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ADDENDUM PROJECTOVEREENKOMST
GGD x SOUD

Partijen:

L.

De publiekrechtelijke rechtspersoon GGD Zaanstreek - Waterland, gevestigd te Zaandam, aan de Vurehout 2 (1507EC),
ingeschreven in het handelsregistervan de Kamervan Koophandelonder nummer 34370893 ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer mr. F.H.J. strijthagen, directeur publieke gezondheid,

hierna te noemen: de "GGD";

2.

SOLID Crew & staff B-V gevestigd te Amsterdam aan de lsolatorweg 36 [1014 AS], hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw F.F.M. Reimer,

hierna te noemen:'SOUD";
hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen"

Overwegende dat:

r
'
'
r
'
r
r

Tussen GGD en SOLID op 3 juli 2O2O een overeenkomst is gesloten met betrekking tot de niet medische personele
ondersteuning voor het project Ondersteuning GGD Corona Afdelin$ hierna te noemen "Projectovereenkomst".
AIle begrippen die in de Projectovereenkomst zijn gedefinieerd, ook gelden voor het onderhavige addendum;
GGD ten aanzien van de niet medische personele ondersteuning per 1 septemb er 2O2O gebruik wenst te maken van

aanvullende fu nctíeprofielen;
Tussen partijen overeengekomen is dat wijzigingen worden doorgevoerd ten aanzien van het ín de

Projectovereenkomst overeengekomen functieprofi el'Locatiemanager BCO,;
te maken van een door SOLID ingehuurde Planningssysteem, in combinatie met het
functíeprofíel personeelsplanner, ten aanzien van de uitbesteding van de planningswerkzaamheden door GGD aan
SOLID ten behoeve van het project 'Ondersteuning GGD Corona Afdeling';
Met dit addendum de Projectovereenkomst wordt uitgebreid;
Part$en de voorwaarden ten aanzien van de Werkzaamheden van de aanvullende functieprofielen, de
overeengeKomen wljzlgtngema[net ïunctleprOfiel'Loca-tlêmeaáger BCO' en het gêbruik van hefPlanningsyateem in
dit addendum wensen vast te leggen;
GGD aanvullend gebruik wenst

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Functieprofielen
t. Voor wat betreft de aanvullende personele ondersteuning gelden de in biílaee A gespecificeerde functieprofielen.
2. Het in de Projectovereenkomst gespecificeerde functie 'Locatiemanager BCO' wordt aangepast naar 'Host' en geldt het
in biilaee B gespecificeerde functieprofiel

3.

Ten aanzien van de uitvoering van de Werkzaamheden van de ín biilaee A & B gespecificeerde functieprofielen volgt
SOLID de bepalingen zoals opgenomen in artikel 2 van de Projectovereenkomst.

Artikel 2. Plann ingssysteem

L.
2.
3.
4.

ln combinatíe met de in de biilaee A gespecifieerde functie 'Personeelsplanner' biedt SOLID het door SOLID ingehuurde
Planningssysteem voor het registreren van de beschikbaarheid en het inplannen van (flexlmedewerkers ten behoeve

van het project'Ondersteuning GGD Corona Afdeling'.
Bij het eindÍgen van de Werkzaamheden van de personeelsplanner eindigt tevens het gebruik van het door SOLID
geboden Planningsysteem.
Bij de beëindiging van het gebruik van het Planningssysteem zal SOLID de gegevens welke eigendom zijn van de GGD
binnen 5 werkdagen overdragen aan de daartoe bevoegde persoon;
De in lid 3 genoemde gegevens worden na de overdracht aan de GGD conform de Algemene
Gegevensbescherming (AVG) verwijderd; mits wettelijke regelgeving anders bepaalt.
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SOLID
Artikel 3. Contactpersoon

t.
2.

Valerie Magnin is namens SOLID contactpersoon ten aanzien van de Werkzaamheden van de in biilaee A & B
gespecificeerde functieprofielen en het Planníngssysteem.
ln overleg met de GGD is SOLID gerechtigd een geschikte vervanger van de in lid 1 genoemde persoon in te schakelen'
De uit het functie voortvloeiende geschiktheid en kennis is van belang bij de bepaling van de persoon die als vervanger
kan optreden.

Artikel 4. Duur & opzegging
Dit addendum volgt de duur en opzeggingsvoorwaarden van de Projectovereenkomst zoals opgenomen in artikel 4.L t/m 4.6 van

de Projectovereenkomst.

Artikel 5. Vergoeding, facturering & betaling

1.

3.

Gedurende de duur van de Werkzaamheden van de in !ii!gg.$.{Q gespecificeerde functieprofielen hanteert SOLID de
in biilaee C geoffreerde tarieven. Deze tarieven zijn vast en, met uitzondering van de daadwerkel'tjk door de
medewerkers gemaakte reiskosten, all-in. Hiermee wordt bedoeld dat alle kosten in de prijzen verwerkt zijn, zoals
bedrijfskosten, overhead, administratieve kosten, materíalen, verzekering en verblijfskosten, opleidingen etc'
SOLID zal eventuele kosten die geen onderdeel zijn van de geoffreerde kosten eerst middels een offerte ter
goedkeuring voorleggen aan de GGD.
SOLID volgt ten aanzíen van de doorlopende Werkzaamheden van de in bíilaee A & B gespecificeerde functieprofielen

4.

de facturatie- en betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 6.3, 6.4 en 6.5 van de Projectovereenkomst'
Voor het gebruik van het Planningsysteem brengt SOLID eenmalig € 40@,00 inrekening. Over de kosten wordt BTW in

2.

