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Bestuur van de GGD Haaglanden in oprichting
Directeur GGD Den Haag
Aanloopkosten vorming GGD Haaglanden
4 juni 2013

Gevraagd besluit:instemmen met financiering door de negen gemeenten (op basis van het
inwoneraantal per 1 januari 2012) van de aanloopkosten onder verrekening van de versnelde
afschrijving van ICT-activa bij de GGD-ZHW
NB: Deze notitie is gewijzigd naar aanleiding van de bespreking in het Bestuur dd. 31 mei jl.
Om de GGD Haaglanden op 1 januari 2014 verantwoord van start te kunnen laten gaan dienen
diverse zaken van te voren geregeld te worden. Dit betreft zaken als het ontwikkelen van een huisstijl
voor de GGD Haaglanden en een eigen website, een publiekscampagne, het geheel aan ICT-zaken
en de verhuizing van medewerkers van Zoetermeer naar Den Haag. De gemeente Den Haag is voor
de uitvoering hiervan primair verantwoordelijk. Om een en ander daadwerkelijk uit te voeren is een
besluit door het Bestuur van de GGD Haaglanden i.o. nodig. Dit is zowel vanuit het gezamenlijke
inhoudelijke belang noodzakelijk als de gezamenlijke financiering.
De in deze notitie opgenomen kosten betreffen uitsluitend zogenoemde out-of-pocket kosten, dat wil
zeggen: kosten waarvoor betalingen worden verricht en waarvoor dus facturen beschikbaar komen.
De inzet van eigen personeel van de gemeenten is niet in het overzicht meegenomen, want wordt
niet verrekend.
In de laatste vergadering van de voormalige Stuurgroep Regionalisering is een notitie dd. 25 januari
2013 over aanloopkosten besproken. De Stuurgroep verwees het onderwerp door naar het Bestuur
van de GGD Haaglanden i.o. Inmiddels is sprake van voortschrijdend inzicht. De in deze notitie
opgenomen (incidentele/eenmalige) posten zijn deels dezelfde als die in de notitie van 25 januari
2013.Eventuele verschillen met de notitie van 25 januari worden toegelicht.
Wij kiezen ervoor de door de gemeente Den Haag te maken aanloopkosten naar rato van de
bevolkingsomvang te verdelen over de negen gemeenten. De regionalisering tot GGD Haaglanden is
een wettelijke verplichting waar de negen gemeenten met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Ook bij
de kostenverdeling van het regionale pakket zal deze verdeling gehanteerd worden.
Om de verdeling van de aanloopkosten niet nodeloos ingewikkeld te maken stellen wij derhalve voor
die in zijn geheel naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de negen gemeenten.

