ORGANISATIEBEHEERSING

Een organisatie wordt continu uitgedaagd om haar werking te optimaliseren.
Een goed organisatiebeheersysteem geeft u inzicht in uw sterktes en
verbeterpunten. Dankzij dit inzicht kan u concrete stappen zetten in de
professionalisering van uw werking.
Als basis voor een goede organisatiebeheersing ontwierp CC Consult het
acht-bouwstenenmodel. Dit model deelt alle aspecten van een organisatie
logisch in. Het fundament van uw organisatie is de strategie. Uw organisatie
zelf berust op vier pijlers die ervoor zorgen dat uw organisatie werkt: mensen,
middelen, systemen en structuur. Er heerst een bepaalde cultuur.
Leidinggevenden bewaken de koers en dragen het geheel. Uw volledige
organisatie staat in het teken van uw klanten.
Ons acht-bouwstenenmodel wordt ondertussen door vele organisaties
gebruikt, en heeft zijn praktische bruikbaarheid ruimschoots bewezen.
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Organisatiebeheersing
in praktijk
Organisatiebeheersing is een langetermijndoelstelling.
Na de uitwerking van de basis moet u bepaalde acties
opvolgen, voortdurend of op bepaalde tijdstippen:
Ú een periodieke zelfevaluatie op basis van de
acht bouwstenen die de sterktes en de
verbeterpunten van uw organisatie bloot leggen.
Ú een concreet implementatieplan met verbeterprojecten
Ú jaarlijkse rapportering. Dit jaarrapport licht de
gerealiseerde verbeteringen en geplande projecten toe.

WAAROM CC CONSULT
Tal van lokale besturen deden al een beroep op CC Consult voor de
opzet van hun organisatiebeheersysteem. 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.
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