VERANDERINGSBELEID

Als lokaal bestuur bent u continu in ontwikkeling.
U wordt steeds vaker aangespoord om anders te denken en te werken.
Verandering maakt ondertussen deel uit van uw dagelijkse realiteit.
CC Consult is ervan overtuigd dat verandering alleen succesvol is,
als mens en organisatie samen veranderen.
Om een verandering in goede banen te leiden en om gerichte keuzes
te maken, doen lokale besturen dikwijls een beroep op een externe partner.
De adviseurs van CC Consult nemen graag een of meerdere rollen in
uw organisatie op.

Ú Als organisatieadviseur gaan we samen met u op zoek
naar antwoorden op uw veranderingsvragen.
Pragmatisch en op maat van uw bestuur reiken we u
handvaten aan voor de toekomst.
Ú Als projectmanager treden we op als timekeeper,
trekker en bewaker van uw interne projecten.
We zorgen voor een gedegen stroomlijning met een
efficiënt en tijdig resultaat.
Ú Als veranderingsmanager maken we uw organisatie
slagvaardig. We dragen kennis over zodat u
veranderingsprojecten autonoom kan realiseren.
Ú Als interimmanager begeleiden we uw organisatie
voor een welbepaalde periode en voeren we tijdelijk
managementtaken uit (aansturing medewerkers,
projectopvolging, coaching enz.).

In al deze rollen hebben wij oog voor
de hindernissen die gepaard gaan met
verandering en zorgen we voor:
Ú de duiding van het “waarom” van de verandering en
transparante communicatie
Ú de creatie van betrokkenheid en draagvlak door middel
van werkgroepen, participatie, (online-) bevragingen,
individuele gesprekken enz.
Ú de wegwerking van weerstand – de doorbreking van
gewoontes – de eliminatie van groepsdruk tegen verandering
Ú het efficiënt en effectief bereiken van
de gewenste veranderingeng

WAAROM CC CONSULT
Tal van organisaties deden al een beroep op CC Consult voor
begeleiding in veranderingstrajecten. 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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