FUNCTIEBESCHRIJVINGEN
& ONTWIKKELCYCLUS

Uw menselijk kapitaal vormt de basis van uw organisatie. Hoe legt u de
basis voor een goed en modern personeelsbeleid? Hoe zet u de capaciteiten
en vaardigheden van uw medewerkers optimaal in?
Welke verwachtingen hebben uw medewerkers, en hoe stimuleert u hun
persoonlijke ontwikkeling? Hoe implementeert u dit praktisch zodat uw
medewerkers en leidinggevenden het systeem als een verrijking ervaren?
CC Consult begeleidt u graag.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Duidelijke functiebeschrijvingen, van daaruit vertrekken we. Samen met u
bepalen we het volledige plaatje van gedragscompetenties, technische
competenties en kernresultaten. Om draagvlak te creëren raden we aan om
uw medewerkers en leidinggevenden te betrekken in deze denkoefening.

ONTWIKKELCYCLUS
U draagt de individuele ontwikkeling van uw medewerker hoog in het vaandel.
Samen met u bouwen we een ontwikkelcyclus op maat van uw organisatie uit.
Hierbij hebben we aandacht voor individuele doelstellingen en een praktisch
hanteerbaar evaluatiesysteem. Zo legt u meteen de basis voor een actief
vormingsbeleid.

DIGITALISERING
MET HRM-FORCE
CC Consult ontwikkelde samen met HRM-Force een online tool die is afgestemd op de noden van lokale besturen. In één digitaal platform bundelen we
diverse tools voor uw HR-management: basisfunctiebeschrijvingen,
kernresultatengids, competenties, evaluaties …

WAAROM CC CONSULT
Tal van organisaties deden al een beroep op CC Consult voor de
uitbouw van een modern HR-beleid. 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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