NB: Alle bedragen in deze notitie zijn exclusief BTW. Overigens is de BTW via het BTWcompensatiefonds terug te vorderen.
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1. Huisstijl
De GGD Haaglanden krijgt een volledig nieuwe eigen huisstijl en daarmee een eigen identiteit op
basis van de missie/visie en de regionale samenwerking.De huisstijl is een belangrijke uitingsvorm
van de identiteit van de GGD Haaglanden, die moet aansluiten bij de regionale positionering bij
publiek én professionals, voor een enorme doelgroep van 1 miljoen mensen. De (voormalige)
Stuurgroep Regionalisering heeft bij een presentatie over communicatie (waaronder de huisstijl)
besloten om een eigen huisstijl te laten ontwikkelen. Aan te sluiten op het logo van de gemeente Den
Haag lag niet voor de hand. Door de helaas niet al te beste beeldvorming die nu rond de GGD ZHW
hangt, was het ook niet gewenst om aan te sluiten op het logo van de GGD ZHW. Daarnaast is geen
huisstijlhandboek beschikbaar voor het logo van de GGD ZHW. GGD Nederland is juist bezig met
nieuwe logo’s en wachten of daarop kan worden aangesloten, is dus niet mogelijk.
Voor het ontwerp van de huisstijl (logo, woordmerk, kleurgebruik, typografie, beeldgebruik),
huisstijlhandboek met richtlijnen voor het gebruik van de huisstijl voor print- en drukwerk en voor
digitale toepassingen enz. is een bedrag van € 40.000 begroot (conform notitie 25 januari 2013).
Inmiddels is in een offertetraject het ontwerpen van de huisstijl uitgezet. Daarbij is functionaliteit en
soberheid belangrijk. In bijlage 1 is de tekst die aan drie ontwerpbureaus is gestuurd opgenomen. Op
30 mei jl. zijn de communicatiemedewerkers van de regiogemeenten ingelicht in de voorgestelde
procesgang en is de vraag gesteld wie mee wil doen in het verdere proces. Op 17 en 19 juni as.
vinden de presentaties door de ontwerpbureaus plaats.
Voor hetvervaardigen van extra huisstijldragers voor folders, belettering gevel, bedrijfskleding enz. is
een bedrag van € 40.000 begroot. Het ligt voor de hand dat bij de start van de GGD Haaglanden veel
herdrukt zal moeten worden. Natuurlijk zullen wij dit alleen doen als het nodig is.
Of de ambulances ook opnieuw moeten worden ‘beletterd’, zal nader worden bezien. De
Ambulancedienst maakt geen deel uit van het gezamenlijke domein. Dus is het formeel niet nodig. Of
dit voor het publiek verwarrend is, wordt onderzocht. Als het toch nodig wordt geacht, neemt de
gemeente Den Haag deze kosten voor haar rekening. In genoemd bedrag is de belettering van de
ambulances dus niet meegenomen. Dit was wel het geval in het voorstel dd. 25 januari 2013 in de
voormalige Stuurgroep. Daarom is het begrootte bedrag nu lager.
Conclusie: voor het ontwikkelen en implementeren van de huisstijl is € 80.000 begroot.
2. Website
De GGD Haaglanden krijgt een eigen website, www.ggdhaaglanden.nl, met een eigen vormgeving
gebaseerd op de nieuwe huisstijl van de GGD Haaglanden. Er wordt gebruik gemaakt van het
Content Management Systeem van de gemeente Den Haag. Op deze manier wordt het technisch en
functioneel beheer geborgd door het concern gemeente Den Haag, maar is de GGD Haaglanden zelf
verantwoordelijk voor alle content.
In de 1ste helft van 2012 is door de toenmalige projectgroep (directies GGD Den Haag en ZHW)
richting gegeven aan de uitgangspunten, randvoorwaarden en kwaliteit van de inrichting van de
informatisering van GGD Haaglanden. Voor het uitwerken van het dienstverleningsmodel voor GGD
Haaglanden is de Haagse inrichting van de organisatie leidend. Dit betekent dat een inrichting van de
informatievoorziening naar Haags model (informatiemanagement, functioneel & technische beheer,
bedrijfsapplicaties, automatiseringssystemen, webportal en ICT voorzieningen) zal plaatsvinden.
Op basis hiervan hebben collega’s vanuit GGD ZHW en medewerkers van de gemeente Den Haag
de voorwaarden en de impact vastgesteld en concrete plannen voor de inrichting van de
informatievoorziening GGD Haaglanden uitgewerkt (ICT Infrastructuur & werkplekvoorzieningen,
