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1. Inleiding 

 

Deze korte brochure omvat een woordje uitleg over de zesde staatshervorming en de stand van 

zaken m.b.t. de voorbereiding ervan.  Het gros van deze informatie kan men ook terugvinden op 

volgende locatie: www.bestuurszaken.be/zesdestaatshervorming.   

Eerst wordt de voorgeschiedenis van de zesde staatshervorming gekaderd met een beschrijving van 

de Vlaamse administratie vanaf haar bestaan tot nu, en wordt stilgestaan bij het vlinderakkoord van 

oktober 2011, de fiches staatshervorming van februari 2012 en het groenboektraject dat tegen 1 juli 

van 2013 moet zijn afgerond.  In een tweede onderdeel wordt stilgestaan bij zaken die belangrijk zijn 

voor de federale ambtenaren die mogelijkerwijs de overstap zullen maken: het personeelsbeleid, het 

organisatiebeleid, het beleid inzake vastgoed/facilitair management en het beleid inzake 

ICT/informatiebeheer binnen de Vlaamse overheid.  In een derde onderdeel wordt dieper ingegaan 

op het ondersteuningsaanbod dat Bestuurszaken aanbiedt in de domeinen P&O, 

ICT/informatiebeheer en vastgoed/facilitair management.  Deze brochure eindigt met enkele 

interessante links. 

Mocht u nog vragen hebben bij het lezen van deze brochure, dan mag u steeds mailen naar 

dieter.vanhee@bz.vlaanderen.be. 
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2. Voorgeschiedenis 

 

A. De Vlaamse administratie van haar ontstaan tot 2013
1
 

De Vlaamse administratie vindt haar oorsprong in de tweede staatshervorming van 1980.  Hieronder 

een beknopt overzicht van hoe de Vlaamse administratie vanaf haar prille begin is geëvolueerd. 

1970 

• De eerste Belgische staatshervorming is geboren.  Vanaf 1970 is heeft Vlaanderen een zekere 

autonomie inzake taal en cultuur met de oprichting van de cultuurgemeenschappen.  De 

cultuurraden bestaan op dat moment uit de taalgroepen uit het nationale parlement.    

1980  

• Op 8 en 9 augustus keurt het Belgische Parlement de wetten tot hervorming van de instellingen 

goed. Vanaf deze tweede staatshervorming kan Vlaanderen een eigen overheidsadministratie 

uitbouwen.  

1981  

• Een Voorlopige Cel van zo’n 20 ambtenaren moet de start van het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap voorbereiden. 

• Op 21 december start de eerste autonome Vlaamse Regering, toen nog Vlaamse Executieve, onder 

leiding van Gaston Geens. 

• De eerste Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) zien het licht. Zo start op 1 oktober de Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) met 17 personeelsleden. Op 28 oktober volgt de 

Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij, de voorganger van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 

1983  

• Op 1 januari gaat het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) echt van start. 

Gedurende de eerste zes maanden worden meer dan 3000 ambtenaren van de (toen nog) nationale 

overheid overgeheveld. Etienne De Ryck wordt de eerste secretaris-generaal. 

• Vanaf het eerste jaar is 11 juli een vrije dag voor de Vlaamse ambtenaren. 

1984  

• De vzw Sociale Dienst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ziet het licht.  

1985  

• De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is de eerste van de strategische 

adviesraden binnen de Vlaamse overheid. 

• De eerste editie van Goedendag, het personeelsblad van het MVG, rolt van de persen op 1 juli. 

                                                
1
 Gebaseerd op http://dertien.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=107 
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• Het MVG mag voor het eerst eretekens uitreiken. Op 3 oktober ontvangen 212 personeelsleden 

hun onderscheiding. 

• Met de oprichting van het Instituut voor Natuurbehoud is ook een van de eerste Vlaamse 

wetenschappelijke instellingen (VWI’s) geboren. De volgende jaren komen er nog verschillende bij. 

1986  

• RITA, het grote automatiseringsplan van de Vlaamse administratie, gaat van start. In de gebouwen 

van het MVG in Brussel worden de daaropvolgende jaren personal computers geïnstalleerd. Pas in de 

jaren 90 worden ook de buitendiensten in het plaatje opgenomen. RITA staat voor ‘reorganisatie met 

behulp van informatietechnologie van de Vlaamse administratie’. 

1987  

• Honderden ambtenaren krijgen hun eerste informaticaopleidingen en leren onder andere 

werken met het tekstverwerkingsprogramma Displaywrite 4 (DW4). 

• Zowel Kind en Gezin als Toerisme Vlaanderen gaat dit jaar van start. Die laatste doet dat nog 

onder de naam Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme. 

1988  

• De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wordt opgericht. 

1989  

• In Antwerpen trekken verschillende buitendiensten samen in het Copernicusgebouw, het 

eerste ‘Huis van de Vlaamse Gemeenschap’. Ook in de andere provincies wordt de oprichting 

van dergelijke Vlaamse administratieve centra gepland. Maar pas in 2004 zal er een tweede 

opengaan, in Hasselt. 

• In Brussel verhuizen heel wat ambtenaren van het MVG naar het Markiesgebouw nabij het 

Centraal Station, om zo veel mogelijk diensten op één plek bijeen te brengen. 

• De gestileerde leeuw doet zijn intrede in de huisstijl van de Vlaamse overheid. 

• De VDAB gaat van start met meer dan 2000 personeelsleden. Ook de Dienst voor 

Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO), het latere Agentschap voor 

Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) en de Dienst voor de Scheepvaart treden in werking.  

• De personeelsleden van het MVG krijgen er in een jaar tijd meer dan 7000 collega’s bij. Tussen 

1989 en 1990 komen onder meer ambtenaren van Onderwijs, Openbare Werken, Verkeerswezen en 

Landbouw over van de (toen nog) nationale ministeries. 

1990  

• De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gaat van start, onder de naam Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij (VHM). 
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• Meer dan 2000 collega’s nemen deel aan de eerste sportdag voor Vlaamse ambtenaren, op 

27 september op de terreinen van de VUB. De sportdag wordt een jaarlijkse traditie. 

• Op 22 oktober start de verhuis van een deel van het MVG naar het Boudewijngebouw in de 

Brusselse Noordwijk. In de daaropvolgende 23 jaar komen er steeds meer gebouwen van de 

Vlaamse overheid in de Noordwijk. 

1991  

• Op 1 januari start het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in een nieuwe structuur, de 

matrixstructuur. Dat was nodig omdat de oude structuur met haar dertien administraties niet in 

staat was om de collega’s van Onderwijs en Openbare Werken te omvatten. Het ministerie wordt 

opgedeeld in zes departementen. Vijf jaar later komt er een zevende departement bij. De hele 

hervorming krijgt de naam Bestuurlijk Beleid. 

• Bloso en de Psychiatrische Zorgcentra in Geel en Rekem worden zelfstandige Vlaamse openbare 

instellingen (VOI’s). 

• Op 2 augustus wordt Rita Mulier de eerste opdrachthouder voor Emancipatiezaken.  

• Ook de nieuwe vervoersmaatschappij De Lijn rijdt het jaar in, na een fusie van drie verschillende 

vervoersmaatschappijen. Verder starten dit jaar het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en 

Technologie (IWT), de Mina-raad, de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en het Vlaams Instituut voor 

het Zelfstandig Ondernemen (later opgedeeld in Syntra- Vlaanderen en het Vlaams Agentschap 

Ondernemen). 

• Een eerste groep van 25 ambtenaren volgt een managementcursus aan de Vlerick School voor 

Management. 

1992  

• Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) treedt in werking, onder de 

naam Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. 

• Jan Goorden wordt de eerste Vlaamse ombudsman. In zijn eerste werkingsjaar krijgt hij 2123 

verzoeken binnen. 

1993  

• Op 19 mei zakken meer dan 4000 Vlaamse ambtenaren af naar de cultuurdag voor Vlaamse 

ambtenaren in Antwerpen, op dat moment culturele hoofdstad van Europa.  

• Vanaf 1 juni verhuist de Vlaamse Regering naar het Martelaarsplein. Het rustige pleintje wordt de 

werkplek van vele Vlaamse ministers en kabinetsleden. 

• In het MVG start het project HOOP, dat staat voor homogene organisatieontwikkelingsplannen. 

HOOP wil alle neuzen in het MVG in dezelfde richting krijgen en de organisatie beter laten werken. 

Vijf jaar lang worden processen binnenstebuiten gekeerd, woedt de grote ‘Wie doet wat en 

waarom?’-discussie en worden ambtenaren bevraagd over van alles en nog wat. 
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1994  

• De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de vzw VLAM gaan van start. Ook de NV 

Zeekanaal wordt officieel opgericht.  

• Op 1 januari treedt het nieuwe Vlaams Personeelsstatuut in werking voor het MVG. Tot dan gold 

het oude statuut-Camu uit 1937. In het nieuwe statuut vermindert het aantal hiërarchische niveaus 

en verdwijnen een heleboel graden en rangen. Ook het principe loon naar werken doet zijn intrede 

met het systeem van de loopbaanversnelling en –vertraging.  Loopbaanversnelling wordt enkele 

jaren later vervangen door de functioneringstoelage. 

1995  

• De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ziet het licht, als een dochter van de in 1980 

opgerichte Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen (GIMV). 

• In de jaren 90 doen moderne plannings- en evaluatiegesprekken hun intrede. In 1995 leren 

duizenden ambtenaren het PLOEG-systeem kennen.  PLOEG staat voor Planning – Opvolging – 

Evaluatie – Gewaardeerd worden. 

