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Succesvolle organisaties hebben altijd de blik vooruit, 
spelen direct in op de ontwikkelingen in de markt en 
zorgen dat de gehele organisatie resultaatgericht werkt.
 
Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk om 
doelstellingen te vertalen naar concrete en meetbare KPI’s 
en de impact daarvan op financiële resultaten continu te 
doorzien.

Kies daarom niet te snel voor een technische 
data-visualisatie oplossing. Met strategie, 
integratie en samenwerking legt u het fundament voor 
betere bedrijfsvoering.

Sturen op doelstellingen

We helpen organisaties bij het sturen op doelstellingen, 
zodat zij beter in staat zijn de strategie te realiseren. 
Dit doen we door het leveren van een integrale oplossing, 
die de prestaties en samenhang van alle bedrijfsprocessen 
continu meetbaar en inzichtelijk maakt.

We begeleiden organisaties om betere beslissingen 
te kunnen nemen door strategie, plannen, 
marktontwikkelingen en resultaten continu meetbaar 
te maken. 

Van het maken van de vertaalslag van ontwikkelingen in de 
branche tot aan implementatie van de bijhorende processen 
en een gebruiksvriendelijk platform inclusief trainingen en 
adviezen.

De kennismaking

Onze werkwijze kenmerkt zich door een grondige 
kennismaking en inventarisatie van uw bedrijfsstrategie, 
structuren, mensen en processen. Uw mensen moeten 
overtuigd zijn dat performance management een aanvulling 
is om resultaatgerichter te kunnen werken. 

Social Performance Platform

De bestaande oplossingen voor Business Intelligence 
hebben geen omgeving voor KPI-planning in relatie tot 
de gewenste begrotingsmethodiek. Met CPMLive kiest u 
voor een integrale oplossing voor interne samenwerking 
in business planning, financial control, administratie en 
management informatie.

CPMLive© Mogelijkheden:

• Forecast en prognose

•  Workflow voor integrale planning & control 

• Selfservice BI

•  Data governance, risk & compliance

•  Dashboards, management informatie  

en consolidatie
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Elke zorg- en kinderopvangorganisatie heeft een eigen 
strategie en eigen doelstellingen. Het  definiëren, plannen, 
volgen en analyseren van KPI’s moet daarom vrij in te 
richten zijn. Performance management helpt organisaties 
vooruit te kijken en daarmee een strategische voorsprong 
te ontwikkelen.

Alle feiten en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de 
bedrijfsvoering opnemen in het planning- en control 
proces. Dat is de ambitie! De prestaties en beslissingen 
van een organisatie worden dan vanuit alle mogelijke 
invalshoeken beoordeeld.

Een strategie is succesvol wanneer alle managers, staf 
en teams betrokken zijn bij het planningsproces en de 
informatie over prestaties vrij toegankelijk is. CPMLive© 
faciliteert de resultaatgerichtheid van uw organisatie 
met performance workflow, begrotingsmethodieken, 
dashboards, rolling forecast, prognosemodellen en 
selfservice BI.

Als kennispartner spelen we in op de ontwikkelingen 
in de markt. Door onze focus op een beperkt aantal 
doelgroepen hebben we de juiste kennis waarmee we 
Zorg- en Kinderopvangorganisaties steeds beter van 
dienst zijn.

Strategie als 
vertrekpunt

360° Performance 
Management 

CPMLive© Social 
Performance Platform 

Kennispartner in 
Zorg en Kinderopvang 

   Met CPMFactory hebben we onze 
managementinformatie kunnen stroomlijnen, 
helemaal passend bij onze organisatie. Als 
financiële afdeling hebben we nu meer tijd om 
te besteden aan het analyseren van de cijfers in 
plaats van het creëren ervan.
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Maak de impact van KPI’s op de resultaten 
zichtbaar, zowel voor planning als voor 

realisatie. Dit geeft direct grip op de 
effectiviteit van bedrijfsprocessen en de 

doelgerichtheid van uw organisatie.