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webportal GGDhaaglanden.nl en uniformering & informatieplanning). Het uniformeren van de
informatievoorziening is van belang om het werken vanuit de Haagse inrichting voor de gehele regio
mogelijk te maken en GGD ZHW te ondersteunen bij het afbouwen van haar ICT omgeving.
Dit heeft in de loop van 2012 geleid tot een raming van de ontwerpkosten voor de nieuwe website
bedragen € 175.000 (conform notitie 25 januari 2013), gebaseerd op ervaringen van eerdere
projecten binnen de gemeente Den Haag. Aan het opstellen van het Programma van Eisen zal verder
gewerkt moeten worden. Dit betreft het functionele- en technische ontwerp-, inrichtings- en
implementatiekosten en migratie van de content van zowel www.ggdzhw.nl als www.denhaag.nl naar
www.ggdhaaglanden.nl . Bij een adequaat ontwerp enz. kunnen de beheerlasten de komende jaren
beperkt blijven. Daar wordt bij deze investering rekening mee gehouden. Op die manier kunnen de
beheerlasten van de website binnen de algemene overheadkosten blijven.
Bij het verder uitwerken van het programma van eisen dat moet uitmonden in een offerte zal een
werkgroep worden geformeerd bestaande uit drie personen met één vertegenwoordiger vanuit de
gemeente Den Haag en twee vanuit de regiogemeenten. Duidelijk is dat bij het beoordelen van
goedkopere alternatieven het Haagse informatiebeleid en kwaliteitseisen met betrekking tot
informatievoorziening, ICT, webrichtlijnen leidend zijn. Een voordeel van dit proces is dat het Intern
DienstenCentrum van de gemeente Den Haag verantwoordelijk wordt voor ICT-risico’s. Na afronding
van het programma van eisen kan het offerteproces worden gestart.
Conclusie: voor het ontwikkelen van de website is eenmalig € 175.000 begroot.
3. ICT-voorzieningen
De keuze voor het dienstverleningsmodel brengt met zich mee dat de medewerkers van de GGD
Haaglanden gebruik maken van Haagse infrastructuur en werkplekvoorzieningen op alle locaties,
waaronder ook de thuiswerkfaciliteit en het op locatie werken. De personele uitbreiding ten behoeve
van het takenpakket voor de regio brengt incidentele en structurele kosten met zich mee, onder meer
vanwege het initieel inrichten en vervolgens beheren en onderhouden van deze voorzieningen.
Inhuur informatieanalist
Om het geheel van de ICT-aspecten goed te organiseren heeft de gemeente Den Haag een extern
deskundige ingehuurd die vanaf 1 juli 2012 werkzaam is voor de GGD Haaglanden in oprichting. Tot
aan de realisatiedatum die nu is gesteld op 1 januari 2014, dient hij zijn werkzaamheden te
verrichten. De maandelijkse kosten bedragen ongeveer € 8400; geraamde kosten in totaal voor 18
maanden € 150.000. Dit is hoger dan in het voorstel dd. 25 januari 2013 in de toenmalige Stuurgroep
was opgenomen, omdat er toen nog was uitgegaan van een invoeringsdatum van 1 juli 2013.
Overigens zullen de werkelijke kosten op basis van aan het project regionalisering toe te rekenen
kosten worden verrekend.
Aanleg ICT-infrastructuur
De aanleg van de noodzakelijke ICT-infrastructuur en werkplekvoorzieningen bedraagt op basis
vande offerte van het Intern DienstenCentrum van de gemeente Den Haag € 241.000 (in notitie van
25 januari 2013 stond een bedrag van € 245.000). Dit betreft onder meer:
 Werkplek automatisering, telecommunicatie en IT Infra voorzieningen conform Haagse
standaard op diverse locaties voor de overkomende medewerkers. Dit betreft voor de
duidelijkheid niet de aanschaf van de PC en beeldscherm.
 Ontsluiting automatiseringsomgeving GGD ZHW vanuit OCW gebruikersaccount.
 Tele-, thuiswerkplek-voorziening op basis van VDI standaard Den Haag.
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Inrichting email voorzieningen (@ggdhaaglanden.nl).
Migratie van persoonlijke e-mails, afspraken en (afdelings)bestanden van GGD ZHW naar de
Den Haag omgeving.
 Specifieke printerfaciliteiten.
Inmiddels is vooruitlopend op een besluit over huisvesting buiten Den Haag een glasvezelkabel naar
Zoetermeer (Brechtzijde, het huidige pand van de GGD ZHW) aangelegd en afgemonteerd.
