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Aanvrager: 

GGD Zeeland 

Contactpersonen BKV 

Consultant Healthcare Senior Consultant Healthcare 

Email: Email: 

Aanleiding 

Het Nederlands testbeleid verandert, zoals bekend gemaakt tijdens de laatste persconferentie van 
Rutten. Vanaf 1 juni mogen alle Nederlanders mét klachten zich laten testen (nu is dit alleen voor 
beperkte groepen mogelijk). In heel Nederland, zo ook in de regio Utrecht zal dit testbeleid 
grotendeels uitgevoerd worden. 
Omdat alle corona-gerelateerde werkzaamheden inmiddels goed opgestart zijn door eigen 
professionals en zij ook weer hun eigen “normale” werk zullen hervatten ontstaat bij de GGD de wens 
om op korte termijn externe professionals in te zetten. 

De GGD kan een beroep doen op de BKV-poules met betrekking tot de volgende profielen: 

1. Bron- en Contactonderzoeker:
- Functie op Hbo-niveau. (Para) medische achtergrond is gewenst.

2. Bemonsteraar:
- Functie op Mbo 4 niveau. Achtergrond als verpleegkundige of doktersassistent is

gewenst.

De kandidaten die BKV voordraagt zijn: 
• Flexibel en minimaal 3 dagen per week

• Door de week en in het weekend

• Per dag minimaal 6 uur per dag

• Per dag tussen 09.00 en 20.00 uur

• Minimaal beschikbaar voor een periode van 3 maanden

Voorstel BKV: 

1. BKV heeft een landelijke pool met de volgende (beroeps)groepen:

- Studenten geneeskunde en studenten HBO-V.

- Doktersassistentes

- Paramedici

- Medici

- Verpleegkundigen

- Verzorgenden

- Daarnaast heeft BKV ingangen met beschikbare kandidaten die voorheen in de zorg

hebben gewerkt, maar nu niet meer.

2. Over BKV: Al 23 jaar werkt BKV met alle GGD’ en in Nederland. Zij is de

arbeidsmarktspecialist in de gezondheidszorg en brengt zorgprofessionals en organisaties in
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de volle breedte van de gezondheidszorg bij elkaar. BKV  heeft ruim 48.000 zorgprofessionals 

in de database, waarvan bijvoorbeeld 7000 studenten geneeskunde. Bovendien zijn er ca. 

15.000 doktersassistentes zijn aan BKV verbonden via online besloten platforms. BKV heeft 

een zeer uitgebreid netwerk in de gehele zorgmarkt, zowel persoonlijk als online.  

3. BKV kan de komende maanden structureel voorzien in capaciteit, zowel lokaal, regionaal als 

landelijk. BKV heeft al vanaf begin maart een samenwerkingsovereenkomst met GGD GHOR 

Nederland en heeft reeds voorgesorteerd in poules per provincie. De professionals in deze 

poules zijn ook onderling uitwisselbaar.  

 

 

 

 

4. De COVID 19 poules die BKV heeft klaar staan, zijn gevuld met een grote diversiteit aan 

geïnteresseerden. Dit zijn voornamelijk HBO’ers met een zorgachtergrond. De vorige 

wervingscampagne heeft ons in 24 uur tijd 300 aanmeldingen opgeleverd. Gezien het feit dat 

een deel van de studenten geneeskunde hun co-schappen weer gaan oppakken, zijn onze 

overige zorgprofessionals van grote waarde. 

5. BKV is 7 dagen per week bereikbaar, ook in avonduren. 

6. BKV is bekend met alle GGD’en d.w.z. dat de administratie / verloning bekend terrein is en 

alles al klaar staat. Dit kost dus geen tijd meer om dit op te starten  

7. BKV hanteert voor deze specifieke dienstverlening ten behoeve van het bestrijden van het 

coronavirus een sterk gereduceerd tarief. Dat wil zeggen dat de kostprijs enkel geplust wordt 

met een administratieve opslag en onze inspanningen. Uit integriteit en in het belang van 

iedere burger moeten de gezamenlijke krachten gebundeld worden. 

8. BKV is bekend met de werkwijzen binnen de GGD’en en zijn op de hoogte van de 

samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen in de regio’s in zowel de 0e, 1e en 2e lijn. Op 

deze manier wordt niemand in de zorg gedupeerd. 

Waarom BKV? 

9. BKV ontzorgt de GGD’en met betrekking tot de werving en selectie, maar ook met betrekking 

tot het tijdelijk inhuurproces.  
10. BKV is de tijdelijke juridische en administratieve werkgever die deze extra werkzaamheden bij 

de GGD kan wegnemen. Tevens kan BKV zorgdragen voor de planning/ roostering. 

Afhankelijk van de specifieke wensen, is dit een afspraak op maat. 
11. BKV kan tijdig op- en afschalen in uren en aantallen uitzendkrachten. 

