PRODUCTSCAN FUSIE
GEMEENTEN

Instappen in een bovenlokale samenwerking, onze bestaande samenwerkingsverbanden beter benutten of toch nog bijkomende intergemeentelijke
initiatieven uitwerken? Blijven we al onze taken zelf uitvoeren of kijken we
richting uitbesteding? Fuseren met een andere gemeente?
Er komen veel vragen op u af. Heeft u ook last van keuzestress?
Om de maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden en de eigen
bestuurskracht te verhogen, kan u ervoor kiezen om (bepaalde) gemeentelijke
opdrachten niet langer op eigen houtje uit te werken. Maar of u nu kiest voor
een thematische samenwerking of voor een verregaande fusie, als externe
partner begeleidt CC Consult u bij het maken van weloverwogen keuzes.
Het is belangrijk dat u afbakent op welke vlakken een samenwerking wenselijk
is en welke scenario’s voor u als lokaal bestuur mogelijk zijn. Een quickscan
helpt u dit in kaart te brengen.
De quickscan geeft antwoord op uw vragen en biedt u een
gestructureerd stappenplan om succesvol aan de slag te gaan.

DE QUICKSCAN
HELPT U BIJ:
Ú de synthese van de politieke en
ambtelijke wenselijkheid, én van de
haalbaarheid van een fusie of
samenwerking
Ú de inventarisatie en de analyse van
uw bestaande samenwerkingsverbanden, en het nagaan van de nood
aan nieuwe structuren
Ú de identificatie van de samenwerkingsmogelijkheden, en van de mogelijke
partners
Ú de opmaak van een visietekst of
engagementsverklaring met daarin de
gedeelde ambitie en visie op de
samenwerking
Ú de detectie van de opportuniteiten tot
samenwerking voor de verschillende
thema’s, producten en diensten
Ú de uitvoering van een doelmatigheidsanalyse
Ú de uitwerking van scenario’s voor
samenwerking
Ú de formalisering van de samenwerking
Ú de implementatie van de fusie d.m.v.
veranderingsbegeleiding

WAAROM CC CONSULT
Tal van gemeenten deden al een beroep op CC Consult voor de
optimalisering van hun interne werking. Als adviseur en specialist
in de begeleiding van organisaties hebben wij een rijke ervaring
opgebouwd bij lokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen,
politie- en hulpverleningszones, provinciale besturen en 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 via info@ccconsult.be
of 02 363 15 25. We helpen u graag verder.
PROBIS GROUP: BRUSSEL - GEEL - AALTER
www.probisgroup.be - info@ccconsult.be
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