Overigens is de offerte van 8 januari 2013 verlopen. Een nieuwe offerte is aangevraagd maar nog
niet ontvangen.
Migratieproces
Naast het aanleggen van de nieuwe ICT-infrastructuur is het noodzakelijk om bestaande ZHWprocessen om te zetten zodat er vanuit Haagse inrichting voor de hele regio gewerkt kan worden. Dit
betekent onder meer een migratiestrategie per werkproces, het opstellen van een impactanalyse, een
planning en uitvoering van de uniformering van bedrijfsapplicaties enz. Ook is ondersteuning voor het
ontwikkelen en uitvoeren van een afbouwstrategie van de oude GGD ZHW omgevingen en
bedrijfsinformatiesystemen nodig, voor zover dit de opbouw van de GGD Haaglanden omgeving
direct raakt. Een eerste grove raming van de kosten bedraagt € 450.000. In dit bedrag is niet
begrepen het digitaliseren van alle papieren ZHW-dossiers. De gedachte hierachter is dat de
geraamde digitaliseringskosten (pakweg € 200.000) niet opwegen tegen een geringe inefficiency in
het dagelijkse gebruik te zijner tijd.Uiteraard betekent minder digitaliseren wel meer verhuizen en
archiveren.
Het verder uitwerken van het migratieproces zal de eerder genoemde werkgroep van
informatiedeskundigen ook voor haar rekening nemen. Offertes of anderszins zijn nog niet
beschikbaar. Dit zal de komende maanden worden uitgewerkt.
Niet activeren van kosten
Het is op zich voorstelbaar en in sommige gemeenten gebruikelijk om dit soort kosten te activeren en
vervolgens af te schrijven conform de verwachte levensduur. Binnen de gemeente Den Haag is
afgesproken dit soort kosten in één keer af te boeken en daarmee juist kosten in volgende jaren te
vermijden. In het voorstel dd. 25 januari 2013 in de toenmalige Stuurgroep is ten onrechte
verondersteld dat deze kosten ook in Den Haag zouden worden geactiveerd.
Het is ondoenlijk om het ‘Haagse’ deel in ‘één keer te nemen’ en in de administratie het voor de
andere 8 gemeenten wel te activeren. De centrale directie Financiën en de accountant zijn hier geen
voorstander van. Overigens, activeren en via een tarief in enkele jaren verrekenen zou voor de
regiogemeenten een autonome opslag op de vergoeding betekenen.
Het is in Den Haag gebruikelijk om allerlei kosten als een standaardoverheadtoeslag per
formatieplaats in de begroting op te nemen. In Den Haag hanteren wij een opslag van € 20.000. De
initiële uitgaven en kosten die in deze notitie opgenomen zijn, worden in Den Haag niet in onze
standaardoverheadtoeslag meegenomen; de aanschaf, onderhoud, service en vervanging van PC’s
wel. In bijlage 2 is een overzocht opgenomen van posten die in Den Haag onder de
standaardoverhead vallen.
Het is niet mogelijk om computers, ICT-infracomponenten, servers, printerfaciliteiten, serviceovereenkomsten, enz. vanuit Zoetermeer naar Den Haag te verhuizen. Deze van de Haagse
standaarden afwijkende ICT zaken worden niet door de collega’s van IDC-Automatisering in beheer
genomen. Het beheer en onderhoud zou dan alleen tegen (onacceptabele) extra hoge kosten worden
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uitgevoerd. Dit is niet aanvaardbaar jegens onze medewerkers en brengt grote risico’s in de
dienstverlening aan onze burgers met zich mee.
Het overnemen van beeldschermen tegen boekwaarde zou formeel wel kunnen, mits zij aan de
Haagse standaardvoorwaarden voldoen. Het is overigens de vraag of verhuizing opweegt tegen de
kosten van aanschaf. Daarbij is ook van belang dat aanschaf van beeldschermen in de
standaardoverhead zit.
Conclusie: voor het ontwikkelen en aanleggen van het geheel aan ICT-voorzieningen is € 841.000
begroot.
Aangezien de nieuwe collega’s de beschikking krijgen over apparatuur die vanuit het Intern
Dienstencentrum van de gemeente Den Haag worden geleverd, heeft de GGD-ZHW de ICTapparatuur versneld afgeschreven. De extra kosten van deze versnelde afschrijving – dus de
boekwaarde die bij voortzetting van de normale afschrijving op 1 januari 2014 zou resteren – worden
verrekend met de in deze notitie opgenomen aanloopkosten. Dit betreft een bedrag van € 358.000.

