Hebt u nood aan
een vaste partner op
diverse domeinen van uw
organisatie?

ORGANISATIECONSULENT LOKALE BESTUREN
Lokale besturen worden op vlak van de interne werking en organisatie geconfronteerd met diverse uitdagingen (juridisch,
personeel, financieel, ...). Tijdens de dagelijkse operationele werking is het bovendien niet evident om hier steeds de tijd voor vrij
te maken. BDO is uw partner om uw organisatie te ondersteunen door het inzetten van onze multidisciplinaire expertise.

OMSCHRIJVING
Organisatiebeheersing, interne controle, plannen, monitoren
en rapporteren, vraagstukken rond samenwerking en
integratie, voeren van een doordacht en uitdagend HRM
beleid, efficiëntievraagstukken, etc. Het is maar een greep
uit enkele uitdagingen voor de lokale besturen. Tijd vrij
maken binnen de dagelijkse operationele werking om
deze uitdagingen aan te pakken is niet steeds mogelijk,
medewerkers aanwerven met de benodigde specifieke
expertise ook niet.
Wij zijn ons ten volle bewust van de situatie binnen de lokale
besturen en stellen u graag onze oplossing voor: de periodieke
aanwezigheid van een organisatieconsulent in uw organisatie.

RESULTAAT
Een organisatieconsulent in uw bestuur zorgt ervoor dat
u beroep kan doen op één partner met een uitgebreide
ervaring in de publieke sector die actief meedenkt met het
management van uw organisatie.
We zetten graag onze expertise in voor het mee realiseren
van deze uitdagingen door het verzekeren van een
frequente aanwezigheid van BDO op het MAT waar we
mee helpen denken over de verschillende uitdagingen
en onze praktijkervaringen meegeven. Op basis van uw
noden en behoeften kan ook opgetreden worden als coach,
trajectgebeleider of expert.

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BDO...
BDO biedt een unieke combinatie van operationele, HR en financiële expertise bij dezelfde partner. We beschikken bovendien over
meer dan 20 jaar ervaring in lokale openbare besturen. Het omgaan met uitdagingen in de publieke sector is onze core business
waardoor we naast onze know-how ook heel wat eigen ontwikkelde tools kunnen aanbieden.

Interesse? Neem contact op met Frank De Smet via frank.desmet@bdo.be of met
Koen Defauw via koen.defauw@bdo.be
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