1996  

• Op 30 september gaat de website van de Vlaamse overheid online. 

• Na het MVG krijgen ook de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI’s) een eigen 

personeelsstatuut. 

1997  

• De systematische vragen naar personeelsuitbreiding, vooral van de VOI’s, leiden tot een nieuw 

rondje zelfonderzoek met PIP-PEP. PIP staat voor procesimplementatieplan, PEP staat voor 

personeelsplan. Iedere entiteit moet al haar activiteiten kritisch analyseren en vervolgens kijken 

hoeveel personeel daarvoor nodig is. De oefening zal vele jaren duren.  

• De Vlaamse overheid experimenteert als eerste overheid met structureel telewerk. Drie 

rekenplichtigen mogen drie tot vier dagen per week thuis werken, met een laptop, gsm en modem 

van het werk. Ondertussen starten 32 andere collega’s in een proeftuin voor office-sharing. De twee 

experimenten smelten later samen in het project Anders werken.  

• De vzw ‘de Rand’ gaat van start. 

1998  

• 67 collega’s testen op 16 januari hun spellingkennis in het Groot Ambtenarendictee van de 

Vlaamse Gemeenschap. 

• Meer dan 8000 Vlaamse ambtenaren krijgen de kans om hun chef te beoordelen in een bottom-

upappreciatie (BUA). Dat is een primeur voor een overheidsbedrijf. 

1999  

• Jobpunt Vlaanderen wordt opgericht als wervings- en selectiekantoor van de Vlaamse openbare 
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besturen. Gedurende de volgende jaren breidt Jobpunt Vlaanderen haar HR-dienstverlening verder 

uit.  
 
• De Vlaamse Infolijn gaat officieel van start op 10 maart. 

• De Vlaamse overheid zet haar deuren open: de eerste Vlaanderendag op 21 maart trekt 69.000 

bezoekers op 156 locaties in 65 steden en gemeenten. 

2000  

• In het voorjaar start een nieuwe hervorming van de Vlaamse overheid om de werking van de 

Vlaamse overheid en de dienstverlening aan de burger te verbeteren. De hervorming krijgt de 

naam Beter Bestuurlijk Beleid (BBB). In de oorspronkelijke plannen moet alles tegen 2002 rond zijn. 

• Vanaf 1 oktober is er een gemeenschappelijk personeelsstatuut - of stambesluit - voor de meeste 

VOI’s. 

• Naast dienstauto’s doen nu ook dienstfietsen hun intrede. 

2001  

• De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Gas- en Elektriciteitsmarkt (VREG) gaat van start. 

2002  

• In februari gaat de Verruimde Interne Arbeidsmarkt (VIA) van start. Ongeveer 30.000 collega’s uit 

het MVG, de VWI’s en de VOI’s kunnen nu naar elkaars interne vacatures solliciteren. 

• Met 1000 zijn ze, de Lambermontambtenaren die van de federale naar de Vlaamse overheid 

overkomen. Ze komen onder meer van Landbouw en Buitenlandse Handel. Ook de 

provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers worden Vlaamse 

collega’s. 

2003  

• Milieuzorg wordt ook binnen de Vlaamse overheid belangrijk. De campagne ‘Mouw op voor het 

milieu’ geeft het startschot voor een hele reeks interne-milieuzorgacties in de komende jaren.  

2005  

• Voor het eerst is er een algemene staking binnen de Vlaamse overheid. Op 25 maart 

protesteren de twee grootste vakbonden tegen de wervingsstop. 

• Als voorproefje op de BBB-hervorming starten al enkele nieuwe agentschappen, zoals Waterwegen 

en Zeekanaal, Flanders Investment and Trade (FIT) en het Vlaams Instituut voor het Onroerend 

Erfgoed (VIOE). 

2006  

• De allerlaatste kantoren en werkplaatsen binnen de Vlaamse overheid worden rookvrij. Op de 

meeste plaatsen was al eerder een rookverbod van kracht. Daarmee wordt een van de meest 

emotionele twistpunten van de voorbije decennia beëindigd. 
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• Met 13, het magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel, krijgen alle 36.000 

personeelsleden in de nieuwe BBB-structuur een eigen personeelsblad. De eerste editie valt op 

1 mei in de bus. 

• Sinds 1 januari is ook het nieuwe Vlaams Personeelsstatuut, het zogenaamde raamstatuut, van 

kracht. Er is nu één statuut voor zo’n 27.000 Vlaamse ambtenaren in meer dan 70 entiteiten. 

• De BBB-reorganisatie wordt eindelijk in de praktijk gebracht. Op 1 april gaan de eerste 

beleidsdomeinen van start in de nieuwe Vlaamse overheidsstructuur. Het MVG wordt opgesplitst in 

13 departementen en ruim 25 agentschappen. De meeste VOI’s en VWI’s worden een agentschap. Er 

vinden ook enkele fusies en personeelsverhuizingen plaats, en de meeste entiteiten en organisaties 

starten onder een nieuwe naam. 

2007  

• Met de verhuizing van 1500 collega’s naar het Ellipsgebouw is de concentratie van Vlaamse 

ambtenaren in de Brusselse Noordwijk (6000 collega’s in totaal) voorlopig afgerond. 

• De eerste SPITSinnovatieprijs ontdekt 37 creatieve ideeën en inventieve projecten van collega’s 

binnen de Vlaamse overheid. 

2008  

• Voortaan hebben meer dan 34.000 collega’s toegang tot het extranet van de Vlaamse overheid. 

2009  

• Pact 2020 wordt voorgesteld: een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen wordt gemaakt.  Eén van 

de doelstellingen is het hebben van een efficiënte en effectieve overheid. 

2011  

• In september 2011 wordt beslist dat het Vlaams personeelsbestand tegen 2014 met 5% naar 

beneden moet. 

2012 

• Na het Vlinderakkoord van oktober 2011 bereidt de Vlaamse administratie zich voor.  In februari 

van 2012 presenteert de Vlaamse administratie de fiches staatshervorming waarin de impact van de 

zesde staatshervorming op de administratie wordt beschreven. 

• De Vlaamse administratie wordt verplicht verder te besparen op mensen en middelen.  Zo wordt 

onder meer de inkrimping van 5% personeelsbestand opgetrokken naar 6% en de 

functioneringstoelages worden opgeschort. 

• De Vlaamse overheid zet in op innovatie.  In december organiseert men een heus innovatiefestival. 

2013 

• In het voorjaar van 2013 werkt de Vlaamse administratie aan een groenboek staatshervorming.  

Dit groenboek bevat een geïntegreerde beleidsimpactanalyse over de implementatie van de 
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bevoegdheidsoverdrachten ten gevolge van de zesde staatshervorming.  Dit groenboek wordt 

afgerond tegen 1 juli 2013.  

 

B. Vlinderakkoord van oktober 2011 

 

Op 11 oktober 2011 onderhandelden acht politieke partijen het institutioneel Vlinderakkoord.  Het 

Vlinderakkoord bestaat uit vier grote onderdelen: politieke vernieuwing, BHV en Brussel, de 

bevoegdheden en de financieringswet.  Hetgeen volgt is een korte, niet-exhaustieve opsomming van 

de belangrijkste onderdelen van dit akkoord.  Het akkoord kan men terugvinden op volgende locatie: 

http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/vlinderakkoord_0.pdf 

 

� Politieke vernieuwing: o.a. 

• Politieke ethiek 

• Hervorming tweekamerstelsel 

• Werking overlegcomité en IMC’s 

 

� BHV en Brussel: o.a. 

• Splitsing kieskring BHV 

• Hervorming gerechtelijk kiesarrondissement BHV 

• Benoeming burgemeesters in zes faciliteitengemeenten 

• Creatie hoofdstedelijke gemeenschap 

• Vereenvoudiging Brussel 

 

� Bevoegdheden (17 miljard EURO): 

• Arbeidsmarktbeleid (4,3 miljard EURO): o.a. regionalisering controle 

beschikbaarheid, doelgroepenbeleid, arbeidsbemiddeling (leefloners, PWA, 

outplacement) 

• Gezondheidszorg (4,2 miljard EURO): o.a. homogenisering van beleid inzake hulp aan 

personen met een handicap, van het ziekenhuisbeleid, van ouderenbeleid, 

geestelijke gezondheidszorg, preventiebeleid 

• Gezinsbeleid (5,9 miljard EURO): o.a. overheveling kinderbijslag, geboortepremies, 

adoptiepremies 

• Justitie: o.a. justitiebeleid voor eigen bevoegdheden, justitiehuizen, 

jeugdsanctierecht 

• Mobiliteit en verkeersveiligheid: o.a. stukken verkeersreglement, 

verkeersveiligheidsfonds, BIVV, technische keuring, rijopleiding, rijscholen, 

examencentra, binnenscheepvaart 

• Economisch en industrieel beleid: o.a. vergunningsbeleid handelsvestigingen, 

plantentuin van Meise, participatiefonds, Nationaal Instituut voor de Statistiek, 

toerisme, agentschap buitenlandse handel 

• Energie en leefmilieu: o.a. distributietarieven, nucleaire export 

• Landbouw: o.a. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, landbouwrampenfonds 

• Stedenbouw, huisvesting en ruimtelijke ordening: o.a. handelshuur, woninghuur, 

pacht, onteigeningen, aankoopcomités 
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• Lokaal bestuur: federaal crisiscentrum, rampenfonds, grootstedenbeleid 

• Overige: o.a. studentenmigratie, telecommunicatie, dierenwelzijn, volksraadpleging, 

centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding, openbaar ambt 

• Fiscale uitgaven: o.a. eigen woning (1,4 mia EURO), beveiliging tegen diefstal of 

brand van een woning (9,2 mio EURO), uitgaven voor onderhoud en restauratie 

beschermde monumenten (1 mio EURO), dienstencheques (131 mio EURO), 

energiebesparing (333,2 mio EURO), grootstedenbeleid (0,6 mio EURO), renovatie 

sociale woningen (0,1 mio EURO) 

 

� Bijzondere financieringswet: o.a. 

