
De Corona pandemie heeft wereldwijd grote maatschappelijke gevolgen. De gezondheidszorg kraakt en de
economie hapert, het voortbestaan van vele bedrijven en instellingen staat op de tocht, de gezondheid van
vele kwetsbare inwoners is in gevaar.

Hoe krijgen we grip op deze nieuwe situatie? Hoe kunnen we de schade beperken? Welke maatregelen
moeten genomen worden en op welke schaal? De crisis vraagt om accuraat inzicht in de problematiek en
verwachte impact, snel handelen en een gezamenlijke aanpak met bewoners, ondernemers, instellingen en
professionals uit de wijken.
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De COVID-19 crisis vraagt om een gezamenlijke aanpak op maat

INTEGRAAL STUREN OP 
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Cigarbox helpt lokale overheden en partners bij
het gezamenlijk grip krijgen op de
maatschappelijke impact van de Corona crisis
door:

• Inzicht te bieden in de interventies en
impact van de activiteiten van alle
betrokken partners in de buurten en wijken.

• Inzicht te bieden in de sociale, economische
of gezondheidsstatus in wijken en buurten.

• Een platform te bieden waar de gemeente
en haar partners gezamenlijk de crisis
kunnen aanpakken.

Over Cigarbox
Cigarbox steunt organisaties, fondsen en bedrijven bij het grip krijgen op de maatschappelijke impact van 
hun activiteiten. Het online impact dashboard geeft inzicht in de maatschappelijke impact en onderliggende 
impact drivers waardoor organisaties in staat zijn jaar na jaar hun impact te vergroten. Dit stelt organisaties 
in staat hun maatschappelijke ambities te realiseren en in resultaten om te zetten

GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING
,

NO 
POVERTY

QUALITY 
EDUCATION

DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH



INZICHT IN DE 
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT VAN 

DE CORONA CRISIS

• Analyse van de maatschappelijke impact van de 
crisis op de stad, de wijken en verschillende 
buurten, op basis waarvan heldere prioriteiten 
gesteld kunnen worden om de crisis te 
bestrijden.

• Monitoring: organisatie flitspanel in de wijken 
om noodzakelijke extra informatie, die niet uit 
bestaande data bronnen komen, te verkrijgen. 

• Advies over implementatie dashboard, het 
interpreteren van data en sturen op 
maatschappelijke impact. 

Cigarbox heeft ruimte ervaring met het grip
krijgen op de maatschappelijke impact van
interventies bij grote maatschappelijke
opgaven. Cigarbox steunt gemeenten met:

Cigarbox biedt inzicht en grip op impact
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Cigarbox biedt een op maat impact dashboard
voor gemeenten en haar partners, op basis van
lokale problematiek, doelstellingen en beschikbare
databronnen, met daarin:

• De stand van zaken van de belangrijkste impact 
indicatoren waarop gestuurd wordt, 
aansluitend op lokale data bronnen,

• De verwachte en gerealiseerde 
maatschappelijke impact van de interventies in 
de wijken van de betrokken partners,

• Inzicht in het bereik, de waardering en de 
kritische succesfactoren van interventies

• Integraal overzicht van de impact van alle 
interventies van de partners, per buurt, stad, 
wijk of doelgroep,

• Analyse en rapportage mogelijkheden ter 
verantwoording, draagvlak of besluitvorming 
over interventies.

Uw op maat dashboard kan binnen twee weken 
live staan.

Contact
Bent uw benieuwd naar wat onze COVID 19 Impact 
analyses en COVID 19 Impact Dashboards kunnen 
betekenen voor uw gemeente?

Neem dan contact op met:

Pieter Brouwer

Directeur Cigarbox

pieter@cigarbox.nl

+31 6 53722986

Rens van Overdam

Business Manager Public

rens@cigarbox.nl

+31 6 21198517
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