Het maakt uit waar je geboren bent voor de kansen die
je hebt. Gemeenten, corporaties, onderwijsinstellingen
en andere publieke organisaties zien dat het in de ene
buurt beter gaat met de inwoners dan in de andere.
Met een gebiedsgerichte aanpak is het mogelijk om
samen het verschil te maken voor de huidige en
komende generaties.
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Sleutels voor een succesvolle aanpak

Wij adviseren en ondersteunen
in het verhelderen van uw vraag
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analyse (onderzoek, data-analyse)
De leefwereld van mensen moet het vertrekpunt zijn van
beleid. Wonen, werk, onderwijs, veiligheid, zorg zijn
onlosmakelijk verbonden in de aanpak.
Professionals in de buurt hebben het vertrouwen, mandaat en
de bestuurlijke rugdekking om samen te werken met inwoners
om te doen wat nodig is.
Een lange adem is nodig (een generatie lang) om het verschil
te maken voor de mensen in de buurt en om doorbraken te
realiseren in de wijze van (samen)werken voor de buurt.
Uitvoeringskracht door een stevige aanpak én besturing.

uitwerken van aanpak
verkenning partners (organisaties en inwoners)

Wij adviseren en ondersteunen in
het organiseren van de aanpak.
gedragen invulling van de aanpak

Doen: wij helpen om uw aanpak waar te maken
Wij leveren adviseurs, programma-/projectmanagers en professionals.
Onze expertises zijn o.a. onderwijs, leefbaarheid, veiligheid, wonen,
openbare ruimte, jeugd, zorg, werk, sociale basis, besturing en onderzoek.
Opleiding en training,
Advisering op organisatieontwikkeling en verantwoordingsstructuur.

een passende (programma)organisatie

Ontwikkelen en/of uitvoeren monitor

duurzame netwerkontwikkeling

Inzicht geven in benodigde systeemwijzigingen

opbouwen bekostiging voor meerjaren

Landelijk netwerk

Meer informatie
Kijk op bmc.nl/wijkaanpak
voor meer informatie of
neem contact op met één
van onze adviseurs.

Henrike Klok
managing partner
Wonen & Woningcorporaties
henrike.klok@bmc.nl
06 - 23 77 40 97

Jeanet Zonneveld
managing consultant
Sociaal Domein
jeanet.zonneveld@bmc.nl
06 - 83 21 54 78

Rolf Snaterse
managing consultant
Jeugd & Onderwijs
rolf.snaterse@bmc.nl
06 - 82 82 66 82

Heleen Rijnkels
managing consultant
Data & Dienstverlening
heleen.rijnkels@bmc.nl
06 - 22 97 95 10

Hans Heijmeskamp
managing consultant
Bestuur & Bedrijfsvoering
hans.heijmeskamp@bmc.nl
06 - 23 23 68 58

Bjorn Borgers
managing consultant
Fysiek Domein
bjorn.borgers@bmc.nl
06 - 33 81 79 19

Partners in verbetering

