
 

 

 

 

 

 

 

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE 

VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN 

DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 

 

26.11.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 



SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering 2 
 

 

  



SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering 3 
 

Bijdrage SBOV aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse 

Regering (2014-2019) 

 

Inhoud 
 

ALGEMENE INLEIDING ............................................................................................................................. 4 

Een legitieme overheid en een legitiem beleid als voorwaarde voor slagkracht ............................... 4 

Welke overheid willen we? ................................................................................................................. 5 

Volgehouden slagkracht ...................................................................................................................... 6 

CENTRAAL ................................................................................................................................................ 7 

Inleiding ............................................................................................................................................... 7 

Structuur, sturing en coördinatie ........................................................................................................ 7 

Modern HR ........................................................................................................................................ 14 

Inzetten op beleidscapaciteit ............................................................................................................ 17 

Een verhoogde capaciteit en nieuwe ontwikkelingspistes voor PPS ................................................ 20 

Europa ............................................................................................................................................... 22 

LOKAAL .................................................................................................................................................. 24 

Inleiding ............................................................................................................................................. 24 

Lokale besturen en hun interne bestuurlijke organisatie ................................................................. 24 

Lokale besturen in de interbestuurlijke relaties................................................................................ 28 

Lokale besturen in sturingsnetwerken: op zoek naar democratisch verankerde regie .................... 34 

CONCLUSIE ............................................................................................................................................ 37 

BIJLAGEN ............................................................................................................................................... 38 

Bijlage 1: Overzicht aanbevelingen ................................................................................................... 38 

Overzicht aanbevelingen centraal ................................................................................................. 38 

Overzicht aanbevelingen lokaal .................................................................................................... 41 

Bijlage 2: Titels en contactpersonen SBOV II en III projecten ........................................................... 44 

 

  



SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering 4 
 

ALGEMENE INLEIDING 
 

In deze bijdrage wil het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie- Slagkrachtige Overheid aanbevelingen 

formuleren ten aanzien van de aantredende Vlaamse Regering (2014-2019). Die aanbevelingen 

hebben zowel betrekking op het centrale overheidsniveau, als op de lokale besturen en de 

interbestuurlijke samenwerking. Onze aanbevelingen steunen op bevindingen uit onderzoek in het 

kader van de huidige en eerdere generaties van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie. We 

beperken ons in deze bijdrage dus tot bevindingen en aanbevelingen rechtstreeks gerelateerd aan 

onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie. Andere belangrijke bestuurskundige kwesties 

worden in deze bijdrage dus niet gevat. Dit betekent zeker niet dat we daar geen mening over 

hebben. In andere fora (VVBB, CEOO, VLABEST, etc.) komen deze thema’s wel aan bod en leveren 

academici vanuit een bestuurskundige invalshoek hun bijdrage. 

Vooraleer de meest relevante onderzoeksbevindingen en beleidsaanbevelingen te presenteren, gaan 

we kort in op het belang van bestuurlijke en beleidslegitimiteit. Om als overheid slagkrachtig te 

kunnen handelen, dient die overheid (en haar beleid) als legitiem te worden ervaren  door de 

samenleving. Dat vereist de komende jaren een volgehouden inspanning. Duurzame structuren 

moeten hierbij geflankeerd worden door een functionele organisatiecultuur en een gezond 

evenwicht tussen vertrouwen en controle. In het tweede deel van deze bijdrage gaan we in op 

specifieke aanbevelingen ten aanzien van het centrale niveau. Het derde deel bespreekt het lokale 

niveau en de interbestuurlijke samenwerking.  

We verwijzen in de tekst naar concrete onderzoeksbevindingen en –projecten aan de hand van codes. 

Achteraan nemen we een lijst op met de volledige naam van de projecten en een contactpersoon 

(bijlage 2). De contactpersonen kunnen aangesproken worden om verdere toelichting te geven bij 

specifieke onderzoeksbevindingen en de gerelateerde aanbevelingen. Alle  rapporten en andere 

publicaties kunnen gedownload worden van de website van het SBOV (www.steunpuntbov.be).  

 

Een legitieme overheid en een legitiem beleid als voorwaarde voor slagkracht 

Het centrale vertrekpunt van onze bijdrage is de legitimiteit en de slagkracht van de overheid. 

Legitimiteit kan betrekking hebben op verschillende aspecten, niet alleen ten aanzien van 

beleidsmakers en hun besluiten, maar ook ten aanzien van de spelregels voor besluitvorming en de 

fundamenten van de politieke gemeenschap. Met bestuurlijke legitimiteit wordt verwezen naar de 

mate van vertrouwen van burgers, gebruikers, bedrijven en organisaties, in de instellingen die het 

politieke systeem schragen. Die bestuurlijke legitimiteit is essentieel om als overheid gezagsvol te 

kunnen optreden.  

Bestuurlijke legitimiteit wordt in belangrijke mate opgebouwd door de concrete ervaringen met 

bestuur en beleid. Door ervaringen ontwikkelt men een bepaalde mate van vertrouwen in, steun 

voor en betrokkenheid bij bestuur en beleid. Willen we een overheid die slagkrachtig kan optreden, 

dan moet deze overheid en haar beleid niet alleen een aantal normen respecteren en legitiem zijn, 

maar ook als dusdanig gepercipieerd worden.  

http://www.steunpuntbov.be/
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Ten eerste moet een overheid dus een aantal normatieve principes respecteren. Deze hebben 

betrekking op de democratische rechtstaat en op de effectiviteit en efficiëntie van het bestuurlijk 

optreden. Zo moet beleid tot concrete resultaten leiden, effectief zijn, efficiënt en zuinig. Daarnaast 

moet ook het besluitvormingsproces op legitieme wijze verlopen, democratisch en rechtmatig. Het 

democratische aspect stelt participatie  en responsiviteit  voorop. Het mandateren van 

volksvertegenwoordigers, het afleggen van verantwoording, en de mogelijkheid van controle zijn hier 

aan de orde. Burgers moeten op voldoende wijze aanwezig zijn in het besluitvormingsproces. Wat de 

normen betreft die betrekking hebben op een rechtmatig besluitvormingsproces, wordt gekeken 

naar de mate waarin het proces verloopt volgens de gevestigde regels (legaliteit) en volgens de 

dragende normen van ons rechtssysteem. We kunnen een bestuur en beleid legitiem noemen als het 

werd gevestigd en vorm krijgt overeenkomstig eerder genoemde regels en normen.  

Ten tweede dient, naast een normatief perspectief,  ook een waarderingsperspectief gehanteerd te 

worden. Dan gaat het om de mate waarin men vindt dat bestuur en beleid aansluiten bij verlangens, 

verwachtingen, waarden en normen. Beleid en bestuur kan volgens een normatief perspectief 

legitiem zijn, maar zal daarom nog niet als dusdanig gepercipieerd worden. Als dit niet zo is, dan is er 

onvoldoende vertrouwen in, steun voor, en betrokkenheid bij bestuur en beleid (II-A12). 

Uit het voorgaande volgt een pleidooi voor een overheid die bijzondere aandacht heeft voor haar 

legitimiteit. Naast performantie, efficiëntie en effectiviteit, vraagt dit aandacht voor waarden zoals 

transparantie, openheid, responsiviteit en rechtmatigheid. En dit vertaalt zich in een gepaste 

houding, gedrag en beslissingen van ambtenaren en bestuurders.  Het vereist ook voldoende inzicht 

in de manier waarop burgers, gebruikers, bedrijven en organisaties naar bestuur en beleid kijken, om 

als bestuur adequaat en gepast te handelen. En het vereist dat er correct, actief en transparant 

gecommuniceerd wordt. Enkel op die manier verkrijgt een overheid de nodige maatschappelijke 

steun, betrokkenheid en ruimte om ook slagkrachtig te handelen. 

In dit kader is het dan ook essentieel om voortdurend aandacht te schenken aan organisatiewaarden 

zoals integriteit, ethisch leiderschap, transparantie en zorgvuldigheid. Dergelijke organisatiewaarden 

hebben een interne functionaliteit (II-K2) maar moeten tevens uitgedragen worden in de contacten 

van de overheid met de samenleving.  

 

Welke overheid willen we? 

De financiële en economische crisis heeft een belangrijke impact op de publieke sector. De overheid 

wordt plots minder gezien als deel van het probleem maar als kern van de oplossing, ook als redder 

van delen van de private sector. Tegelijkertijd zorgt de crisis voor een grote nood om de 

overheidstekorten terug te dringen, in de eerste plaats door overheidsuitgaven te reduceren.  

In het publieke debat domineert te zeer de vraag over de aantallen ambtenaren en hoe die te 

verminderen, al dan niet naar aanleiding van golven van pensionering. Ons uitgangspunt is dat een 

slagkrachtige overheid onmisbaar is om een duurzame maatschappelijke ontwikkeling mogelijk te 

maken. Een slagkrachtige overheid verzekert essentiële publieke goederen die nodig zijn voor het 

vertrouwen van en tussen mensen, die de context vormen voor een innovatieve economie en die 

voorwaarden zijn voor duurzame ontwikkeling. Vragen zoals de grootte van de overheid en haar 
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ambtenarenapparaat dienen dan ook genuanceerd benaderd te worden. De stijging en daling van het 

aantal ambtenaren en de verandering van het profiel van ambtenaar verschilt naargelang het niveau 

en de plaats in de publieke sector. Op sommige plaatsen werken we al met veel minder ambtenaren; 

op andere plaatsen met meer. De volgens ons correctere vraag voor het publieke debat is welke 

competenties we nodig hebben, waar en in welke mate.  

Deze vraagstelling is een afgeleide van de vraag welke publieke sector we willen en wat we met die 

publieke sector willen doen. Sommige landen scoren hoog op economisch presteren en op 

leefbaarheid van de samenleving, ook met een sterk uitgebouwde overheidssector. In die landen is 

dan wel, meer dan in ons land, aandacht voor het efficiënter werken. Een slagkrachtige overheid kan 

zich in verschillende gedaantes ontwikkelen en dat is voorwerp van politieke keuzes: een overheid 

kan slagkrachtig zijn, zonder daarmee zelf groot in omvang te zijn; een overheid kan op bepaalde 

domeinen slagkrachtig en omvangrijk zijn, op andere domeinen  kan een kleine overheid evenzeer 

slagkrachtig zijn.  

In een post-NPM tijdperk weten we dat er geen “catch all” antwoorden zijn ten aanzien van de 

organisatie van de overheid: agentschappen kunnen functioneel zijn, (quasi-)markten kunnen een 

duidelijke meerwaarde bieden, innovatieve beleidsinstrumenten zijn soms aangewezen als 

alternatief voor regelgeving, etc. Contextfactoren zijn in deze vaak cruciaal. Een “evidence-based” 

beleid ten aanzien van de overheid moet voorbij de doctrine gaan, en op zoek gaan naar 

gecontextualiseerde kennis: wat werkt, wanneer en waar?  

 

Volgehouden slagkracht 

Binnen de Vlaamse Overheid werd in 2010 het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige overheid’ 

geïnitieerd. Een van de doelstellingen van dit programma is om het aanpassingsvermogen van de 

Vlaamse Overheid te verhogen zodat meer resultaten kunnen bereikt worden met minder middelen. 

Als overheid is het echter belangrijk de begrippen efficiëntie en effectiviteit in brede zin op te vatten. 

Zo zijn efficiëntiewinsten breder op te vatten dan enkel ‘meer doen met minder’. Er zijn immers vijf 

manieren te onderscheiden om de efficiëntie in een (deel van een) organisatie te verhogen (II-K13).1 

De efficiëntie-uitdaging dient overigens gekaderd te worden in een grondig en breed debat omtrent 

houding, gedrag en performantie van de overheid. Een organisatiecultuur van efficiëntie en 

effectiviteit is een belangrijke succesvoorwaarde. 

Daarenboven mag een efficiëntieprogramma niet beperkt blijven tot een eenmalige operatie. Ook de 

komende jaren moet het meerjarenprogramma verdergezet worden. Onderzoek leert dat een sterk 

prestatiegericht traject actieve betrokkenheid van de politiek en de top van de ambtenarij behoeft, 

een duidelijke governance-structuur, en een adequate communicatiestrategie. Bovendien moet de 

governancestructuur voorzien in een centraal aansturingsteam met voldoende capaciteit en 

middelen. Evaluatie door auditinstanties kan eveneens als een kritische succesfactor van 

efficiëntieprogramma’s beschouwd worden (II-K13). 

