PUBLIC SECTOR

WERKLASTMETING
Hoe efficiënt bent u georganiseerd? Leggen we de juiste focus in onze organisatie?

Om uw doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk om stil te staan bij de manier waarop uw producten en
dienstverleningen georganiseerd worden: is dit allemaal efficiënt? Onze analyse geeft u op een aantrekkelijke en
visuele manier inzicht in de huidige situatie, en dit met minimale effort van uw organisatie.

OP BASIS VAN EEN ONLINE BEVRAGING VISUALISEREN WE:
■

■
■
■

De tijdsbesteding voor elke taak en groep van taken in
uw organisatie
De kostprijs qua loonkost die hiermee gepaard gaat
De frequentie waarmee taken uitgevoerd worden
De mate waarin de functies uitvoerende, beleidsmatige
en leidinggevende taken gecombineerd worden

■

Knelpunten bij het uitvoeren van de taken
- de beleving van werkdruk
- de mate waarin er kennisconcentratie aanwezig is
- de beschikbaarheid van tools en guidelines
- etc

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ONZE EXPERTEN
Waarom we overtuigd zijn van dit product?
■

■

■

■

■

Eerste inzicht: de werklastmeting geeft een eerste antwoord op de vraag omtrent hoe en waar kan ik mijn
organisatie efficiënter maken
Korte doorlooptermijn: u verwerft op een snelle manier inzicht in de taak- en tijdsbesteding van uw medewerkers
en organisatie
Solide basis: de werklastmeting kwam tot stand aan de hand van praktijkervaringen die gebundeld werden in een
wetenschappelijk onderbouwde tool
Veelzijdige toepassing: de analyses kunnen zowel toegespitst worden op dienstniveau als op organisatieniveau
Scherpe prijs: door onze jarenlange ontwikkelingen en investeringen op deze tool kunnen we u deze aanbieden
tegen een zeer concurrentiële prijs

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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