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KLANTENBESTAND 
IN BEELD
DE BESTANDSANALYSE GEEFT U 
EN UW PROFESSIONALS INZICHT EN 
GRIP OP UW BESTAND WAAR U 
DIRECT MEE AAN DE SLAG KUNT.

Wij helpen bij het inzichtelijk maken van de caseload van de 
klantmanager zodat hij snel kan schakelen en acties kan uitzetten. Op 
beleidsniveau krijgt u uw klantenbestand inzichtelijk wat u ondersteunt 
bij  het maken van strategische beslissingen. Welke kansen of 
belemmeringen spelen er bij de klant? Wat is de afstand tot de 
arbeidsmarkt? 

U kunt er ook voor kiezen om elk kwartaal diagnoses te laten uitvoeren. Zo blijft de  
caseload van de klantmanager beheersbaar en kunnen er direct acties uitgezet 
worden.

De Bestandsanalyse is de som van alle individuele diagnoses in uw bestand. Om dat 
te bereiken maken we een persoonlijke inventarisatie en geven we een objectief en 
gedegen advies over participatie en werk.

Mocht u zelf te weinig capaciteit hebben en geen extra druk op uw werkprocessen 
willen ervaren dan kan ons deskundig team onder leiding van een ervaren 
projectmanager u de zorg volledig uit handen nemen. Op korte termijn is uw bestand 
weer volledig inzichtelijk.

ADVIES OVER PARTICIPATIE & WERK

“Wij doen er alles aan om 
uw bestand in beweging te 

brengen"

A N G E L O  V A N  R A T T I N G E N  
P R O J E C T L E I D E R  B E S T A N D S A N A L Y S E



DE VOORDELEN
EEN BESTANDSANALYSE 
VAN MATCHCARE

GEÏNTERESSEERD?

Diagnoserapport per klant
Elk diagnosegesprek levert een overzichtelijk 
rapport - en cv - op waarmee onder andere een 
objectief inzicht gegeven wordt op de leefgebieden, 
het klantprofiel, de participatietrede met 
ontwikkelpotentieel en de loonwaarde-indicatie.

Vacatures 
De profielen van uw werkfitte klanten worden direct 
gematcht op vacatures in uw regionale en lokale 
arbeidsmarkt.

Een optimale opvolging
Per klant krijgt u een gefundeerd advies dat 
rekening houdt met het beschikbare 
instrumentarium van uw gemeente. Uw 
klantmanager kan snel aan de slag met de juiste 
vervolgacties.

Hoge opkomst 
Met onze klantvriendelijke aanpak en strakke 
planning weten wij het no show percentage tot een 
minimum te beperken.

Kwaliteit
Aangezien wij voor kwaliteit staan worden de 
klantrapportages beoordeeld door onze eigen 
kwaliteitsmedewerker voordat ze worden 
overgedragen aan u.

Vanuit huis
Om de klant voor te bereiden op het gesprek kan 
deze vanuit huis alvast een gedeelte van de 
vragenlijsten invullen. Dit doet de klant in een 
persoonlijke en beveiligde omgeving van ons 
diagnose-instrument.

Voortgang en managementinformatie
Tijdens het proces wordt u volledig op de hoogte 
gehouden van de voortgang. Wij werken met korte 
lijnen en periodiek krijgt u managementinformatie 
zodat u de resultaten van het verloop direct 
inzichtelijk hebt. 

Uitstroom en kostenbesparing
Onze ervaring is dat een bestandsanalyse direct 
uitstroom oplevert. Klanten krijgen aandacht en 
voelen zich gehoord. Ze raken gemotiveerd en 
komen in beweging. Door deze extra draagkracht, 
een uniforme rapportage van het hele bestand en 
een up-to-date caseload kunnen de klantmanagers 
direct aan de slag. Door mogelijkheden en kansen 
die anders zouden blijven liggen, worden de kosten 
van een bestandsanalyse snel terugverdiend.

Ondersteuning en eindrapportage
Aanvullend kunnen wij een consultant leveren die u 
begeleidt bij het omzetten van de resultaten naar 
strategie in uw arbeidsmarktregio. De 
eindrapportage van de bestandsanalyse met 
conclusies en aanbevelingen wordt voor u op maat 
geschreven en gepresenteerd. 
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