                                                           
1
 Deze vijf manieren zijn: dezelfde output voortbrengen met minder input (E1); Meer of betere output 

voortbrengen met dezelfde input (E2); Meer of betere output voortbrengen met minder input (E3); Ietwat 
minder output voortbrengen met aanzienlijk minder input (E4); Aanzienlijk meer/betere output voortbrengen 
met ietwat meer input (E5). 
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Komen tot een duurzame efficiënte en effectieve overheid vraagt aandacht voor vertrouwen, niet 

enkel tussen overheid en burger, maar ook tussen overheidsorganisaties – in het bijzonder tussen 

departementen en agentschappen - onderling. Echter, ook wantrouwen kan functioneel zijn (III-C3). 

Vertrouwen optimaliseren betekent dan een evenwicht vinden tussen gezond vertrouwen 

(autonomie) en gezond wantrouwen (controle), waarbij onder meer organisatiecultuur, relatieve 

machtsverhoudingen, politieke aansturing en divergentie, en taakcomplexiteit en gepercipieerd risico 

een rol spelen.   

CENTRAAL 
 

Inleiding 

In dit luik trekken we een aantal lessen uit de ervaringen met New Public Management en Beter 

Bestuurlijk beleid. Aanbevelingen hebben betrekking op een verhoogde capaciteit op het vlak van 

centrale aansturing en coördinatie. Daarnaast staan we stil bij de noodzaak om een modern HR 

beleid te voeren waar talent- en leiderschapsontwikkeling sporen. We formuleren aanbevelingen om 

juridische en culturele belemmeringen op dit vlak aan te pakken. Verder vragen we aandacht voor 

een verhoogde beleidscapaciteit. Dit kan onder meer betrekking hebben op de omgang met 

beleidsinformatie en “benchlearning”. We lanceren een aantal denkpistes voor publiek-private 

samenwerking. We ronden dit luik af met een pleidooi voor een aangehouden kennis over en 

aandacht voor het Europese beleidsniveau bij administratie en politiek. 

Structuur, sturing en coördinatie 

In 2006 en de daaropvolgende jaren is de Vlaamse overheid grondig geherstructureerd in 

beleidsdomeinen, departementen en verzelfstandigde agentschappen, waarbij ook mechanismen 

voor politieke sturing van entiteiten en coördinatie over entiteiten en beleidsdomeinen heen zijn 

gewijzigd. De hoofdconclusie van een  tussentijdse evaluatie in 2008 (SBOVII-A3) was dat de BBB-

hervormingen tot dan toe vooral een structurele hervorming was, waarbij de cultuur, sturings- en 

coördinatie-instrumenten onvoldoende ontwikkeld waren om verkokering en fragmentatie van 

beleid en beheer tegen te gaan. Hoewel heel wat inspanningen zijn geleverd, blijken verschillende 

van de toenmalige kritieken vandaag de dag nog relevant of zelfs meer prangend. We bespreken 

hieronder de belangrijkste probleempunten inzake structuren, sturing en coördinatie en geven waar 

mogelijk aanbevelingen mee vanuit SBOV-studies (II-A3, II-A10; II-K11)2. Deze bevindingen en 

aanbevelingen inzake structuur, sturing en coördinatie in de Vlaamse overheid zijn meer uitgebreid 

uitgewerkt en gedocumenteerd in een recente adviesnota voor VLABEST (‘Een toekomstgericht 

organisatorisch-administratief kader voor het bestuurlijke beleid van de Vlaamse administratie’), 

                                                           
2
 Zie ook Verhoest, K., Van Thiel, S., Bouckaert, G., Laegreid, P. (2011). Governing Public Agencies in the 21st 

Century. International lessons and policy recommendations by the COST Action IS0601 on ‘Comparative 
Research into Current Trends in Public Sector Organization CRIPO/COBRA’, 48 pp: COST office. 

http://www.vlabest.be/sites/default/files/20132910_VLABEST%20rapport_finaal.pdf
http://www.vlabest.be/sites/default/files/20132910_VLABEST%20rapport_finaal.pdf
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waarbij analyse van bestaand onderzoek werd aangevuld met een aanzienlijk aantal interviews en 

gesprekken met politiek, ambtenaren, middenveld en lokale besturen3.  

Transparante structuren vragen om een rationalisatie 

De SBOVII-A3 evaluatie van BBB  stelde in 2008 reeds een kritische heroverweging en rationalisatie 

van bepaalde entiteiten voor (agentschappen, SAR-secretariaten en departementen), op basis van 

duidelijke criteria zoals kritische massa, overlap van taken, al dan niet BBB-vreemd statuut, 

gekoppeld aan een inschaling van de 'Andere rechtspersonen' als privaatrechtelijke EVA of een 

heroriëntatie naar een loutere subsidiëringsrelatie. Deze beleidsaanbeveling is momenteel des te 

relevanter omwille van de algemeen gevoelde spanning tussen enerzijds de huidige proliferatie van 

entiteiten en anderzijds de nood aan samenwerking tussen entiteiten en beleidsdomeinen, de kritiek 

vanuit de samenleving en de nood aan besparingen. Rationalisatie van het aantal entiteiten kan 

leiden tot een betere governance, minder verkokering en minder potentieel dubbel werk, en 

eventueel tot kostenbesparing en schaalvoordelen, maar dit enkel onder bepaalde voorwaarden. 

Organisationele herindelingen zijn echter duur, zorgen voor discontinuïteit en dienen dan ook 

weloverwogen te gebeuren, met de steun van de politiek en de top van de administratie, om 

daadwerkelijk te leiden tot besparingen  en tot kwaliteitsbehoud/verbetering. We pleiten dan ook 

niet voor een ‘big-bang’ benadering, maar voor een graduele aanpak gebaseerd op een 

systematische heroverweging waarbij de implementatie afgestemd is op de “windows of opportunity” 

geboden door de staatshervorming en veranderingen op het vlak van personeelsbezetting (bv. 

pensionering van -een aantal- leidende ambtenaren) (aanbeveling 1).  Andere alternatieven dienen 

overwogen te worden, naast het louter samenvoegen van entiteiten, zoals de integratie van front- of 

backoffice of integratie van de managementondersteunende diensten. We pleiten er ook voor de 

indeling van de 13 beleidsdomeinen te herbekijken, inclusief de horizontale beleidsdomeinen, op 

basis van samenhang en het clusteren van competenties. 

Toekomstige nieuwe verzelfstandigingen of creatie van andere entiteiten dienen goed te worden 

overwogen, met een strikte conformiteit met de minimale criteria voor verzelfstandiging. Een 

verdere toename van het aantal entiteiten is niet te verantwoorden. Optimaal wordt er op gezette 

tijden een evaluatie van het landschap van verzelfstandigde agentschappen doorgevoerd (bv. 

georganiseerd per beleidsdomein). Daarbij dient de scheiding beleidsvoorbereiding en –uitvoering 

niet langer aangehouden te blijven als primair leidend principe voor de organisatorische indeling van 

de Vlaamse overheidsdiensten. 

Het verdient aanbeveling om de mate van beheersmatige flexibiliteit in de kernadministratie binnen 

de grenzen van wat mogelijk is maximaal uit te breiden teneinde verzelfstandiging omwille van de 

nood aan beheersmatige autonomie zoveel mogelijk te verminderen (cfr. evoluties in bepaalde 

steden als gevolg van de BBC). De wijze van uitvoering van het rekendecreet kan hier een belangrijke 

betekenis hebben. We stellen dan ook voor om de basisvormen van BBB (departement, IVA, IVA met 

rechtspersoonlijkheid, EVA publiekrechtelijk en EVA privaatrechtelijk) in het Rekendecreet te 

definiëren zodanig dat BBB-vreemde boekhoudkundige constructies zoals DAB’s, VOI categorie A, en 

Eigen Vermogens niet langer nodig én mogelijk zijn (aanbeveling 2). Uit SBOV onderzoek (II-A10) naar 

de organisatie van de regulerende functie van de overheid, bleek dat burgers en bedrijven met heel 

                                                           
3
 Het eindrapport van deze studie is te vinden op 

http://www.vlabest.be/sites/default/files/20132910_VLABEST%20rapport_finaal.pdf 
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veel regulerende instanties te maken krijgen, die te weinig afstemmen en samenwerken. Een 

kritische beschouwing van de proliferatie en het gebrek aan samenwerking door regulerende 

instanties is noodzakelijk. Een sterkere samenwerking is vereist van onder meer inspecties 

bijvoorbeeld door het delen van informatie en het maken van betere afspraken (aanbeveling 3). 

Staatshervorming als opportuniteit 

Belangrijk is dat deze eventuele herstructurering niet los wordt gezien van de discussie over de 

organisationele inrichting van de over te hevelen bevoegdheden in het kader van de zesde 

staatshervorming. Voor een aantal beleidsdomeinen (bv.  WVG, WSE, Wonen binnen RWO) zijn deze 

bevoegdheden aanzienlijk in budgettaire en/of personeelstermen. Onderzoek naar 

bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de vijfde staatshervorming (II-K4) leert dat de 

administratie de snelheid en de kwaliteit van de uitvoering van een staatshervorming mee kan 

bepalen. Proactieve activiteiten zoals het opmaken van een draaiboek, het oprichten van een 

projectstructuur en het onderhouden van functionele politieke contacten om de technische 

haalbaarheid van bepaalde voorstellen reeds tijdens de besluitvormingsfase te signaleren, kunnen 

hiertoe bijdragen. Het is in deze belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijkheid over overheveling en 

inpassing van alle gefederaliseerde takenpakketten en ambtenaren wordt geschapen. Er dient  

voldoende tijd voorzien te worden voor integratie.  

De heroverweging van het landschap van entiteiten dient best samen te gebeuren met de keuzes rond 

inrichting van de  over te hevelen bevoegdheden, waarbij een nieuwe clustering van taken 

(bijvoorbeeld per doelgroep) raadzaam kan zijn (aanbeveling 4). Er moet over gewaakt worden dat 

(1) voorlopige opvangstructuren, indien nodig, geen permanent bestaan aannemen; (2) dat deze 

overheveling geen verdere toename van het totaal aantal entiteiten veroorzaakt; en (3) dat de keuze 

voor een organisatievorm aansluit bij de principes in (een bepaald beleidsdomein) van de Vlaamse 

overheid. Het louter overnemen van een federaal aansturingsmodel waarbij bijvoorbeeld het 

middenveld nieuw op te richten extern verzelfstandigde agentschappen aanstuurt via de raad van 

bestuur mag niet lichtzinnig worden beslist, omdat dit een verdere toename van EVA’s betekent, wat 

problematisch is in termen van “good governance”. Bovendien zijn er andere en duidelijkere 

manieren om inspraak van het middenveld bij de uitvoering te organiseren. 

 

Gedifferentieerde vormen van interne sturing met de integratie van de drie cycli als fundament 

Het huidige beleidsmatige en beheersmatige sturingsinstrumentarium is gekoppeld aan drie cycli 

(beleidscyclus, financiële cyclus en contractcyclus). Dit instrumentarium wordt deels in vraag gesteld 

omwille van de interne plan- en rapporteringslast en het beperkte gebruik ervan door ministers en 

hun kabinetten. Echter het meest cruciale aspect van het sturingsinstrumentarium,  het koppelen van 

de financiële cyclus aan de beleids- en contractcyclus en bijgevolg het integreren van de beleids- en 

beheersdocumenten in de begroting, de rapportering en de rekeningen moet nog  worden 

gerealiseerd en biedt de grootste opportuniteiten voor optimalisatie (aanbeveling 5). De 

mogelijkheden van het op dat vlak heel bescheiden Rekendecreet moeten daarvoor maximaal  

worden geïnterpreteerd. In die zin moet men de wijze van uitvoering van het Rekendecreet meer 

doordacht vorm geven. De afbakening van beleidsvelden ter structurering van de begroting en 

eventueel beleidsnota’s en beleidsbrieven is hiervan een voorbeeld.  
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Vanuit SBOV onderzoek naar verzelfstandiging en beheersovereenkomsten (o.a.  SBOVII-A3) en 

internationale ervaringen pleiten we nog steeds voor het behoud van de 

beheersovereenkomst/managementovereenkomst (of soortgelijke instrumenten) en de koppeling 

ervan aan de beleidsnota. De beheersovereenkomst heeft verschillende grote voordelen: (1) het 

expliciteert de lange-termijn engagementen van de entiteit naar de minister, ter ondersteuning van 

de beleidsdoelstellingen van deze laatste, hetgeen de sturing binnen agentschappen/departement 

doelgericht en planmatig maakt, (2) het biedt de minister de mogelijkheid om op hoofdlijnen de 

reguliere taken van de entiteit op te volgen, naast de bijdragen aan zijn eigen beleidsprioriteiten en 

(3) het legt basisafspraken vast over hoe minister en entiteit met elkaar omgaan gedurende de 

beleidsperiode. Wel dient meer nadruk te liggen op strategische doelstellingen/kaders en hun 

opvolging, op procesmatige afspraken, en op de beleidsmatige flexibiliteit4 (‘framework document’), 

eerder dan op gedetailleerde acties en plannen, in beknopte documenten. De beheersovereenkomst 

biedt dus een kader voor de reguliere taken van de entiteit en de grote politieke prioriteiten binnen 

de legislatuur. Het ondernemingsplan fungeert dan enerzijds als vehikel voor het inpassen van 

wijzigende politieke prioriteiten met de reguliere taken en andere plannen, en anderzijds als basis 

voor de evaluatie van de topambtenaar. Een regelmatige performantiegerichte dialoog tussen top en 

politici is cruciaal, zowel bilateraal als via de beleidsraad (of soortgelijk orgaan). 

