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➢ Ga naar het betreffende rapport 
➢ Staat de fase op eindrapport 
➢ Vul bij tabblad “Planning” alle datavelden in ( Bij signaaldatum zet je n.v.t., tenzij er een 

signaal is geweest natuurlijk) 
➢ Check bij tabblad “zienswijze en beschouwing” of  

er bij zienswijze houder voorziening; ja/nee is aangevinkt ( ja moet aangevinkt zijn zodra er 
een zienswijze of toelichting is gegeven, let op; soms wordt er ja aangevinkt maar is er onder 
zienswijze niets ingevuld) 
Idem bij beschouwing toezichthouder 

➢ Tabblad “advies aan gemeente”; is het advies gevuld? 
➢ Tabblad “uitvoering” vullen we niet in 
➢ Tabblad “documenten”; Klik op de button; genereer document 
➢ “Soort” kies je voor inspectierapport 
➢ “Naam” vult GIR automatisch aan 
➢ “Omschrijving” kun je leeg laten 
➢ Kies onderin voor button genereren 
➢ Vervolgens open je het inspectie rapport als een Word-bestand 
➢ Kies in de gele balk voor ‘bewerken inschakelen’ 
➢ Voeg het briefhoofd in, klik hiervoor op onderstaande link 
➢  briefhoofd.docx 
➢ Kies met de rechtermuis voor kopiëren 
➢ Kies dan weer met de rechtermuis onder ‘plakopties’ opmaak van bron behouden 
➢ Check vervolgens het rapport op spelfouten, lay-out enz. 
➢ Nu kun je het rapport opslaan onder Downloads.  

Zet het soort onderzoek voor het ID nummer (NO, IO, JO enz.) 
Zet de naam van het Kindercentrum  achter ‘inspectierapport ID 12345_12-07-2021’ 
Kies opslaan 
Doe deze zelfde handeling maar nu aan het eind opslaan als PDF (naam kindercentrum wordt 
nu meegenomen) 

➢ Het rapport opent nu in PDF formaat 
➢ Kies nu weer links bovenin voor bestand 
➢ Vervolgens kies je voor ‘bestand delen’ of klik op het envelopje bovenin de werkbalk 
➢ Het rapport kan verzonden worden naar de houder en de gemeente 
➢ Voeg onderstaande tekst in door te kopiëren en te plakken. Kies bij plakopties weer voor 

‘opmaak van bron behouden’ 

 
 

  

https://ggdvrd.sharepoint.com/sites/G-TeamTHZ/Shared%20Documents/00.%20Administratie/01.%20Secretariaat/03.%20Werkinstructies/briefhoofd.docx
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Geachte heer/mevrouw, 

Met deze e-mail stuur ik u de definitieve versie van het inspectierapport van een onderzoek dat bij 

uw organisatie werd uitgevoerd. 

Ik informeer ook het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de locatie 

gevestigd is over het openbaar maken van het rapport. De gemeente is verantwoordelijk voor 

eventuele handhaving. 

Met vriendelijke groet, 
 

naam GGD Drenthe 
        

T. 0592 - 306 300 

E. technishehygienezorg@gdddrenthe.nl 

I. www.ggddrenthe.nl 

 

Bezoekadres Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen 

Postadres Postbus 144, 9400 AC Assen 
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➢ Ga na versturen van de mail weer naar GIR en verwijder alle gegenereerde rapporten door 

achter de rapporten op het vuilnisemmertje te klikken  
➢ Nu gaan je het juiste rapport die je net in je Downloads hebt gezet uploaden naar het GIR 
➢ Klik hiervoor op de button ‘voeg document toe’ 
➢ Bij ‘Soort’ kies je voor inspectierapport, bij ‘Naam” vult het GIR dit zelf, bij ‘document’ kies je 

voor ‘Bestand kiezen’ 
➢ Nu ga je via je computer - Downloads – zoeken naar het juiste PDF rapport en deze ga je 

toevoegen in het GIR door op openen onder de downloads en in het GIR door ‘toevoegen’ te 
klikken 

➢ Je komt nu direct in het tabblad documenten en nu kies je achter het rapport voor 
‘meer/wijzig’, en haal alle eerder gegenereerde rapporten weg door op het vuilnisemmertje 
te klikken. 

➢ ‘soort en naam’ wordt automatisch gevuld, kies nu voor ‘vrijgeven ja’ en dan opslaan 
➢ Ga nu rechtsboven op Fase eindrapport staan en kies voor afgesloten 
➢ Vul je naam in en bij datum kies je voor de datum van vandaag en kies voor Opslaan. 

         

 


