Projectbegeleiding
en multidisciplinaire
adviesverlening bij
integratietrajecten tussen
gemeenten/steden en
OCMW’s.

SAMENWERKING EN INTEGRATIE
Tegenwoordig worden heel wat activiteiten op vlak van samenwerking en integratie opgestart. Hierdoor neemt
het belang toe om deze te kaderen in een lange termijnvisie en te ondersteunen met technische expertise (inzake
organisatieontwikkeling, financiën, personeel en juridisch advies) om alles vorm te geven. BDO kan als expert en/of
projectleider besturen begeleiden bij heel verschillende integratietrajecten. Deze omvatten de ontwikkeling van een visie op
integratie tot het begeleiden van de diensten in de transitie naar de geïntegreerde organisatie.

OMSCHRIJVING

RESULTAAT

BDO kan in deze begeleiding instaan voor:

►►

een gedragen visie op integratie;

►►

het ontwikkelen van een gedeelde visie op
samenwerking en integratie;

►►

►►

een analyse van de werking in het licht van de beoogde
integratie;

een voorstel van nieuwe organisatiestructuur en
organogram, personeelsbehoeftenplan en juridisch
afwegingskader;

►►

►►

het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten;

een dienstverleningsmodel in functie van een eigentijdse
dienstverlening;

►►

het financieel en juridisch vertalen van toekomstige
organisatiemodellen;

►►

►►

het inspelen op verschillende organisatieculturen, het
opnemen van veranderingsmanagement en het creëren
van een draagvlak.

een plan van aanpak voor de implementatie van de
nieuwe organisatiestructuur, met eventueel de nodige
faseringen per organisatieonderdeel;

►►

doordachte aanpak van veranderingsmanagement.

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BDO...
Omwille van de complexiteit van samenwerkingstrajecten is een multidisciplinaire benadering vereist. BDO Public Sector biedt de
unieke combinatie van inhoudelijke expertise op strategisch, organisatorisch, financieel, juridisch en HR-vlak bij één en dezelfde
partner. Diverse experten kunnen waar nodig snel en efficiënt worden ingeschakeld. Een vaste contactpersoon opent de toegang
tot een breed team.
Interesse? Neem contact op met Frank De Smet via frank.desmet@bdo.be
of Koen Defauw via koen.defauw@bdo.be
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