• 10,7 miljard fiscale autonomie 

• Recht op opcentiemen 

• Responsabiliseringsmechanismes m.b.t. klimaat en pensioenen vastbenoemde 

ambtenaren 

• Financiering Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• Solidariteitsmechanismes herbekijken maar verarming beperken gedurende tien 

eerste jaren 

 

 

C. Fiches staatshervorming van februari 2012 

Op 10 november 2011 geeft de Vlaamse Regering aan de Vlaamse administratie de opdracht een 

inschatting te maken van de gevolgen van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid. 

Aan de hand van de tekst van het communautaire akkoord, dat op 11 oktober 2011 werd afgesloten, 

stellen de verschillende beleidsdomeinen een inventaris op in de vorm van 82 fiches, op basis van de 

gegevens die op dat ogenblik beschikbaar zijn.  De resultaten worden kenbaar gemaakt in februari 

van 2012.  

Lees meer over het resultaat van de inventarisatie-oefening van de 13 beleidsdomeinen, waarin een 

eerste inschatting wordt gemaakt van de impact van de zesde staatshervorming op bevoegdheden, 

personeel en middelen op volgende link:  

http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/vlaamse-regering/beleidsdocumenten/administratie-brengt-

rapport-uit-over-impact-zesde-staatshervorming 

In de begeleidende nota aan de minister-president kan men een aantal vaststellingen en 

aanbevelingen voor het vervolgtraject terugvinden:  

http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/staatshervorming_notamp_20120215.pdf 

 . 
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D. Groenboek staatshervorming tegen juni 2013  

 

Begin september van 2012 beslist de Vlaamse Regering om een geïntegreerde beleidsimpactanalyse 

over de implementatie van de bevoegdheidsoverdrachten ten gevolge van de zesde 

staatshervorming op te stellen.  Dit groenboek zou worden opgebouwd rond verschillende clusters: 

- Sociaal-economisch beleid 

- Gezondheidsbeleid 

- Gezinsbeleid 

- Arbeidsmarktbeleid 

- Woonbeleid 

- Justitieel beleid 

 

Met twee horizontale clusters: 

- Financieringswet 

- Ambtenarenzaken 

 

a) Toetsingskader Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid 

 

Volgende vraagstellingen (voorbereid door de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid) zouden 

tijdens de uitwerking van het groenboek moeten worden beantwoord: 

 

• Impact op en opportuniteit voor de beleidsdoelstellingen 

 

- Is de overdracht een gewone overname zonder zware inhoudelijke strategische wijzigingen?  

Zijn er toch mogelijke latente effecten op de beleidsdoelstellingen in andere beleidsvelden? 

Biedt de overdracht opportuniteiten om het beleid op strategisch niveau volledig om te 

vormen en te vernieuwen? Hoe? Onder welke voorwaarden? Wat is de impact op de 

bestaande bevoegdheden binnen dit sectoraal beleid? 

- Biedt de overdracht opportuniteiten om de relatie met de belanghebbenden (overleg, 

dialoog, partnerschappen, middenveld, …) te herdenken? 

 

• Geïntegreerd sectoraal beleid 

 

- Is er een keuzemogelijkheid voor de inkanteling van de bevoegdheden in de organisatie? 

Welke? Wat zijn de kosten en baten van deze keuzes? 

- Heeft de bevoegdheidsoverdracht een impact op de lopende projecten n.a.v. de interne 

staatshervorming? Heeft dit een impact op een meer geïntegreerd sectoraal beleid? Hoe? 

- Heeft de bevoegdheidsoverdracht n.a.v. de externe federale staatshervorming in het 

betrokken beleidsdomein een impact op het realiseren van een meer geïntegreerd sectoraal 

beleid? Hoe? 

- Voldoen de bevoegdheidsoverdrachten na de interne Vlaamse staatshervorming en de 

externe federale staatshervorming aan het principe dat maximaal twee bestuursniveaus 

bevoegd mogen zijn voor bestuurslaagoverschrijdende processen? 

- In welke mate kunnen / moeten bevoegdheden (die n.a.v. de externe federale 

staatshervorming naar het Vlaamse niveau worden overgedragen) naar het lokale en/of 
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provinciale niveau worden overgedragen om te komen tot een geïntegreerd sectoraal 

beleid? 

- Moet de interne Vlaamse staatshervorming op sommige punten worden aangepast naar 

aanleiding van de externe federale staatshervorming om te komen tot een geïntegreerd 

sectoraal beleid? 

 

• Keuze van de beleidsinstrumenten 

 

- Men kan de beleidsinstrumenten ongewijzigd overnemen 

- Men kan voorzien in een transitiefase waarbij het beleid ongewijzigd wordt overgenomen 

en pas in een later stadium wordt aangepast i.f.v. de Vlaamse beleidsprioriteiten 

- Men kan onmiddellijk een nieuw model ontwikkelen met een nieuw beleids-, beheers-, 

controle- en sociaaloverlegvisie met eventueel nieuwe instrumenten 

 

• Impact van een geïntegreerd sectoraal beleid en keuze beleidsinstrumenten op de 

organisatie van de beleidsuitvoering 

 

- Wat is de impact van de beleidskeuzes op de organisatie van de beleidsuitvoering, nl. op 

vlak van 

• Doelstellingen, proces- en risicomanagement 

• Belanghebbendenmanagement 

• Monitoring 

• Organisatiestructuur 

• HRM 

• Organisatiecultuur 

• Informatie en communicatie 

• Financieel management 

• Facilitair management 

• ICT 

• Veranderingsmanagement 

 

- Wat zijn de risico’s van de keuzes, de kans dat het zich voordoet, de impact wanneer het zich    

voordoet en de maatregelen die worden genomen om deze risico’s te verkleinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administratieve voorbereiding zesde staatshervorming  15 

b) Sjabloon DAR en BZ 

 

De Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) gebruikten dit toetsingskader van de 

Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid voor de uitwerking van hun eigen sjabloon.  

Bestuurszaken (BZ) vulde dit sjabloon aan met een horizontaal luik voor de horizontale 

aangelegenheden P&O, ICT/informatiebeheer en vastgoed/facilitair management.  Bedoeling is dat 

elke bevoegdheidsoverdracht dit sjabloon volgt.  Hieronder kan men dit (niet-ingevuld) sjabloon 

terugvinden: 

 

Titel:  

naam thema : zie lijst als bijlage 

 

Inleiding:  

 

Huidige bevoegdheidsverdeling 

 

met verwijzing naar Grondwet/BWHI/…  

 

(Geplande) bevoegdheidsoverdracht 

 

tekst vlinderakkoord 

en zo mogelijk. bijkomende info : (ontwerp)wetteksten ter uitvoering vlinderakkoord, … 

 

Eventueel: onduidelijkheden bij de uitvoering van het vlinderakkoord 

 

Heeft de bijzondere wetgever keuzeruimte bij de verdere uitwerking van het Vlinderakkoord in 

concrete wetteksten 

 

Zijn er eventuele risico’s verbonden aan de bevoegdheidsoverdracht? 

 

Zijn er risico’s verbonden aan het feit dat de bevoegdheid niet langer uitgeoefend wordt door de 

federale overheid, bijv. samenwerking met andere federale overheidsdiensten, de toegang tot 

federale databanken, …. 

 

[Draagt de bevoegdheidsoverdracht bij tot de homogenisering van het beleidsveld?] 

 

Opsomming van de te onderzoeken opties 

 

Optie 1. Nuloptie: 

 

Optie 2. Alternatief A 

 

Optie 3. Alternatief B 

 

Optie 4. Alternatief C 

… 

 

Optie 1. Nuloptie: de federale beleidsvisie en de federale beleidsinstrumenten worden ongewijzigd 

overgenomen 
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Optie 2 en volgende: er worden een nieuwe beleidsvisie en/of nieuwe beleidsinstrumenten 

ontwikkeld 

Formuleer daarbij voor elke alternatieve beleidsvisie en/of beleidsinstrument een afzonderlijke optie: 

zie ook toelichting. 

[De tussenoptie waarbij het beleid in een eerste fase ongewijzigd wordt overgenomen en pas in een 

later stadium wordt aangepast in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten lijkt niet als 

afzonderlijke optie onderzocht te moeten worden. Het betreft hier immers altijd een gefaseerde 

combinatie van de nuloptie en een alternatief] 

 

Beperk u in deze rubriek tot een loutere beschrijving van elke optie; de effecten neemt u op onder 

rubriek 3. 

Vermeld alleen de meest relevante opties die verder onderzocht worden, geef eventueel aan welke 

andere opties nog mogelijk zijn maar niet worden onderzocht 

 

Onderzoek van de opties 

 

nuloptie: 

 

→ Beschrijving 

 

Beschrijf de as is-toestand: de federale beleidsdoelstellingen, de federale beleidsinstrumenten 

(normering, erkenning, subsidiëring, inspectie, voorlichting, … ), de federale regelgeving, de 

organisatorische keuzes op federaal niveau 

 

Ga na of de bestaande federale beleidsopties ongewijzigd kunnen overgenomen worden zonder de 

bevoegdheidsgrenzen te overschrijden. 

