
BDO PUBLIC SECTOR

ORGANISATIEBEHEERSING:  
JE ORGANISATIE ONDER  
DE DIGITALE SCANNER
MEER INZICHT DANKZIJ ONZE ONLINE ENQUETE
De rapportering over het organisatiebeheersingssysteem dient jaarlijks te gebeuren vóór 30 juni. Ook tijdens deze  
atypische periode waarin we meer dan ooit inzetten op afstandswerken, blijft de rapporteringsverplichting gelden.  
BDO staat je graag bij om je hier digitaal in te ondersteunen voor slechts €2500.
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Interesse? 
Neem contact op met onze Public Sector-experten:

BERT GIJSELS 
Partner 
  

E-mail: bert.gijsels@bdo.be 
Tel.: +32 (0)475 51 78 93

Samen met het managementteam is de algemeen directeur verantwoordelijk voor de organisatiebeheersing en rapporteert 
hij/zij over de wijze waarop het lokaal bestuur omgaat met de risico’s die het behalen van de vooropgestelde doelstellingen 
bedreigen. Om die doelen te bereiken biedt BDO de volgende zaken aan:

KOEN DEFAUW 
Senior Advisor 
  

E-mail: koen.defauw@bdo.be
Tel.: +32 (0)474 86 50 11

 

STAP 1 
Stuur ons als lokaal bestuur een 
uitgebreide set aan documentatie 
door (SMJP, eerdere jaarrapporten, 
audit-verslagen, processen, etc.). 
Onze Public Sector-consultants 
maken op basis daarvan een  
eerste risicoanalyse op.

STAP 2 
Verkrijg een beter inzicht op je 
huidige situatie door een 10-tal 
medewerkers een uitgebreide 
digitale enquête te laten  
invullen.

STAP 3 
Dankzij online gesprekken met 
verschillende stakeholders diepen 
we bepaalde (sub)thema’s  
verder uit.

Het BDO Public Sector-team beschikt over een jarenlange ervaring in de begeleiding van overheidsorganisaties en in het 
bijzonder van lokale besturen.  Je kan rekenen op diepgaand overleg om de resultaten te bereiken waar je organisatie écht 
nood aan heeft. Op een manier die duidelijk is voor elke betrokkene.

STAP 4
De documentenanalyse, de enquête en de digitale 
gesprekken resulteren in een helder jaarrapport. 
Daarnaast ontvang je ook een actieplan om  
concreet aan de slag te gaan.

STAP 5
Na een halfjaar organiseren we een opvolgmoment.  
We monitoren de gemaakte vooruitgang van het  
actieplan en sturen bij waar nodig.