Een eerste vraag is hoe de samenhang van begroting, beheersovereenkomst, 

managementovereenkomst en ondernemingsplan moet worden georganiseerd. Een tweede vraag is 

hoe de interne plan- en rapporteringslast verder kan worden verminderd. Het ondernemingsplan 

(eventueel geïntegreerd bij de begroting als memorie van toelichting en eventueel met een 

voortrollend strategisch luik) zou moeten dienen als geïntegreerde sokkel voor zoveel mogelijk 

deelplannen. Plannen en rapporteringen dienen zoveel mogelijk op een gestandaardiseerde wijze te 

worden gegenereerd uit geautomatiseerde beleids- en beheersinformatiesystemen die het mogelijk 

maken om te consolideren over (alle) entiteiten heen (II-A3). De samenwerking tussen horizontale 

beleidsdomeinen dient te worden versterkt, zodoende dat er gezamenlijke initiatieven rond 

gegevensopvraging (-uitwisseling) kunnen worden geïnitieerd. Cruciaal is echter dat alle entiteiten 

een voldoende kritische massa hebben om zonder problemen de plan- en 

rapporteringsverplichtingen die horen bij een zelfstandige entiteit af te handelen (zie hierboven). 

Binnen de keuze voor een aantal basisdocumenten kan een meer gedifferentieerde sturing door 

ministers en kabinetten plaats vinden. Het kiezen voor expliciete politieke benoeming van de 

hoofden van entiteiten kan eventueel het vertrouwen tussen die ministers en die hoofden verhogen, 

maar schept ook discontinuïteit in de organisaties, een risico op politisering van lagere niveaus, en 

een verlies van de technisch-inhoudelijke expertiserol die leidende ambtenaren kunnen spelen ten 

aanzien van hun minister en zijn kabinet.  

Meer afstemming en samenwerking  

Algemeen wordt er nog altijd gewezen op een onderontwikkelde samenwerkingsgerichte cultuur 

binnen de Vlaamse overheid (SBOVII-A3). Opleiding van leidende ambtenaren, personeelsmobiliteit 

op top- en andere niveaus en het selecteren en sturen op samenwerkingsgerichte competenties 

binnen het personeelsbeleid kan hier verder aan verhelpen. Belangrijk is echter ook dat er in de 

reguliere sturings- en verantwoordingsinstrumenten (beheersovereenkomst; evaluatie topambtenaar; 

                                                           
4
 Er kan ook overwogen worden om deze beide documenten voortrollend te maken, met een jaarlijkse actualisatie voor de restduur van de 

legislatuur, waarbij de opmaak zoveel mogelijk vanuit beleidsopvolgingsystemen wordt gegenereerd (gekoppeld aan of als 
beleidsbrief/ondernemingsplan). Dit zou de beleidsmatige flexibiliteit verhogen, maar wel binnen de afgesproken strategische kaders. 
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overleg met minister) voldoende prikkels zitten om leidende en andere ambtenaren te stimuleren tot 

samenwerking met andere entiteiten (aanbeveling 6). Ook hier is een verdere integratie van de 

financiële cyclus met de beleids- en contractcyclus onontbeerlijk, waarbij er voldoende aandacht 

moet gaan naar het koppelen van (transversale) doelstellingen, organisationele acties en middelen.  

De samenwerking en coördinatie binnen beleidsdomeinen tussen politiek, departement en 

agentschappen lijkt in de meeste beleidsdomeinen een positieve evolutie te kennen. Recent SBOV 

onderzoek wijst op een aantal  kritische factoren ten aanzien van beleidsdomeinspecifieke 

coördinatie zoals vertrouwen, samenwerkingsgerichte cultuur, politieke steun en een externe 

klant/doelgroepgerichte focus (II-A3). Hier zijn een aantal verbeterpunten mogelijk zoals verhoogde 

politieke betrokkenheid, een strategisch geïntegreerde opmaak van de beleidsnota, intensievere 

opvolging vanwege beleidsraad en managementcomité; het belang van een gedeelde strategische 

visie op het beleidsdomein, een beleidsdomeinsbreed informatieuitwisselingsysteem tussen 

departement en alle agentschappen, en duidelijke taakverdelingen waarbij ook de rol van het 

departement moet vastgelegd worden (aanbeveling 7). We pleiten voor het verantwoordelijk maken 

van één entiteit binnen een beleidsdomein voor coördinatie, waarbij de beleidsdomeinspecifieke 

coördinatietaken bij elkaar worden gehouden. Beleidscompetenties dienen flexibel ingezet te 

kunnen worden (onder meer in transversale projectstructuren) en er moeten (liefst 

legislatuuroverschrijdende) afspraken gemaakt worden over taakverdeling binnen het 

beleidsdomein. Er dient een één-op-één relatie gerealiseerd te worden minimaal tussen minister en 

agentschap, idealiter tussen minister en beleidsdomein/beleidsveld.  

Ook wat beleidsdomeinoverschrijdende coördinatie van overheidsbrede beleidsplannen betreft, is er 

verbetering mogelijk. Beleidsdomeinoverschrijdende plannen zijn complex in hun aantal, structuur, 

samenhang en “governance”, maar bereiken nog niet altijd het verhoopte effect ( SBOVII-A3; zie ook 

COBRA survey). Deze plannen en doelstellingen zijn grotendeels losgekoppeld van de reguliere 

sturingsinstrumenten (beleidsnota’s, beleidsbrieven, beheersovereenkomsten), en zijn niet 

gekoppeld aan bestaande of nieuwe verantwoordingslijnen en –instrumenten, met een onduidelijk 

eigenaarschap tot gevolg. De coördinerende eenheden en programmastructuren ontbreken veelal 

middelen en gezag. We pleiten dan ook voor het verder ondersteunen van de 

coördinatiemogelijkheden door te werken met legislatuurgebonden overheidsbrede plannen met een 

beperkt aantal en zorgvuldig geselecteerde prioriteiten (bijvoorbeeld 4 tot 5 speerprioriteiten), een 

duidelijke hiërarchie en samenhang tussen brede en thematische beleidsdomeinoverschrijdende 

plannen, een duidelijker onderscheid tussen bestaand beleid en nieuwe beleidsinitiatieven in 

dergelijke plannen, een verhoogde capaciteit en middelen van de coördinerende eenheden en 

programmastructuren, en duidelijkere taakafbakeningen van politieke en ambtelijke actoren en fora 

(SBOV II-A3; SBOVII-S1). Het vertalen van een beperkt aantal prioriteiten in transversale beleidsnota’s 

kan ook helpen om de verkokering te doorbreken. Zet gedeelde projectstructuren op voor 

transversaal beleid met duidelijke doelstellingen. Cruciaal is het toekennen van politieke 

verantwoordelijkheid  en het politiek sturen op de transversale doelstellingen in dergelijke plannen, 

alsook het beschikken over een afzonderlijk projectbudget, waaruit middelen kunnen worden 

gealloceerd naar entiteiten (aanbeveling 8). Leg duidelijke mandaten voor (transversale) coördinatie 

vast, geef deze voldoende slagkracht en organiseer het transversale overleg op een meer efficiënte 

wijze. Overweeg in die zin ook de rol en slagkracht van het CAG als overheidsbreed 

coördinatieorgaan. Een Nederlandse rapport naar het functioneren van 

beleidsdomeinoverschrijdende programma’s stelde: ‘Waar de urgentie groot is, de prioriteit hoog is 
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en de bestuurlijke sturing krachtig is, krijgen de kokers geen kans’. Bovendien blijkt uit het buitenland 

dat een grotere afstemming en gelijkschakeling van beheerssystemen de beleidsmatige coördinatie 

en samenwerking tussen entiteiten en beleidsdomeinen sterk faciliteert (zie Nederland; SBOVII-A3). 

Het koppelen van informatiesystemen en optimale deling van informatie is cruciaal.  

Een thema dat enorm aan belang gewonnen heeft in het licht van de toenemende besparingsdruk is 

de versnippering van managementondersteunende functies (MOF’s) die de verzelfstandiging met 

zich mee gebracht heeft, alsook de problematische inrichting en “governance” van de 

gemeenschappelijke dienstverleners en managementondersteunende diensten als “shared services”  

(II-K11). Op dit vlak zijn er momenteel verregaande hervormingen om de minder succesvolle 

netwerkgerichte hervormingsaanpak (via plannen op beleidsdomeinniveau) te vervangen door top-

down hiërarchische dwingende normen die een vergaande clustering van MOF’s en stroomlijning van 

systemen op de meeste managementsdomeinen voorstellen. Uit het SBOV onderzoek blijkt dat deze 

hiërarchisch opgelegde clustering en stroomlijning met een groot afzetgebied (zelfs op 

overheidsbreed niveau) vooral na te streven is voor sterk administratieve, gestandaardiseerde 

managementondersteunende taken die weinig interactie met de entiteit vergen en waar grote 

financiële besparingen kunnen worden gerealiseerd (bv. sociaal secretariaat). Er moet wel voorzichtig 

omgesprongen worden met het rechtlijnig toepassen van dergelijke normen op minder 

gestandaardiseerde managementondersteunende taken die meer beleidscomponenten omvatten en 

die een nauwe interactie met het lijnmanagement veronderstellen (aanbeveling 9).  De 

gemeenschappelijke aansturing van de MOD’s dient herdacht te worden indien er 

beleidsdomeinoverschrijdend wordt geclusterd en er dient rekening gehouden te worden met de 

impact op de operationele flexibiliteit van entiteiten. 

De basisstructurering van de Vlaamse overheid: verschillende wegen voorwaarts 

Wat betreft de structurering van de Vlaamse overheid, zijn er naast de hoger vermelde 

probleempunten twee kernpunten die het debat beheersen. Ten eerste is er de toenemende 

spanning tussen de administratieve rationaliteit achter de huidige inrichting van de Vlaamse overheid 

in beleidsdomeinen en entiteiten, de politieke rationaliteit bij de portefeuille-verdeling en de 

maatschappelijke rationaliteit van steeds wijzigende complexe beleidsvraagstukken. Ten tweede is er 

de voortdurende vraag naar de noodzaak en optimale positionering van departementen als entiteit 

tussen kabinetten en agentschappen (SBOVII-A3).  We pleiten voor een Vlaamse overheid die zoveel 

mogelijk vanuit een holding-gedachte wordt vormgegeven en aangestuurd, en zich naar buiten 

definieert als één geheel. Dienstverlening moet zoveel mogelijk worden aangeboden via een 

gemeenschappelijk digitaal portaal. Een samenwerkingsgerichte cultuur moet gecultiveerd worden 

waarbij processen en structuren ondergeschikt worden aan de oriëntatie op een naadloze 

kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gebruiker en op oplossingsgerichtheid voor transversale 

problemen. Alle entiteiten dienen zich in te schrijven in deze gedachte, ongeacht hun plaats in het 

bestel. Er moet echter vermeden worden dat de uitwerking van deze gedachte resulteert in een 

vermindering van de beheersmatige flexibiliteit en beleidsmatige wendbaarheid van de Vlaamse 

overheid en haar diensten (geen herbureaucratisering).  