 

Beschrijf de doelgroep(en): burgers, bedrijven, organisaties, … 

 

Beschrijf de invulling van de rol en de wijze van overleg en advisering (sociaal, derden, middenveld): 

wie zijn de verschillende stakeholders en hoe worden ze betrokken. 

 

→ Analyse van de effecten 

 

Geef een antwoord op volgende vragen 

 

1. Welke effecten hebben de bovenvermelde keuzes voor bepaalde beleidsdoelstellingen en/of 

bepaalde beleidsinstrumenten?  

Vermeld de kosten en baten ervan voor de doelgroep, voor de overheid en voor de samenleving. 

Geef zoveel mogelijk (relevante) kwantitatieve informatie m.b.t.  

- de financiële kosten en baten,  

- impact op administratieve lasten, 

- impact op personeel,  

- impact op het vlak van de centrale ICT-toepassingen, de individuele ICT-uitrusting en het 

informatiebeheer, 

- …,  

Maar vermeld ook niet-kwantificeerbare effecten. 

Vermeld zo mogelijk ook indirecte effecten 

 

2. Zijn er mogelijke latente effecten op andere beleidsthema’s? 
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3. Draagt deze optie bij tot het realiseren van een geïntegreerd sectoraal beleid? 

 

→ Op=es voor de “inkanteling” in de organisa=e  

 

Beschrijf op welke verschillende manieren de bovenvermelde keuzes (voor bepaalde 

beleidsdoelstellingen en/of bepaalde beleidsinstrumenten) organisatorisch en procesmatig kunnen 

ingevuld worden binnen de Vlaamse overheid (o.a. binnen welke bestaande entiteit (departement, 

agentschap, afdeling, dienst, …) ze kunnen uitgeoefend worden of welke nieuwe entiteit (EVA, IVA, 

afdeling, …) daartoe zou kunnen opgericht worden). 

 

Bespreek de voor- en nadelen, knelpunten, …, van elke optie. 

 

Aandachtspunten daarbij zijn:  

- de coherentie van strategische en andere adviesraden 

- impact op reeds genomen beleidsbeslissingen van de Vlaamse Regering, in het bijzonder op de 

uitgangspunten van de interne staatshervorming (max. 2 bestuursniveaus, subsidiariteitsbeginsel, 

…)? 

 

Alternatief A (eventueel titel: omschrijving van het onderzochte alternatief) 

Alternatief B 

Alternatief C 

… 

→ Beschrijving 

 

Formuleer een mogelijke nieuwe strategische beleidsvisie en/of nieuw beleidsinstrument 

 

Beschrijf de doelgroep(en)(burgers, bedrijven, organisaties, … ) als die afwijken van de doelgroepen 

beschreven in de nuloptie 

 

Beschrijf de invulling van de rol en de wijze van overleg en advisering (sociaal, derden, middenveld): 

wie zijn de verschillende stakeholders en hoe worden ze betrokken. 

 

→ Analyse van de effecten 

 

Geef een antwoord op volgende vragen 

 

1. Welke effecten heeft de bovenvermelde optie?  

Vermeld de kosten en baten voor de doelgroep, voor de overheid en voor de samenleving. 

Geef zoveel mogelijk (relevante) kwantitatieve informatie m.b.t.  

- de financiële kosten en baten,  

- impact op administratieve lasten,  

- impact op personeel,  

- impact op het vlak van de centrale ICT-toepassingen, de individuele ICT-uitrusting en het 

informatiebeheer, 

-…,  

Maar vermeld ook niet-kwantificeerbare effecten. 

Vermeld zo mogelijk ook indirecte effecten 

 

2. Zijn er mogelijke latente effecten op andere beleidsthema’s? 

 

3. Draagt deze optie bij tot het realiseren van een geïntegreerd sectoraal beleid? 



Administratieve voorbereiding zesde staatshervorming  18 

 

→ Op=es voor de “inkanteling” in de organisa=e  

 

Beschrijf op welke verschillende manieren de bovenvermelde keuzes organisatorisch en procesmatig 

kunnen ingevuld worden binnen de Vlaamse overheid (o.a. binnen welke bestaande entiteit 

(departement, agentschap, afdeling, dienst, …) ze kunnen uitgeoefend worden of welke nieuwe 

entiteit (EVA, IVA, afdeling, …) daartoe zou kunnen opgericht worden) . 

 

Bespreek de voor- en nadelen, knelpunten, …, van elke optie. 

  

Aandachtspunten daarbij zijn:  

- de coherentie van strategische en andere adviesraden 

- impact op reeds genomen beleidsbeslissingen van de Vlaamse Regering, in het bijzonder op de 

uitgangspunten van de interne staatshervorming (max. 2 bestuursniveaus, subsidiariteitsbeginsel, 

…)? 

 

 

Horizontale elementen 

Personeel en Organisatie 

Geef (in de mate van het mogelijke) een antwoord op volgende vragen: 

 

1. Over hoeveel personeelsleden (verdeeld per taalgroep, in koppen, VTE en niveau) beschikt de 

betrokken federale entiteit om de bevoegdheid uit te voeren? 

 

2. Over welk budget beschikt de betrokken federale entiteit voor deze personeelsinzet? 

 

3. Hoeveel personeelsleden (in koppen, VTE en niveau) zullen de overstap maken naar de Vlaamse 

overheid om de betrokken bevoegdheden uit te voeren?  Hoeveel ondersteunende personeelsleden 

(in koppen, VTE en niveau) worden mee overgeheveld? 

 

4. Wat is het personeelsbudget van de betrokken federale entiteit voor het deel van het personeel 

dat naar Vlaanderen zou worden overgeheveld?  

 

5. Zou u opteren voor een gefaseerde personeelsoverdracht met voorafgaand aan de eigenlijke 

personeelsoverdracht een overdracht van een klein contingent personeel die de implementatie kan 

mee helpen voorbereiden?  Welke personeelsleden binnen de federale entiteit zouden in aanmerking 

kunnen komen voor zo’n voorhoedeoverheveling? 

 

Geef eventueel ook aan welke knelpunten u verwacht inzake personeel en organisatie. 

 

Geef aan wat uw ondersteuningsbehoeften zijn inzake personeel en organisatie 

- bijvoorbeeld inzake personeel: selectie, onthaalbeleid, coaching, loopbaanontwikkeling, 

competentiemanagement, interne herplaatsing/outplacement, functieclassificatie, 

leidinggeven, personeelsbeheer, personeelsplanning, PLOEG, opleiding, verloning en 

voordelen, regelgeving, welzijn, diversiteit, integriteit, sociale dienst 

- bijvoorbeeld inzake organisatie: doelstellingenmanagement, procesmanagement, 

risicomanagement, belanghebbendenmanagement, organisatiestructuur, 

organisatiecultuur, veranderingsmanagement, kwaliteit 
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ICT/informatiebeheer 

 

Geef (in de mate van mogelijke) een antwoord op volgende vragen: 

 

1. Welke centrale toepassingen (datacenters, applicaties) op federaal niveau zijn geïmpacteerd 

m.b.t. de betrokken bevoegdheid? 

 

2. Over welke ICT-uitrusting beschikken de individuele federale ambtenaren? 

 

3. Over welk budget beschikt de betrokken federale entiteit hiervoor? 

 

4. Welke centrale toepassingen (datacenters, applicaties) op Vlaams niveau zijn geïmpacteerd m.b.t. 

de betrokken bevoegdheid? 

 

Geef eventueel ook aan welke knelpunten u verwacht inzake ICT/informatiebeheer? 

 

Geef aan wat uw ondersteuningsbehoeften zijn inzake ICT/informatiebeheer? 

 

 

Facility Management 

 

Geef (in de mate van mogelijke) een antwoord op volgende vragen: 

 

 1. Over welke huisvesting beschikt de betrokken federale entiteit om de bevoegdheid uit te voeren? 

 

2. Wat is de overige facilitaire dienstverlening (logistiek, drukkerij, schoonmaak, catering, onthaal, 

post) binnen de betrokken federale entiteit? 

 

3. Over welk budget beschikt de betrokken federale entiteit voor de huisvesting en de overige 

facilitaire dienstverlening? 

 

Geef eventueel ook aan welke knelpunten u verwacht inzake facility management? 

 

Geef aan wat uw ondersteuningsbehoeften zijn inzake facility management? 

 

 

 

“Inkanteling” in de Vlaamse overheid  

 

Als het een optie is om de over te dragen bevoegdheid in te passen binnen een bestaande entiteit (cf 

supra punt 3 - onderzoek van de opties), vermeld dan: 

- uit hoeveel personeelsleden die entiteit bestaat 

- over welke huisvesting die entiteit beschikt 

- over welke ICT-uitrusting de individuele personeelsleden in die entiteit beschikken 

- wat de overige facilitaire dienstverlening (logistiek, drukkerij, schoonmaak, catering, onthaal, post) 

is binnen die entiteit   
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Bedoeling is dat, eens het groenboek is gefinaliseerd (verwacht tegen 1 juli 2013), de verschillende 

stakeholders hierover uitgebreid geconsulteerd worden.  Hieronder kan u de indeling van het 

groenboek terugvinden.  Daarnaast kan u zien met welke fiches staatshervorming elk subthema van 

het groenboek correspondeert. 

