
In de cockpit van uw bestuur bundelt u alle operationele 
data en vormt u deze om tot betrouwbare en makkelijk 
toegankelijke beleidsinformatie. CSanalytics (deeldomeinen 

BBC + Inning & invordering, Zorg & Welzijn, HR) is hét 

instrument dat u gebruikt bij de opvolging van uw beleid en 

meerjarenplan. Deze toepassing: 

 · Is conform de BBC-wetgeving en gebruikt dezelfde 

terminologie als uw operationele toepassing.

 · Biedt samenvattende info én gedetailleerde data met 

doorklikmogelijkheden.

 · Voorziet kant-en-klare én gepersonaliseerde 
dashboards en de mogelijkheid om zelf nieuwe te 

creëren met Microsoft Power BI.

 · Laat u toe om, op feiten gebaseerde informatie, snellere 
& betere beslissingen te maken.

 · Is een échte end-2-end oplossing: inclusief automatische 

data onsluiting, data monitoring, data warehousing & 

tenslotte rapporten en dashboards voor een transparante 

prijs, zonder verborgen kosten.

Als cockpit van uw bestuur biedt CSanalytics u antwoorden 

op vragen over beleidsdomeinen heen. Denk aan vragen als:

 · Hoe zie ik in één oogopslag en high level de stand van de 
budgetten die werden opgesteld, en dat in combinatie 
met ontvangsten en uitgaven?

 · Welke doelstellingen, actieplannen, acties, verlopen naar 

uitvoering volgens plan? Welke verdienen een nauwere 

opvolging? Welke moeten we bijsturen?

 · Hoe is de evolutie van onze thesaurie over de 
verschillende maanden? In welke periode is, historisch 

gezien, mogelijk ruimte voor beleggingen? Wanneer is 

er, historisch gezien, nood aan cash?

 · Hoe kan ik de cijfers over legislaturen, boekjaren en 

entiteiten heen bekijken en vooral vergelijken?

 · Hoe evolueren de verschillende steun types over de tijd? 

Hoe zit het met leefloon & equivalent leefloon?

 · Hoe kan ik een correct en actueel beeld krijgen van het 
personeelsbestand?

CSanalytics
DE COCKPIT VAN UW BESTUUR
Welke handvaten gebruikt u voor de opvolging van uw beleid en meerjarenplan? 

Hoe volgt u - zonder u te verliezen in details - de realisatiegraad van uw beleidsdoelstellingen en actieplannen op? 

Hoe houdt u vinger aan de pols omtrent de financiën van uw bestuur? 

Hoe brengt u armoedebestrijding in kaart? 

En hoe volgt u de inzet van uw personeel op bij het realiseren van uw meerjarenplan? 

Eenvoudig analyseren en rapporteren op beleidsniveau? 

Dat kan!
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Klantenbalans

Leveranciersbalans

Derdenbalans

Thesaurie overzicht

Overzicht bestellingen

Financiële schulden

Ontvangsten vs uitgaven

Snapshot ontvangsten

STRATEGISCH

Strategisch kader van uw 

onderneming, zowel op 

financieel als niet-financieel 

vlak: opvolging budgetten, 

indicatoren, details strate-

gisch kader

WETTELIJKE

SCHEMA’S

Analytische dashboards 

vertrekkend vanuit de 

informatie van de wette-

lijke schema’s: schema M2, 

exploitatiebudget, 

investeringsbudget, ...

BUDGET VS

UITVOERING

In welke mate zijn de 

budgetten al gerealiseerd? 

Bijvoorbeeld: personeels-

kosten, werkingssubsidies, 

belastingsinkomsten, ...

BOEKHOUDING

Dashboards op boekhoud-

kundig vlak: klantenbalans, 

overzicht bestellingen, 

thesaurie overzicht, ...

Uw stad


