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Vonk versterkt lokale besturen

Door vorming en ondersteuning geven 
we jou en je organisatie 

de expertise én de goesting 
om de toekomst vol vuur aan te vatten.



Bouw als startende of ervaren ambtenaren (nieuwe) kennis op en ontwikkel 
je vaardigheden. 

Benut de praktijkrelevante deskundigheid en ervaring van onze 
gemotiveerde docenten en trainers.

Werk aan een duurzaam HR-management en een efficiënte organisatie in 
jouw lokaal bestuur. 

Laat je ondersteunen door Vonk bij:
-de uitbouw van je HR-beleid, 
-veranderingen of aanwervingen,
-bij de coaching van individuele personeelsleden en teams.

Vonk brengt ambtenaren samen, ook met experten, om deskundigheid en 
ervaringen uit te wisselen. 

Doe je voordeel met een gezamenlijke kijk op dagelijkse uitdagingen. Vaak 
komen er verrassende oplossingen uit de bus.

Huur tijdelijk een medewerker in van het provinciebestuur West-Vlaanderen 
of van haar agentschappen of besteed een opdracht aan hen uit. 

Vonk biedt zo een antwoord op specifiek of tijdelijk capaciteitsgebrek op 
leidinggevend of expertenniveau in je lokaal bestuur.



Programma 

• In kaart brengen van ‘as is’

• ‘to be’ in kaart brengen

• Hertekenen 

• Personeelsbehoeftenplan 

• Implementeren 

• Wat doet Vonk?



In kaart brengen van ‘as is’ 
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‘To be’ in kaart brengen



‘To be’ in kaart brengen

• Welke randvoorwaarden worden door 
overheid opgelegd? (+ juridisch)

• Benchmarking 

• Plannen met grote impact?
– Fusies / integratie / afsplitsingen

– Outsourcing 

– Digitalisering
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Processen hertekenen

Lean management



Processen hertekenen

Lean management



Personeelsbehoeftenplan



Personeelsbehoeftenplan

• Hoe zetten we het bestaand personeel 
best in?

• Welke competentieprofielen hebben we 
nodig om het nieuw organogram/ de 
nieuwe formatie in te vullen? 

• Hoe matcht dit met het huidige 
personeelskader?

• Welk ‘model’ van 
personeelsbehoeftenplan willen we?



Implementeren



Implementeren

• Opstellen implementatieplan

• Verschuiven van personeel

• Nieuwe aanwervingen volgens het 
juiste profiel.
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Wat doet Vonk?
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Wat doet Vonk?

• Consultancy van a tot z

• Workshop / in huis opleiding 
organisatiestructuur (2018)

• Workshop / in huis opleiding 
(kern)processen optimaliseren 
(2018)

• Intervisietraject (2018)
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