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Onderwerp Beantwoording vragen fractie EEN Haarlemmermeer 

- i3 tiflLi 2012 
over hoog ziekteverzuim bij de sector ambulancezorg 
van GGD Kennemerland 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de raadssessie over het jaarverslag 201 1 en de begroting 201 3 van de 
Veiligheidsregio Kennemerland is naar aanleiding van een vraag van de fractie van EEN 
Haarlemmermeer toegezegd een toelichting te geven op het hoge ziekteverzuim bij de 
sector ambulancezorg van GGD Kennemerland. 
Met deze brief voldoen wij aan deze toezegging. 

Naar aanleiding van uw vraag hebben we GGD Kennemerland gevraagd om een toelichting 
op het ziekteverzuimpercentage van 9,5% bij de sector ambulancezorg van GGD 
Kennemerland ten opzichte van 4% landelijk. 

GGD Kennemerland meldt ons dat het landelijke ziekteverzuimpercentage volgens de 
kwantitatieve jaarrapportage van Ambulance Zorg Nederland (Ambulances-In-Zicht) over 
201 1 5,2% is. 
Ambulancezorg GGD Kennemerland zat daar in 201 1 boven. Dit is helaas de laatste 2 a 3 
jaar het geval; daarvóór was sprake van een verzuimpercentage van 3 tot 4%. 
GGD Kennemerland heeft de ziekteverzuimcijfers voor de ambulancesector uitvoerig 
geanalyseerd. De belangrijkste verklaring is dat van de 9,5% in 201 1, 6% langdurig verzuim 
was. Daaronder vallen onder meer situaties van ongeneeslijke ziekte of 
arbeidsongeschiktheid vanwege zeer ingrijpende privé-situaties. Het gaat in alle gevallen om 
niet-werkgerelateerd verzuim. 

De VRK heeft in september 201 0 een Protocol Ziekteverzuim vastgesteld, waarin taken en 
verantwoordelijkheden van medewerker én organisatie op alle relevante punten duidelijk zijn 
vastgelegd. Uiteraard is dit ook van toepassing op de sector Ambulancezorg. De directie 
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bespreekt het ziekteverzuim geregeld met alle leidinggevenden en spreekt hen aan op de 
maatregelen die worden genomen om verzuim te  beperken. 

Over de eerste maanden van 2012 is het ziekteverzuimpercentage voor de ambulancesector 
GGD Kennemerland, voor de rijdende formatie en de stafllijn-formatie samen, gedaald naar 
8,75%. 
Om een beter inzicht te krijgen in de vervangingskosten wordt vanaf 2012 voor het eerst een 
splitsing gemaakt in het ziekteverzuimpercentage bij rijdende formatie (7%) en bij stafllijn 
(18,3%). Het hoge cijfer voor stafllijn wordt veroorzaakt door de geringe omvang van dit 
organisatie-onderdeel (totaal 11 medewerkers) in combinatie met één functionaris die 
langdurig is uitgevallen vanwege een zeer ernstige ziekte. Ook in 2012 speelt het langdurig 
verzuim helaas nog een rol. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
n f. i 

te Haarlemmermeer, 




