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Een betrouwbare,
creatieve en betrokken
partner

Dat is Bureau Berghuis. We doen onderzoek naar en adviseren over
maatschappelijke vraagstukken. Bureau Berghuis is gespecialiseerd in:
• Onderwijs en Arbeidsmarkt
• Zorg en welzijn
• Versterking van de regionale economie
We werken vooral voor gemeenten, provincies, dienstverlenende organisaties
en werkgevers- en werknemersorganisaties uit Noord-Nederland. Zij schakelen
ons in voor projectmanagement, onderzoek en advies & interim management.
Bureau Berghuis werkt met gekwalificeerde sociale wetenschappers en
bedrijfskundigen. Mensen die zowel theoretische als praktische kennis als
gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebben.
Generalisten die graag met anderen samenwerken en kennis willen delen.
Die bevlogen zijn en een bijdrage willen leveren aan het oplossen van
maatschappelijke problemen.
Al ruim 25 jaar zijn wij werkzaam op deze gebieden. Bovendien hebben wij
in de loop van de jaren een uitstekende kennis van de regio opgebouwd.
Hierdoor is Bureau Berghuis een sterke partner bij uw projecten.
Onze werkwijze en houding leidt tot gedegen onderzoeken, handzame
adviezen en veel draagvlak bij projecten. Bovendien zijn we een
onafhankelijke organisatie die snel inzetbaar is. Zowel grote als kleinere
organisaties hebben de afgelopen jaren een beroep op ons gedaan.
Bureau Berghuis is een betrouwbare, creatieve en betrokken partner.
Mocht u meer informatie willen over onze aanpak: op onze website
www.bureauberghuis.nl staat hoe wij eerdere onderzoeken en projecten
hebben uitgevoerd. Uiteraard lichten we dit ook graag toe in een persoonlijk
gesprek.

Marieke Berghuis,
eigenaar Bureau Berghuis
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Onderwijs & Arbeidsmarkt
Bureau Berghuis ontwikkelt veel projecten op het gebied van onderwijs en
arbeidsmarkt. Overheden en brancheorganisaties kunnen bij ons terecht
voor gedegen arbeidsmarktonderzoek en samenwerkingsprojecten tussen
onderwijs en bedrijfsleven. Ook interim-management op het gebied van
onderwijs en arbeidsmarkt behoort tot de expertise van Bureau Berghuis.

Arbeidsmarktbeleid

Vraag en aanbod onderzoeken en projecten ontwikkelen om deze beter
op elkaar aan te laten sluiten. Dat is onze specialiteit op het gebied
van arbeidsmarktbeleid. Wij kunnen zowel arbeidsmarktanalyses als
werkgelegenheids- en re-integratieprojecten uitvoeren. Zo heeft Bureau
Berghuis veel ervaring met arbeidsmarktonderzoeken voor provincies,
sociale partners en sectorbesturen. Ook kunt u een beroep op ons doen
voor het organiseren van conferenties en workshops. Zo hebben we het
ondernemerschap onder vrouwen in Noord-Nederland gestimuleerd.

Samenwerkingsprojecten onderwijs en bedrijfsleven

We kunnen ook samenwerkingsprojecten ontwikkelen voor het onderwijs
en bedrijfsleven. Samen met opleidingsinstituten en bedrijven komen
innovatieve projecten tot stand. Met themabijeenkomsten, gastlessen en
excursies bevorderen we de instroom in het onderwijs. Bureau Berghuis
heeft dit gedaan voor de zakelijke dienstverlening, de land- en tuinbouw en
de bouwsector. De ervaringen van het project Bouwen aan de Bouw worden
gebruikt voor de nu jaarlijks terugkerende Dag van de Bouw.

Interim-management onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
Bureau Berghuis heeft ervaring met het schrijven van onderwijs- en
arbeidsmarktnota’s en met het adviseren van colleges van B&W en
gemeenteraden. Gemeenten en provincies vragen ons tevens voor het
invullen van tijdelijke vacatures. Zo kan uw afdeling de dienstverlening
continueren en bent u verzekerd van deskundige hulp.

voorbeeldvragen opdrachtgevers
• Kunnen jullie ons onderwijs- en jeugdbeleid evalueren?
• Kan het bedrijfsleven helpen om leerlingen meer kansen te bieden?
• Willen jullie voor ons de nota arbeidsmarktbeleid schrijven?

Deelnemer conferentie Versterking Ondernemerschap Vrouwen:
“Het is duidelijk geworden dat het ondernemerschap echt iets voor mij is.”
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Zorg en Welzijn
Maatschappelijke participatie, jeugd- en ouderenbeleid, subsidiebeleid,
wijkgericht werken, armoedebestrijding, sociale cohesie, de WMO en Centra
voor Jeugd en Gezin. Wanneer we ‘Zorg en Welzijn’ omschrijven, zijn dit
de centrale thema’s waar onze activiteiten onder vallen. Onze adviezen en
projecten hebben minimaal één ding gemeen: direct of indirect dragen ze
bij aan een betere leefomgeving.

