GEMLEASE STELT KLANT
CENTRAAL

BEDRIJFSPROFIEL
De gemeente Zaanstad is ontstaan door
samenvoeging van de gemeenten
Assendelft, Krommenie, Wormerveer,
Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en
Zaandam. De gemeente maakt deel uit
van de stadsregio Amsterdam. Grootste
stad van de gemeente is Zaandam, dat in
1811 stadsrechten ontving.

KERNCIJFERS
• Ruim 150.674 inwoners en ca.
7.137 bedrijven
• De 15e gemeente van
Nederland naar aantal inwoners
• Ca. 960 nieuwe werkplekken in
een nieuw gemeentehuis .

De gemeente Zaanstad werkt al ruim 6 jaar samen met Gemlease. De samenwerking is
tot stand gekomen via een meervoudig onderhandse aanbesteding, waarbij 4 partijen
werden aangeschreven. Gemlease werd als partner gekozen, omdat het tijdens alle
gesprekken consequent de klant centraal stelde.
Een belangrijk deel van de investeringen op het gebied van ICT worden gefinancierd met
de oplossingen van Gemlease. Voor de telefoons en PDA’s is een 2-jarig contract
afgesloten, terwijl PC’s, servers, switches etc. in een 3-jarig contract zijn opgenomen.
De gemeente Zaanstad werkt volop aan een nieuw werkplekconcept op basis van
‘desktop virtualisatie’, dat is flexwerken in zogenoemde werkhuizen. Het nieuwe werken
zal plaatsvinden in een nieuw gemeentehuis, midden in het stadshart. Het digitale
werken is een groeiproces waarvoor momenteel budget wordt opgespaard. Ook voor die
investeringen zal met Gemlease worden samengewerkt.

www.zaanstad.nl

DE UITDAGINGEN
Gemlease stimuleert de innovatie- en
investeringsmogelijkheden binnen de
overheid door het gebruik van alternatieve
financieringsoplossingen voor ICT
infrastructuren en ‘smart objects’. Haar
oplossingen zorgen voor optimalisatie van
financiële, administratieve en logitieke
processen. Gemlease werkt professioneel,
persoonlijk en is juist door haar
samenwerking met de BNG een
betrouwbare zakenpartner.

• Selectie van financieringspartner op basis van aanbesteding
• Sluiten van raamovereenkomst
• Economisch meest voordelige aanbieding

AANBOD GEMLEASE
• Marktleiderschap, jarenlange ervaring en een goede naam in de overheidssector
• Gunstige tarieven via de Bank Nederlandse Gemeenten
• Oplossingen waarbij de klant consequent centraal staat

www.gemlease.nl

Ottilio Christiaan, Teamleader Afdeling Digitale Processen:
“Gemlease is een betrouwbare partner die de klant werkelijk centraal
stelt. Ook de vermindering van de administratieve werkdruk en de
vereenvoudiging van de besluitvorming over investeringen binnen de
gemeente maken de samenwerking met Gemlease bijzonder prettig.”

DE VOORDELEN
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Leverancier- & merk onafhankelijk

Scherpe tarieven door financiering via de Bank Nederlandse Gemeenten.
Continuïteit in de zakelijke relatie

