
Nieuwe praktijken voor  
maatschappelijke uitdagingen en 
voor organisaties in verandering
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IDEA
GROUP
Partner van  
lokale besturen



De IDEA Group biedt een compleet dienstenpakket voor 
besturen en organisaties. Samen ondersteunen IDEA 

Consult, MONDEA, Value Partners en The Argonauts  
klanten bij analyse, beleids- en conceptontwikkeling,  

service design, implementatie en inhouse management. 

IDEA CONSULT  
bezit een jarenlange  
expertise als evidence- 
based adviesbureau  
met experten in tal van  
domei nen. Vanuit die  
multidisciplinariteit  
bouwen we slimme  
oplossingen voor onze 
klanten en dragen we bij 
tot duurzame ontwikkeling 
en goed bestuur.

MONDEA  
werkt, schouder aan 
schouder met de klant, 
aan maximale impact op 
basis van slimme stra-
tegische keuzen, sterk 
situationeel leiderschap 
en enthousi aste mede-
werkers. ‘Mondeanen’ zijn 
gekwalificeerde experten 
met jarenlange erva ring in 
de publieke sector.

VALUE PARTNERS  
werkt mee aan de  
realisatie van duurzame 
leefomgevingen, van idee 
tot realisatie. De focus  
ligt op patrimoniumstra-
tegieën, hergebruik van 
gebouwen en gebieden  
en de begeleiding van  
gebiedsprojecten.

THE ARGONAUTS  
ontwerpen innovatieve 
oplossingen vanuit  
het perspectief van de 
eindgebruiker. Door 
middel van cocreatie en 
service design capteren 
zij noden en inzichten van 
alle belanghebbenden 
en bouwen zo een sterk 
draagvlak voor acties en 
beleid. 

DE IDEA GROUP STAAT VOOR  
4 COMPLEMENTAIRE TEAMS  
BINNEN 1 GROEP



IDEA
CONSULT thinking ahead

@QFNM@TSR�e

Verankerd in de dagelijkse 
praktijk van organisaties

Onderbouwde en  
toekomstgerichte oplossingen

Gedragen door de  
eindgebruikers

Vertaald naar de fysieke 
leefomgeving

LOCATIE
ORGANISATIE

DRAAGVLAK

STRATEGIE

De IDEA Group gaat voor 
complete oplossingen: 
innovatieve concepten  
(strategie), verankerd in  
de dagelijkse praktijk (orga-
nisatie), gedragen door de 
eindgebruikers (draagvlak) 
en vertaald naar de fysieke 
leefomgeving (locatie).



• Enthousiaste adviseurs, die van wanten weten. “Waar we de 
deur achter ons dicht trekken, is er een steen verlegd.”

• We realiseren samen de oplossing. Dat zorgt voor draagvlak 
en verzekert dat klanten op eigen kracht verder kunnen.

• Geen opgewarmde kost, maar nieuwe oplossingen die op de 
lange termijn zijn bedacht.

• Met inmiddels meer dan 100 medewerkers, dekken we alle 
beleidsdomeinen af en elke fase van de beleidscyclus, van 
analyse tot evaluatie.

WAAROM KIEZEN VOOR  
DE IDEA GROUP?

Volledig dienstenpakket  
onder één dak

Een aanstekelijke werkomgeving, een schatkamer  
aan kennis, zonder hiërarchie en fijne collega’s. 
Ella Desmedt, IDEA Consult

MONDEA haalde heel wat zaken uit hun verstarde gewoonten,  
wat de organisatie naar een hoger niveau tilde en nieuw initiatief uitlokte. 

Een geslaagde missie. Steven Schatteman, manager ruimte stad Hoogstraten

Ontdek jouw sterktes
ANALYSE

Verruim de horizon
STRATEGIE

Realiseer jouw ambities
IMPLEMENTATIE

Verhoog je impact 
EVALUATIE



HOE WIJ ALS IDEA  
GROUP DE KRACHTEN  
BUNDELEN VOOR 
DE GEMEENTE  
BERLAAR

VALUE PARTNERS  
PROJECTLEIDING 
Stap voor stap loodsen 
we Berlaar door een 
beslissingstrechter 
via een methodiek van 
gelijktijdig rekenen en 
tekenen.