Wat doen wij?

U kunt Bureau Berghuis inschakelen voor:
• Gemeentelijk en provinciaal welzijnsbeleid
• Opstelling van budgetcontracten met welzijnsinstellingen
• Advisering over subsidies aan welzijns- en zorginstellingen
• Ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin
• Ketensamenwerking jeugd- of ouderenbeleid
• Advisering over de WMO
• Het evalueren van armoedebeleid
• Het bevorderen van participatie van kwetsbare groepen
• Leefbaarheidsprojecten in wijken en dorpen
•	Samenwerkingsprojecten kinderopvang- buitenschoolse opvang en
basisscholen
• Procesbegeleiding bij multifunctionele accommodaties

Samenwerking en kennis van zaken

Kortom, Bureau Berghuis is op een breed terrein inzetbaar. Hierbij is het
realiseren van samenwerking een belangrijke succesfactor. Bureau Berghuis
heeft veel contact met mensen ‘in het veld’. We weten wat er leeft bij
overheden en welzijns- en zorginstellingen. Bovendien zijn we op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actuele wet- en regelgeving. Deze
kennis resulteert in goed onderbouwde onderzoeken, concrete adviezen en
draagvlak voor de uitvoering van projecten.

Voorbeeldvragen opdrachtgevers
• Hoe kan onze organisatie inspelen op het verwachte
personeelstekort in de zorg?
• Kunnen jullie deze vacature tijdelijk invullen?
• Wil je ons gemeentelijk jeugdbeleid inventariseren?

Lid projectgroep multifunctionele accommodatie:
“Ik had het gevoel dat we echt gezamenlijk voor een klus stonden”
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Versterking regionale economie
De regionale economie versterken kan op verschillende manieren.
Bureau Berghuis heeft zich gespecialiseerd in regiostimulering en plattelandsontwikkeling. Bij regiostimulering gaat het om de versterking van de
economische structuur en werkgelegenheid. Bij plattelandsontwikkeling om
het vergroten van de leefbaarheid. Met onze jarenlange ervaring en kennis
van de regio schakelt u een betrouwbare partner in die effectief werkt.

Regiostimulering

U kunt Bureau Berghuis inschakelen voor de ontwikkeling van beleid op
het gebied van regiostimulering. Hierbij kunt u denken aan:
• Projecten om de bedrijvigheid en leefbaarheid te bevorderen
• Projecten om het onderwijs en het bedrijfsleven beter te laten
samenwerken
• Themabijeenkomsten voor ondernemers om de samenwerking te vergroten
• Projecten om een wijk of gebied te verbeteren
• De gemeente ondersteunen bij herindelingsprocessen
• Projectmanagement op het gebied van recreatie en toerisme
• Het ontwikkelen van nieuwe diensten, bijvoorbeeld op het gebied
van zorg en toerisme

Plattelandsontwikkeling

Rust, ruimte, recreatie en sociale cohesie. Dit is kenmerkend voor
het platteland. Sommige dorpen en gemeenten zijn zeer levendig en
toekomstbestendig. Andere hebben te maken met een sterke krimp van
de bevolking. Hierdoor wordt het voorzieningenniveau in een aantal regio’s
aangetast.
Nu heeft Bureau Berghuis verschillende projecten ontwikkeld om de
leefbaarheid op peil te houden. Door bijvoorbeeld voorzieningen te bundelen
in multifunctionele accommodaties. Ook kunnen we projecten ontwikkelen
die het platteland een impuls geven. Zelfs in tijden van krimp zijn er vaak
nog voldoende kansen. En dat is de essentie van plattelandsontwikkeling:
samen met de inwoners en maatschappelijke organisaties deze kansen beter
benutten.

Voorbeeldvragen opdrachtgevers
• Hoe kunnen vraag en aanbod in deze sector beter op elkaar aansluiten??
• Hoe kunnen we samen met inwoners de leefbaarheid op peil houden?

Burgemeester: “Deze aanpak laat zien dat zorgtoerisme
een grote kans van slagen heeft in het Noorden.”
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Wat kunnen we voor u betekenen?
Op de drie beschreven werkterreinen kunt u ons inschakelen voor projectmanagement, onderzoek en advies en interim-management. Uiteraard
zijn ook combinaties van werkzaamheden mogelijk, zoals onderzoek en
beleidsadvies of projectmanagement en evaluatieonderzoek.

Projectmanagement

U kunt ons inschakelen voor het leiden van projecten, procesbegeleiding,
projectontwikkeling en organisatieontwikkeling. Wat kunt u verwachten
als u ons inschakelt bij een project? Een creatieve en betrokken partner,
die samenwerking zoekt en draagvlak creëert. Dat zijn volgens ons de
ingrediënten die leiden tot succesvol projectmanagement.

