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Technische vragen Begroting 2021 Servicepunt 71:

Servicepunt 71 stelt dat er vier uitdagingen zijn die de organisatie onder druk kan zetten: 
Twee daarvan zijn:
• de toegenomen eisen / verwachtingen aan de bedrijfsvoering  als gevolg van steeds complexere en 
meerdimensionale maatschappelijke vraagstukken of autonome ontwikkelingen; 
• groei van de vraag vanuit de gemeenten; 
In de begroting staat ook dat het (langdurig) ziekte verzuim hoger is dan het landelijk gemiddelde. i

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe hoog is het (langdurig) ziekteverzuim bij SP71 ?

Antwoord: In de paragraaf Bedrijfsvoering in de Jaarstukken 2019 van Servicepunt71 is bij het 
onderwerp ‘Ziekteverzuim’ de volgende tabel opgenomen:

Het langdurig ziekteverzuim tot 1 jaar was over 2019 3,6% (stijging 1,3%) en het langdurig 
ziekteverzuim van 1 tot 2 jaar was 2,1% over 2019 (stijging 0,7%). Dit beeld is op dit moment nog 
niet wezenlijk veranderd.

2. Is er een link tussen grote van de formatie, de werkdruk en het ziekteverzuim?
Antwoord: Uit de analyse van de bedrijfsarts is gebleken dat in geen enkel geval de 
werkomstandigheden alleen de veroorzaker van het verzuim is. In alle gevallen betreft het een 
combinatie van werk en in de persoon gelegen factoren. 
Wanneer er sprake is van verzuim moet het werk wel met minder medewerkers worden gedaan 
(er is in de begroting van Servicepunt71 amper budget voor vervanging van ziekte als gevolg van 
eerdere taakstellingen). Zonder extra middelen waarmee extra capaciteit kan worden ingehuurd 
wordt de druk dus verhoogd, tenzij in overleg met de gemeenten besloten wordt om de ambitie 
voor het jaar naar beneden toe bij te stellen. 

De groeiende en veranderende vraag wordt nu vaak opgelost met de tijdelijke inzet van externen 
waarvoor dan meerwerk wordt afgesproken met de gemeente. 



3. Behoort het uitbreiden van de huidige formatie tot de mogelijkheden om de genoemde 
uitdagingen het hoofd te bieden?  
Antwoord: Het mogen uitbreiden van de formatie is inderdaad een van de mogelijkheden om de 
druk te verlichten. Met het uitbreiden van de formatie gaan wel de bijdragen van de gemeenten 
aan Servicepunt71 omhoog. 



i “In 2019 (zie toelichting in de jaarrekening) hebben wij door overgang naar nieuwe systemen en door een 
hoog ziekteverzuim niet alle normen gehaald.”  (pag22)
“Langdurig ziekteverzuim Het niet-werkgerelateerde langdurig ziekteverzuim blijft hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Vervanging kan niet zonder extra kosten worden georganiseerd, daardoor blijft voortgang en 
resultaat achter bij de afspraken.”(pag 14)


