CC CONSULT
BEGELEIDT
UW ORGANISATIE

STRATEGIE
Zoekt u ondersteuning bij het strategisch
management van uw organisatie?
CC Consult begeleidt uw omgevingsanalyse en
uw missie, visie en waardentraject van A tot Z.
Wij helpen u bij de opmaak van uw meerjarenplan
en bij de opvolging ervan.

ORGANISATIEONTWIKKELING
Uw organisatie is continu in beweging om uw
dienstverlening te verbeteren. CC Consult
beweegt met u mee, in kleine en grote
veranderingen. Samen met u werken we een
goed organisatiebeheersysteem uit. CC Consult
is uw partner om een of meerdere diensten
onder de loep nemen met een audit of
werkvolumemeting.

MENSONTWIKKELING
Het HR-beleid van uw organisatie vormgeven.
De specialisten van CC Consult staan voor u
klaar. Wij maken uw functiebeschrijvingen op met
aandacht voor competentie- en talentmanagement. Wij begeleiden u met de uitwerking en de
implementatie van een doeltreffend feedback- en
evaluatiebeleid. We zijn thuis in elke fase van de
ontwikkelcyclus.

FUSIE EN
SAMENWERKINGSTRAJECTEN
Wilt u fuseren of nauwer samenwerken met een
andere organisatie? CC Consult is uw gids.
Stapsgewijs brengen we u bij uw einddoel,

ORGANISATIEEN HRM-SPECIALISTEN

met de nodige aandacht voor project- en
veranderingsmanagement.

CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten,
die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)
publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door
en door kennen, en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen
en advies kunnen aanreiken.

WAAROM CC CONSULT
CC Consult is gespecialiseerd in de begeleiding van organisaties en
heeft een rijke ervaring opgebouwd bij lokale besturen, sociale
huisvestingsmaatschappijen, politie- en hulpverleningszones,
provinciale besturen en diverse andere sociale organisaties.
Een projectmatige aanpak met een sterke betrokkenheid van alle
medewerkers, open communicatie en respect staat hierbij altijd
centraal. Ons team bestaat uit ervaren specialisten met kennis
van zaken, zowel in de breedte als in de diepte.

BENIEUWD WAT CC CONSULT VOOR U KAN BETEKENEN?
Neem contact op met ons op het nummer 02 363 15 25
of mail naar info@probisgroup.be. We helpen u graag verder.
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