 

 

Thema Groenboek 

 

 

Fiches 

1. Sociaal Economisch beleid  

1.1. Integraal handelsvestigingsbeleid 

(via overdracht vergunningsbeleid inzake 

handelsvestigingen en NSECD + handelshuur) 

 

14. Vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen 

en NSECD 

66. Handelshuur 

 

1.2. Ondersteuningsbeleid zelfstandig 

ondernemerschap 

(via overheveling Participatiefonds) 

15. Participatiefonds 

1.3. Toegang tot het beroep – 

Vestigingsvoorwaarden 

 

16. Toegang tot het beroep – 

Vestigingsvoorwaarden 

1.4. Prijzencontrole 

(In diverse sectoren behalve op het gebied van 

gezondheidszorg en wonen) 

 

65. Prijzencontrole 

1.5. Landbouwbeleid 

 

47. Belgisch interventie- en restitutiebureau 

48. Landbouwrampenfonds 

68. Pacht 

76. Dierenwelzijn 

1.6. Energiebeleid 

(distributietarieven, Fonds ter Reductie van de 

globale energiekost) + financiering + 

energiebesparende maatregelen 

 

49. Distributietarieven 

50. Fonds ter Reductie van de globale 

energiekost 

73. Fiscale uitgaven (gedeeltelijk) 

1.7.. Verkeer en Vervoer 

(m.i.v. verkeersveiligheid, binnenvaart) 

 

54. Verkeersreglement 

55. Samenwerkingsakkoord intergewestelijke 

mobiliteit 

56. Overheveling verkeersveiligheidsfonds en 

BIVV 

57. Normering van verkeersinfrastructuur 

58. Technische keuring van voertuigen 

59. Rijopleiding 

60. Binnenscheepvaart 

61. Spoorlijnen 

62. NMBS 

74. Samenwerkingsverband hoofdstedelijke 

gemeenschap 

1.8. Toerisme 11. Erkenning toeristische centra 

12. Toerisme 

1.9. Wetenschap en innovatie 13. Interuniversitaire en technologische 

attractiepolen 

75. Plantentuin Meise 
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1.10. Media en telecom 38. Telecommunicatie 

39. Filmkeuring 

1.11. Afval en klimaat 51. Handhaving regelgeving doorvoer 

afvalstoffen 

53. Nationale klimaatcommissie en 

responsabilisering inzake klimaat 

1.12. Nucleaire export 52. Nucleaire export 

2. Gezondheidsbeleid 27. Samenwerkingsakkoord e-health 

28. Samenwerkingsakkoord internationale 

verplichtingen gezondheidsbeleid 

29. Samenwerkingsakkoord 

contingenteringsmodaliteiten 

gezondheidszorgberoepen 

30. Samenwerkingsakkoord KB nr. 78 

31. Samenwerkingsakkoord sociale akkoorden 

voor gezondheidszorgberoepen 

32. Samenwerkingsakkoord Federaal 

Kenniscentrum gezondheidszorg 

2.1. Ziekenhuisbeleid 

(via normering) 

 

22. Homogenisering ziekenhuisbeleid 

2.2. Ouderenbeleid 

(inclusief tegemoetkoming hulp aan bejaarden 

en long care zorgen + prijsbepaling voor 

bewoners) 

 

23. Homogenisering van het ouderenbeleid en 

long care zorgen 

2.3. Geestelijke gezondheidszorg 

 

24. Homogenisering van de geestelijke 

gezondheidszorg 

2.4. Preventief gezondheidsbeleid 

 

25. Homogenisering van het preventiebeleid 

2.5. Eerstelijnsgezondheidszorg 

 

26. Organisatie van de 

eerstelijnsgezondheidszorg 

2.6. Hulp aan personen met een handicap 

(mobiliteitshulpmiddelen en tegemoetkoming 

hulp aan bejaarden) 

33. Mobiliteitshulpmiddelen en hulp aan 

bejaarden 

3. Gezinsbeleid 

(met overheveling gezinsbijslagen en FCUD) 

 

34. overheveling gezinsbijslagen 

36. FCUD 

4. Arbeidsmarktbeleid 46. Reorganisatie beheersstructuur RVA 

4.1. Activeringsbeleid  

 

40. Controle op de beschikbaarheid 

42. Arbeidsmiddeling 

4.2. Doelgroepenbeleid arbeidsmarkt 

 

41. Doelgroepenbeleid (gedeeltelijk) 

4.3. Economische migratie 

(arbeidskaarten, beroepskaart, 

studentenmigratie) 

19. Studentenmigratie 

44. Economische migratie 

4.4. Sociale Economie 

(Jobcreatie: bijzondere statuten en sociale 

economie, en dienstencheques) 

41. Doelgroepenbeleid (gedeeltelijk) 

45. Werkgelegenheidsprogramma’s 

(gedeeltelijk) 

4.5. Leren, competenties en modern HR-beleid 

(versterkt beleid vorming/werkervaring: start- 

41. Doelgroepenbeleid (gedeeltelijk) 

43. Educatief verlof en industrieel 
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en stagebonus, betaald educatief verlof, 

industrieel leerlingenwezen) 

leerlingenwezen 

45. Werkgelegenheidsprogramma’s 

(gedeeltelijk) 

5. Woonbeleid 

(via woninghuur, fiscale uitgaven) 

67. Woninghuur 

73. Fiscale uitgaven (gedeeltelijk) 

6. Justitieel beleid  

6.1. Vervolgingsbeleid 

 

63bis. Vervolgingsbeleid 

6.2. Justitiehuizen 

 

63. Strafuitvoering  

64. Justitiehuizen 

6.3. Jeugdsanctierecht 

 

35. Jeugdsanctierecht 

 

7. Horizontale elementen  

7.1.. Bijzondere Financieringswet 

 

10. hervorming Bijzondere Financieringswet 

73. Fiscale uitgaven (gedeeltelijk) 

7.2. Bestuurszaken 3. Uitzendarbeid in de openbare sector 

3bis. Loopbaanonderbreking in de openbare 

sector 

4. Openbaar ambt 

5. Provinciale instellingen 

7. Grootstedenbeleid 

20. Loopbaanonderbreking onderwijs 

37. Federaal Impulsfonds Migrantenbeleid en 

Europees Integratiefonds 

71. Rampenfonds 

72. Volksraadplegingen 

7.3. Personeel, Facility, ICT  

7.4. patrimoniumbeheer 69. Onteigeningen 

70. Aankoopcomités 

7.5. Gezamenlijk beheer van diensten en 

instellingen 

1. Nationaal Instituut Statistiek 

2. Centrum gelijkheid van kansen 

6. Federaal crisiscentrum 

8. Samenwerkingsakkoord Instituut Nationale 

Rekeningen 

9. Samenwerkingsakkoord Agentschap 

Patrimoniale Informatie 

17. Kruispuntbank van ondernemingen 

18. Nationale delcrederedienst, Finexpo, 

Belgische maatschappij voor Internationale 

Investering, Agentschap Buitenlandse Handel 

21. Oprichting Interfederaal Instituut 

Gezondheidszorg 
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3. Onthaal federale ambtenaren 

 

Dit onderdeel van de brochure heeft tot doel de federale ambtenaren die mogelijkerwijs de overstap 

maken te informeren over het personeelsbeleid, het organisatiebeleid, het beleid inzake vastgoed en 

facilitair management en het beleid inzake ICT en informatiebeheer binnen de Vlaamse overheid. 

 

A. Personeelsbeleid 

 

1. Vijf strategische HR-doelstellingen 

 

De Vlaamse overheid wil de gemeenschappelijke visie op het personeelsbeleid van de Vlaamse 

overheid realiseren met vijf strategische HR-doelstellingen: 

- Personeelsbewegingen: We realiseren een kostenbewuste personeelsinzet door op een 

kwalitatieve en solidaire manier om te gaan met de personeelsbewegingen (in-, door- en 

uitstroom) op het niveau van de Vlaamse overheid. 

- Inzetbaarheid: We realiseren een grotere inzetbaarheid van alle medewerkers zowel binnen 

de entiteit, de Vlaamse overheid als over de bestuurslagen heen, en combineren hierbij een 

voortdurende ontwikkeling van de medewerker met een toegevoegde waarde voor de 

organisatie. 

- Beloningsbeleid: We zetten in op een flexibel beloningsbeleid gericht op het erkennen van 

competenties en prestaties als doorslaggevende factor, vanuit een globaal raamwerk. 

- Arbeidsorganisatie: We zetten maximaal in op een innovatieve en flexibele arbeidsorganisatie 

door gepaste initiatieven te nemen om de beschikbaarheid, betrokkenheid en creativiteit van 

de medewerkers voortdurend te verbeteren. 

- Leiderschap: Wij ontwikkelen een leiderschapsstijl die de vorige doelstellingen faciliteert en 

stimuleert, en die een evenwicht tussen de vier rollen van leidinggeven (leider, manager, 

ondernemer en coach) realiseert. 

 

Daarbij worden een aantal belangrijke uitgangspunten genomen: 

• Het 'meer en beter met minder' principe (beleidsruimte creëren voor nieuwe activiteiten en diensten 

met minder middelen, maar blijven investeren in medewerkers); 

• het maximaal inzetten op de kerntaken van de Vlaamse overheid en het reduceren van de 

managementondersteunende functies ; 

• het koesteren van talent; 

• de cultuuromslag van een regelgeoriënteerde cultuur naar een cultuur waarin samenwerking en 

personeelsmanagement in combinatie met resultaat- en oplossingsgerichtheid centraal staan. 