Er zijn momenteel volgens ons vier mogelijke hoofdscenario’s (naast verschillende varianten). Deze 

scenario’s zijn  in meer detail en met voor- en  nadelen uitgewerkt in een recente adviesnota voor 

VLABEST (‘Een toekomstgericht organisatorisch-administratief kader voor het bestuurlijke beleid van 

http://www.vlabest.be/sites/default/files/20132910_VLABEST%20rapport_finaal.pdf
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de Vlaamse administratie’5). Zelf zien wij optie 2 en de gematigde versie van optie 4 als de opties die 

momenteel de meeste overweging verdienen (aanbeveling 10): 

 Optie 1: ‘Back to BBB’: Een onverkorte terugkeer naar de oorspronkelijke principes van het 

kaderdecreet BBB, met een ongewijzigde indeling van de 13 beleidsdomeinen, een uniform 

omschreven en afgedwongen rol van het departement inzake coördinatie en 

beleidsondersteuning, en een één-op-één relatie tussen beleidsdomein(entiteiten) en minister. 

Hoewel BBB modelmatig sterk was opgebouwd, blijken de uitvoering van het model en de 

verschillende rationaliteiten zodanig te spelen, dat een volledige terugkeer naar het 

oorspronkelijke BBB-model politiek en maatschappelijk nauwelijks haalbaar is. 

 Optie 2: ‘BBB+’: Een gedifferentieerde aanpak in de lijn met de geest van BBB, waarbij de 

beleidsdomeinindeling (mits punctuele aanpassingen) behouden blijft, maar de scheiding tussen 

beleidsvoorbereiding en uitvoering per beleidsdomein of veld kan variëren, waarbij de precieze 

rol en inpassing van de coördinerende entiteit per beleidsdomein wordt afgesproken en 

aangehouden, en waarbij de één-op-één aansturing van beleidsdomeinen niet langer een leidend 

principe is. Wel is er zoveel mogelijk een één-op-één aansturing van agentschappen. Het CAG 

zorgt mee voor beleidsdomeinoverschrijdende afstemming en is minstens samengesteld uit de 

hoofden van de coördinerende entiteiten met een periodiek rotatiesysteem voor de overige 

leidende ambtenaren. Voordeel is dat dit scenario aansluit bij de huidige evolutie, waarbij er per 

beleidsdomein verschillende invullingen ontstaan, die kunnen aansluiten bij de gevoelde noden. 

Mogelijke nadelen zijn een verminderde transparantie over beleidsdomeinen heen, 

onduidelijkere verantwoordingslijnen alsook een tendens naar verdere (interne) fragmentatie 

van entiteiten en overlegorganen binnen beleidsdomeinen in het geval van meer-op-één 

aansturing (bv. ontstaan van deelbeleidsraden). Bovendien strookt dit model ook niet volledig 

met een constellatie zoals die nu in het beleidsdomein RWO bestaat, waar  het departement in 

feite enkel nog over ruimtelijke ordening gaat en twee IVA's de beleidsondersteunende 

bevoegdheden rond wonen en onroerend erfgoed volledig waarnemen. 

 Optie 3. Het ‘themaministerie model’: Dit model houdt in dat zoveel mogelijk agentschappen in 

het departement worden geïntegreerd tot grote entiteiten, waarin zowel beleidsondersteuning, 

beleidsuitvoering en coördinatie worden ondergebracht en waarbinnen de beheersmatige 

flexibiliteit via delegatie zo ruim mogelijk is. De beleidsdomeinen vallen dan ongeveer samen met 

die grote eengemaakte ministeries, met eventueel nog een heel beperkt aantal extern 

verzelfstandigde agentschappen ernaast. Echter de hervormingskost van dit model is groot, kan 

onduidelijke verantwoording inhouden omwille van verschillende aansturende ministers, biedt 

geen sluitende garantie op een goede coördinatie en kan wringen met wijzigende beleidsnoden 

in de maatschappij.  

 Optie 4: Het (gematigde) ‘blokkendoosmodel’: Een aanpak in dewelke het beleidsdomein als 

structurerend geheel wordt losgelaten en de (op zich zoveel mogelijk stabiele) entiteiten worden 

bijeengebracht per legislatuur per ministeriële portefeuille met één-op-één aansturing, waarbij 

entiteiten eventueel zowel beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering kunnen doen, en waarbij  

beleidscoördinatie en – bewaking (en ev. overschrijdende beleidsvoorbereiding) ten aanzien van 

de entiteiten binnen de ministeriële portefeuille gebeurt door één coördinerende 

administratieve eenheid. Hierbij wordt de overheidsstructurering minder statisch en aangepast 

                                                           
5
 Het eindrapport vna deze studie is te vinden op 

http://www.vlabest.be/sites/default/files/20132910_VLABEST%20rapport_finaal.pdf 

http://www.vlabest.be/sites/default/files/20132910_VLABEST%20rapport_finaal.pdf
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aan de politieke (en eventueel maatschappelijke) realiteit, en kan de één-op-één aansturing 

worden behouden. Nadeel is dat bij iedere legislatuur binnen de ministeriële portefeuille nieuwe 

interacties, communicatielijnen en samenwerkingen tussen de eventueel herschikte entiteiten 

moeten worden uitgebouwd, hetgeen tijd en middelen alsook een sterke uniformisering van 

beheers- en infosystemen vraagt. De transparantie naar de burger vraagt extra aandacht door 

wijzigende clustering van entiteiten. De radicale variant waarbij onderdelen van entiteiten 

herclusterd worden naargelang de ministeriële portefeuille-indeling en corresponderende 

beleidsvelden houdt heel wat discontinuïteit in.   

 

Modern HR 

Talent- en leiderschapsontwikkeling gaan hand in hand 

De Vlaamse overheid staat op het vlak van HRM voor grote uitdagingen als gevolg van de vergrijzing, 

de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de financieel-economische situatie. In deze context zal 

de Vlaamse overheid zich moeten profileren als een aantrekkelijke werkgever. In de visienota 

“Modern HR-beleid binnen de Vlaamse overheid” (2011) formuleert het CAG de uitdaging als volgt: 

“De Vlaamse overheid voert een geïntegreerd en duurzaam HR-beleid dat gericht is op de realisatie 

van haar strategische doelstellingen en waarin het aantrekken, ontwikkelen en behouden van het 

(schaarse) talent centraal staat. Hierbij wordt aandacht geschonken aan maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, maar ook aan kostenbewustzijn en inzetbaarheid”. 

In deze visie staat het concept ‘talent’ centraal. Talentmanagement kunnen we omschrijven als: “het 

beste halen uit mensen door hen in te zetten op hun sterkten en interesses en door de context 

zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling”. 

Traditioneel onderscheidt men in talentmanagement twee benaderingen: een ‘exclusieve’ 

benadering die vooral focust op “high potentials” in de organisatie en een ‘inclusieve’ benadering die 

ervan uit gaat dat elke werknemer bepaalde talenten heeft. In de Vlaamse overheid kunnen we 

vaststellen dat de mate van aandacht voor het thema per entiteit verschilt maar dat de inclusieve 

benadering dominant is. Meer dan de helft van de organisaties (55,8%) kiest voor een inclusieve 

benadering, terwijl bijna 5% kiest voor het exclusieve talentmanagement (III-C2). Beide benaderingen 

kunnen echter gecombineerd worden en overheidsorganisaties moeten samen met de betrokkenen 

loopbaantrajecten ontwikkelen die hen de kans geven om hun talenten te ontplooien op een manier 

die henzelf en de organisatie ten goede komt (III-C2) (aanbeveling 11). Er dient een duidelijke 

afstemming met competentiemanagement gerealiseerd te worden waarbij de complementariteit 

tussen beide wordt benadrukt. Op die manier kan een consistente boodschap worden overgebracht 

ten aanzien van het personeel.  

Op entiteitsniveau is er mogelijk ondersteuning nodig van het centrale niveau bij de ontwikkeling en 

implementatie van een talentmanagementbeleid. Deze mogelijkheid tot ondersteuning moet, zonder 

verplichting, voor de entiteiten beschikbaar zijn. Een andere belangrijke opdracht voor het centrale 

niveau is het delen van ervaringen met betrekking tot talentmanagement. Verder moeten 

belemmeringen in het Vlaams personeelsstatuut weggewerkt worden. Talentmanagement 

veronderstelt immers een flexibel juridisch systeem dat dan ook binnen een soepel HR-beleid past. 

Het is essentieel dat talentmanagement in alle geledingen van de organisatie kan doordringen. Een 
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belangrijke groep hierin zijn de lijnmanagers. Het is dus belangrijk om deze groep via opleiding kennis 

te laten maken met deze benadering alsook de nodige vaardigheden en attitudes te ontwikkelen (III-

C2) (aanbeveling 12).  

Specifieke aandacht moet gaan naar het detecteren en stimuleren van leidinggevenden in de 

organisatie. In de Vlaamse overheid is hiervoor recent een model van leiderschap ontwikkeld, 

bestaande uit vier rollen de manager, de ondernemer, de coach en de leider. Vanuit het SBOV-

onderzoek bevelen we aan om de afbakening van deze rollen te herbekijken omdat het onderscheid 

niet helemaal duidelijk is (III-B6). Ook stellen we voor om nog een vijfde rol aan het model toe te 

voegen, namelijk die van de professionele beleidsadviseur (aanbeveling 13). Internationaal 

vergelijkend onderzoek leert dat deze rol in België minder ontwikkeld is. Bovendien is deze rol 

essentieel als men de bestaande politiek-ambtelijke verhoudingen wil wijzigen en de administratie 

wil versterken in haar beleidsrol zodat een minister minder afhankelijk is van input vanuit de 

ministeriële kabinetten. Het expliciteren van de rol van professioneel beleidsadviseur kan de verdere 

professionalisering van het beleidswerk in Vlaanderen versterken (zie verder).   

Recent SBOV-onderzoek leert dat ervaringen opdoen met leiding geven zeer belangrijk is voor het 

ontwikkelen van de verschillende leiderschapsrollen en competenties (III-B6). Bij het opzetten van 

een leiderschapsontwikkelingstraject moet er dan ook ingezet worden op een combinatie van formele 

en informele ontwikkeling zoals “on the job training” en “action learning” (III- B6) (aanbeveling 14). 

Inzetten op het bieden van voldoende mogelijkheden aan potentieel leidinggevenden om hun 

leidinggevende kwaliteiten verder te ontwikkelen is de boodschap. Op dit vlak bestaan er zowel 

nationaal als internationaal heel wat interessante programma’s die als inspiratie kunnen dienen. 

Een verhoogde personeelsmobiliteit 

Een grotere inzetbaarheid van het personeel door personeelsmobiliteit is een van de strategische 

projecten van het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid. Het regeringsbeleid wil door grotere 

mobiliteit zowel efficiënter werken, als de loopbaanmogelijkheden van het personeel versterken. 

Voor de medewerker kan personeelsmobiliteit leiden tot interessantere jobs, vaak ook dichter bij de 

woonplaats. Voordelen voor de overheid zijn een beter gemotiveerd personeel dat bruggen kan 

slaan tussen beleidssectoren en tussen binnen- en buitendiensten. Ook kunnen personeelstekorten 

die ontstaan door besparingen, beter worden opgevangen.   

In een survey bij 52 entiteiten van de Vlaamse overheid werd gepeild naar de 

doorstromingsproblematiek binnen de Vlaamse overheid. Uit de peiling blijkt dat 34% van de 

Vlaamse ambtenaren wel van job wil veranderen, maar de kans dat het effectief kan, laag inschat. 

Zo’n 9,6% van de respondenten schat die kans wel hoog in. Iets minder dan de helft van het 

personeelsbestand is bereid van job te veranderen (II-K16). Uit het onderzoek kan ook geconcludeerd 

worden dat culturele factoren doorslaggevend zijn ten aanzien van het verhogen van de interne 

mobiliteit. Juridische drempels spelen hier nauwelijks. Alle respondenten ressorteerden immers 

onder de toepassing van het Vlaams Personeelsstatuut. De interne mobiliteitsmarkt werkt 

onvoldoende. Er is wantrouwen over de vacatures die worden opengesteld en men spreekt soms van 

schijnvacatures om contractanten te ‘statutariseren’. Er is ook wantrouwen over de sollicitanten op 

de interne markt waarbij het beeld leeft dat interne mobiliteit vooral een negatieve keuze is.  De 

strategische inzet van personeelsmobiliteit over entiteiten heen kan helpen om de kwaliteit van de 

dienstverlening te garanderen in tijden van besparing. Een meer centrale capaciteitsplanning en een 
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sterkere sturing van mobiliteitscontingenten lijken aangewezen. Daarnaast moeten entiteiten worden 

aangemoedigd om in hun Vorming, Training en Ontwikkelingsbeleid (VTO) niet enkel entiteitsinterne 

competenties te ontwikkelen, maar ook competenties die medewerkers breed inzetbaar maken 

(aanbeveling 15).  