5.

rekening gebracht.
ln aanvulling op lid 4 is het tarief berekend op basis van een maximale gebruiksduur, eindigend op 30-06-2021. 3ij
verlenging van Projectovereenkomst zal het tarief ten aanzien van het Planningsysteem opnieuw geoffreerd worden

door SOLID.

Artikel 6. Overig
Voor zover in dit Addendum niet van de bepalingen van de Projectovereenkomst is afgeweken, blijven deze onverkort van
kracht.

Aldus in tweevoud overeengekomen te Amsterdam op

31 oktober

Zaanstreek - Waterland

SOUD Crew & Staff B.V.

uw F.F.M. Reimer
Directeu r

Bijlage A: Functieprofielen
Bijlage Br Functíeprofiel Host
Bijlage C: Tarieven personele ondersteuning

2020,

De

F.H.J.

Strijthagen,
gezondheid

K SOLID
Bijlage

A:

Functieprofielen

Personeelsplanner
r De personeelsplanner is verantwoordelijk voor het zo effectief en efficiënt mogelijk inplannen van de
eigen werknemers en flexwerknemers via vaste inhuurpartijen;
r De personeelsplanner kan ondersteuning bieden op het gebied van werving & selectie;
' De personeelsplanner schakelt met de persoon verantwoordelijk voor urenregistratie om alle gewerkte
uren te verwerken in het plansysteem, zodat er te allen tijde een kloppend overzicht is van de
gemaakte kosten en personeelsinze!
r De personeelsplanner verzorgt hiervoor de communicatie met de flexwerknemers, andere afdelingen
binnen het bedrijf en de uitzendbureaus. Tevens levert de personeelsplanner de gewerkte uren aan bij
de uitzendbureaus, op basis waarvan de facturatie door uitzendbureaus plaats kan vinden;
r De personeelsplanner verwerkt ziekmeldingen, regelt hier vervanging voor en stemt dit af met de
coórdinator;
r De personeelsplanner onderhoud het contact met de zieken en houdt de coórdinator op de hoogte.
Beveiliger

r
r
I
r

Het beveílígen van medewerkers werkzaam in de teststraat;
Burgers wijzen op de regels binnen de teststraat;
Het controleren van afspraakbevestigingen van burgers bij íngang van de teststraat;
Burgers vriendelijk informeren wanneer er geen afspraak geregistreerd staat en de burger(s) uit de

'

teststraat begeleiden;
Burgers de juiste richting wíjzen wanneer zij de weg blokkeren of verkeerd rijdenfietsen/ lopen.

Facilitair medewerker (Dirk|
. Bevoorrading Teststraat locaties [3 x per werk, vaste dagen];
I Voorraadbeheer medische artikelen
doorloopsnelheid artíkelen];
r Dagelijks [vóór 15:00 uur] verspreiden[monitoren
bakken voor testbuisjes + têstbuísjes;
. Afualbeheer (Teststraat) locaties [Papier en restafval];
' Wekelijks per Teststraat locatie doorgeven wat er aan chemisch afval moet worden opgehaald;
I

I

Ritjes naar Hornbach/Makro/Supermarkt wanneer zaken besteld of gehaald moeten worden;
Trouble shooten, last minute ritjes.
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Bijlage

B:

FunctieprofÍel Host

Verantwoordelijkheden Host:

I

I

Verantwoordelijk voor openen en sluiten van het pand [inclusief eventuele toegangshekken];
Aanspreekpunt voor alle facilitaire zaken van het pand;
ln het bezit van BHV en in staat om evt. tot ontruiming over te gaan of BHV te verlenen;
Ad hoc zaken oppakken (Zaken aanschaffen, werkplek beheer etc.);
Schoonmaak contactpunten gedurende de dag ftafels kantine, bankjes kantine, deurklinken,
trapleuningenl;
Voorraadbeheer van kantoorbenodigdheden en kantine zaken;
Afwas;
Klaarzetten papier en rest afualcontainers.
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Bijlage

C:

,ll

Tarieven personele ondersteuning

Tarieven functieprof ielen
Reguliere tarieven:

I

Personeelsplanner - € 47,50 p/u, excl. BTW
Beveiliger - € 3100 p/u, excl. BTW
Facilitair medewerker (Dirk) - € 29,OO p/u, excl. BTW
Host-€32,50 p/u, excl. BTW

Toeslagen:
Tussen 23:00

-

07:00 - tso%

Taterdag- LSO%
Zon- en feestdagen

-

200%

Reiskosten

I
r
r

Reiskostenvergoeding per persoon: €0,30 per kilometer (excl. BTW);
De kilometervergoeding wordt op nacalculatie gefactureerd;
Hêt reisplan wordt zo efficiënt mogelijk afgestemd met de medewerker(s) (carpoolen e[c,], orrr zo tle
kosten tot het absoluut minimum te houden;
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