De Vlaamse overheid verwacht veel van haar medewerkers.  De Vlaamse overheid wenst immers 

een slagkrachtige overheid te zijn waarbij het enthousiasme, de flexibiliteit, de leergierigheid, de 

competenties, de creativiteit en de stressbestendigheid van haar medewerkers een belangrijke rol 

spelen.  In ruil geeft de Vlaamse overheid haar medewerkers volop kansen om zich steeds verder te 

ontwikkelen binnen een dynamische en steeds in beweging zijnde context.   

Meer info op: www.bestuurszaken.be/hr-beleid 



Administratieve voorbereiding zesde staatshervorming  24 

2. Personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid 

 

Onthaal:  

http://www.bestuurszaken.be/onthaal 

 

Werktijd – verloven – afwezigheden:  

http://www.bestuurszaken.be/werktijdregeling-verloven-afwezigheden  

 

Verloning – voordelen: 

http://www.bestuurszaken.be/verloning-voordelen 

 

Vorming – ontwikkeling: 

http://www.bestuurszaken.be/vorming-ontwikkeling 

 

Planning – evaluatie:  

http://www.bestuurszaken.be/planning-evaluatie 

 

Diversiteit: 

http://www.bestuurszaken.be/emancipatiezaken 

 

Leiderschap: 

http://www.bestuurszaken.be/leiderschap 

 

Welzijn: 

http://www.bestuurszaken.be/welzijn-op-het-werk 

 

Integriteit: 

http://www.bestuurszaken.be/integriteit 

 

Regelgeving:  

http://www.bestuurszaken.be/regelgeving-personeel-0 

 

3.Personeelscijfers 

 

Enkele feiten over het personeel van de Vlaamse overheid (cijfers voor 31/12/2012): 

 

- De Vlaamse overheid telt ongeveer 40000 personeelsleden.   

cfr. http://www.bestuurszaken.be/personeelsbestand: De VO telde op 31/12/2012 40.113 

personeelsleden.  

- De leeftijdspiramide is redelijk evenwichtig met 19% van de personeelsleden die 55 jaar en 

ouder is en 26% van de personeelsleden die 34 jaar en jonger is.    

cfr. http://www.bestuurszaken.be/demografische-gegevens  
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- De Vlaamse overheid telt iets meer vrouwen dan mannen en dit overwicht zet zich jaar na 

jaar geleidelijk verder door. 

cfr. http://www.bestuurszaken.be/demografische-gegevens 

- De verschillende inschalingsniveaus zijn relatief evenwichtig vertegenwoordigd binnen de 

Vlaamse overheid.  De grootste groep bestaat evenwel uit A-niveaus, de kleinste uit D-

niveaus.  Deze laatste groep is de laatste 5 jaar opmerkelijk kleiner geworden.  De Vlaamse 

overheid telt immers 1200 personeelsleden van D-niveau minder dan vijf jaar geleden. 

cfr. http://www.bestuurszaken.be/demografische-gegevens 

 

- Quasi drie vierde van de personeelsleden is statutair, de rest is contractueel. 

cfr. http://www.bestuurszaken.be/demografische-gegevens 

- Iets meer dan een kwart van het middenmanagement is vrouw, terwijl dit bij het topkader 

bijna 25% bedraagt.  

cfr. http://www.bestuurszaken.be/diversiteit-gelijke-kansen-vrouwen-middenmanagement 

en http://www.bestuurszaken.be/diversiteit-gelijke-kansen-vrouwen-topfuncties  

- 1.2% van het Vlaams personeelsbestand heeft een handicap of chronische ziekte en 2.8% 

heeft een migratieachtergrond. 

cfr. http://www.bestuurszaken.be/diversiteit-gelijke-kansen-personeelsleden-met-een-

arbeidshandicap en http://www.bestuurszaken.be/diversiteit-gelijke-kansen-

personeelsleden-met-migratieachtergrond  

- Iets minder dan twee derde van de personeelsleden heeft het afgelopen jaar minstens 1 

vorming, training of opleiding genoten. 

cfr.  http://www.bestuurszaken.be/vto  

- Het ziekteafwezigheidspercentage schommelt de laatste jaren tussen 6 en 7%. 

cfr.  http://www.bestuurszaken.be/arbeidsafwezigheid/percentage  

Algemene link naar personeelscijfers:  

http://www.bestuurszaken.be/personeelscijfers 

 

4. Getuigenissen van de vorige personeelsoverdracht 

 

http://dertien.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1056 
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B. Organisatiebeleid 

 

1. Organisatie Vlaamse overheid (http://www.vlaanderen.be/nl/overheid)  

 

De Vlaamse overheid bestaat sinds 2006 uit dertien homogene beleidsdomeinen: 

• Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 

• Beleidsdomein Bestuurszaken (BZ) 

• Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB) 

• Beleidsdomein internationaal Vlaanderen (iV) 

• Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 

• Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV) 

• Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 

• Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) 

• Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) 

• Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV) 

• Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 

• Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 

• Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) 

De beleidsdomeinen bestaan uit een verzameling van samenhangende bevoegdheden of 

beleidsvelden.  In principe is er per beleidsdomein één minister bevoegd, maar één minister kan wel 

verschillende beleidsdomeinen aansturen en opvolgen 

 

Alle dertien beleidsdomeinen hebben elk dezelfde structuur.  

• Een beleidsdomein bestaat uit het departement, dat de beleidsvoorbereiding en de 

beleidsondersteuning verzorgt, en verschillende verzelfstandigde agentschappen. Die verzorgen 

beleidsuitvoerende taken.  

• De beleidsraad functioneert per beleidsdomein als een forum waar het politieke en 

administratieve niveau overleg plegen. Het is een open dialoog tussen de bevoegde ministers en 

de topmanagers van agentschappen en het departement van het beleidsdomein.  

• De Managementondersteunende Diensten (MOD’s) bieden dienstverlening op het gebied van 

financiën en begroting, personeels- en organisatieontwikkeling, informatie- en 

communicatietechnologie, communicatie, juridische zaken, enzovoort. 

Per domein is er telkens één strategische adviesraad. Het is een permanent orgaan, opgericht bij 

decreet, dat instaat voor adviesverlening over strategische beleidsvraagstukken en hoofdlijnen van 

beleid. De strategische adviesraad kan advies verlenen aan het Vlaams Parlement, aan de Vlaamse 

regering of aan de individuele ministers. 

 

Het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) is het permanent ambtelijk forum, gericht op politiek-

ambtelijke dialoog en afstemming met betrekking tot belangrijke krachtlijnen met betrekking tot het 

organisatiebrede beleid. De regering of de minister(s) bevoegd voor organisatiebrede 

aangelegenheden betrekken het CAG bij het bepalen van dit beleid, ten minste voor de aspecten die 



Administratieve voorbereiding zesde staatshervorming  27 

een essentiële impact hebben op de bestuurlijke organisatie of werking. Het CAG kan ook op eigen 

initiatief standpunten innemen en deze bezorgen aan de bevoegde ministers/Vlaamse Regering. 

 

Binnen de Vlaamse overheid zijn enkele strategische overlegfora opgericht op horizontaal niveau. 

Om te voorkomen dat verschillende overlegfora naast elkaar gaan werken staat het College van 

Ambtenaren Generaal in een hiërarchische relatie tegenover de strategische overlegfora.  

• Strategisch overlegforum Personeel en Organisatie (SOPO)  

• Strategisch Overlegforum Bestuurlijke Organisatie (SOBO)  

• Strategisch overlegforum Financiën (SOFI)  

Daarnaast zijn er ook een aantal informele overlegorganen voor afstemming en coördinatie over de 

beleidsdomeinen heen, zoals het SG-forum en MOVI.  

 

2.Organisatiebeleid binnen Vlaamse overheid 

 

Organisatiebeheersing: 

http://www.bestuurszaken.be/organisatiebeheersing 

 

Beheersinstrumenten: 

http://www.bestuurszaken.be/beheersinstrumenten 

 

Doelstellingenmanagement: 

http://www.bestuurszaken.be/management-en-prestatiemeetsystemen 

 

Innovatieve arbeidsorganisatie: 

http://www.bestuurszaken.be/innovatieve-arbeidsorganisatie 

 

Het nieuwe Werken: 

http://www.bestuurszaken.be/het-nieuwe-werken 

 

Kwaliteit: 

http://www.bestuurszaken.be/kwaliteit 

 

Deugdelijk bestuur: 

http://www.bestuurszaken.be/deugdelijk-bestuur-de-vlaamse-publieke-sector-0 

 

3.Cijfers inzake organisatiebeleid 

 

U vindt hier alle basisinformatie over de entiteiten, hun afdelingen, het management van de Vlaamse 

overheid en de verschillende toepassingsgebieden. 

http://www.bestuurszaken.be/wegwijs-vlaamse-overheid 
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C. Vastgoed en facilitair management 

 

1.Vastgoedbeleid 

 

De term vastgoed omvat alle onroerende goederen, met inbegrip van niet-courante gebouwen, niet-

bebouwde terreinen en infrastructuur.  De Vlaamse overheid heeft heel wat vastgoed in eigendom, 

niet alleen in functie van de huisvesting van haar eigen diensten, maar evenzeer en vooral in relatie 

tot het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen. 

 

Als publieke actor, eigenaar en gebruiker heeft de overheid een belangrijke en (beeld-)bepalende 

voorbeeldfunctie. Maar ook vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het van belang dat de Vlaamse overheid 

haar vastgoed in portefeuille als een ‘uitstekende huisvader’ beheert, zodat deze voorbeeldfunctie 

effectief wordt waargemaakt. 