MONDEA  
BEHOEFTESTUDIE  
In 6 werksessies een geactualiseerde 
behoeftestudie voor een efficiënt en 
compact administratief centrum.

IDEA CONSULT 
SUBSIDIESCREENING  
We screenen de  
subsidiemogelijk- 
heden en begeleiden 
het bestuur bij  
aanvragen.

THE ARGONAUTS  
COCREATIE 
Medewerkers en burgers als  
eindgebruikers tenvolle betrekken in 
het ontwerp

De vraag van de gemeente 
Berlaar: de plannen voor 
een nieuw administratief 
centrum verfijnen, zowel 
ruimtelijk (via ontwerpend 
onderzoek), financieel, als 
maatschappelijk (vanuit 
nieuwe noden en  
behoeften).



SDG’s in actie Subsidie-advies Servantes

Steeds meer gemeenten  
hanteren de duurzame ontwikke-
lingsdoelen (SDG’s) als kompas. 
Via de SDG-monitor leer je waar de 
belangrijkste uitdagingen liggen en 
of je inspanningen lonen. Gemeen-
ten die de lat lekker hoog willen 
leggen, kunnen instappen in het 
SDG Pioneertraject. Lees meer op 
www.sdgmonitor.be of vraag info 
via sdgs@ideaconsult.be.

Ambitieuze plannen moeten ook 
gefinancierd worden. De IDEA 
Group beschikt over een team van 
ervaren subsidie-adviseurs, die 
stuk voor stuk een hoge succes-
ratio halen bij het indienen van 
projecten. Het team is samen met 
Vanden Broele de architect van 
www.subsidiemanager.be.  
Contacteer ons via subsidies@
ideaconsult.be.

Met Servantes aan boord kan de 
IDEA Group sinds 2021 lokale 
besturen bijspringen als mede-
werkers uitvallen of bij tijdelijke 
pieken. Servantes heeft profielen 
burgerzaken, omgeving of socia-
le dienst die de materie kennen, 
onmiddellijk inzetbaar zijn en de 
continuïteit verzekeren.

IN DE KIJKER  
‘SPECIALLEKES’



STERKE REFERENTIES IN 
• Intergemeentelijke samenwerking en fusie van gemeenten
• Optimalisatie van technische diensten
• Impactmeting, evaluatie en monitoring
• Implementatie van de SDG’s
• Vertalen van de strategie in de organisatie
• Interim- en crisismanagement
• Service design, participatie- en cocreatietrajecten
• Beleidsplannen lokale economie, kernversterking,  

vrije tijd en toerisme
• Valorisatie van overtollig vastgoed

Werk maken van sterke technische diensten

Grenzen verleggen in Puurs-Sint-Amands

Een ‘customer journey’ traject rond  
‘werk naar werk’ transities.



VRAGEN STAAT  
‘VRIJ-DAGEN’ 

IDEA Consult NV 
Jozef II-straat 40 B1 
1000 Brussel 

Tel +32 (0)2 282 17 10 
info@ideaconsult.be 
www.ideaconsult.be

MONDEA BV 
Jozef II-straat 40 B1 
1000 Brussel 

Tel +32 (0)486 79 81 13 
info@mondea.be 
www.mondea.be

Value Partners 
Vestinglaan 55 
2650 Edegem

Tel +32 (0)488 08 58 92 
info@valuepartners.be 
www.valuepartners.be

Argonauts BV 
Sint-Pietersvliet 7 
2000 Antwerpen 

Tel +32 (0)478 20 15 93 
info@theargonauts.be 
www.theargonauts.be

Ontdek ons op  
www.idea-group.be

Zin om met onze experten van 
gedachten te wisselen over actuele 
maatschappelijke thema’s of  
organisatievraagstukken? Mail ons 
op info@ideaconsult.be en wij  
maken op vrijdag tijd voor een 
babbel met ontbijtkoeken of cake, 
naargelang het moment.

Als bestuur kun je via meerdere raam- 
contracten (Poolstok, Vlaamse Overheid,...) 
beroep doen op de IDEA Group.  Informeer 
je via onze website.


