
Inzicht in uw economische footprint

Speciaal voor grotere organisaties die inzicht willen hebben in deze economische footprint heeft Panteia EIGI ontwikkeld. 

U bent er van overtuigd dat uw organisatie een positieve bijdrage levert aan uw omgeving en daar heeft u ongetwijfeld 
gelijk in. Maar kunt u deze economische impact ook objectief kwantificeren? Panteia signaleert dat organisaties hier 
steeds vaker behoefte aan hebben. 

Panteia kan u helpen met EIGI (Economische Impact Grote Instellingen)

De economische footprint wordt uitgedrukt in (bruto) 
toegevoegde waarde en bijdrage aan de werkgelegenheid

Bijvoorbeeld ten behoeve van marketing en (arbeidsmarkt)communicatie,
bij het zoeken van de samenwerking of bij het verkrijgen van subsidies en investeringen of
als u zich richting uw omgeving moet verantwoorden voor overlast of kosten die uw organisatie veroorzaakt.
Het helpt in zo’n geval om ook de positieve bijdrage die uw organisatie levert, onder de aandacht te kunnen brengen.

Er wordt onder andere gekeken naar directe 
bestedingseffecten, zoals consumptie door medewerkers 
en investeringen in vaste activa (eigen gebouwen). 
Deze leiden tot creatie van toegevoegde waarde 
en arbeidsplaatsen.

Er worden ook allerlei indirecte effecten becijferd.

Het door Panteia ontwikkelde model is in zekere
mate generiek, maar wordt ook nadrukkelijk
toegesneden op uw situatie, wensen definitie van
impactgebied en beschikbare bronnen.



Meer weten?

Neem contact op met Wouter Jacobs.

w.jacobs@panteia.nl

T. 079 322 26 27 
M. 06 29 505 602

www.panteia.nl

Panteia is bij uitstek geschikt om deze Economische 
Impactstudie voor u uit te voeren, omdat:

Over Panteia

Daarom, Panteia

Praktische informatie

Panteia komt graag met u in contact om uw specifieke
wensen en behoeften in kaart te brengen.

We brengen graag, geheel vrijblijvend, een op uw wensen
toegespitste offerte uit.

Een eventueel projectproces zal vier fases kennen (overleg,
dataverzameling, analyse en rapportage) en een doorlooptijd
van ongeveer zes weken.

De kosten zijn afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen

en bedragen ongeveer €15.000 tot €20.000.  

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor

economisch en sociaal beleidsonderzoek,

transportonderzoek en marktonderzoek. Wij helpen 

organisaties betere besluiten te nemen door 

praktijkgericht onderzoek en data gedreven inzichten.

Panteia is lid van de brancheorganisaties MOA en 

VBO, houdt zich aan de Gedragscode voor Onderzoek 

en Statistiek en is ISO 9001, ISO 20252 en ISO 27001 

gecertificeerd.

Panteia verzamelt alle relevante informatie uit uw 
eigen bronnen en uit externe bronnen en structureert
en aggregeert deze tot de gewenste overall kengetallen.

Als eindproduct ontvangt u een complete rapportage en 
onderzoeksverantwoording, waarin op heldere en 
transparante wijze bronnen, data, berekeningen en 
resultaten zijn weergegeven. 

Daarnaast ontvangt u een gemakkelijk te delen 
infographic van 1 à 2 A4, waarop de belangrijkste 
resultaten en de totstandkoming daarvan op 
overzichtelijke manier grafisch zijn weergegeven. 

Panteia is erkend deskundig, objectief en onafhankelijk.
Impactstudies van Panteia zijn daardoor zeer
betrouwbaar en gezaghebbend.

Panteia beschikt over een uniek eigen economisch 
sectormodel, PRISMA. Dit model is uitermate
geschikt om de effecten op bruto toegevoegde 
waarde te berekenen. Ten behoeve van EIGI is er
een op grote instellingen toegespitst
input-outputmodel ontwikkeld.

Panteia heeft in het recente verleden succesvol
impactstudies uitgevoerd voor meerdere Nederlandse
instellingen voor hoger onderwijs. Hierbij is gekeken
naar regionale, landelijke en ook naar 
grensoverschrijdende impact.


