
Hallo Teun, 
 
Onderstaand de berekening voor Leiden voor SoCard 4 licentie en beheer. Gisteren heb ik iets 
soortgelijks aan Amy gestuurd. Wij hebben ons prijsmodel afgezet tegen wat jullie nu voor SoCard 
3/GGD betalen. Op basis van onze ervaring gaan wij uit van het volgende verhoudingsgetal: 200 
organisaties per 30.000 inwoners. Deze verhouding wordt gebruikt om een schatting te kunnen doen 
van het aantal benodigde organisaties. De feitelijke prijs is op basis van het daadwerkelijk aantal 
ingevoerde/beheerde organisaties. In het geval van Leiden ben ik uitgegaan van 800 organisaties.  
Onderstaande berekening toont voor Leiden een jaarlijkse besparing van € 14.417,00 ten opzichte 
van de lopende afspraken (GGD).  
 
Prijsmodel SoCard 4 – Leiden 

Alphen aan den Rijn GGD Model Orangehill 

Inwoners 121.163 121.163 

Licentie SoCard 3/4 -- € 3.450,00 

Aantal organisaties -- 800 

Beheer € 27.867,49 € 10.000.00 

Totaal € 27.867,49 € 13.450,00 

Prijzen zijn per jaar en exclusief BTW 
Beheerwerkzaamheden (€ 12,50 per organisatie/per jaar) 
 
De beheerwerkzaamheden die wij verrichten staan hieronder (gisteren ook aan Amy gestuurd). Ik 
begreep van haar dat Leiden het beheer mogelijk zelf wil gaan oppakken. Is dat alleen voor de stad of 
voor de hele regio. Zoals je weet kan de gemeente (of regio) er inderdaad voor kiezen zelf te gaan 
beheren. Het beheren van organisaties en het juist opnemen van trefwoorden en metadata is een 
inhoudelijk proces, geen technisch proces. Beheerders dienen hiervoor inhoudelijk te begrijpen welke 
trefwoorden en metadata bij een bepaalde organisatie of een bepaald aanbod horen. Het toevoegen 
daarvan is zeker geen sinecure. Orangehill is daarin sinds 2001 gespecialiseerd. Wij bieden het 
beheer per kaart - zoals je kunt zien -  tegen een zeer laag tarief aan en zetten onze expertise graag 
in voor jullie regio.  
 
De koppeling met de basisregistratie Nieuw Handels Register (NHR) zorgt automatisch voor de NAW 
van de organisaties. Wat er verder wordt gedaan wanneer het beheer aan ons wordt uitbesteed is: 

• bevragen van gemeenten naar de selectie van op te nemen organisaties (formeel aanbod) 
en het ‘isoleren’ van dit bestand uit het NHR-bestand, ter gebruik binnen SoCard 4; 

• controleren van het geselecteerde NHR bestand. Dit is nodig omdat er soms organisaties 
tussen zitten die niet of niet geheel up-to-date zijn;  

• aanvullen (verrijken) van de NAW uit de NHR met organisatiebeschrijving, aanbod en 
metadata en het voeren van redactie daarover; 

• bevragen van gemeenten naar de selectie van (eventueel) op te nemen organisaties 
(informeel aanbod), dit achterhalen en invoeren en verrijken (vrijwilligersorganisaties e.d.); 

• extraheren van trefwoorden uit beschrijvingen en aanbod en het koppelen van metatermen 
die niet in de tekst voorkomen maar wel relevant zijn; 

• uitgeven van beheerwachtwoorden aan opgenomen organisaties die zelf redactie willen 
voeren over beschrijvingen en aanbod;   

• controleren van deze zelfstandig beherende organisaties;  
• beheer van alle bovenstaande content, minimaal jaarlijkse controle van iedere opgenomen 

kaart (ondermeer door een uitnodiging aan de desbetreffende organisatie de eigen 
gegevens te controleren); 

• projectcoördinatie door Orangehill betreffende het invoerteam, de personen die trefwoorden 
koppelen, contact met gemeente en organisaties, etc.  

 
Mocht je hierover vragen hebben, ik hoor graag van je. 
 
Met vriendelijke groet,  
Vincent Somers 
Directeur 
 
Orangehill bv | Powered By Curiosity 



Succesvolle en goed vindbare websites, krachtige intranet- en extranettoepassingen, veelzijdige web- 
en mobiele applicaties.  
 
Telefoon: +31 (0)20 422 73 30 
Mobiel: +31 (0)653 223 462 
E-mail: vincent.somers@orangehill.nl 
Linkedin: bit.ly/vincentsomers  
 
www.orangehill.nl 
Postadres: Postbus 10182 | 1001 ED | Amsterdam 
Bezoekadres: KNSM-laan 97-99| 1019 LB | Amsterdam 
Volg Orangehill ook op  Facebook | Twitter  
Lid branchevereniging Nederland ICT 
  
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee 
indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not 
copy or deliver this message to anyone. In such a case, you should destroy this message and kindly 
notify the sender by reply e-mail.  
 
 
 
klik hier om dit bericht als SPAM te rapporteren bij Websense. 