Flexicurity: evenwicht zoeken tussen flexibiliteit en zekerheid 

Zowel de Vlaamse overheid als de Vlaamse lokale besturen worden op het vlak van het 

personeelsmanagement geconfronteerd met een reeks uitdagingen die ook vaak stuiten op 

juridische belemmeringen. Deze situatie wordt nog bemoeilijkt door het actuele tweesporenbeleid 

voor ambtenaren en contractanten. Een kritische doorlichting van de bestaande regelgeving biedt 

mogelijkheden om een cultuuromslag te bewerkstelligen van een regelgeoriënteerde cultuur naar 

een cultuur waarin samenwerking en people management centraal staan in combinatie met 

resultaat- en oplossingsgerichtheid. 

Recent onderzocht SBOV de juridische beletsels wanneer een overheidswerkgever op een eenzijdige 

wijze de arbeidsvoorwaarden van zijn overheidscontractanten wil wijzigen (III-C1). Daarbij werd er 

telkens uitgegaan van twee ‘niveaus’, zijnde de individuele arbeidsrelatie tussen de overheid en het 

(contractueel) personeelslid en het collectieve niveau waarbij arbeidsvoorwaarden (meestal) via de 

rechtspositieregeling (VPS, lokale RPR) worden gewijzigd. 

Wat betreft het individuele niveau: het zogenaamde leerstuk van het “ius variandi”, zijnde de 

mogelijkheid van de werkgever om eenzijdig, maar binnen bepaalde grenzen, de 

arbeidsvoorwaarden van de werknemer te wijzigen, geldt ook voor overheidscontractanten. Uit ons 

onderzoek van de relevante rechtspraak en rechtsleer blijkt dat er geen juridische argumenten 

kunnen worden gevonden ter ondersteuning van een andere visie. De overheid kan geen  beroep 

doen op het veranderlijkheidsbeginsel om zonder meer eenzijdig de individuele arbeidsvoorwaarden 

van de contractanten te wijzigen. 

Wat betreft het collectieve niveau: heel wat arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractanten 

liggen vast in de rechtspositieregeling. Die laatste kan op zich op grond van het 

veranderlijkheidsbeginsel eenzijdig worden gewijzigd, maar ons onderzoek toont aan dat dit niet 

noodzakelijk betekent dat deze eenzijdige wijzigingen kunnen, moeten of mogen doorwerken in de 

individuele arbeidsrelatie. Denken wij bijvoorbeeld aan het verminderen of schrappen van een 

toelage of een vergoeding of een reductie van het aantal vakantiedagen.  

Onze aanbeveling betreft vooral een verhoogde waakzaamheid rond deze bijzondere situatie van de 

overheidscontractanten. Het is niet zonder meer mogelijk om via een aanpassing van de 

rechtspositieregeling (VPS) overeengekomen arbeidsvoorwaarden van de contractanten te wijzigen. 

In bepaalde gevallen is hiervoor de instemming van het personeelslid vereist of kan eventueel 

worden gewerkt met contractuele wijzigingsbedingen. Een alternatief is het zo “lean” mogelijk 

houden van de arbeidsovereenkomsten van de contractanten zodat de overheidswerkgever een 

zekere flexibiliteit behoudt (aanbeveling 16). Meer fundamentele oplossingen vereisen een 

aanpassing van federale wetgeving, namelijk de wet van 19 december 1974 – het zogenaamde 

vakbondsstatuut – en de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. 

(Meer) gelijkschakeling tussen statutairen en contactanten 
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Zoals al veelvuldig is gebleken uit eerder onderzoek van het SBOV, maar ook daarbuiten, zijn er nog 

heel wat verschillen tussen de rechtspositie van statutair tewerkgestelde personeelsleden en hun 

contractueel tewerkgestelde collega’s. Een van het meest in het oog springende is daarbij de impact 

en de gevolgen van een arbeidsongeschiktheid voor een personeelslid. Het wegwerken van de 

verschillen en het zo veel mogelijk op elkaar afstemmen van de gevolgen van een 

arbeidsongeschiktheid voor statutairen en contractanten heeft naast de voor de hand liggende 

voordelen van een gelijklopende regeling, ook de merite dat het de re-integratie zou kunnen 

bevorderen (aanbeveling 17). Vanzelfsprekend geldt deze problematiek voor de hele overheid en 

met name zeker voor het lokale niveau, waar het aantal contractanten in verhouding hoger is. 

 

Inzetten op beleidscapaciteit  

Betere afstemming van vraag en aanbod van beleidsinformatie 

De laatste 10 jaar heeft Vlaanderen internationaal gezien een inhaalbeweging gemaakt op het vlak 

van de inhoudelijke onderbouwing van beleidskeuzes met betrouwbare, relevante, en bruikbare 

beleidsinformatie. Er is veel geïnvesteerd in het verhogen van de beleidscapaciteit, via de inrichting 

van beleidsondersteunende functies, de inrichting van de Steunpunten voor beleidsrelevant 

onderzoek, de aanscherping van de kwaliteit van  beleidsvoorbereidende processen, en het 

stimuleren van een cultuur van professionele beleidsvoorbereiding en –evaluatie (II-A4).  

Toch suggereert SBOV - onderzoek naar beleidscapaciteit dat er nog een aanzienlijke groeimarge is. 

Zo moeten beleidsadviseurs en leden van evaluatiecellen hun beleidsvoorbereidend en -evaluerend 

werk combineren met andere, soms erg tijdrovende activiteiten, zoals het beantwoorden van 

parlementaire vragen. Zo worden RIA’s nog vaak oneigenlijk gebruikt waardoor het potentieel ervan 

voor een kwaliteitsvolle beleidsvoorbereiding niet ten volle wordt benut. Ook ontbreekt het in 

verschillende domeinen nog aan een beleidsevaluatieagenda, is er niet voldoende kwaliteitscontrole 

op extern uitgevoerde evaluaties, en werken kwaliteitsvolle toekomstverkenningen niet voldoende 

door in de beleidskeuzes (II-A4).  

Een specifieke zorg betreft de aansturing en het gebruik van diverse vormen van beleidsinformatie 

(II-A4; II- K10). Er dient een betere afstemming van vraag en aanbod van beleidsinformatie 

gerealiseerd te worden. Zowel vanuit de adviesvrager als de adviesgever dient er meer geïnvesteerd 

te worden in het voor- en natraject van beleidsadvisering met het oog op een verhoogd gebruik van 

relevante beleidsinformatie. Terwijl structuren en procedures zoals RIA zijn ingevoerd die een 

bepaalde minimale kwaliteit van de beleidsvoering garanderen, dient er verder ingezet te worden op 

de professionalisering van de beleidsmedewerkers als bijkomende garantie voor efficiënt en effectief 

beleid. Dit kan gebeuren door verder te investeren in vorming, opleiding, erkenning en waardering 

van de functie van beleidsmedewerker (aanbeveling 18).  

Ten tijde van crisis is de verleiding groot om te besparen op de ‘brains’ van de overheid. Nochtans 

vraagt een krimpende beleidsruimte des te meer aandacht voor het maken van strategische keuzes, 

voor het herdenken van beleidsinstrumentenmixen ter verhoging van effectieve doelbereiking, en 

voor het vermijden van beleidsfalingen. Ook wanneer beleid moet worden beëindigd, ten gevolge 

van onvolkomen overdrachten van de Federale naar de Vlaamse overheid, of ten gevolge van 
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besparingsoperaties, zijn systematische evaluatie en het onderbouwen van beleidskeuzes 

onontbeerlijk. Een duurzame investering in adequate structuren, procedures, en bovenal een cultuur 

van professionele beleidsvoorbereiding en –evaluatie loont.  

Publieksconsultatie en –participatie optimaliseren 

Een vaststelling uit onderzoek is dat in de Vlaamse beleidspraktijk er een duidelijke groei is in het 

aantal en in de diversiteit aan arrangementen van maatschappelijke consultatie en participatie. Dat 

kunnen zowel direct-aggregatieve vormen zijn, zoals opiniepeilingen, direct-integratieve vormen 

zoals open interactieve planprocessen, als arrangementen die aggregatie en deliberatie combineren. 

Dergelijke arrangementen zijn innovatief omdat ze ambiëren de inputlegitimiteit van 

beleidsprocessen te verhogen (door een bredere, meer inclusieve beleidstoegang te garanderen), de 

proceslegitimiteit te verhogen (door meer intensieve vormen van dialoog en interactie te voorzien), 

of een combinatie van beide. Ze kunnen ook de outputlegitimiteit verhogen door nieuwe kennis en 

inzichten voor beleid te genereren, of door een bijdrage te leveren aan draagvlak voor of 

betrokkenheid bij het beleid. Echter, ook meer traditionele vormen van consultatie zoals adviesraden 

en openbaar onderzoek blijven behouden. Terwijl onderzoek het potentieel bevestigt van zowel 

sommige eerder traditionele als meer innovatieve mechanismen, is een verdere professionalisering 

in de organisatie van diverse vormen van consultatie en participatie aan het beleid wenselijk. Daarbij 

moet tevens aandacht geschonken worden aan de impact van publieksconsultatie op de snelheid van 

de besluitvorming  (II-A12). Momenteel is de expertise op dit vlak binnen de Vlaamse overheid eerder 

beperkt en verspreid. De capaciteit op dit vlak zou verhoogd kunnen worden, bijvoorbeeld door het 

centraal uitwisselen en ter beschikking stellen  van de expertise (aanbeveling 19).  

Bij de opmaak van regelgeving maar ook bij allerlei vormen van beleidsplanning dient de focus te 

liggen op professionele vormvrije publieksconsultatie, waarbij de overheid op basis van haar 

professionaliteit zelf dient uit te maken wie, over wat, en op welke manier geconsulteerd wordt. Een 

dergelijke publieksconsultatie dient wel verplicht in alle transparantie te verlopen via een algemene 

en breed toegankelijke website zoals gebruikelijk in het Verenigd Koninkrijk. Op dergelijke website 

worden alle publieksconsultaties aangekondigd, alsook de reactie vanwege de overheid op de 

geformuleerde commentaren en vragen. Voorwaarde is een open en transparante 

organisatiecultuur, alsook ambtelijke attitudes en competenties om op een kwaliteitsvolle manier de 

publieksconsultatie in te richten. Wanneer regelgeving of beleidsplanning een directe invloed heeft 

op het niveau van de individuele burger, dient een late, formele publiekstoetsing gegarandeerd te 

worden. Terwijl publieksconsultatie in de eerste plaats wordt ingezet vanuit een 

managementperspectief, wordt een dergelijke late belangentoets ingericht vanuit een juridisch 

perspectief waarbij de rechtsbescherming van de burger ten aanzien van de overheid voorop staat. 

Ook de werking van een meer traditionele vorm van consultatie, de strategische adviesraden (SARs), 

kan geoptimaliseerd worden, door gerichter gebruik te maken van de expertise van de adviesraden. 

Onderzoek wees uit dat aspecten zoals de maturiteit van de adviesraad, de mate van 

procesbegeleiding en de mate van beleidsruimte waarover adviesraden beschikken, samenhangen 

met de tevredenheid van de leden over werking en resultaten van hun adviesraad (II-K10). De 

werking van de strategische adviesraden dient beter afgestemd te worden op de werking van de 

Vlaamse Overheid (via werkprogramma’s, selectie van thema’s, timing van adviezen, verhoogde 

aandacht voor gemotiveerde feedback en terugkoppeling,  etc.). Verder blijkt uit onderzoek ook dat 
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slechts een beperkt aantal adviezen van de SARs van strategische aard zijn. Adviesraden zouden dan 

ook gestimuleerd moeten worden om meer tijd te nemen voor het formuleren van adviezen ten 

aanzien van beleid op middellange en lange termijn. 

