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Op ieder moment de juiste informatie



BMC biedt nu de BMC Insight-app aan die volledig 

grip geeft op de P&C-processen, waarmee iedere 

gebruiker op een efficiënte manier zijn eigen 

ordening kan aanbrengen in het totaal van infor-

matie. Een grote verbetering in vergelijking met 

de traditionele situatie: minder ingewikkeld en 

minder omslachtig.

BMC Insight biedt focus, korte cycli, is compact 

en flexibel. U krijgt richting en samenhang in uw 

doelen en kunt daarover op een efficiënte manier 

de dialoog voeren, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Flexibel
BMC Insight biedt de gebruiker de mogelijk-

heid tot een eigen focus, de altijd toegesneden 

actualiteit. Op elke PC, laptop, tablet en 

mobiele telefoon.

BMC Insight is een actief instrument, waarmee 

de gebruiker zelf content en accenten toe-

voegt. Elke discussie wordt zo waardevol, want 

de feiten zijn altijd bij de hand, in compacte 

vorm. Van begroting tot managementrappor-

tage: alles wordt makkelijker, overzichtelijker 

en effectiever met de app.

Op elk tijdstip over de juiste informatie kunnen beschikken, 
toegankelijk en direct bruikbaar, dat is essentieel voor 
raadsleden, collegeleden en ambtenaren. 
BMC Insight maakt bedrijfsvoering en control dienstbaar aan 
uw kernopgaven als publieke organisatie.

•  Wat is de stand van zaken bij de 

uitvoering van genomen besluiten? 

•  Hoe staat het met de uitgaven ten 

opzichte van de budgetten?  

•  Waar vallen knelpunten te verwachten?

•  Hoe staat het met de doelmatigheid van 

lopende processen? 

•  Welke burgers, groepen of organisaties 

zijn betrokken bij een proces en wordt er 

adequaat met hen gecommuniceerd?

Persoonlijk
De innovatieve BMC Insight-app maakt het 

voor de bestuurder mogelijk om optimaal te 

sturen en om zich altijd en volledig en met 

feiten onderbouwd te verantwoorden aan de 

raad en de inwoners. Elke gebruiker kan zelf 

zijn memo’s toevoegen.



Uw eigen schaal, uw eigen wensen
BMC Insight is geheel te modelleren naar de 

wensen en de schaal van uw eigen organisatie. 

BMC kan ondersteuning bieden bij de dooront-

wikkeling van de app, zodat inhoud, vorm en 

werkwijze volledig past bij uw gemeente. Lean, 

scrum, al dan niet met een doelenboom… voor 

de methode die u wenst kunt u bij BMC terecht. 

De experts van BMC helpen u bij een gestruc-

tureerde aanpak, waarmee u zelf weer verder 

kunt, met uw eigen organisatiekracht en leider-

schap. 

BMC werkt met de energie die in uw eigen 

organisatie aanwezig is om doelgericht de ver-

anderende opgaven vanuit de samen leving te 

realiseren.

Wethouder Peter Feller, van gemeente 
Goeree-Overflakkee, is enthousiast  
over de BMC Insight-app en het 
gebruiksgemak:

“De BMC Insight-app is een mooi vormgegeven, 

maar vooral laagdrempelige app, die zeer

eenvoudig is in gebruik. Wij willen als gemeente 

graag op een toegankelijke manier inzicht

geven in de begroting en in andere financiële 

beleidsdocumenten. Deze app draagt daar

zeker aan bij, doordat de informatie direct  

toegankelijk en beschikbaar is voor iedereen  

die iets wil weten over de financiën en plannen 

van de gemeente.”



Kijk voor meer informatie ook eens  

op onze website www.bmc.nl
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Meer informatie & contact

Voor meer informatie of voor een oriënterende 

afspraak, kunt u contact opnemen met 

Thijs Berkers.

Thijs Berkers

senior accountmanager

06 - 21 48 94 76

thijs.berkers@bmc.nl


