Wat is het
verbeterpotentieel
van uw organisatie en op
welke gebieden bevindt zich
dit? Kunnen we ook financiële
voordelen realiseren?
Een organisatiedoorlichting
geeft u antwoord.

ORGANISATIEDOORLICHTING
De vraag naar efficiënter en effectiever werken is steeds vaker aan de orde binnen publieke organisaties. Als externe
deskundige kan BDO instaan voor een objectieve analyse en screening van de werking, in functie van de vaststellingen
omtrent potentiële efficiëntie- en effectiviteitswinsten
Organisatieaudits zijn erop gericht om diagnoses en verbetervoorstellen aan te bieden zowel op vlak van organisatie,
personeel, processen, als van effectiviteit en efficiëntiewinst aan de hand van beproefde methodieken en technieken. Een
multidisciplinair team bekijkt zowel de operationele als financiële groeimogelijkheden van uw organisatie.

OMSCHRIJVING

RESULTAAT

BDO kan tijdens een organisatiedoorlichting volgende
activiteiten realiseren:

►►

Een rapport met de resultaten van onze analyses en
verbetervoorstellen;

►►

het uitvoeren van een taak- en tijdanalyse om een
zicht te krijgen op de verdeling van de prestaties over
producten en processen heen;

►►

dit rapport kan worden aangevuld met het antwoord op
specifieke vragen

►►

het uitvoeren van diverse financiële analyses;

►►

het berekenen van de loonkost van elke activiteit, en de
cyclus van activiteiten binnen de organisatie;

►►

het analyseren van de processen op basis van
documentenanalyses, interviews en plaatsbezoeken;

►►

het opmaken van verbetervoorstellen en een
transitieplan om de situatie ‘AS-IS’ om te buigen naar de
situatie ‘TO-BE’.

»» organisatiestructuur en organogram
»» personeelsbehoeftenplan
»» ...

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BDO...
BDO biedt een unieke combinatie van operationele, HR gerelateerde en financiële expertise bij dezelfde partner. We beschikken
bovendien over meer dan 20 jaar ervaring in lokale openbare besturen. Alle aspecten van een organisatiedoorlichting behoren tot
onze “core business”. Hierdoor kunnen we naast onze know-how ook eigen ontwikkelde audittools aanbieden.
Interesse? Neem contact op met Koen Defauw via koen.defauw@bdo.be
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