Een verhoogde capaciteit in het omgaan met benchmarking en “benchlearning” 

Er worden steeds meer internationale rangschikkingen van publieke sectoren gemaakt door 

organisaties als de Europese Centrale Bank (ECB), Wereld Economisch Forum (WEF) en Wereldbank 

(WB). Terwijl dit soort rankings het potentieel hebben om een meer optimale werking van de 

overheid te stimuleren, kan vastgesteld worden dat de validiteit en betrouwbaarheid ervan vaak erg 

problematisch is (II-K1). Er schort heel wat aan de meeste indicatorensets. Het is bijna onmogelijk om 

verbanden te leggen tussen gemeten resultaten en de acties die de overheid moet nemen om beter 

te scoren. Verder blijkt dat rangschikkingen zeer sterk met elkaar verweven zijn. De data in 

rangschikkingen wordt rechtstreeks en onrechtstreeks gerecycleerd. Dit maakt het moeilijk om de 

kwaliteit van de brondata te controleren. De huidige rangschikkingen moeten dan ook gerelativeerd 

worden. Momenteel zijn deze rangschikkingen nauwelijks bruikbaar om een “evidence based” beleid 

te voeren. De overheid moet deze kwaliteitstekorten in het publieke debat durven duiden, maar ook 

proactief op zoek gaan naar betere data. In plaats van lange, oppervlakkige scorelijsten, worden 

benchmarkregio’s best specifiek gekozen op basis van de beleidsrelevantie voor Vlaanderen 

(aanbeveling 20). 

Het SBOV III- project over prestaties van de publieke sector (III-P4) ontwikkelt  zo een dataset met 

prestatie-indicatoren voor de kern van het openbaar bestuur op basis van duidelijke definities van 

concepten. Vervolgens worden verklaringen gezocht voor verschillen en gelijkenissen in de 

performantie van verschillende Europese landen en regio’s. Uit het onderzoek is alvast gebleken dat 

internationale datasets (bv. Government at a Glance) geen rekening houden met de verschillende 

afbakening van “openbaar bestuur”, “government” van de individuele landen. Dus, de 

vergelijkbaarheid van hun resultaten is eerder beperkt. Dat wordt bijzonder duidelijk bij de 

resultaten voor “ziekteverzuim”. Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat afhankelijk van welke 

diensten meegenomen worden in de berekening van ziekteverzuim, de resultaten in sterke mate 

verschillen.  

Ook op lokaal niveau worden besturen onder de stimulans van Vlaamse actoren aangemoedigd om 

zichzelf (en hun prestaties) te vergelijken met andere lokale overheden, niet in het minst omwille van 

de verhoogde aandacht vanwege besluitvormers, burgers en media over hoeveel (van de schaarse) 

belastingmiddelen er uitgegeven worden, en hoe dit geld besteed wordt. Het benchmarken van 

overheidsprestaties brengt de nodige vereisten met zich mee op vlak van type en beschikbaarheid 

van de te verzamelen gegevens. Zo dient er niet enkel gerapporteerd te worden over de aangewende 

en ingezette inputs (zowel financiële als fysieke middelen), eveneens dienen er kwantitatieve en 

kwalitatieve data voorhanden te zijn over de voortgebrachte prestaties (outputs), de gerealiseerde 

effecten, en informatie omtrent de omgevingsfactoren. Op basis van deze gegevens kan vervolgens 

informatie ontwikkeld worden over de kernaspecten van goede prestatiebeoordelingen, met name 

efficiëntie en (kosten)effectiviteit. Daarnaast mogen ook de kwaliteit en klantentevredenheid 

(subjectieve indicatoren) niet vergeten worden als onderdeel van de benchmarkingskaders. 

De interactieve en publiek toegankelijke databank Bios2, die meer dan 140 kengetallen bevat waarop 

sinds 2006 gerapporteerd wordt door alle 309 openbare bibliotheken in Vlaanderen, vormt een 
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goede praktijk van dataverzameling en -rapportering voor benchmarkingsdoeleinden (III-B1). Er 

worden gegevens verzameld over de inputs, outputs en effecten van de openbare bibliotheken, net 

als over enkele omgevingskarakteristieken. Het strekt tot aanbeveling de systematische, recurrente, 

gestandaardiseerde, digitale en publieke dataverzameling zoals Bios2 uit te breiden naar andere 

domeinen van (lokale) dienstverlening in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn de momenteel verzamelde 

lokale data immers ontoereikend om een benchmarking op vlak van deze kernaspecten van 

prestaties te kunnen realiseren. De nieuwe regels voor de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

overheden,  en de digitale rapportering van deze BBC-cyclus, bieden een opstap om tot een meer 

systematische en periodieke invulling van geselecteerde prestatiemaatstaven te komen.  

Standaardisatie en uniformiteit van de geselecteerde indicatoren zijn  hierbij onontbeerlijk. Hiertoe 

dient de Vlaamse regering te investeren in de verdere ontwikkeling van een centraal platform van 

databanken die deze lokale dataverzameling en -verwerking op een consistente manier kan 

bewerkstelligen. Het portaal ‘Lokale Statistieken’ vormt een uitgelezen vertrekpunt, maar bevat 

momenteel voornamelijk input- en omgevingsinformatie, waardoor echte prestatievergelijkingen 

nog niet gerealiseerd kunnen worden (aanbeveling 21). 

Binnen de Vlaamse overheid verdient het de aanbeveling dat brondata vrij beschikbaar zijn voor 

onderzoek (II-K 16). Nu is dat bijvoorbeeld het geval voor de personeelssurvey, maar ook andere 

surveys zoals klantentevredenheidonderzoeken zouden zo veel mogelijk ontsloten moeten worden. Dit 

heeft minstens twee voordelen. Ten eerste verhoogt het rendement van de data wanneer er 

verschillende onderzoekers mee aan de slag gaan. Dit levert (vaak gratis) studiewerk op voor de 

overheid. Ten tweede zullen ook zwakten in de data sneller naar boven komen wanneer er 

intensiever mee wordt gewerkt. Tot slot moet er verder gekeken worden naar de beleidsrelevantie 

van administratieve datasets, en de vereisten die dit oplegt aan de administratieve registraties.  

 

Een verhoogde capaciteit en nieuwe ontwikkelingspistes voor PPS 

Publiek-private samenwerking in de vorm die we kennen in Vlaanderen zit op een duidelijk keerpunt 

(II-A7; III-B2). Aan de ene kant is de budgettaire situatie van onze overheden dermate dat in de 

komende jaren bijkomende financiering vanuit private kant nodig zal zijn om investeringen mogelijk 

te maken. Bovendien zijn de maatschappelijke uitdagingen van een zodanig grote schaal, dat de 

overheid nauw zal moeten samenwerken met burgers en non-profit, maar evenzeer met het 

bedrijfsleven. Aan de andere kant is het animo voor langlopende PPS internationaal, maar ook in 

Vlaanderen, eerder laag. Er is een beeld ontstaan dat PPS complex is, en dat PPS een risicovolle 

bezigheid is voor de overheid, als deze laatste zich niet goed voorbereidt. Bovendien is er de 

financiële crisis die de financiële instellingen heel risico-avers heeft gemaakt, hetgeen de financiering 

van PPS moeilijker maakt. Tenslotte is er het gebrek aan effectieve transparantie en evaluatie van 

PPS waardoor het publieke draagvlak  ondergraven wordt. 

Uit SBOVII-A7, SBOVIII-B2 en ander onderzoek (zie onderzoek Willems en Van Dooren; Van Gestel, 

Verhoest en Voets), maar ook uit de internationale praktijk blijkt het nut van transparantie en 

evaluatie om lange termijn draagvlak te creëren ten aanzien van PPS.  Er zijn stappen gezet met de ex 

ante meerwaardescan en met de rapportering aan het Vlaamse Parlement. Cruciaal is dat men in 

Vlaanderen durft in te zetten op een aantal bijkomende instrumenten die deze transparantie verder 
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moeten vormgeven.  We pleiten dan ook voor een uitgebreid en systematisch gebruik van de ex ante 

meerwaardescan, en voor een  gestructureerde systematische ex post evaluatie van de lopende PPS 

projecten, en voor  het  openbaar maken van deze evaluaties. Toezichthouders en evaluatoren van 

PPS-constructies zouden voldoende bevoegdheden en middelen moeten hebben om hun toezicht uit 

te oefenen. Er is nood aan een blijvende inspanning om het toezicht van het Vlaams Parlement te 

garanderen en te versterken (aanbeveling 22). Een interessante denkpiste om de transparantie van 

PPS projecten te vergroten naar de publieke opinie in het algemeen is het zogenaamde reverse-onus-

principe dat reeds in Australië en Canada wordt toegepast.6 

Verder kan vastgesteld worden dat de kennis over PPS in Vlaanderen erg verspreid, of zelfs 

versplinterd is, over de verschillende administraties.  We pleiten voor het poolen van deze kennis 

door de bestaande kenniscentra, ondersteunende diensten en sectorspecifieke cellen nog nauwer te 

laten samenwerken (bv. holdingmodel IAVA). Het opleggen van een ‘verplichte goedkeuring’ door 

een PPS unit van PPS projecten om groen licht te krijgen, is een te overwegen piste. Breder verdient 

een grotere centralisatie van en doorgedreven professionalisering van publieke aanbesteding 

aanbeveling (vnl. competenties van de publieke sector op dit vlak verbeteren) (zie de praktijk in 

Canada). In plaats van een gespecialiseerde PPS unit, kan men er ook voor kiezen de expertise in 

verband met overheidsinvesteringen in het algemeen te bundelen (‘Infrastructure Unit’), waarbij er 

geen structurele opsplitsing is tussen PPS-ondersteunende diensten en niet-PPS- ondersteunende 

diensten. Het voordeel van een dergelijke structurering is dat PPS voor een dergelijke unit maar één 

van de mogelijke uitvoeringsvormen is en dat een meer neutrale inschatting kan worden gemaakt of 

PPS dan wel de beste oplossing is voor het gestelde probleem. We pleiten voor voldoende 

ondersteuning in de volgende jaren ook voor de lokale besturen, zodat er geen onnodige risicovolle 

structuren/projecten worden opgezet (aanbeveling 23). 

Het aantal PPS-projecten dient te worden verhoogd op de volgende manieren. Ten eerste moeten 

nieuwe financieringsmodellen ontwikkeld worden en moeten er nieuwe actoren aangetrokken 

worden die de rol van financier oppakken. Daarnaast moet er meer nagedacht worden over 

effectieve cofinanciering vanuit de private sector en niet enkel prefinanciering omwille van een 

bezorgdheid om ESR of budgetneutraliteit. Verder moet er grondiger worden nagedacht over het 

versterken van flexibiliteit in PPS-projecten en -contracten. Periodieke reviews (met mogelijkheid tot 

substantiële verandering) inzake uitvoering en implementatie zijn een wezenlijk onderdeel van de 

noodzakelijke flexibiliteit inzake PPS projecten en contracten. Standaardisatie van contracten, 

risicoverdelingsschema’s en projectinhoud wordt meer en meer toegepast, hetgeen de 

mogelijkheden voor het clusteren van projecten bevordert en schaalvergroting en kostenverlaging in 

de hand werkt. Maar er moet een evenwicht gevonden worden tussen standaardisatie en 

maatwerk/differentiatie (zie Vlaams Sportinfrastructuurplan). Het komt erop aan steeds een juiste 

balans te vinden tussen voldoende standaardisatie en voldoende maatwerk naargelang de specifieke 

context, die flexibiliteit en bewegingsvrijheid is cruciaal om tot meerwaarde creatie te komen in het 

PPS beleid. Vermijd te complexe constructies (hybride, geclusterde PPS-en) waar dat niet absoluut 

nodig is (aanbeveling 24). 

In sommige landen gaat men op zoek naar het heruitvinden van PPS teneinde lessen te trekken uit 

het verleden en nieuwe concepten  voor PPS te ontwikkelen die een antwoord kunnen bieden op de 

                                                           
6
 Een reverse-onus clausule verschuift de bewijslast naar de andere partij. 
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uitdagingen waar men voor staat. We raden een dergelijke oefening ook aan voor Vlaanderen om zo 

een doorstart te maken met een vernieuwd  PPS beleid. Bovendien, in een tijd waarin complexe, 

grootschalige maatschappelijke vraagstukken zich aandienen en waarvoor meer dan ooit cross-

sectorale oplossingen gezocht moeten worden, moeten overheid en stakeholders nadenken over een 

manier waarop nieuwe PPS-concepten van nut kunnen zijn bij het aangaan van grote uitdagingen als 

duurzaamheid, klimaatverandering, armoede en sociale uitsluiting en groene intermodale mobiliteit. 

Er moet meer gedacht worden op het niveau van geïntegreerde systemen (bijvoorbeeld het raakvlak 

tussen mobiliteit en energie) dan louter op projectniveau en binnen een bepaald beleidsterrein. 

Tenslotte verdient het aanbeveling om een aantal basisideeën van PPS, zoals de 

levenscyclusbenadering, outputspecificaties en risicoanalyse en -monitoring, vaker toe te passen in 

gewone overheidsopdrachten en de interne werking van de overheid (aanbeveling 25). 

