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Een interne oefening rond ‘organisatiebeheersing’ is een gedegen voorbereiding op de externe audit
‘Audit Vlaanderen’. Sinds 2014 is de auditinstantie ‘Audit Vlaanderen’ gestart met audits bij lokale
besturen. Audit Vlaanderen voert audits uit die de interne organisatie van het lokaal bestuur
evalueren. Naast organisatieaudits, werden onder meer thematische audits inzake aankoop- en
contractbeheer en gemeentelijke belastingen en retributies uitgevoerd. In dit najaar worden de
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe thema-audit inzake ‘instroom bij lokale besturen’.
De risico’s en evaluatiepunten in dit thema zijn ondermeer: de objectiviteit in de selectieprocedure,
een gedegen onthaaltraject voor nieuwe medewerkers, een organogram dat gebaseerd is op
behoeften binnen een gewijzigde dienstverlening, … . Beheersmaatregelen die aan deze risico’s
tegemoetkomen kunnen zijn: de beschrijving van het verloop van de selectieprocedure, uitwerking
van een onthaalbrochure, de evaluatie van het organogram en personeelsformatie, … .

De uitbouw van de organisatiebeheersing kan een aanzet zijn tot het (her)formuleren van interne
beleidsdoelstellingen en acties voor de nieuwe beleidscyclus 2020-2025. Het beheersen van de
organisatie heeft alles te maken met een efficiënte organisatie die streeft naar het bereiken
van de doelstellingen. Deze doelstellingen vervullen een prominente rol in de BBC-cyclus, en
kunnen zowel extern als intern van aard zijn. Door de bepaling van duidelijke beheersmaatregelen
kunnen interne verbeteringstrajecten (als onderdeel in de BBC-cyclus) opgevolgd worden via concrete
actieplannen of acties.

Organisatiebeheersing is een opstap naar de integratie gemeente-OCMW. Het integratieproces gaat
van afstemmen van werking en procedures, tot intermenselijke, technische en bestuurlijke aspecten.

Zowel gemeente als OCMW kunnen hierdoor inzetten op het samenbrengen van expertise en kunnen
zo hun bestuurskracht en kwaliteit verder verhogen in een geïntegreerde omgeving.

Indien u meer wil weten over deze materie, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A contactpersoon
of op info@qaq.be.

We hope this is an “Answer to your Questions“.

Het Q&A-team.






Het gezamenlijk inventariseren en
analyseren van de werking van de
verschillende diensten en
processen via een zelfevaluatie is
een eerste stap in een
gedragen integratietraject
tussen gemeente en OCMW.
Hierbij worden risico’s, sterkten
en zwakten, alsook ‘best-
practices’ van de beide
organisaties in kaart gebracht.
Hieruit kunnen beide besturen
van elkaar leren en elkaar
versterken. Het is een perfecte
‘eerste kennismaking’ om te
komen tot een geïntegreerde
werking.
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