Het burgerpanel
van jouw stad of
gemeente
binnen
handbereik!

Met Bpact Lokaal bouw je snel en eenvoudig het burgerpanel voor jouw
eigen stad of gemeente: zonder drempels, GDPR-compliant en volledig
in eigen beheer. Wij zorgen voor de technische panelomgeving,
opleiding en communicatiemiddelen. Jij geeft je inwoners een stem!

Wie is Bpact?
Bpact is een zeer grote community die alle Belgen de kans geeft hun zegje te
doen over relevante maatschappelijke thema’s zoals onder meer
gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Het Bpact-panel wordt ingezet voor
onderzoek door steden en gemeenten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië,
maar ook door andere overheden, non-profit organisaties of bedrijven.

Wat is Bpact Lokaal?
Bpact Lokaal is onze burgerpaneloplossing voor steden en gemeenten.
Via je eigen burgerpanel kun je laagdrempelig en meer representatief je
inwoners betrekken via onderzoek en participatie bij thema’s zoals mobiliteit,
veiligheid, vrije tijd en veel meer… Dankzij ons multipanel systeem groei je
sneller, voor meer representatief onderzoek! Zonder aanbesteding, volgens de
regels van GDPR, en volledig uit te breiden op jouw maat en tempo.

Uit recent onderzoek blijkt dat 40% van de Vlamingen een gemeentelijk
burgerpanel wil waar inwoners regelmatig kunnen deelnemen aan
onderzoeken om hun mening te geven over lokale aangelegenheden.
Bron: Onderzoek "Mijn Gemeente en Ik" (maart 2022) – Universiteit Hasselt en Indiville

Waarom kiezen voor Bpact Lokaal?
Betrek je burgers - authentiek, permanent, veilig
Je eigen burgerpanel lost veel op: je werkt snel en herkenbaar. Je kiest zelf je
steekproef en werft permanent op je database. De gegevens zijn en blijven van jou.
Je inwoner voelt zich gehoord, betrokken, geapprecieerd. Je komt te weten wat er
leeft binnen je gemeente en je staat dichter bij je inwoners.

Snelle start, snelle resultaten
Telkens opnieuw een onderzoek opzetten kost veel tijd, en dus geld.
Bpact Lokaal biedt hier een snelle en eenvoudige oplossing. Je hoeft
immers niet telkens op zoek naar deelnemers, maar beschikt over een
vaste, groeiende groep van burgers die je kan uitnodigen voor studies en
bevragingen.

Een organische, diverse toestroom dankzij Bpact
Het unieke aan Bpact Lokaal is ons "multipanel systeem". Via dit ecosysteem
versterken verschillende panels elkaar en komen panelleden op een meer diverse
en organische manier in je burgerpanel terecht. Onze tienduizenden Bpact-leden
zullen, op basis van de ingegeven postcode, regelmatig uitnodigingen ontvangen
om zich in te schrijven voor jouw lokale panel.

Eenvoudig
Dankzij onze uitgebreide communicatietoolbox en een workshop is een panel
beheren makkelijker dan ooit. Wij helpen je mee je inwoners te bereiken en
de juiste panelselecties te maken. Daarnaast krijg je toegang tot een
overzichtelijk dashboard zodat je je panelgroei goed kan opvolgen.

Focus op kwaliteit en GDPR
Bpact werkt samen met onder meer UHasselt en AMS (Antwerp
Management School) inzake panelontwikkeling en innovatie. We
konden Bpact Lokaal ontwikkelen dankzij VLAIO, en onze
samenwerking met steden en gemeenten. Verder is onze
toepassing volledig GDPR-proof. Zo werk je altijd correct!

Stap vandaag nog kosteloos in ...
Dankzij ons open service model stap je kosteloos en op je
eigen ritme in ons basismodel. Wil je toch meer inzake
personalisatie, communicatie, service of ondersteuning in
inhoudelijk onderzoek en participatietrajecten? Dan kies
je uit ons breder aanbod van services en support!

Onderzoek en participatie in één klik

Je eigen burgerpanel is een grote stap,
maar kan deel van een groter geheel
zijn. Wil je meer? Dat kan!
Via Bpact heb je toegang tot een
netwerk van erkende onderzoeks- en
participatiespecialisten in Vlaanderen,
met name Indiville, Bpart, Levuur en
Tree Company.
In één vingerknip zet je een straf
systeem van burgerbetrokkenheid op.

Na een openbaar onderzoek heeft
aankoopcentrale C-Smart (digitale
oplossingen voor alle steden en
gemeenten) Bpact gekozen als beste
leverancier voor burgerpanel
oplossingen. Via C-Smart teken je
zonder aanbesteding in op het aanbod
van Bpact!
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JE EIGEN BURGERPANEL OPSTARTEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
https://bpact.be/voor-lokale-besturen/
E-mail: info@bpact.be
Telefoonnummer: +32 472 53 09 41

Bpact BV
Maria-Theresiastraat 123
3000 Leuven
BTW: BE 0719.435.637