 

Europa 

Samenwerkingsfederalisme loont 

SBOV I en SBOV II onderzochten een aantal aspecten van de relatie tussen Vlaanderen, België en de 

Europese Unie. De analyse van de Europese coördinatie- en implementatiemechanismen (I-A1) en de 

doorlichting van de mate waarin het federale niveau  speelt wanneer Vlaanderen Europese 

verdragswijzigingen tracht te beïnvloeden (II-A9) wijzen in dezelfde richting: investeren in en inzetten 

op samenwerkingsfederalisme loont. Vlaanderen heeft een eigen positie verworven in het Europese 

meerlagige bestuurlijke systeem. Hierdoor liggen meerdere opties open voor Vlaanderen: zelf 

rechtstreeks meespelen op het Europese niveau of indirect via de lidstaat België. Uit alle SBOV 

onderzoek tot dusver op dit terrein komt een combinatie van beide strategieën als het meest 

optimale naar voor. Omdat de intra-Belgische weg naar Europa evenwel meer oplevert, is 

samenwerking tussen bestuurlijke niveaus binnen de Belgische federatie sterk aangewezen. 

Er blijkt immers een paradox te spelen. Vlaanderen heeft in vergelijking met andere regio’s veruit de 

meeste mogelijkheden om rechtstreeks zaken te doen met Europa. Dat heeft het te danken aan een 

aantal grondwettelijke bepalingen. Dezelfde grondwet geeft Vlaanderen tegelijk ook een heel sterke 

positie in de bepaling van het Europees beleid van de Belgische federatie. Zowel de directe als de 

indirecte (Belgische) strategie liggen dus open voor Vlaanderen. Onderzoek wijst uit dat de indirecte 

strategie de meest effectieve is (II-A9). De Europese Unie verleent immers bijna uitsluitend formele 

toegang aan lidstaten en slechts minimaal aan deelstaten. De directe strategie rendeert slechts 

onder bepaalde voorwaarden (zoals coalities, doelstellingen, timing) als een aanvullende strategie 

om de Vlaamse belangen te verdedigen op het Europese niveau. Deze aanbeveling houdt bijgevolg 

ook in dat Vlaanderen best sterk investeert in de Belgische coördinatiemechanismen. Het moet er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat het toegang krijgt tot de Belgische delegaties voor de ECOFIN Raad en 

de Europese Raad, zodat het via die weg meer kan wegen op het economische beleid en het 

begrotingsbeleid van de EU (aanbeveling 26).  

Cruciaal hierbij is het blijven ijveren voor een stevige hervorming van het Samenwerkingsakkoord uit 

1994 in de richting van nog meer structurele inbedding van de deelstaten in het Belgische EU beleid 

(aanbeveling 27). Zo is het aangewezen om de vertegenwoordigingscategorieën aan de gewijzigde 

bevoegdheidsverdelingen  aan te passen. Ook de uitbreiding van het toepassingsgebied van het 
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samenwerkingsakkoord naar de voorbereidende en uitvoerende  comités  van de Commissie (de 

‘comitologie’) en de verhoging van de parlementaire betrokkenheid zijn in dit opzicht sterk aan te 

bevelen.  

Zowel voor wat betreft de indirecte als de directe strategie geldt dat deze slechts resultaat kunnen 

opleveren indien de intern-Vlaamse coördinatie geoptimaliseerd wordt. Met name het sterker 

gebruik maken van het Strategisch Overleg Internationale Aangelegenheden (SOIA) kan hier als 

voorbeeld dienen. De eerdere besproken aanbevelingen 6 en 8 over de versterking van de 

coördinatiestructuren gelden bij uitstek ook voor de beleidsdomeinoverschrijdende Europese (en 

internationale) inbedding van de Vlaamse overheid. 

Hoewel met betrekking tot deze materie nog geen empirische analyses beschikbaar zijn voor SBOV 

III, wijzen de eerste bevindingen alvast in dezelfde richting (III-S6). Ook wat de Europa 2020 

hervormingsagenda van de EU betreft heeft Vlaanderen als deelstaat een substantiële rol te spelen. 

De Europese aanpak en de verdeling van de bevoegdheden binnen België wijzen opnieuw op de 

relevantie van de Belgische federale structuren voor het behalen van de Europa 2020 doelstellingen. 

Investeren in kennis over en aandacht voor het Europese beleidsniveau. 

Uit eerder SBOV onderzoek blijkt een sterk bewustzijn van de relevantie van de EU bij de diverse 

geledingen van de Vlaamse administratie. Ambtenaren die op bijna dagelijkse basis geconfronteerd 

worden met de impact van de EU op het Vlaamse beleid hebben een grote kennis van het Europese 

politieke systeem en het Europese beleid. Zij blijken erg effectief met het Europese niveau te kunnen 

omgaan. Aangezien de invloed van de EU met de dag groter wordt, is het van cruciaal belang om deze 

kennis en aandacht op te drijven door te investeren in personeel en vorming over het Europese niveau 

en in de netwerking met relevante nationale en Europese actoren (II A9). Zo zouden frequente 

workshops over de Europese agenda het bewustzijn over de Europese relevantie kunnen verhogen.  

Het detacheren van ambtenaren naar Europese instellingen zorgt dan weer voor meer 

informatiedoorstroming en nuttige contacten (aanbeveling 28). Ambtenaren die na hun detachering 

terugkeren functioneren bovendien als een katalysator voor het verhogen van het Europese 

bewustzijn binnen de Vlaamse overheid. Investeren in kennis betekent uiteraard ook het inzetten op 

een verhoging van de beleidscapaciteit, zoals meer algemeen in aanbeveling 18 bepleit wordt. 

De sterke Europese reflex van de administratie wordt evenwel niet altijd in dezelfde mate gedeeld 

door de politieke verkozenen en hun naaste medewerkers uit de kabinetten (I-A1). Het is logisch dat 

deze laatste in de eerste plaats vanuit de Vlaamse politieke relevantie denken. Maar aangezien de 

Vlaamse politiek in toenemende mate binnen een Europees kader plaatsgrijpt is ook daar voldoende 

aandacht van groot belang. Dit leidt tot de aanbeveling om de administratie een grote rol toe te 

bedelen in het Vlaamse EU-beleid, uiteraard onder controle van het Vlaams Parlement. De Europese 

dimensie van het beleidsvoorbereidend werk kan nog veel beter zichtbaar gemaakt worden, 

bijvoorbeeld door het op te nemen in taakomschrijvingen en functieprofielen, en door het in te 

bedden in HR beleid. Het structureel inpassen van de Europese relevantie kan echter maar werken 

indien ook de aandacht verhoogt. Daarom is het aangewezen dat leidinggevende ambtelijke, maar 

zeker ook politieke actoren meer belangstelling tonen voor de Europese dimensie van het Vlaamse 

beleid. Heel concreet kan dit door bij de opmaak van het regeerakkoord in elk beleidsdomein de 

belangrijke lopende Europese beleidsinitiatieven op te nemen. Ook de introductie van een Europese 

impactanalyse bij de uitwerking van Vlaamse beleid kan hier een troef zijn (aanbeveling 29). Zo’n 



SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering 24 
 

analyse toetst in een vroeg stadium de Vlaamse wetgevende en uitvoerende initiatieven aan de 

Europese beleidscontext. Zo wordt vermeden dat er tegenstrijdig beleid ontwikkeld wordt en het 

vergemakkelijkt ook het naleven van de Europese regelgeving.     

 

LOKAAL 

 

Inleiding 

De lokale besturen waren het afgelopen decennium aan heel wat veranderingen onderhevig. Dat 

geldt zowel voor hun interne bestuurlijke organisatie als voor hun rol en positie in de 

interbestuurlijke verhoudingen. Ze worden ook in toenemende mate gevat in allerlei 

sturingsnetwerken. De rol van de Vlaamse overheid situeert zich op elk van de vermelde domeinen. 

Vanuit de krachtlijnen van het voorbije decennium en met de huidige legislatuur als referentiepunt 

schetsen we hoe de inzichten en aanbevelingen vanuit de steunpuntonderzoeken kunnen inhaken op 

de uitdagingen waarmee de toekomstige Vlaamse Regering zal geconfronteerd worden en doen we 

waar mogelijk suggesties van oplossingsrichtingen in aanbevelingen. De centrale gedachte van deze 

sectie is de versterking van de bestuurskracht aangepast aan de nieuwe omgeving waarin lokale 

besturen werken. In het huidige debat wordt er aan die bestuurskracht immers veel aandacht 

besteed. Er worden dan vragen gesteld bij de mate waarin lokale besturen nog voldoende in staat 

zijn gewenste maatschappelijke effecten te bereiken in een sterk veranderende omgeving. 

We benaderen de bestuurskracht van de lokale besturen via drie invalshoeken waarvoor telkens één 

krachtlijn als drager functioneert. Op het eerste niveau kijken we naar de interne bestuurlijke 

organisatie van de  lokale besturen; de drager hier is de maximale responsabilisering voor het eigen 

beleid, beheer en de kwaliteit van bestuur. Op het tweede niveau gaan we in op de interbestuurlijke 

verhoudingen; de drager is het maximaal inspelen op de nood aan differentiatie en maatwerk. Op het 

derde niveau gaat het over de positie en rollen van lokale besturen in lokale en regionale netwerken; 

de drager is de nood om organisatie en werking van de lokale besturen aan deze veranderende 

netwerkomgeving aan te passen. 

Lokale besturen en hun interne bestuurlijke organisatie 

De regionalisering heeft een heel grote invloed op de interne bestuurlijke organisatie van de lokale 

besturen waarover de deelstaten meer zeggenschap kregen. In Vlaanderen vertaalde men die 

bevoegdheid o.m. in het Gemeentedecreet waarmee we nu een legislatuur vertrouwd zijn. Het 

decreet introduceerde en/of versterkte de administratieve modernisering van de lokale besturen 

langsheen de lijnen van het nieuw publiek management (o.m. door het versterken van de rol van de 

leidende ambtenaren en een meer gekaderd gebruik van allerlei nieuwe organisatie- en 

beheersvormen). Voor de politieke organisatie stond dan weer het idee van meer feitelijke 

dualisering (o.m. door delegatie) tussen college en raad voorop en was het de expliciete bedoeling 

door een aantal instrumenten de rol van de gemeenteraad en haar leden te versterken. De interne 
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Vlaamse staatshervorming bouwt met een aantal maatregelen verder op het idee van de raad als 

ankerpunt van de lokale democratie. Daarnaast wordt met de ontwikkeling en introductie van de 

Beheers- en Beleidscyclus invulling gegeven aan de integratie van de functionele 

managementdomeinen in de strategische planning van de lokale besturen. De BBC heeft ook belang 

voor de netwerkomgeving waarin de lokale besturen zijn opgenomen: op dat aspect komen we in 

onze derde deel terug.  

Organiek kader door en voorbij de blauwdruk  

Het Gemeentedecreet is ontegensprekelijk een belangrijk generiek kantelpunt voor de interne 

bestuurlijke organisatie van de lokale besturen en voerde voor de meeste gemeenten een reeks 

vernieuwingen in. SBOV-onderzoek (II-K9) evalueerde de belangrijkste innovaties die er deel van 

uitmaakten.  Daarbij werd gekeken naar de stand van de implementatie op verschillende momenten 

in de tijd, de mate waarin zich daar differentiatie in aftekende al naar gelang een aantal structurele 

kenmerken van de gemeenten en hun bestuurders en de beoordeling van de beoogde 

vernieuwingen. Het onderzoek toonde dat met uitzondering van de introductie van het 

managementteam de invoering van een reeks verplichtingen zeker in de beginfase slechts door de 

helft van de gemeenten werd opgepikt. Maar ook inzake de managementteams gebeurde dat in een 

aantal gemeenten op een zuiver formele basis zonder dat van een relevant team sprake was. De 

andere  mogelijkheden die het decreet bood, werden met wisselende intensiteit aangegrepen (de 

figuur van delegatie en de instrumenten voor de samenwerking tussen gemeenten en OCMW 

kwamen vaak voor samen met de strategische meerjarenplanning). Dit werd positief beïnvloed door 

de schaalgrootte van de gemeente, de continuïteit van het bestuur en de marge van de meerderheid.  

De verdere implementatie van het Gemeentedecreet vraagt maatwerk vanwege de Vlaamse overheid 

met voldoende differentiatie al naar gelang de gemeente en aandacht voor bijhorende ondersteuning 

en opleiding (aanbeveling 30). De Vlaamse Regering moet werk maken van een verdere monitoring 

van de effecten van het decreet in functie van de evaluatie met bijzondere aandacht voor de 

organisatiecultuur waarin dergelijke structurele veranderingen gevat worden en waar de lokale 

politieke en ambtelijke leiders zelf in eerste plaats verantwoordelijkheid voor dragen (aanbeveling 

31).  

