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Beleidscontext  
 Decreet van 1999: ontvoogding 

 

 Regeerakkoord: probleemoplossende en slagkrachtige overheid 

 

 Interne staatshervorming: hergroepering bevoegdheden 
 Versterking lokale democratie, autonomie, transparantie en 

effectiviteit: intergemeentelijke samenwerking 

 Op een efficiënte en effectieve manier meerwaarde bieden aan 
burgers en bedrijven 

 Vertrouwen subsidiariteit, investeren in monitoring en evaluatie 

 

 Commissies Berx en Sauwens: versnelling investeringsprojecten 

 

 

 
 

 



Beleidsnota Ruimtelijke Ordening 

 Ieder beleidsniveau focus op kerntaken 
 Vl: Strategisch Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

(BRV) 
 

 Toezicht Vlaamse overheid tav lokale besturen 
wordt in vraag gesteld vanuit reële 
eindverantwoordelijkheid 
 

 Proactieve probleemoplossende ambtenaar RO 
 



Opdracht herpositionering RO 

 Opdracht van minister aan leidend ambtenaren om een 
herpositionering van Ruimtelijke Ordening uit te tekenen (18 
januari 2011)  

 

 
 

 

 

 

 

 Herpositionering RO vanuit meerwaarde 
 

 Herpositionering opdrachten beleidscyclus 
(voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie) 
 

 Herpositionering organisatie 
 
 Visienota van de leidend ambtenaren (12 april 2011) 
 

 



Ruimtelijke ordening in transitie 

 Beleidsveld ruimtelijke ordening slaat de handen in elkaar door 
middel van een fusie van departement en agentschap (1 oktober 
2011) 

 Agentschap wordt opgeheven 

 Urgentiebesef neemt toe 

 Creëren van een gemeenschappelijke directie 

 2 waarnemend leidend ambtenaren 

 

 Buitenkant van de organisatie op orde zetten, stakeholders 
informeren,  nadien de binnenkant organiseren 



Hervorming RWO – transitie RO 

 

 

“Door de opgezette reorganisatie van het beleidsveld ruimtelijke 
ordening worden de beleids- en  beheerscyclus op Vlaams niveau 
volledig in elkaar geschoven. […] Door de integratie van de gehele 
beleids- en beheerscyclus in één beleidsentiteit, kunnen ook de 
beschikbare resources in het beleidsveld ruimtelijk ordening zowel 
procedureel als procesmatig optimaal ingezet en op elkaar afgestemd 
worden.”  (VR 9 september 2011) 

 

 



Hervorming RWO- OE en Wonen 

 

 

“De Vlaamse Regering kan in uitzonderlijke gevallen de 
beleidsondersteunde taken voor specifiek beleidsveld toevertrouwen 
aan een intern verzelfstandighd agentschap zonder 
rechspersoonlijkheid als dat de kostenefficiëntie van de beleids- en 
beheerscylcus van dat beleidsveld verhoogt.”  (kaderdecreet, artikel 4 
§1, tweede lid) 

 

 

 

 

 



Ruimtelijke ordening in transitie 

 Transitiecel met medewerkers uit het nieuwe departement werkt 
de hervorming verder uit 
 Uitbreiden van leidend coalitie 

 Transitiecel aan het stuur  én de gaspedaal  

 Directie bewaakt grote lijnen 

 Multidisciplinair, Drive & Kwaliteit = kracht van het team om 
veranderingen te trekken 

 

 Consultant in ondersteuning van transitiecel 
 Duidelijk geformuleerde doelstellingen en opdrachten 

 Klankbord voor aanpak  

 Technische tools  (vb. PEP, cultuur,…) 

 Creatief mee nadenken over proces 

 



Ruimtelijke ordening in transitie 

 Vertalen van ‘visienota’  naar RO-opdrachten : 
draagvlak verzorgen en inhoudelijke 
doorvertaling 

 

 
 

 
 

 

 Transitiedag Ruimtelijke Ordening (10 oktober) 

 Alle personeelsleden 

 Voorstelling transitie 

 Workshops met interactie 

 Paneldebat 

 Aanwezigheid van de minister 

 

 

 



Ruimtelijke ordening in transitie 

 Starten met de verandering via ‘proeftuinen’: speerpunten die 
verandering in beweging zetten 

 Bestuurskracht 
 Interne en externe partnerschappen 
 Vergunningsmonitor 
 Interne monitoring en evaluatie 
 

 Extern toetsen samen met eigen personeelsleden 
 Transitiedag 
 Atria met lokale besturen  

 



Communicatie & communicatie 

 

• Opzet: open communicatie zodat niemand er nog kan naast kijken 

• Logo en ‘projectstijl’ vergroten de herkenbaarheid 

• Herhaling, herhaling, herhaling is noodzakelijk 

 Open communicatie over inhoud en proces 

 

• Boodschap via verschillende kanalen overbrengen 

• Toelichtingen in alle afdelingen 

• Leidinggevende hebben cruciale rol in de communicatie naar 
personeelsleden 

• Uitgebouwde transitiepagina  

• Ondertussen 19 nieuwsbrieven 

 

 

 

 



Managementseminarie 

 Van draagvlak onder medewerkers naar besliskracht door management 

 Niet van wit blad vertrekken 

 Opbouwen naar en voorbereiden van het strategisch managementseminarie 

 Formuleren van missie, visie en organisatiewaarden 

 Processen & ‘machine’ uitgewerkt in procesmap 

 Resultaat van positioning paper, consolidatienota, proceswerkgroepen, worldcafé 
(heen en weer oefening tussen detail en helikoptervisie) 

 Cultuur : metingen+ resultaten van workshop 

 Resultaat van seminarie:  

 Missie, visie, waarden van de organisatie 

 Processen van het nieuwe departement  

 Concept van organisatiestructuur 

 





Bouwen door prikkelen 

 

 Afdelingen én samenwerkingsverbanden voor de organisatie 
uittekenen 

 Koppeling van huidige processen en personeel aan de 
procesmap  en TO BE personeelsbehoeften 

 

 Starten van de  kanteling 
 Prikkel medewerkers om over zichzelf na te denken 

 Prikkel management om over hun medewerkers na te denken  

 

 
 

 



Lessons learned 

1. Inhoudelijk en maatschappelijk uitgangspunten in transitie – geen 
zuivere managementverandering 

2. Politieke wil inclusief zichtbare steun 

3. Transitiecel trekt, top zorgt voor vertrouwen 

4. Focus op het proces. Content zit in en moet uit de organisatie 

5. Dialoog met medewerkers - interactie 

6. Neem de tijd om te veranderen 

7. Stel mijlpalen, ga vooruit, klik vast  en veranker 

8. Investeer in verandering: veranderen kost geld 

9. Geen lineair proces 

10. Herhaal, herhaal en herhaal de boodschap 

11. … 



Contact  

 

Departement RWO 

Transitiecel RO 

Phoenixgebouw 9ste verdieping 
Koning Albert II-laan 19, bus 12 
1210     Brussel 

 

Tel : 02/553.83.02 

 
transitiecel@rwo.vlaanderen.be 
 


