STRATEGISCHE
PERSONEELSPLANNING

Uw medewerkers zijn de motor van uw organisatie. Inzicht in
uw personeelsbehoeften is daarom noodzakelijk om uw
beleidsdoelstellingen te halen en om een goede dienstverlening
te garanderen.
De integratie van gemeente en OCMW, de start van de nieuwe
legislatuur, de opmaak van de strategische meerjarenplanning …
Het heeft allemaal invloed op uw organisatie en op uw
personeelsplanning.

Stelt u zich soms, om welke reden dan ook, volgende vragen?
Ú Hoeveel medewerkers heeft onze organisatie nodig om haar
huidige taken en toekomstige uitdagingen aan te kunnen?
-

Wat is de optimale organisatiestructuur om onze doelstellingen
te realiseren?

-

Hoe veranker ik de kennis in onze organisatie bij uitdiensttreding
of pensionering van een ervaren personeelslid?

-

Wat is een correcte functieweging voor onze medewerkers?

CC Consult begeleidt u bij het beantwoorden van bovenstaande vragen,
en bij het opstellen van een strategisch personeelsbehoefteplan.
We helpen u graag met volgende pragmatische opdrachten:
Ú de uitvoering van een benchmarking: CC Consult toetst uw personeelsbezetting
aan die van ruim 100 andere lokale besturen
-

de opmaak van een personeelsplanning: we schatten hoeveel voltijds equivalenten
uw nodig heeft om de huidige taken en toekomstige uitdagingen aan te kunnen.
We houden hierbij rekening met de organisatorische en financiële implicaties van het
(voorspelbare) personeelsverloop.

-

het ontwerp van een organisatiestructuur: we maken een organogram op dat maximaal
gericht is op het bereiken van de doelstellingen.

WAAROM CC CONSULT
Tal van organisaties deden al een beroep op CC Consult voor hun
strategische personeelsplanning. 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

MEEDENKEN | MEEDOEN | MEEGROEIEN

