Zit u als lokaal bestuur op een berg data en ziet u
door de bomen het bos niet meer?
Hoe zorgt u voor een samenhangend verhaal tussen uw personeelsbezetting, de uitdagingen van het meerjarenplan, uw dienstenaanbod
én de evoluties in de ruimere omgeving van uw bestuur?

CC Consult biedt u een gebruiksvriendelijk platform om uw organisatie te beheren, te beheersen én te sturen! Speciaal voor de Vlaamse lokale besturen
ontwikkelde CC Consult nu Vergelijk je Gemeente. Deze monitoringstool brengt
al uw financiële, HR- en operationele kerndata in kaart via handige, kant-en-klare
dashboards. Dit op het niveau van de diensten, de afdelingen, en de gehele
organisatie van uw lokaal bestuur.
Dankzij het platform kunt u ook zelf in een handomdraai tabellen en grafieken
samenstellen en exporteren, op maat van uw organisatie. Dit alles maakt dat rapporteren nog nooit zó eenvoudig was!
Over het muurtje kijken
Met een simpele druk op de knop maakt deze
monitoringstool het bovendien mogelijk om
uw personeelsbezetting en andere uiteenlopende beheersdata te vergelijken met
andere, vergelijkbare lokale besturen!
Zo ziet u in één oogopslag hoe uw gemeente
zich verhoudt tot andere gemeenten.

Met welke vragen kunt u
op Vergelijk Je Gemeente terecht?

Na een carrière van bijna 40
jaar op de financiële dienst
van de gemeente Zonnedorp
verlaat boekhouder Dirk
eind dit jaar het gemeentehuis. Algemeen directeur
Karen vraagt zich af op welke
manier Dirk op de financiële
dienst het best vervangen
kan worden.

Als gedreven beleidsmedewerker volgt Tine van nabij op hoe het lokaal bestuur
zich voortdurend ontwikkelt.
Voor organisatiebeheersing
vraagt ze graag wat data op
bij de collega’s om de werking van de organisatie in
kaart te brengen. Maar hoe
doet ze dat het best?

Hoofdmaatschappelijk
werker Dries voelt dat de
werkdruk op de sociale
dienst erg hoog is, maar kan
dit niet objectief motiveren.
Om zijn vraag naar extra
personeel meer kracht bij te
zetten, wil hij de bezetting en
het aantal afgehandelde dossiers vergelijken met vergelijkbare besturen.

Vanuit haar rol als algemeen
directeur van lokaal bestuur
Zonnedorp denkt Karen vaak
na over de mogelijke kansen
die een fusie met buurgemeente Maanzele zou
bieden. Het komt er daarbij
op aan kansen en uitdagingen zo goed mogelijk in te
schatten.

Ontdek op de volgende pagina hoe Zonnedorp met Vergelijk Je Gemeente aan de slag ging ...

Op één centrale plaats vindt en vergelijkt u alle
relevante beheers- en managementinformatie

				Inzicht in uw personeelsbezetting
				HR-gegevens zoals ziekteverzuim, functieweging, span of control,
						anciënniteit, ...
				Financiële cijfers zoals inkomsten, uitgaven, fiscale gegevens, schuldenlast, ...
				Operationele en verklarende indicatoren aangepast per dienst
				Een visueel overzicht van nuttige cijfers die vandaag verspreid zitten in de
						vele online databanken
				Met handige filters vergelijkt u bovenstaande gegevens met andere besturen
				Een uiterst gebruiksvriendelijke tool voor beleidsvraagstukken én het meten
						van uw bestuurskracht
				Een onmisbare tool voor uw organisatiebeheersingssyteem en
						omgevingsanalyse
				I.s.m. ABF Research (NL), ontwikkelaar van provincies.incijfers.be en
						waarstaatjegemeente.nl

Ga zelf aan de slag met Vergelijk Je Gemeente

Vergelijk Je Gemeente is er voor alle lokale besturen, van klein tot groot.
Afhankelijk van de grootte van uw stad of gemeente, en het pakket dat u zélf op maat
samenstelt (software, opleidingen, automatische rapportering, advies op maat, ...),
kunt u vanaf € 2.800/jaar (excl. BTW) al toegang krijgen tot Vergelijk Je Gemeente.

Heeft u interesse, of wenst u een demo?

Eén van onze adviseurs bekijkt graag samen met u hoe Vergelijk Je Gemeente
het best past bij uw organisatie.
Neem contact op via sofieponcelet@ccconsult.be of chrisdebock@ccconsult.be,
of 02 363 15 25.

Zó ging Zonnedorp met Vergelijk Je Gemeente
aan de slag

Via Vergelijk Je Gemeente
gaat de personeelsdienst
na wat de gemiddelde bezetting en verdeling van
niveaus is in vergelijkbare
gemeenten. Met deze informatie kan het college
overtuigd worden om Dirk
te vervangen door een extra
boekhouder. Deze beslissing ligt in lijn met de gemiddelde bezetting en evolutie
van de financiële diensten.

Via Vergelijk Je Gemeente
krijgt Tine snel zicht op de
werking van alle diensten.
Met één klik op de knop
maakt ze de grafieken voor
de rapportering aan gemeente- en OCMW-raad.
Op basis van de vergelijking
met andere lokale besturen
detecteert zij ook eenvoudig
de aandachtspunten van de
diensten i.k.v. organisatiebeheersing.

Op Vergelijk Je Gemeente
ziet Dries een stijgende evolutie wat dossiers betreft,
maar een dalende bezetting
op de dienst. In vergelijking met andere lokale besturen is het aantal dossiers
per maatschappelijk werker
zéér hoog. Op basis van
deze informatie wordt beslist
om een extra maatschappelijk werker aan te werven.

Vergelijk Je Gemeente

Karen besluit om samen
met Jo, algemeen directeur
van Maanzele, na te gaan
welke bestuurskracht hun
gemeenten hebben. Zo willen zij nagaan of een fusie
nuttig én wenselijk is. Via
Vergelijk Je Gemeente
vergelijkt zij eenvoudig
haar eigen organisatie met
vergelijkbare besturen en
ziet zij waar de kansen en
risico’s liggen.

