context
Uw publieke organisatie staat voor een nieuwe uitdaging,
wij voor het aanbieden van antwoorden
Ons maatschappijbeeld wijzigt sterk, waardoor nieuwe verwachtingen, noden en behoeften ontstaan, zowel bij het publiek als bij de overheid. U wenst uw taak als “publieke
manager” volwaardig te vervullen om deze talrijke uitdagingen waarvoor u staat, aan te
gaan.
Om binnen deze complexiteit uw maatschappelijke opdracht te kunnen waarmaken, is
een gestructureerd concept nodig.
TOPOS en KDS Consulting ontwikkelden voor publieke organisaties en lokale besturen: het programma EENVOUD (H)ERKENNEN – begeleiding op maat van uw
organisatie.

missie
Met ons aanbod willen we diensten, organisaties, geconfronteerd met veranderingen,
helpen hun maatschappelijke opdracht waar te maken door het helder maken van hun
complexiteit.

doelgroep
Het programma EENVOUD (H)ERKENNEN is ontwikkeld zowel voor openbare
besturen: gewesten, provincies, gemeentes, OCMW’s, als voor publieke organisaties:
sociale woningbouwmaatschappijen, de onderwijssector, parastatalen, intercommunales, publiek-private samenwerkingsverbanden en diensten en verenigingen met een
maatschappelijk doel.

aanbod
Ons programma kan uw publieke organisatie ondersteunen op 3 niveau’s:
1. Entiteit: Wie ben je?
Wij helpen u de subjectiviteit van uw organisatie of publiek te objectiveren, meetbaar en
bespreekbaar te maken.
2. Strategie: Lijnen uitzetten
Wij begeleiden u in het hertalen van uw beleid in haalbare doelstellingen.
3. Proces: Meten en communiceren
Wij ondersteunen u in het objectief verzamelen van data die u vervolgens toelaten uw
beleid te analyseren en helder te communiceren.
Wij brengen u nieuwe managementtechnieken aan, op maat van uw organisatie gesneden.
Wij helpen u bij de opbouw van een extern draagvlak.
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Het programma EENVOUD (H)ERKENNEN is een concept dat :
uw organisatie holistisch doorlicht
uiterst snel analyseert, een SWOT analyse en actieplan presenteert
doordacht boordtabellen ontwikkelt op maat van uw diensten
de voor u geschikte opleiding aanbiedt.

KDS
KDS Consulting levert diensten op maat van uw organisatie.
Wij doen dit door te begeleiden in strategische keuzes en bedrijfsvoering,
vertrekkend vanuit Uw identiteit, specifieke verwachtingen en doelstellingen.
Wij staan garant voor een professioneel netwerk met een
breed spectrum aan competenties, aansluitend op uw noden.
Wij bezitten decennia ervaring in beheerssystemen, die we in 2003 bundelden
onder de huidige vorm. Om onze ervaring en ons spectrum te optimaliseren,
omringen wij ons met partners die ons, dankzij hun toegevoegde waarde, toelaten om in tal van domeinen waaronder onderwijs, openbare besturen, zorg,
voeding, metaal, meubelindustrie, bouw, informatica... actief te zijn.
Wij bieden maatwerk via een betaalbare dienstverlening en
verstaanbare, efficiënte communicatie.
Wij garanderen onze diensten aan uiterst competitieve prijzen.
Kennis wordt maar toegankelijk als er helder gecommuniceerd wordt.
Dit vinden wij uiterst belangrijk.
Hiervoor hebben we gekozen om naast Crealogos, gespecialiseerd in interculturele communicatie, een structureel samenwerkingsverband aan te gaan
met TOPOS, communicatiespecialist binnen openbare besturen.

TOPOS
TOPOS

begeleidt communicatieprocessen voor openbare besturen. Communicatie betreft zowel het intern functioneren als de relatie met andere
besturen en de bevolking.

KDS Consulting

kan bogen op een jarenlange ervaring in managementbegeleiding in zowel de onderwijs- en de gezondheidssector, openbare diensten en de privé-sector.
Met dit samenwerkingsverband willen we de wederzijdse competenties optimaal samenbrengen ten behoeve van u.

credo
TOPOS en KDS Consulting geloven in de vereenvoudiging, verzakelijking
van openbare besturen, rekening houdend met de complexiteit waarbinnen zij
moeten handelen.
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