
Sturen op basis van inzichten in het sociaal domein

■  In hoeverre heeft u zicht op de 

context bij het formuleren van 

beleid?

■  Wat hebben inwoners in uw 

gemeente nodig?

■  Worden beleidsdoelstellingen 

bereikt?

■  Bereikt het gemeentelijke beleid 

de beoogde (maatschappelijke) 

effecten?

Bent u nieuwsgierig naar dit 

dashboard? Ga voor een voorproefje 

naar www.bmc.nl/dashboard

De sturingsoplossingen 
van BMC bieden 

antwoorden:

Inzicht in de omgeving

Effecten van beleid in kaart

Vertalen van beleid naar KPI’s

Monitoring van resultaten

Door het uitvoeren van 
omgevingsanalyses, prognoses 
en toekomstscenario’s op 
basis van (big) data maken wij 
de omgeving waarin beleid 
moet worden vormgegeven 
inzichtelijk. Dit is een basis 
voor het stellen van de juiste 
vragen en het formuleren van 
interventies.

Wij maken inzichtelijk of 
het beleid de gewenste 
(maatschappelijke) 
effecten heeft. Dit doen 
wij door het uitvoeren 
van klantonderzoeken, 
tevredenheidsonderzoeken 
en impactanalyses.  
Hierbij maken wij  
waar mogelijk gebruik van 
(big)datatoepassingen.

Kennis van de omgeving vormt de basis voor 
beleidsplannen. Als volgende stap ondersteunen 
wij bij het vertalen van beleid naar concrete 
indicatoren waarmee de effectiviteit en 
doelmatigheid van beleid kan worden gemonitord.

Met de inzet van 
monitors en benchmarks, 
gevisualiseerd in 
krachtige dashboards, 
maken wij inzichtelijk 
in hoeverre beoogde 
resultaten worden 
behaald. Hierbij leggen wij 
ook altijd een relatie met 
de inzet van beschikbare 
middelen.
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Sturen op basis van inzichten in het sociaal domein

 De totstandkoming van onze sturingsoplossingen 
kenmerkt zich door een aanpak die past bij de 
vraag van de gemeente. Op hoofdlijnen hanteren 
wij hierbij het volgende stappenplan:

1)  Bepalen van de vraagstelling en te meten indicatoren
2)  Verzamelen van gegevens uit diverse bronnen (documenten, interviews, 

enquêtes, registratiesystemen, open data, etc.)
3)  Analyseren van gegevens en creëren van inzichten in de vorm van 

rapportages en waar relevant dashboards
4)   Interpretatie van de inzichten
5)  Opstellen van advies o.b.v. verkregen inzichten. Waar mogelijk stellen wij ook 

prognoses op

Onze sturingsoplossingen kenmerken zich 
door de volgende eigenschappen:

■  Teams met adviseurs die inhoudelijke kennis vanuit het werkveld 
(van bijvoorbeeld Wmo, Jeugd of werk en inkomen) combineren met 
analytische en technische vaardigheden;

■ Start vanuit de inhoud: technieken zijn ondersteunend;

■ Beknopte en relevante rapportages;

■  Waar mogelijk: combinatie van open data en eigen data/informatie van 
gemeente;

■ Waar mogelijk: sterke visualisaties in gebruiksvriendelijke dashboards.

4
Interveniëren en 
prognosticeren

5 
Opstellen van 

advies

3  
Interpretatie 
en gebruik

1 
Vraagstelling 
en indicatoren
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  DRS. LIEKE SALOMÉ 

   CONTACT

Voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met een van 

onze (senior) adviseurs via 

telefoonnummer (033) 496 52 00  

of per e-mail. 

Kijk voor meer informatie ook 

eens op onze website 

www.bmc.nl

2
Creëren inzichten 

(dashboarding)