4. Publiekscampagne
Om de nieuwe GGD Haaglanden bij de inwoners en stakeholders van onze negen gemeenten op de
kaart te zetten en bekend te maken is een publiekscampagne handig. Wij stellen voor dit op een
beperkte manier te verwezenlijken en ramen daarvoor een bedrag van € 20.000. Er is nog geen
onderbouwing van dit bedrag. Met € 20.000 kan dit alleen op een zeer sobere manier worden
gedaan. Een ‘echte’ campagne kost meer. Minimaal noodzakelijk uit oogpunt van verantwoorde zorg
is dat de burgers in Haaglanden worden geïnformeerd via bijvoorbeeld advertenties in lokale media.
De communicatiecollega’s zullen te zijner tijd hiervoor een plan opstellen.
Conclusie: voor een beperkte publiekscampagne is € 20.000 begroot.

5. Huisvesting
Een p*q redenering is niet gehanteerd bij de opbouw van het prognose budget huisvesting. Er is wel
een onderbouwing gehanteerd, namelijk de verhuizing / inhuizing van de GGD DH naar het
Westeinde. De medewerkers die nu werkzaam zijn bij de GGD ZHW, zullen voor het grootste deel
gaan verhuizen van Zoetermeer naar Den Haag. De eenmalige kosten hiervoor, dus exclusief de
huur van extra kamers, betreffen achtereenvolgens:
Verhuiskosten (verhuizing personen, werkarchief,
materialen en/of semi statische archieven)
€ 15.000
De verhuizing over een korte afstand van de GGD DH (circa 180 medewerkers) heeft in 2012
€ 32.000 gekost, inclusief kasten, materialen, kluizen en koelkasten) op basis van nieuw werkplek en
vergadermeubilair. De grotere afstand, gecompenseerd voor het kleinere aantal fte, is de basis van
mijn begrotingspost. Gemeente Den Haag heeft een raamovereenkomst met UTS na aanbesteding
en zal UTS t.z.t. om een offerte vragen waarna het werkelijk benodigd budget duidelijk wordt.
Inrichtingskosten extra kantoorkavel (indeling met wanden,
aanvullen toegangscontrolesysteem, aanvullen
koffievoorzieningen, eventueel stoffering ramen)
€ 100.000
Het benodigde extra kavel is op dit moment nog een open ruimte buiten het domein van GGD DH. Er
is nog geen indeling gemaakt. Deze moet alsnog worden ingedeeld in een voor de gebruiker
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bruikbare opzet. Enkele voorzieningen moeten worden uitgebreid. Op dit nog te huren kavel moet ook
de bouwbtw nog worden afgekocht bij de verhuurder, in de hoofdhuurovereenkomst is dit voor de
GGD DH eerder overeengekomen. De verhuurder is nog niet gevraagd voor deze inrichtingskosten
een prijs af te geven.
Meubileren extra kantoorkavel (flexmeubilair volgens
Haagse standaard, extra vergader/managementkamer,
extra aanlandhoek enz.)
€ 100.000
Voor de GGD DH is bij de inhuizing op het Westeinde ongeveer € 275.000 begroot (en uitgegeven)
Het budget voor de inrichting voor 50 fte extra is hiervan afgeleid.
NB: In hoeverre het mogelijk is (maat van de bureaus enz.) of bestaand meubilair van Zoetermeer
naar Den Haag kan worden verhuisd, zal worden onderzocht.
Investering in extra, interne route naar gebouw A, derde etage
(nu alleen buitenom bereikbaar)
€ 50.000
Het beoogde extra kavel in het complex Westeinde is destijds niet toegankelijk gemaakt vanuit de
GGD DH. GGD DH heeft aangegeven het kavel intern te willen verbinden met de rest van de
toekomstige GGD. Eerder is dit ook voor de SOA polikliniek gerealiseerd.De verhuurder is nog niet
gevraagd voor deze doorgang een prijs af te geven.
Identiteitsbewijzen zoals gemeentepassen en toegangspassen
voor de nieuwe locatie en inkopen parkeervoorzieningen voor
regionaal gebruikelijk autogebruik, inclusief doorlaatpassen
MCH terrein
€ 10.000
Voor het complex Westeinde is, naast de gemeentepas, nog een St Jacobuspas nodig. Voor
medewerkers met de verplichting een eigen auto te gebruiken wordt een MCH doorlaatpas besteld.
Hiermee kan over het MCH parkeerterrein naar de eigen autoberging of het laaddok worden gereden.
Er wordt overwogen enkele extra bedrijfsparkeerplekken te huren via St Jacobus, bijvoorbeeld van
PBG / Psyq. De behoefte is nog niet definitief gesteld. De verhuurder is nog niet gevraagd voor deze
parkeerplekken een prijs af te geven.
Wij zijn inmiddels bezig een draaiboek voor de huisvesting op te stellen. Dan zal ook duidelijk worden
wie waar gehuisvest zal worden en wat dit precies zal betekenen in termen van kosten.
Conclusie: voor de huisvesting is € 275.000 begroot.
6. Financiële samenvatting
Samengevat ramen wij voor het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl, een website, de aanleg van de
noodzakelijke ICT-voorzieningen en het huisvesten van de naar Den Haag komende medewerkers
met de kennis van nu een eenmalig bedrag van (80.000 + 175.000 +841.000 + 20.000 + 275.000 =)
€ 1.391.000, exclusief BTW. Bij het verder uitwerken zullen de betrokkenen streven naar soberheid
en kostenbesparing binnen de randvoorwaarde dat de nieuwe Haagse medewerkers vergelijkbare
voorzieningen op de werkplek hebben als in Den Haag gebruikelijk én dat de dienstverlening voor 1
miljoen burgers op een verantwoord niveau is en blijft. Het Bestuur heeft besloten de kosten van de
versnelde afschrijving van ICT-apparatuur te verrekenen met de aanloopkosten in deze notitie.
Volgens opgave van de GGD-ZHW gaat het om een bedrag ad € 358.000. Per saldo resteert er dan
een bedrag € 1.033.000.
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Wij stellen voor de verdeling te doen op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2012. Wij willen de
facturering vanuit Den Haag direct aan de gemeenten doen en dus niet via de GGD ZHW. De
verdeling van genoemde maximale kosten ad € 1.033.000 leidt tot het volgende overzicht:
Gemeente