 

Huisvestingsbeleid 

 

De Vlaamse Regering legde tijdens haar vergaderingen van 22 juli en 2 september 2005 in het kader 

van het huisvestingsmigratieplan (HMP) een aantal principes en uitgangspunten vast als leidraad 

voor het huisvestingsbeleid van de Vlaamse administratie. Het huisvestingmigratieplan werd 

uitgewerkt met het oog op de implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid. In de huidige beleidsnota 

2009-2014 van de Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken wordt duidelijk gekozen voor een 

pro-actief vastgoedbeleid en het dynamisch beheer van eigendommen in portefeuille van de 

Vlaamse overheid. 

 

Bij de beslissing om  in elke provinciehoofdplaats een Vlaams Administratief Centrum (VAC) op te 

richten werd het principe van gedeconcentreerde bundeling toegepast. Dat betekent dat de 

klemtoon op bundeling van diensten ligt, maar wel geografisch gedeconcentreerd in Vlaanderen en 

Brussel. Op die manier kunnen niet alleen schaalvoordelen gecreëerd worden, maar verbetert ook de 

herkenbaarheid. Ook de bereikbaarheid en klantgerichtheid kreeg bijzondere aandacht, wat zich 

onder meer vertaalt in locaties onmiddellijk nabij regionale knooppunten voor het openbaar vervoer. 

Vastgoedbeleid 

Als basis voor het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid zijn een aantal ontwerpnota’s uitgewerkt 

(door het Departement Bestuurszaken in samenwerking met het Agentschap voor Facilitair 

Management en het Team Vlaams Bouwmeester).  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

• het ‘algemeen vastgoedbeleid’ dat geldt op het niveau van de Vlaamse overheid (met o.a. 

basisuitgangspunten, locatievoorwaarden, generieke richtlijnen en procedures en 

portefeuillebeheersopties)  

• het ‘specifiek vastgoedbeleid’ dat gevoerd wordt met het oog op het vervullen van specifieke 

maatschappelijke taken door de verschillende departementen, agentschappen en entiteiten. 
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Huisvesting van personeelsleden 

De opmaak van een specifieke beleidsvisie zal, rekening houdend met de snelle maatschappelijke en 

technologische veranderingen, steeds een ‘work in progress’ zijn. Vijf gelijkwaardige aspecten 

worden steeds in ogenschouw genomen: 

• De kwaliteit van de dienstverlening van de Vlaamse overheid, namelijk hoe ze zichzelf ten aanzien 

van haar klanten ziet functioneren, welke voorbeeldfunctie ze zichzelf toebedeeld ziet. 

• De culturele herkenbaarheid en architecturale uitstraling van de gebouwen en werkplekken. 

• Het concept dat de Vlaamse overheid hanteert over de ruimtelijke inplanting van haar diensten in 

Vlaanderen en Brussel.  

• Welke werkgever de Vlaamse overheid wil zijn. 

• Welke financiële inspanningen geleverd kunnen/willen worden 

2.beleid inzake facilitair management 

Voor hun facilitair management kunnen de entiteiten van de Vlaamse overheid beroep doen op het 

Agentschap voor Facilitair Management (AFM). AFM zorgt ervoor dat andere diensten van de 

Vlaamse overheid zich kunnen richten op hun kerntaken. 

De ondersteuning van het AFM bestaat uit: 

• Vastgoedbeheer 

• Werkplekinrichting 

• Gebouwgebonden diensten 

• Schoonmaak 

• Catering 

• Digitale Drukkerij 

• Goederen- en contractbeheer 

• Logistiek transport 

De productie van goederen of het verzorgen van een dienstverlening wordt beschouwd als het 

kernproces van een organisatie. Zo is het bijvoorbeeld de taak van het Agentschap voor Wegen en 

Verkeer om in te staan voor het beheer en onderhoud van het wegennetwerk. 

Om deze kernprocessen mogelijk te maken zijn er een aantal ondersteunende processen en diensten 

- zoals facilitair management - nodig. Zo rijden de wegentoezichters van AWV dagelijks rond in de 

gekende gele wagens van de Vlaamse overheid. 

Facilitaire raamcontracten 

Het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) ondersteunt de diensten van de Vlaamse 

overheid met meer dan 180 raamcontracten in zes verschillende productgroepen: 

• Kledij (werk- en beschermkledij, uniformen, signalisatiekleding …) 

• Meubilair (stoelen, kasten, bureaus …) 

• Voertuigen (personenauto’s, bestelwagens, dienstfietsen, …) 

• Technieken (databekabeling, liftonderhoud, aardgas, …) 

• Kantoormachines (kopieertoestellen, faxen, drankautomaten, …) 
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• Kantoormateriaal (briefpapier, enveloppen, kantoorbenodigdheden, …) 

Lees meer over raamcontracten op www.bestuurszaken.be/raamcontracten 

3.Cijfers inzake vastgoed en facilitair management 

Vastgoeddatabank:  http://www.bestuurszaken.be/vastgoed 

Op dit ogenblik bevat de Vastgoeddatabank meer dan 75.300 percelen, waarvan er meer dan 46.000 

ontsloten worden via de publieke webkaart Vastgoed Vlaamse overheid 

(http://www.bestuurszaken.be/aan-de-slag-met-de-vastgoeddatabank).  Daarnaast bevat de 

databank over 2400 gebouwen informatie, waarvan er circa 170 gebouwen in de publieke webkaart 

Vastgoed Vlaamse overheid terug te vinden zijn. 

Cijferverslag AFM: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/cijferverslag-2010-agentschap-

voor-facilitair-management 

Het Agentschap Facilitair Management ontvangt in zijn gebouwen 497 bezoekers per dag  

De klanten van AFM versturen 1.137.494 poststukken per jaar  

64% van de wagens in het beheer van het agentschap rijdt met diesel 

De DAB Schoonmaak poetst 359.963m² en de digitale drukkerij verwerkt 28 orders per dag verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administratieve voorbereiding zesde staatshervorming  31 

D.ICT en informatiebeheer 

1.Beleid inzake ICT 

De entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) biedt ICT- en e-government-diensten aan, aan alle 

entiteiten van de Vlaamse overheid. Zo wil e-IB alle entiteiten maximaal ondersteunen, om op die 

manier bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid. e-IB levert een bijdrage tot 

het beleid, biedt een ruime waaier aan ICT- en e-governmentdiensten aan, investeert in 

gemeenschappelijke ICT- en e-governmentomgevingen met het oog op schaalvoordelen en 

integratie, en verleent advies op basis van haar expertise. 

2. Beleid inzake informatiebeheer 

Onder informatie wordt verstaan: informatie, zowel in digitale als analoge vorm, die gecreëerd of 

ontvangen wordt bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen 

o = inhoudelijke dossiers, overheidsopdrachten, boekhoudkundige stukken… 

o documentatie (handbibliotheken e.d.) vallen hier niet onder 

3. Cijfers inzake ICT en informatiebeheer 

http://www.bestuurszaken.be/ict-uitgaven 

http://www.bestuurszaken.be/ict-assets/toegekende-licenties 
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4. BZ-ondersteuningsaanbod  

De Vlaamse overheid heeft een ondersteuningsaanbod inzake Personeel, Organisatie, 

ICT/Informatiebeheer en facilitair management klaar om de staatshervorming zo vlot als mogelijk te 

laten verlopen. 

A. Personeel 

Het ondersteuningsaanbod inzake personeel van Bestuurszaken werd gescreend op relevantie voor 

de zesde staatshervorming.  Hieronder kan men de relevante ondersteuning terugvinden inzake 

personeelsaangelegenheden.  Telkens kan men een direct emailadres terugvinden. 

Thema  Beschrijving aanbod Contact 

Arbeidsmarktcommunicatie Communicatie vanuit de VO-

entiteiten als werkgever t.a.v. 

de federale ambtenaren 

(onthaal, profilering VO, …) 

info@jobpunt.be 

Selectie Selectie van ‘voorhoede’ 

federale ambtenaren en 

andere over te dragen federale 

ambtenaren 

info@jobpunt.be 

Selectie van interne 

personeelsleden ifv 

loopbaanperspectieven of 

nieuwe noden in de 

organisatie 

info@jobpunt.be 

Personeelsplanning Advies inzake 

personeelsplanning 

agoadviseert@vlaanderen.be 

Opleiding 

personeelsbehoeftenplanning 

vorming@vlaanderen.be 

Onthaalbeleid Vlaamse 

overheid* 

Centraal onthaalbeleid 

Vlaamse overheid voor nieuwe 

ambtenaren 

vorming@vlaanderen.be 

Competentiemanagement Advies inzake strategisch 

competentiemanagement 

agoadviseert@vlaanderen.be 

 

Opleiding 

competentieprofielen 

vorming@vlaanderen.be 

Opleiding 

competentiebeoordeling 

vorming@vlaanderen.be 

Functiebeschrijving, - analyse 

en -classificatie 

 

Opleiding inzake 

functieanalyse en –

beschrijving; Opleiding 

functiefamilies 

vorming@vlaanderen.be 

Advies en opmaak 

functiebeschrijvingen 

vorming@vlaanderen.be 

info@jobpunt.be 

Advies en opmaak inzake 

functieclassificatiesysteem/ 

functieweging 

info@jobpunt.be 

Advies en opleiding inzake 

functiefamilies 

vorming@vlaanderen.be 

Arbeidsvoorwaarden Advies inzake 

arbeidsvoorwaarden 

arbeidsvoorwaarden@vlaanderen.be 

http://www2.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden 

Salarisadvies/salarisstudies/ 

salarisbenchmarks 

info@jobpunt.be 

Prestatiemanagement Opleidingen 

prestatiemanagement 

vorming@vlaanderen.be 
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Advies inzake 

prestatiemanagement (o.a. 