Onderzoek

Bureau Berghuis heeft ruime ervaring met beleidsonderzoek op sociaalwetenschappelijk gebied. We zijn gespecialiseerd in beleidsonderzoek,
inventarisaties en evaluatieonderzoek. Zo worden we ingeschakeld voor
onderzoeken naar jeugdbeleid, subsidiebeleid en voor evaluaties van
samenwerkingsprojecten. We zorgen altijd voor gedegen onderzoeken en
prettig leesbare rapporten, die binnen de afgesproken tijd zijn voltooid.
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Advies & Interim-management

Ook voor beleidsadvies kunt u Bureau Berghuis inschakelen. Gemeenten
en provincies schakelen onze expertise vooral in bij sociaal-economische
vraagstukken, arbeidsmarktvraagstukken en zorg- en welzijnsvraagstukken.
Waarvoor u ons ook inschakelt, we zorgen ervoor dat de adviezen goed
te implementeren zijn. U kunt bij Bureau Berghuis tevens terecht voor een
interim-manager of senior beleidsadviseur. We vervullen regelmatig een
tijdelijke vacature die ontstaat als iemand een andere baan krijgt of met
zwangerschapsverlof gaat. Zo zorgen onze adviseurs ervoor dat uw afdeling
blijft draaien.

Krachtig & Snel Collegevoorstel
Dreigt u uw collegevoorstel niet voor de deadline af te krijgen? Schakel
dan Bureau Berghuis in. Het resultaat? Een kernachtig en prettig leesbaar
voorstel. Met krachtige argumenten en overtuigende adviezen, waardoor uw
college heldere besluiten kan nemen.
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Werkwijze
Samenwerking

Bureau Berghuis voert opdrachten uit met gekwalificeerde sociale
wetenschappers en bedrijfskundigen. Zij zijn zeer betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en hebben gewerkt bij kennisinstellingen,
overheden en maatschappelijke instellingen. Door deze samenwerking
leveren we in korte tijd goed onderbouwde onderzoeken, beleidsnota’s en
projecten.

Duidelijke afspraken

Gedurende het traject maken we duidelijke afspraken. Als u besluit met ons
in zee te gaan, weet u daarom precies waar u aan toe bent.
Het voorstel
Na een oriënterend gesprek brengen wij een voorstel uit voor een onderzoek,
project of advies. Hierin staat een duidelijke omschrijving van uw vragen
en een scherpe formulering van de doelstellingen en de werkwijze. Ook
staat hier een gespecificeerde begroting en realistische planning in. Na de
bespreking van het voorstel maken we met u afspraken over de definitieve
invulling.
De uitvoering
Tijdens de uitvoering van het onderzoek of project vindt er regelmatig
overleg plaats met de opdrachtgever en/of een begeleidingscommissie.
Hierdoor blijft u op de hoogte van de voortgang. Eventuele bijeenkomsten
en conferenties bereiden we zeer goed voor, zodat ze veel rendement en
draagvlak opleveren.
Het vervolg
Een onderzoek of project staat niet op zichzelf, maar is meestal onderdeel
van een groter geheel. Ook voor het vervolg van het proces kunt u bij ons
terecht. Bureau Berghuis creëert betrokkenheid bij het proces en draagvlak
voor implementatie. Dit maakt dat al vele opdrachtgevers voor u van deze
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

Bureau Berghuis
•
•
•
•
•

is betrokken
is betrouwbaar
is creatief
werkt resultaatgericht
werkt binnen de afgesproken tijd
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Portfolio
Bureau Berghuis heeft werkzaamheden gedaan voor:
•
•
•
•
•

25 gemeenten
4 provincies
20 welzijns- en zorgorganisaties
25 werkgevers- en werknemersorganisaties en werkgelegenheidsprojecten
10 onderzoeks- en adviesbureaus en universiteiten

Een greep uit recente opdrachten:
• Procesbegeleiding multifunctionele accommodatie, gemeente Stadskanaal
• Projectleiding versterking ondernemerschap vrouwen,
gemeente Heerenveen
• Arbeidsmarktonderzoek glastuinbouw, provincie Groningen
• Advies aanpak arbeidsmarkt bij economische crisis, gemeente Zwolle
• Interim adviseur Dienst Beleid, gemeente Emmen
• Interim adviseur Arbeidsmarktbeleid en Recreatie/Toerisme,
gemeente Tynaarlo
• Evaluatie armoedebeleid, provincie Fryslân/ CMO Partoer
• Evaluatie samenwerkingsproject Jeugd en Gezin, gemeente Borger-Odoorn
• Conferentie Jeugdbeleid, gemeente Hoogezand-Sappemeer
• Contractvoorbereiding buitenschoolse opvang en basisscholen,
verschillende gemeenten in Groningen en Drenthe
• Onderzoek en projecten voor herintredende vrouwen in de
callcentersector, Noord-Nederland
• Organisatie samenwerkingsproject onderwijs en bouwsector,
Praktijkopleiding Bouw Friesland
• Voorzitter evaluatiebijeenkomst voor de gemeente Groningen
• Projectleiding Ontwikkeling Toekomstvisie, gemeente De Wolden
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T 050 – 301 10 74
M 06 – 222 78 175
E m.berghuis@bureauberghuis.nl
www.bureauberghuis.nl

Ontwerp en fotografie: buro Klaas Huizenga
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