Rekenwerk bij De Argumentenfabriek
Rekenwerk is de kwantitatieve tak van De Argumentenfabriek

Rekenwerk

Rekenwerk onderbouwt onze missie – helder denken voor een betere toekomst – met stevig rekenwerk.
Rekenwerk bestaat uit doorgewinterde onderzoekers met een kwantitatieve achtergrond
Rekenwerk staat onder leiding van prof. dr. Daniël van Vuuren.

Rekenwerk werkt voor bedrijven, overheden en belangenorganisaties
Rekenwerk werkt voor alle organisaties met kwantitatieve vragen.
Rekenwerk werkt voor klanten in alle sectoren.
Rekenwerk helpt organisaties met complexe vraagstukken, zoals:

Klanten

Wat
is Rekenwerk,
welke diensten bieden
wij onze klanten
en hoe doen
we dat?

Grip krijgen op een ingewikkeld (kwantitatief) probleem.
Besluiten nemen en keuzes maken op basis van data.
Inzicht willen in de resultaten van eerdere keuzes.
Cijfermatige verantwoording afleggen.
Keuzes met cijfers onderbouwen om anderen te overtuigen.
Ontdekken welke inzichten verzamelde data kunnen bieden.
Rekenwerk kan een antwoord geven op uiteenlopende klantvragen, zoals:
“Heeft mijn strategie gewerkt en welke effecten kan ik in de toekomst verwachten?”
“Ik heb een aantal doelen, welke geef ik prioriteit? Hoe laat ik zien dat doelen worden gehaald?”
“Hoe kan ik mijn keuzes uitleggen aan de buitenwereld om draagvlak te vergroten?”
“Ik moet een belangrijk besluit nemen, wat is een verstandige keuze?”

Rekenwerk voert veel soorten kwantitatieve analyses uit

Diensten

Rekenwerk brengt de effecten van toekomstig beleid in kaart.
Rekenwerk brengt de gebleken effecten van gevoerd beleid in kaart.
Rekenwerk maakt (maatschappelijke) kosten-batenanalyses.
Rekenwerk voorspelt en stelt scenario’s op.
Rekenwerk ontwikkelt rekenmodellen om voorspellingen te doen.
Rekenwerk beschrijft cijfermateriaal op een heldere wijze.

Rekenwerk hanteert de hoogste standaarden voor betrouwbare resultaten
Rekenwerk gebruikt wetenschappelijke onderzoeksmethoden.
Rekenwerk biedt maatwerk per vraagstuk.
Rekenwerk heeft toegang tot CBS microdata.

Werkwijze

Rekenwerk werkt nauw samen met de opdrachtgever
Rekenwerk voert onderzoek uit conform afspraak, op tijd en binnen budget.
Rekenwerk presenteert resultaten in klare taal en met heldere, fraaie visualisaties
Rekenwerk presenteert resultaten bijvoorbeeld in heldere grafieken of een informatiekaart.
Rekenwerk schrijft klare taal in de toelichting op het uitgevoerde rekenwerk.

Contact
Wil je meer weten of een afspraak maken? Mail ons op daniel@argumentenfabriek.nl
argumentenfabriek.nl/rekenwerk
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