s in Nederland. Ook
sluit dit aan bij de nu lopende pilots bereikbaarheid en inzetbaarheid van de teams V&A binnen de

GGD HN. Meerkosten voor het verruimen van de openingstijden zijn niet in deze offerte meegenomen.
De berekening van de kosten van verruiming van openingstijden is als volgt:

Scenario : verschuiven werkzaamheden

Door verschuiving van werkzaamheden is verruiming van openingstijden mogelijk. De 3 regio teams
zijn dan open tot 20.00 en op zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00. Binnen dit scenario zal de

spreiding van personeel groter zijn. Om de werkzaamheden na kantoortijden uit te voeren is een

minimale bezetting van 2 personen noodzakelijk. Dit vanuit veiligheidsoogpunt en afstemmings-

mogelijkheden. Het personeel, dat na kantoortijd gaat werken, zal door de week wat minder kunnen

werken. De spreiding van medewerkers beperkt de overlegmogelijkheden en werkzaamheden waarbij
de GGD afhankelijk is van bereikbaarheid van ketenpartners en andere belanghebbende. Voordeel is

dat het voor de cliënten, naastbetrokkenen en melders heel prettig kan zijn op andere tijden in contact
te kunnen komen met de GGD. Ook geeft dit voor de medewerkers meer ruimte het wettelijk termijn
van 14 dagen te halen. Immers de 14 dagen gaan ook tellen in het weekend.
Auteur

Mark Besteman/Yvonne Koopen

Datum

Afdeling

directie

Vertrouwelijkheid

20-11-2019

Versie
Pagina

Doc.nr.

OPLEGGER
OPLEGGER

Kosten

Kosten voor het verschuiven van werkzaamheden binnen formatie zijn € 10.297 per medewerker.

Uitgaande van inzet van 2 medewerkers per regio in Noord-Holland Noord (in totaal 6 medewerkers)

komt het totaal op een bedrag van € 61.782. In deze berekening zijn de onregelmatigheidstoeslagen
van het personeel meegenomen.
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