Den Haag
Zoetermeer
Westland
Delft
Leidschendam-Voorburg
Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk
Wassenaar
Midden-Delfland

Inwoneraantal 1-1-2012

Maximale aanloopkosten
excl. BTW

502.055
122.331
101.980
98.675
72.405
50.103
46.990
25.762
18.225

499.384
121.680
101.437
98.150
72.020
49.836
46.740
25.625
18.128
Totaal 1.033.000

Indien de kosten (na aftrek van de versnelde afschrijvingskosten ) hoger uitvallen dan het
geraamde bedrag van € 1.033.000 is dit voor risico van gemeente Den Haag.
BTW
Alle bedragen in deze notitie zijn exclusief BTW. De kosten worden door de GGD Den Haag
verantwoord en in de administratie verwerkt, evenals de BTW. De BTW zal overeenkomstig de
labeling van de BTW in de administratie van de GGD Den Haag worden vastgelegd en behandeld. Dat
betekent dat de eventuele compensabele BTW in principe door de gemeente Den Haag wordt
gecompenseerd bij het BCF.
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Bijlage 1: Briefing huisstijl GGD Haaglanden
Opdrachtgever

Gemeente Den Haag
Dienst OCW
Ton van Dijk
Postbus 12 652
2500 DP Den Haag

Contactpersoon

Monique van Beek
Afdeling Communicatie Dienst OCW
Tel: 070 - 353 25 90

Achtergrond

Per 1 januari 2014 worden de GGD Den Haag en de GGD Zuid Holland West
samengevoegd tot één nieuwe GGD: de GGD Haaglanden. De nieuwe GGD
werkt straks voor meer dan 1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 400 km2.
De GGD Haaglanden beslaat de gemeenten Den Haag, Delft, LeidschendamVoorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar,
Westland en Zoetermeer.
Voor dit gebied met zijn grote diversiteit aan mensen en activiteiten werkt de
GGD Haaglanden alsprofessionele zorginstelling, in opdracht van het lokaal
bestuur, ten dienste van de gezondheid van alleburgers van de regio, met
bijzondere aandacht voor risicogroepen. Zeven dagen per week, 24 uur perdag.

Missie
GGD Haaglanden, zorg(t) voor uw gezondheid!
Wij bewaken, bevorderen en beschermen de gezondheid van de inwoners van de
regio Haaglanden met producten en diensten die helpen gezond op te groeien,
gezond(er) te leven en langer gezond te blijven.
Visie
De GGD werkt aan zijn missie door als zorginstelling voor de publieke
gezondheid door:
 midden tussen de mensen toegankelijke en deskundige zorg te bieden;
 een vangnetfunctie van zorg te bieden voor mensen die niet zelfredzaam
zijn;
 lokale en landelijke speerpunten van preventie uit te voeren;
 vraaggericht en in opdracht van het lokaal bestuur het gemeentelijk
gezondheidsbeleid teondersteunen en lokaal maatwerk te bieden in
advisering en in uitvoering;
 voor samenwerkingspartners, opdrachtgevers en inwoners een betrouwbare
bron van kennis enexpertise te zijn;
 een platform te bieden voor kennisuitwisseling over de publieke gezondheid
en de
 maatschappelijke gezondheidszorg;
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 intermediair te zijn tussen afnemers en aanbieders van zorg waar dit uit het
oogpunt van openbaarbelang noodzakelijk is;
 snel en effectief op te treden bij acute bedreigingen van de gezondheid;
 voorbereid te zijn op calamiteiten, in samenwerking met de GHOR1 in de
veiligheidsregioHaaglanden.
Doelgroepen
De GGD Haaglanden is er voor alle inwoners binnen het verzorgingsgebied.
Daarnaast heeft de GGD te maken met vele samenwerkingspartners en
leveranciers.
Organisatiestructuur
De GGD Haaglanden valt organisatorisch onder de gemeente Den Haag, maar is
naar buiten toe een zelfstandige organisatie met een eigen huisstijl, die totaal los
staat van de gemeentelijke huisstijl. De GGD Haaglanden wordt aangestuurd
door een dagelijks bestuur, dat de negen afzonderlijke gemeenten
vertegenwoordigt.

