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Uiterlijk op 30 juni is het weer zover: dan moet het lokaal bestuur aan de
politieke organen rapporteren over organisatiebeheersing. Naar aanleiding van de
recente nieuwsbrieven van o.a. Audit Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands
Bestuur hernemen we alvast onze tips en tricks uit de vorige nieuwsbrief voor
een effectief organisatiebeheersingssysteem in uw lokaal bestuur.
Recent publiceerden Audit Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur,
Audio en de VVSG een adviesnota met enkele handvaten en een sjabloon voor de
rapportering over organisatiebeheersing (klik hier voor de nota). Wist u dat CC
Consult uw lokaal bestuur kan ondersteunen bij de opmaak van het jaarrapport
organisatiebeheersing, volledig conform deze richtlijnen? Neem hiervoor gerust
contact op via info@ccconsult.be.

LAAT UW ORGANISATIE GROEIEN MET 7 CONCRETE TIPS
De jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing kan voor veel medewerkers
van steden en gemeenten aanvoelen als een verplichting. Maar het
organisatiebeheersingssysteem kan ook aangegrepen worden als hét instrument
bij uitstek om de organisatie permanent te doen groeien.
Het organisatiebeheersingssysteem (OBS) laten leven in de organisatie,
en medewerkers hierbij op een actieve manier betrekken, blijft vaak een
hele uitdaging. We geven u graag onze zeven praktische tips.
Ga er slim mee aan de slag voor beheersing van uw eigen organisatie.
Heeft u hulp nodig?
Vanuit onze ervaring als adviseur bij gemeenten en overheden, en natuurlijk ook
in onze eigen organisatie, is CC Consult goed geplaatst op u te ondersteunen.

>>>klik hier voor zeven praktische tips voor een effectief
organisatiebeheersingssysteem
ONS PROMO-AANBOD: CC CONSULT MAAKT UW RAPPORT
https://www.flexmail.eu/m-f589dcfc4a24b3f7815ae640059efa02384c363f4ed6d8b2

1/2

4-12-2020

2020-03-22 Nieuwsbrief CC Consult: organisatiebeheersing bij gemeenten

'ORGANISATIEBEHEERSING' VOOR U OP
In deze hectische tijden is een jaarrapport organisatiebeheersing vaak één van de
laagste prioriteiten op de lijst. Maar de deadline van 30 juni 2020 komt wel
dichterbij. Onze ervaren adviseurs nemen deze decretale taak graag van u
over. In deze periode waarin we fysiek verder van elkaar verwijderd zijn, kunnen
we digitaal overleggen over de inhoud van uw jaarrapport. Zoek dus niet
langer naar een partner die een aantrekkelijk en leesbaar jaarrapport voor u kan
schrijven. U heeft ons al gevonden.
U kan intekenen voor dit promo-aanbod voor 30 april 2020 tegen de prijs
van 1.950,00 (excl. 21 BTW).

>>>Lees meer over ons promo-aanbod
PROBIS GROUP LEADING BY EXAMPLE
OOK WIJ DOEN AAN ORGANISATIEBEHEERSING
Een blik achter de schermen van onze eigen organisatiebeheersing
CC Consult fuseerde in 2018 met CC Select, Vorm, Probis Consult en Probis
Management tot Probis Group. Na jarenlang diverse trajecten begeleiden in
besturen, hebben we zelf aan den lijve ondervonden wat het betekent voor een
organisatie om medewerkers, culturen, methodieken … samen te brengen in één
organisatie. Voor de Probis Group hét uitgelezen moment om de daad bij het
woord te voegen en te starten met een geïntegreerde kwaliteitszorg.

>>>Lees hier ons verhaal en een getuigenis van een collega
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