12. BKV adviseert de GGD (uit opgedane COVID 19 projectervaring) om met één bureau hierin 

op te schalen. Dit in verband met o.a. de snelheid van schakelen, efficiency, beheersbaarheid, 

en coördinatie. Hoe korter en simpeler de lijnen, des te sneller en efficiënter kan er gewerkt 

worden. BKV schakelt bij voorkeur met één persoon van de betreffende GGD die dit project 

coördineert.  

- Uiteraard doet BKV dit samen met de betreffende GGD en werken wij ook via een 

makelaarsconstructie wanneer dit noodzakelijk is. BKV zet deze lijnen uit. Hierdoor blijft 

het overzichtelijk voor de GGD en is de communicatie naar buiten toe helder en 

transparant. 

- BKV is AVG proof en doet te allen tijde een BIG check (indien van toepassing) 

- BKV verzorgt de digitale VOG aanvraag. De kosten voor het ontvangen van een VOG 

bedragen € 41,35 per persoon en worden eenmalig doorberekend aan de GGD.  

- BKV laat de geheimhoudingsverklaring tekenen door de uitzendkrachten. 
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Tarieven 
 

De tarieven (excl. btw) die BKV hanteert, exclusief voor de inzet van onze professionals t.b.v. de 

bestrijding van het coronavirus zijn: 

 

1. (Para) medici voor bron en contactonderzoek (min. HBO) 

✓ Werving, selectie en plaatsing op uitzendbasis: € 33,79 factor 2.2.  

✓ Selectie en verloning eigen werving GGD op uitzendbasis: € 30,72 factor 2.0.  
 

2. Functie bekwame uitzendkrachten (geen HBO) 
✓ Werving, selectie en plaatsing op uitzendbasis: € 28,62 factor 2.1 

✓ Selectie en verloning eigen werving GGD op uitzendbasis: € 25,90 factor 1.9 
 

3. Verpleegkundigen en doktersassistentes voor bemonsteren (MBO 4) 
✓ Werving, selectie en plaatsing op uitzendbasis: € 30,38 factor 2.2.  

✓ Selectie en verloning eigen werving GGD op uitzendbasis: €27,62 factor 2.0  
 

4. Functie bekwame uitzendkrachten (geen MBO 4) 
✓ Werving, selectie en plaatsing op uitzendbasis: € 25,52 factor 2.1.  

✓ Selectie en verloning eigen werving GGD op uitzendbasis: € 23,09 factor 1.9  
 

Overig:  

• BKV hanteert geen marge op toeslaguren 

• BKV kiest ervoor om reeds bij de eerste kandidaat scherp te tariferen en is dus een 

staffelkorting direct al toegepast.  

• Bovenstaande tarieven zijn inclusief werving, selectie, administratieve handling en alle overige 

inspanningen vanuit BKV. Exclusief btw. 

• VOG-kosten en eventuele vervoer- en verblijfskosten worden 1 op 1, zonder marge, 

doorberekend. Vervoerskosten op basis van CAO SGO.  

• Verblijfskosten in overleg met HRM contactpersoon van regionale GGD’en.  

• Wij hanteren, te allen tijde, de door de GGD voorgestelde functieschalen uit de SGO cao. 

 

 

Overig 
 

1. Looptijd samenwerkingsovereenkomst 

De verwachting is dat samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan per direct. De duur is niet 

concreet aan te geven. De verwachting is de komende maanden tot nader overeen te komen in 2020. 

De overeenkomst is gebaseerd op een wederzijdse inspanning in relatie tot het succesvol invullen van 

de capaciteitsbehoefte.  

 

2. Overname VKV zorgprofessionals 
Medici en overige zorgprofessionals die via BKV starten, werken tenminste 900 uur alvorens zij 

kosteloos kunnen worden overgenomen om rechtstreeks ingezet te kunnen worden. 

4.  Geheimhouding 

BKV zal alle informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De opdrachtgever ontvangt alleen informatie 

over kandidaten die daarvoor hun toestemming op voorhand hebben gegeven. De via BKV verkregen 
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aanvullende persoonlijke informatie over de kandidaat, met toestemming van de kandidaat, mag niet 

aan derden verstrekt worden. 

 

5. Nederlands recht 

Op alle overeenkomsten van BKV is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter van het Arrondissement Oost-Brabant, locatie Eindhoven. 

 

6. Facturatie 
BKV factureert per vier weken op een verzamelfactuur op basis van uitvragen en inzet van de 

uitzendkrachten. De betalingstermijn is 30 dagen.   

 

7.  Algemene voorwaarden 
Voor het uitvoeren van deze opdracht gelden de BKV Algemene Voorwaarden 2020 (zie bijlage). 

 

Aldus overeengekomen en getekend, 

 
 
BKV     

 
Naam:     
Functie: Directeur        
 
Datum:        
 
 
 
GGD Zeeland 
 
 
 

 
Naam:  
Functie:
 
 
 
Datum:  
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Bijlagen 
BKV Algemene Voorwaarden 2020 




