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Beste lezer
In deze nieuwsbrief







is uw personeelsdienst klaar voor de toekomst? Van personeelsbeheer naar
personeelsbeleid.
onderzoek geïntegreerde dienstverlening gemeenten: hoeveel gemeenten en
OCMW's zijn al effectief geïntegreerd en hoe pakken zij de integratie aan?
de werkdruk op de sociale dienst verhoogt. Met een werkvolumemeting komt u te
weten wat u eraan kunt doen en hoe u dit aanpakt.
opleiding doeltreffende functioneringsgesprekken voor leidinggevenden
interim-management bij lokale besturen
korte voorstelling van ons gloednieuwe learn- & development center in Aalter

Veel leesplezier!
Uw CC Consult-team
PS: wist u al dat u ons ook kunt volgen op LinkedIn? Klik hier!
PS2: heeft u collega's die deze nieuwsbrief kan interesseren? Stuur ze gerust door!

Is uw personeelsdienst klaar voor de toekomst?
Personeelsbeleid en HRM zijn opnieuw hot topic in de
Vlaamse lokale besturen. De samenwerking en de fusie
tussen de gemeente en het OCMW vormen vaak een
momentum om de personeelsdienst een geactualiseerde rol
toe te kennen. Thema’s als duurzame inzetbaarheid,
flexibiliteit op vlak van werktijden en verloning, welzijn op het
werk … worden steeds belangrijker.

CC Consult laat zien hoe u de tendensen van een personeelsbeheer richting een
personeelsbeleid met elkaar kunt verzoenen, en welke impact dit heeft op de manier
waarop uw personeelsdienst is georganiseerd.
Terug naar de basis: wat is de rol van de personeelsdienst? lees verder

Onderzoek geïntegreerde dienstverlening
gemeenten
Als gevolg van het decreet lokaal bestuur streven
gemeenten en OCMW’s sinds januari 2019 naar functioneel
geïntegreerde diensten. Concreet betekent dit dat de
organisaties hun dienstverlening op elkaar afstemmen en
zoveel mogelijk integreren.
Deze oefening gaat gepaard met de opmaak van de strategische meerjarenplanning en
heeft een grote invloed op de structuur van de organisatie. Daarnaast is het voor veel
medewerkers een eerste keer dat zij een dergelijk veranderingstraject meemaken
waardoor weerstand en cultuurverschillen vaak de kop opsteken.
CC Consult begeleidde in de laatste vijf jaar diverse gemeenten en OCMW’s en bundelde
hierover hun ervaring in diverse praktijkseminaries in de lente 2019. Meer dan 100
deelnemers uit lokale besturen namen hieraan deel en beantwoordden in de interactieve
seminaries een korte vragenlijst. We geven u graag een aantal opvallende en verrassende
vaststellingen uit de resultaten van onze bevraging. Klik hier voor het verslag

Werkdruk bij de sociale dienst - werkvolumemeting
De uitdagingen waarmee u als sociale dienst anno 2019 te kampen heeft zijn niet gering.
Betere dienstverlening met dezelfde middelen
Een effectieve personeelsbezetting is daarom noodzakelijk. Hoe weet u of u uw
medewerkers optimaal inzet? Aan de hand van een werkvolumemeting zet CC Consult dit
voor u op een rij. Met praktijkgerichte tools die u ook achteraf nog toelaten om het
werkvolume te bewaken.
Antwoord op uw vragen
Structuur is een belangrijke en noodzakelijke factor binnen de dienstverlening. Wij
beantwoorden vragen als: Hoe is onze organisatie ingedeeld? Zijn de rapporteringslijnen
voor iedereen duidelijk? Zijn de taken logisch verdeeld? Wat is de optimale bezetting?
Constructief en positief resultaat
CC Consult is o.a. gespecialiseerd in werkvolumemetingen en veranderingstrajecten.
Onze constructieve aanpak betrekt uw medewerkers op alle niveaus. Bovendien hebben

onze specialisten concrete ervaring in de openbare sector. Zij leiden uw project in goede
banen en streven samen met u naar een positief en motiverend resultaat.
Meer weten?
Maak vrijblijvend een afspraak. Bel Sofie Poncelet op het nummer 02 363 15 25 of mail
naar sofieponcelet@ccconsult.be.

Functionerings- en evaluatiegesprekken
Praktijkgerichte opleiding voor leidinggevenden in openbare diensten - 28 mei '19
Binnen uw organisatie vinden regelmatig functionerings- en evaluatiegesprekken plaats. Of
misschien spreekt u al van feedbackgesprekken?
Omdat het belangrijk is dat deze gesprekken objectief en gestructureerd verlopen,
organiseren CC Select en vzw Vorm op di 28 mei een praktijkgerichte opleiding voor
leidinggevenden.
Twee belangrijke thema's komen hierin aan bod:
1. het theoretisch kader rond evaluaties
2. communicatie- en gesprekstechnieken voor evaluatie- en functioneringsgesprekken.
Klik hier voor meer info en inschrijving.

Interim-management voor leidinggevenden en specialistenfuncties bij
lokale besturen
Probis Consulting is sinds jaar en dag gekend voor tijdelijke oplossingen als interim-directie
of leidinggevende functies in de zorgsector. Door de samenwerking met CC Consult bieden
we nu ook interim-managers aan voor leidinggevende functies bij lokale overheden:
algemeen managers, procesbegeleiders, facility managers, technische managers,
gespecialiseerde eenmansfuncties, …
Meer informatie? Neem contact op met patrick.laisnez@probis.be.

Learning- & development center Aalter
Probis groep opent een gloednieuw learning- en
developmentcenter in Aalter. Door de sterke groei van het
rekruterings- en selectiebureau CC Select en de
vormingsorganisatie vzw Vorm groeide ook de nood aan
multi-inzetbare ruimtes voor vorming, training,
psychotechnische screenings, assessments en videoconferenties in de regio Oost-Vlaanderen.
Het nieuw L&D center is uniek gelegen op wandelafstand van het station Aalter. De
multifunctionele ruimtes zijn ook beschikbaar voor derden; voor opleidingen, vergaderingen,

examens… Cateringmogelijkheden zijn voorhanden.
Met deze nieuwe locatie optimaliseert Probis groep haar kantorennetwerk (Geel, Brussel en
Aalter). Door de ligging in Aalter, nabij de E40 in een file-arme regio, reduceren we de
verplaatsingstijd voor wie op assessment of vorming komt, en verhogen we het comfort voor
onze eigen medewerkers.

Wees als eerste op de hoogte van activiteiten en nieuws
voor uw sector. Volg CC Consult op LinkedIn.

Nieuwsbrieven van de Probis Groep
Kent u een iemand die ook interesse heeft in de nieuwsbrief van CC Consult?
Stuur hem dan door of klik hier.
Hebt u interesse in de HR-nieuwsbrief van CC select? Klik hier.
Hebt u interesse in de nieuwsbrief van vzw Vorm? Klik hier.
Hebt u interesse in de nieuwsbrief van Probis Consulting? Klik hier.

Uitschrijven

