
www.bmc.nl/aanpakkenmetimpact

We vullen de rugzak van medewerkers met kennis, competenties en gedrag die helpen 
om impact te maken in de opgaven. Wij bieden diverse leerinterventies aan, zoals: 

• Zowel individueel als met uw programmateam: 
  trainingen gericht op kennis en vaardigheden AMI
• Praktijksessies, bijvoorbeeld een APK van uw programma, met tops en tips
• Inspiratiesessies, waar we bijvoorbeeld aan de slag gaan met netwerkregie

Of het nu gaat om een eerste kennismaking met 
programma's, meerdaagse trainingen of een APK keuring 
van uw programma: wij bieden maatwerk op uw vraag. 

Geen enkele opgave kan meer zonder samenwerking. 
Hoe werkt u samen met al die betrokkenen uit praktijk, beleid en wetenschap? 
Hoe organiseert u de governance, wie neemt welke rol? 
Hoe organiseert u dit netwerk en wie is de programmaregisseur?

BMC biedt kennis en expertise over samenwerking, netwerken en 
programmatisch organiseren.

Samenwerken in een programma:
Hoe organiseer ik het netwerk?
Welke rollen zijn er?

Hoe kan ik meer leren over programmatisch werken?

Welke trainingen programmatisch werken zijn 
er voor mij en/of mijn programmateam?
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Van programmamanager tot programmaondersteuner:
een goed gevulde rugzak met effectieve werkmethodes
is erg behulpzaam. Denk aan persoonlijk leiderschap; werken 
vanuit uw waarden, zicht op uw eigen talent en die van anderen, regie nemen 
en verbinden.  Deze vaardigheden en tools om uw programma te organiseren 
onmisbaar. BMC faciliteert u daar graag bij.

Profielen van het programmateam

Coaching op werkwijze en persoonlijk leiderschap

Tools om een programma te organiseren, in te richten en uit te voeren

Visie

Voorbeelden van maatschappelijke opgaven:

Hoe verminderen we eenzaamheid?

Hoe vergroten we ontwikkelkansen van kinderen?

Hoe vergroten we de leefbaarheid?

Hoe zorgen we voor een inclusieve wijk?

Hoe dragen we bij aan de energietransitie?

Hoe kunnen alle bewoners mee doen?

Hoe ontwikkelen we onze woonopgave met impact?

Ontdekken

Rugzak

Reisgezelschap

Aanpakken met Impact (AMI) is een nieuwe programmatische 

werkwijze waarin BMC partner is op een maatschappelijke opgave, 

een verlangen om een wicked problem (armoede, co2-uitstoot, 

overgewicht, leerachterstanden, duurzaam bouwen, digitale 

transformatie) in krachtige samenwerking op te lossen en 

Nederland schoner, eerlijker en leefbaarder te maken voor inwoner, 

cliënt en leerling.

BMC heeft deze werkwijze uitgewerkt en voorzien van tools.
Een aanpak met impact kent verschillende fasen: 

4 Fases

De opgave1 2 3 4Verkennen Doen & leren(In)richten

Hoe organiseer ik een programma?We hebben een maatschappelijke opgave, 
hoe kunnen we dat aanpakken?

Maatschappelijke opgaven Reisplan

Wegwijzer voor maatschappelijke opgaven en programma's

Aanpakken met impact
Uw opgave en vraag is leidend en verschilt per opgave of situatie. 

Daarom bieden we u als partner maatwerk. Of het nu gaat om een 

programmadirecteur, een tool voor een programmaplan, trainingen of 

het in beeld brengen van uw netwerk? Wij komen graag met u in gesprek.

Deze opgaven, maatschappelijke problemen vragen om een 
programmatische aanpak, met oog voor de menselijke maat, 
gericht op resultaten en impact. BMC biedt ervaren adviseurs en 
expertise om te faciliteren bij een aanpak.

Hoe pak ik mijn rol als programmamanager?

Aanpakken met Impact is de programmatische werkwijze 
waarin BMC als partner samenwerkt aan maatschappelijke 
opgaven met impact voor de leerling, inwoner en cliënt.

Partners in verbetering