evaluatie) 

agoadviseert@vlaanderen.be 

info@jobpunt.be 

Leidinggeven Opleiding inzake leiding geven  vorming@vlaanderen.be 

Personeelsstatuut Advies over Vlaams 

Personeelsstatuut (VPS) 

personeelsstatuut@vlaanderen.be 

Opleiding inzake Vlaams 

Personeelsstatuut (VPS) 

vorming@vlaanderen.be  

E-learning Opleiding e-learning vorming@vlaanderen.be 

Coaching Opleiding coaching vorming@vlaanderen.be 

 

Begeleiding, advies en 

uitvoering inzake individuele 

en teamcoaching 

mieke.stappaerts@bz.vlaanderen.be 

info@jobpunt.be 

Potentieeldetectie Workshops potentieeldetectie vorming@bz.vlaanderen.be 

Potentieelinschatting Development center 

(potentieelinschatting) van 

voorhoede federale 

ambtenaren, bvb. in het kader 

van vormgeving onthaal- en 

inwerkbeleid 

info@jobpunt.be 

 Development center 

(potentieelinschatting) van 

interne personeelsleden ifv 

loopbaanperspectieven of 

nieuwe noden in de 

organisatie 

info@jobpunt.be 

Interne 

herplaatsing/werkwijzer 

Begeleiding bij zoeken naar 

nieuwe job binnen Vlaamse 

overheid 

info@jobpunt.be 

http://www.jobpunt.be/werkwijzer/ 

Outplacement Begeleiding bij zoeken naar 

nieuwe job buiten Vlaamse 

overheid 

info@jobpunt.be 

Anders werken / telewerken 

(“Het nieuwe werken”) 

Ondersteuning en advies 

anders werken / telewerken 

gerda.serbruyns@bz.vlaanderen.be 

Opleiding anders werken / 

telewerken 

vorming@vlaanderen.be 

Welzijn op werk Advies over preventie, 

bescherming en welzijn op het 

werk 

apb@bz.vlaanderen.be 

Medisch onderzoek apb@bz.vlaanderen.be 

Integriteit Advies inzake integriteit integriteit@vlaanderen.be 

Opleiding inzake integriteit vorming@vlaanderen.be 

Sociale Dienst Renteloze leningen; 

Psychosociale bijstand; 

Juridisch advies; 

Tussenkomsten in:  

• Medische kosten; 

• Vakantiekosten;  

• Hospitalisatieverzekering. 

Allerhande kortingen: 

Eindeloopbaanwerking met 

infosessies, cursus en 

pensioengeschenk. 

socialedienst@vlaanderen.be 

http://www2.vlaanderen.be/socialedienst/ 

 

Personeelssysteem Vlimpers 

en Vlimpers diensten 

 

Vlimpers (Vlaams 

Interdepartementaal Modulair 

Personeelssysteem) is het 

personeelssysteem van de 

Vlaamse overheid.  

Via Vlimpers  

vlimpers@vlaanderen.be 
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• kan de personeelsdienst 

de dossiers beheren  

• kunnen medewerkers 

verlof aanvragen; 

• kunnen managers 

aanvragen valideren; 

• kunnen HR processen 

(planning, 

prestatiemanagement, 

vorming) ondersteund 

worden; 

• kunnen gegevens als 

management- en 

beleidsinformatie 

ontsloten worden; 

• … 

 

De Vlimpersdiensten (gratis 

voor entiteiten van de 

‘Ministeries’, betalend voor 

entiteiten met 

rechtspersoonlijkheid) 

omvatten o.m. sociale 

secretariaatsdiensten en 

andere ondersteuning. 

HR-netwerk Het kennisnetwerk organiseert 

regelmatig thematische 

bijeenkomsten waar 

personeelsverantwoordelijken 

netwerken, ideeën uitwisselen 

en kennis delen. 

HRnetwerk@vlaanderen.be 

Personeelsbeheer Personeelsdossier 

 

Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Betaling lonen, vergoedingen Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Maaltijdcheques Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Hospitalisatieverzekering Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Onthaal personeel Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Vormingsaanvragen Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Prikklokbeheer Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Boekhouding Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Logistieke bestelling Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Opvolging Vlimpers Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

Opvolging Orafin Lokale HR-medewerkers en management 

ondersteunende diensten 

* Nog uit te werken in het kader van de uitvoering van de 6de staatshervorming. 
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B. Organisatie 

Het ondersteuningsaanbod inzake organisatie van Bestuurszaken werd gescreend op relevantie voor 

de zesde staatshervorming. Hieronder kan men de relevante ondersteuning terugvinden inzake 

organisatie. Telkens kan men een direct emailadres terugvinden. 

Thema  Beschrijving Contact 

Doelstellingen- 

Management 

Advies inzake missie, visie, strategie, 

strategische en operationele doelstellingen, 

indicatoren 

agoadviseert@vlaanderen.be 

info@jobpunt.be 

Procesmanagement Advies inzake analyseren, inrichten en 

verbeteren van organisatieprocessen 

agoadviseert@vlaanderen.be 

Advies inzake procesanalyse en uitvoering 

procesanalyses 

info@jobpunt.be 

Advies inzake procesanalyse, impactmetingen 

en effectenbeoordeling 

wetsmatiging@vlaanderen.be 

Organisatiestructuur Advies inzake organisatiestructuur agoadviseert@vlaanderen.be 

Advies inzake organisatiestructuur en opstellen 

nieuwe organisatiestructuur 

info@jobpunt.be 

Advies inzake innovatieve arbeidsorganisatie agoadviseert@vlaanderen.be 

Organisatiecultuur Advies inzake organisatiecultuur agoadviseert@vlaanderen.be 

Risicomanagement Advies inzake risicomanagement agoadviseert@vlaanderen.be 

Kwaliteitsmanagement Advies inzake kwaliteit agoadviseert@vlaanderen.be 

Workshops kwaliteitsvol werken (Tatziki-

workshop) 

agoadviseert@vlaanderen.be 

Advies inzake Common Assessment Framework sven.geldof@bz.vlaanderen.be 

Veranderingsmanagement Advies inzake veranderingsmanagement 

 

agoadviseert@vlaanderen.be  

info@jobpunt.be 

Belanghebbendenmanagement Advies inzake belanghebbendenmanagement agoadviseert@vlaanderen.be  

linda.wouters@bz.vlaanderen.be 

Elektronische bevragingen, 

Personeelspeiling 

BUE/BUA 

Klantentevredenheidsonderzoek 

linda.wouters@bz.vlaanderen.be 

Beleid en regelgeving Opleidingen en advies inzake beleid en 

regelgeving Vlaamse overheid 

wetsmatiging@vlaanderen.be 

Overheidsopdrachten Opleidingen en advies inzake 

overheidsopdrachten 

overheidsopdrachten@vlaanderen.be 

Netwerk organisatiebeheersing Het netwerk organisatiebeheersing is een forum 

voor het uitwisselen van concepten, methoden, 

instrumenten en ervaringen dat entiteiten 

ondersteunt bij de uitbouw van een 

gedocumenteerd systeem van 

organisatiebeheersing. 

agoadviseert@vlaanderen.be 

BCM kennisdelingsnetwerk Kennisdelingsnetwerk i.v.m. 

businesscontinuïteitsmanagement. 

vorming@vlaanderen.be 
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C. Facilitair management 

 

Voor het ondersteuningsaanbod inzake vastgoed en facilitair management neemt men best contact 

op met Marleen Vanwingh: marleen.vanwingh@bz.vlaanderen.be 

Extranet: http://bz.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?fid=516 

 

 

D.ICT en informatiebeheer 

 

Voor het ondersteuningsaanbod inzake ICT en informatiebeheer neemt men best contact op met 

Dirk Vergauwen, Geert Mareels of Bart Severi. 

 
Thema  Beschrijving Contact 

ICT Advies en begeleiding inzake ICT Dirk.vergauwen@bz.vlaanderen.be 

e-government Advies en begeleiding inzake e-government Geert.mareels@bz.vlaanderen.be 

Informatiebeheer Advies en begeleiding inzake informatiebeheer Bart.severi@bz.vlaanderen.be 
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5.Interessante links 

 

- Draaiboek staatshervorming Bestuurszaken:  

http://bz.vonet.be/nlapps/data/docattachments/Draaiboek%20staatshervorming.pdf 

 

- Wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de staatshervorming op de Vlaamse 

administratie: http://steunpuntbov.be/ned/onderzoek/B2007A.htm 

 

- Studiedag 6de staatshervorming van maart 2012:  

http://soc.kuleuven.be/io/ned/vorming/studiedag/ios1203_staatshervorming.html 

 

- Advies Vlabest impact federale staatshervorming van mei 2012:  

http://www.vlabest.be/advies/impact-federale-staatshervorming 

 

- SERV-akkoord van juni 2012: 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/serv-akkoord 

 

- Presentaties laatste bevoegdheidsoverdracht nl. verkeersbelasting: 

 

o http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/VLABELveranderingsman

agementdd7juni12.pdf 

o http://fin.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/201005_presentatie_infosess

ie_definitief.pps 

 

- Wetteksten zesde staatshervorming: http://www.law.kuleuven.be/icr/doc_6e_shv 

 

 

 


