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Slimme IT. Sterke dienstverlening.

E-START
ondersteuning op maat
van lokale besturen

HEBT U HET JUISTE SCENARIO VOOR DE
SAMENWERKING GEMEENTE-OCMW?

GO-RADAR

PRAKTISCH

De GO-radar methodiek van Cipal dv helpt besturen bij de oriëntatie
voor de aanpak van de samenwerking tussen gemeente en OCMW.

Een drie uur durende workshop voor de leden van beide
managementteams en beleidsverantwoordelijken op basis
van de GO-radar methodiek, ontwikkeld door Cipal dv.

De GO-radar workshop bestaat uit een gestructureerd vraaggesprek dat een inzicht geeft in de scenario’s voor samenwerking die
geschikt zijn voor uw bestuur.

Na de workshop ontvangt u een bondig verslag met aanbevelingen over de gewenste samenwerkingsscenario’s.

Succesvolle samenwerking houdt rekening met het politieke en
ambtelijke draagvlak, de samenwerkingshistoriek, de middelen en
de opportuniteiten. De GO-radar slaagt erin om die factoren snel
en efficiënt in kaart te brengen.
Op basis van deze analyse bezorgen we u aanbevelingen over mogelijke samenwerkingsscenario’s.

Kostprijs: 950,- euro (BTW incl. / tijdelijk aanbod tot 30 juni 2016)

GO-RADAR

ENKELE VRAGEN DIE ONDERZOCHT WORDEN

Moet u wel samenwerken of bent u er nog niet klaar voor? Wat kan
uw bestuur aan? Moet u focussen op enkele pragmatische quickwins of bent u klaar voor een volledige integratie? Welke samenwerkingsscenario’s leveren voor uw bestuur de meeste succeskansen
op?

UW ADVISEURS

Onze adviseurs hebben allen ervaring binnen lokale besturen en
met het initiëren, begeleiden en realiseren van organisatieveranderingen. Zij werken binnen de afdeling beleidsondersteuning, een
zelfstandige dienst binnen Cipal dv. Deze heeft geen enkel band met
de technische applicaties die wel of niet bij een bestuur operationeel zijn. Daardoor garanderen wij een neutraal en technisch
onafhankelijk beleidsadvies.
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Wil u meer weten over het e-start programma, neem dan contact met ons op of neem een kijkje op onze website.

Slimme IT. Sterke dienstverlening.

Cipal dv
Bell-Telephonelaan 2D
2440 Geel

tel: 014 576 211
e-start@cipal.be
www.cipal-dienstverlening.be

Terug te sturen naar

Cipal dv
Team beleidsondersteuning
Bell-Telephonelaan 2D
B-2440 GEEL

of in te scannen en te mailen naar

e-start@cipal.be

BESTELBON
Betreft : Cipal Go-Radar aanbod

Het bestuur van ______________________________________________________________________________
heeft kennis genomen van het dienstverleningsaanbod van Cipal dv inzake ‘samenwerking
gemeente – OCMW’ en wenst gebruik te maken van het GO-radar aanbod:
•
•
•

een drie uur durende workshop voor de leden van het managementteam en
beleidsverantwoordelijken op basis van de GO-radar methodiek, ontwikkeld door Cipal dv.
een bondig verslag na de workshop met aanbevelingen over de gewenste
samenwerkingsscenario’s.
kostprijs: 950,- euro (BTW incl.)

Het bestuur van ______________________________________________________________

bestelt hierbij

 Go-radar (kostprijs €950,00, incl BTW)
De bovenvermelde kostprijs is een tijdelijk aanbod en is enkel geldig bij een getekende en
gedateerde bestelling vóór 30 juni 2016.
Datum: ____ / ____ / 2016
de burgemeester/
OCMW-voorzitter(*)

de secretaris,

(handtekening)

(handtekening)

(*) schrappen wat niet past