Opdracht:

1. Ontwikkel een nieuwe huisstijl voor de GGD Haaglanden gebaseerd op de
vastgestelde missie en visie én de regionale samenwerking van de negen
gemeenten. Deze huisstijl mag uitdrukkelijk niet lijken op de gemeentelijke
huisstijl of die van GGD Nederland.
Een aantal uitgangspunten staan al vast:
- er moet gebruikt worden gemaakt van een gangbaar lettertype dat de meeste
vormgevers in huis hebben;
- voor briefpapier moet gebruik kunnen worden gemaakt van de gemeentelijke
macro’s;
- folders, brochures en rapporten moeten altijd in A-formaten worden
opgemaakt;
- er moet een ‘stempel’-variant van de huisstijl komen (stempellogo);
- de huisstijl moet toepasbaar zijn op alle mogelijke huisstijldragers, zoals
o.a.:
briefpapier
website / intranet
enveloppen
formulieren
powerpoint
bewegwijzering
folders
(digitale) nieuwsbrieven
uitnodigingen
rapporten
dienstauto’s
visitekaartjes
doktersrecepten
audiovisuele middelen (bijv.
voorlichtingsfilms)
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2. Alle huisstijlelementen moeten worden vastgelegd in een digitaal huisstijlhandboek.
Debriefing:

Voor deze opdracht worden drie bureaus uitgenodigd voor een
debriefing. Wij vragen de bureaus om een debriefing die op zijn minst
antwoorden bevat op deze vragen:
- hoe gaan jullie deze opdracht aanpakken? Denk hierbij aan een
omschrijving van inzet van medewerkers, een omschrijving van het
proces, etc.
- wat is jullie visie op het merk GGD Haaglanden?
- in welke richting(en) denken jullie om van de merkomschrijving te
komen tot een visuele uiting daarvan?
- wat is jullie inschatting van de kosten (inclusief afkoop auteursrecht)
voor de ontwikkeling van de basishuisstijl en de uitwerking van de
afzonderlijke huisstijldragers?
Daarnaast zien wij dan ook graag een eerste globale schets van de
uitwerking.
De bureaus worden uitgenodigd voor presentatie om de uitwerking toe
te lichten. Op basis van deze voorstellen, de bijbehorende offertes en
gesprekken wordt het uiteindelijke bureau gekozen.
Deelname aan deze bureauselectie is onbetaald.

Planning:

week 20
opdrachtgever
Week 21
van vragen
Week 23/24
Week 24
Week 24 t/m 27
bureau
Week 28
1 januari 2014

Briefing per mail/post ontvangen door de
Kennismakingsgesprek + gelegenheid tot stellen
Presentatie bureaus
Keuze voor bureau
Uitwerking eerste concepten door gekozen
Bestuurlijk akkoord op uitwerking huisstijl
Start GGD Haaglanden met nieuwe huisstijl
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Bijlage 2: Standaardoverhead gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag rekent aan iedere fte standaard een overheadtoeslag toe van €
20.000.
In deze overheadtoeslag zitten de volgende componenten:











Huisvesting
Onderhoud en vervanging standaardmeubilair
Werkplekkosten (klein druk en printwerk, printers, koffie, facilitycard)
Kantoorautomatisering (aanschaf, beheer, onderhoud, vervanging, software)
HR Services
Verzekeringen (WA)
Materiele kosten (vergaderruimtes, mobiel en telefonie, kantoorbenodigdheden,
advertenties)
Accountantskosten
Rechtspositionele verantwoordelijkheden (NS en HTM-abonnementen, ARBOkosten, bedrijfsmaatschappelijk werk)
Centrale staf (centrale taken zoals Personeel en Organisatie , Control, Financiën
(incl. crediteuren/debiteuren administratie, AO/IC, Planning en Controlcyclus),
Informatisering, managementondersteuning niet zijnde binnen de sector)
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