De proeve van code voor democratisch lokaal bestuur die in de context van SBOV werd ontwikkeld (III-

B5) biedt voor lokale en centrale actoren alvast een toegankelijke en inspirerende praktijkgids m.b.t. 

de interne werking van het lokaal bestuur en de relatie met burgers. Het is wenselijk om deze code 

systematisch te verspreiden (aanbeveling 32).   

Beleid en (financieel) beheer gekoppeld   

Met en naast het gemeentedecreet wordt een nog meer specifiek instrumentarium in het leven 

geroepen dat tot doel heeft de effectiviteit en efficiëntie van de gemeentelijke besluitvorming en 

beleidsvoering te optimaliseren. Dit stelt meestal scherp op het verbeteren van het gemeentelijk 

beheer en haakt sterk in op de functionele managementdomeinen. Eén van de centrale vragen is dan 

of en hoe lokale besturen de koppeling maken tussen planning en budgettering. SBOV-onderzoek (II-

2) ging voor de vorige legislatuur al na in welke mate gemeenten elementen van prestatiebegroting 

hadden ingevoerd, hoe we de status daarvan konden verklaren en welke voorwaarden het al dan niet 

opzetten van veranderingstrajecten vergemakkelijkten. Het onderzoek toonde dat de introductie van 
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een vorm van prestatiebegroting in de meeste gemeenten bescheiden kon worden genoemd (al had 

een substantieel aantal toch een beleidsnota met een zekere koppeling aan de begroting). De mate 

waarin dit gebeurde bleek verband te houden met de aanleiding voor het veranderingstraject, het 

veranderingstraject zelf en de uitkomst daarvan.  

We bevelen dan ook aan vooraf de voordelen van het veranderingstraject voor de organisatie (en 

haar medewerkers) te onderlijnen en  de politieke mandatarissen en de leden van het 

managementteam (via opleiding) te betrekken en hun trekkersrol te benadrukken zodat die legitiem 

en uitgesproken kan doorsijpelen in de organisatie (aanbeveling 33).  Het traject zelf heeft behoefte 

aan regie, begeleiding en draagvlak (aanbeveling 34). Het dient zich te ontwikkelen via een 

vastgehouden strategie waarop de gemeente controle houdt (ingeval van uitbesteding) en die niet 

mag vastlopen op technische bezwaren. Naast het personeel met een trekkersrol is het nodig voor 

betrokkenheid te zorgen bij andere actoren (eventueel door een stuurgroep en mits ondersteuning, 

uitwisseling en overdracht van informatie en kennis). In het ontwikkelen van het traject zijn sturing, 

opvolging en monitoring van belang.  

De lessen van bovenstaand onderzoek zijn voor de Vlaamse Regering zeker ook van belang voor de 

verankering en verruiming van een deel van de aangehaalde innovaties in de context van de 

implementatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) in de lokale besturen en de vrijheidsgraden die 

hiermee gepaard gaan. SBOV-onderzoek (III-P1) stelt scherp op de keuzes die gemaakt worden in het 

opzet van de BBC, de patronen die hierin kunnen worden teruggevonden en de mate waarin interne 

factoren dat beïnvloeden. Zo kunnen profielen van lokale overheden in kaart worden gebracht. Het 

verruimt echter de eerdere invalshoek met een specifieke focus op de prestatiebegroting. In het 

streven naar resultaatgericht beheer is de integratie van financiële en niet-financiële informatie 

cruciaal in de verschillende fasen van het beleid. Daarbij moet i.f.v. het plannen dan met een 

gedifferentieerde blik naar prestatiebegroting gekeken worden waarvan verschillende vormen 

mogelijk en wenselijk zijn al naargelang het soort informatie, het doel daarvan en de manier van 

koppelen. Het overkoepelende prestatiemanagementsysteem bestaat dan uit meten, incorporeren 

en gebruiken. En ook de sequens van het planningsproces zorgt voor bijkomende gelaagdheid. 

Omgekeerd is het ook van belang na te gaan wat de implicaties zijn van BBC voor de Vlaamse 

administraties en hoe deze begeleid kunnen worden i.f.v. een aanpak waarin minder toezicht en 

controle centraal staan.      

 

Maatwerk voor het personeelsmanagement 

In de functionele managementdomeinen speelt natuurlijk ook het personeelsbeleid een grote rol. 

Met de krachtlijnen Kelchtermans (vanaf 1993) en de huidige rechtspositieregeling creëerde de 

Vlaamse overheid een regelgevend kader waarbij een bepaalde mate van beleidsruimte aan de 

lokale besturen wordt gelaten. Deze beleidsvrijheid moet de besturen in de gelegenheid stellen een 

personeelsbeleid uit te stippelen dat aansluit bij de lokale noden en behoeften. Onderzoek in het 

SBOV geeft aan dat sommige gemeenten nog steeds menen dat ze op bepaalde vlakken te weinig 

mogelijkheden hebben om regelgeving af te stemmen op lokale noden (II-A6). De vraag naar meer 

lokale autonomie wordt vooral door grotere gemeenten gedragen. Gemeenten denken dat ze de 

beschikbare beleidsruimte in grote mate benutten. Hier lopen perceptie en realiteit echter uit elkaar. 

De Vlaamse gemeenten kiezen immers massaal voor uniforme regelgeving die afkomstig is uit andere 
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bronnen, en dus niet voor maatwerk. De beschikbare autonomie wordt dus vaak onbenut gelaten. 

Het gevolg is dat de gemeentelijke regelgeving weinig of geen mogelijkheden inbouwt om een 

voldoende flexibel personeelsbeleid te voeren.  

Om gemeenten meer te stimuleren om een personeelsbeleid op maat uit te werken, is het belangrijk 

de lokale bestuurskracht verder te ontwikkelen. In plaats van vooruitstrevende gemeenten en steden 

te beperken in hun mogelijkheden, is het interessanter in te zetten op het stimuleren van de overige 

lokale besturen zodat ze werk maken van een proactief personeelsbeleid. Uit onderzoek blijkt dat 

gemeenten die in het kader van hun personeelsbeleid samenwerkten met andere gemeenten of een 

externe consultant meenden dat ze door die samenwerking meer inzicht kregen in alle 

mogelijkheden die het rechtspositiebesluit bood en dat de samenwerking zelfs tot een betere 

rechtspositieregeling heeft geleid (III-A6). Ook op dit vlak zou er door de Vlaamse overheid een 

stimulerend ondersteuningsbeleid gevoerd kunnen worden. Om meer maatwerk mogelijk te maken 

moet de Vlaamse overheid het vastliggende gedeelte van de rechtspositieregeling verkleinen en het 

facultatieve gedeelte vergroten. Ze moet in samenspraak met de gemeente uitmaken wat in beide 

gedeelten moet worden behouden (aanbeveling 35). 

Verder weten zowel de Vlaamse overheid als de Vlaamse lokale besturen zich op het vlak van het 

personeelsmanagement geconfronteerd met een reeks uitdagingen die goeddeels ook stuiten op 

juridische belemmeringen. Deze situatie wordt bovendien nog bemoeilijkt door het actuele 

tweesporenbeleid voor statutaire ambtenaren en contractanten. Een kritische doorlichting van de 

bestaande regelgeving kan echter mogelijkheden bieden om een cultuuromslag te bewerkstelligen 

van een regelgeoriënteerde cultuur naar een cultuur waarin samenwerking en “people management” 

centraal staan in combinatie met resultaat- en oplossingsgerichtheid. 

Op het lokale niveau wordt de veroudering van het personeel als één van de meest belangrijke 

uitdagingen voor het personeelsbeleid gepercipieerd (door de secretarissen) (II-A5). Terwijl veel 

besturen reeds werk maken van een competentiebeleid, hebben oudere (statutaire) personeelsleden 

vaak het gevoel dat ze niet aangemoedigd worden om ‘langer te werken’ door de organisatie. Het 

onderzoek gaf tevens aan dat vooral de breuklijnen tussen generaties op basis van leeftijd en niveau 

aanleiding geeft tot spanningen op de werkvloer. Oudere personeelsleden (in C en D niveaus) die al 

lang in de organisatie zijn, voelen zich minder gewaardeerd en hebben soms het gevoel er niet meer 

bij te horen. De aanwezigheid van  verschillende generaties wordt ook geassocieerd met 

veranderingen in de organisatiecultuur van lokale besturen. Een survey toonde aan dat jongere 

generaties een minder hiërarchische en regelgerichte cultuur wensen in vergelijking met oudere 

generaties. Het is dan ook belangrijk om aandacht te besteden aan een goede samenwerking tussen 

jongeren en ouderen, want het onderzoek wees uit dat ouderen die generatieconflicten ervaren, ook 

minder geneigd zijn om langer te willen werken. In het kader van een leeftijdsbewust 

personeelsbeleid bevelen we aan om het competentiebeleid te versterken, een flexibeler 

personeelsbeleid te voeren (flexibele arbeidstijd, taakvariatie, meer interne horizontale mobiliteit 

mogelijk te maken, etc. …) en werk te maken van een meer motiverend personeelsbeleid (vb. 

motiverend evaluatiesysteem i.p.v. sanctionerend) (aanbeveling 36) 

Kwaliteitsstreven als organisatorische leidraad  

Hoewel van relatief recente origine leeft kwaliteitsmanagement binnen de lokale besturen, zo blijkt 

uit SBOV-onderzoek (A-II). De verspreiding ervan varieert echter. Met de OCMW’s als voorloper, 
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blijken vooral die besturen met een sterke intrinsieke motivatie het meest gebruik te maken van 

daaraan gerateerde technieken. Lokale besturen gebruiken ze dus vooral wanneer ze er zelf achter 

staan. De intensiteit van gebruik bleek trouwens ook verband te houden met de gepercipieerde 

meerwaarde van een techniek. Hoe sterker en meer ze werd toegepast, hoe positiever men er 

tegenover stond. Kwaliteitsmanagement wordt echter niet altijd in de organisatie geïntroduceerd om 

de organisatiecultuur te veranderen (ook al wordt die soms als te weinig extern en flexibel gezien). 

Nochtans blijkt de sterke wisselwerking tussen beide. Bij het kwaliteitsbeleid ligt de nadruk vaak op 

het implementeren van decretaal verplichte technieken. De introductie van kwaliteitsmanagement is 

niet evident in een aantal kleinere lokale besturen waar de capaciteit soms ontbreekt, de prioriteiten 

elders liggen of de investering zich niet verhoudt tot de gepercipieerde meerwaarde. Voor deze 

gemeenten stelt er zich duidelijk een probleem van bestuurskracht in termen van 

kwaliteitsmanagement.    

De rol van regelgeving als extrinsieke motivatie om kwaliteitsmanagementtechnieken in te voeren is 

dubbel. Er is enerzijds geen eenduidig negatieve correlatie met de intensiteit van gebruik. Maar 

anderzijds geldt dat hoe prominenter de rol van regelgeving is in een reeks van motieven die 

intensiteit wel afneemt. Het is dus van belang om naast de louter verplichte technieken ook op zoek 

te gaan naar andere meerwaarden. Het veranderen van de organisatiecultuur met flexibiliteit en 

externe gerichtheid blijkt daartoe een noodzakelijke maar niet eenvoudig te realiseren voorwaarde 

die op de eerste plaats tot de eigen verantwoordelijkheid van de lokale besturen behoort 

(aanbeveling 37). 

 

Lokale besturen in de interbestuurlijke relaties 

Met de vijfde staatshervorming kwam het zwaartepunt in de interbestuurlijke relaties op de 

dynamiek tussen Vlaanderen en haar lokale besturen te liggen. Het leidde tot meer nadruk op 

specifieke functies van de lokale besturen en meer en nieuwe taken die onder impuls van het 

regionale activisme in centraal gedefinieerde doelstellingen, financieringsmechanismen en regulering 

vertaald werden. Zowel op financieel vlak (door het toenemend gewicht van lokale belastingen en de 

hervormde fondsen) als in termen van (algemeen) toezicht wonnen de lokale besturen aan relatieve 

handelingsvrijheid in vergelijking met de lang vigerende sturingstradities, al nemen de verschillende 

varianten van medebewind zeker een deel van de vrijgekomen autonomie terug in. In de huidige 

legislatuur wordt aangeknoopt bij die ontwikkelingen met een prominente rol voor de interne 

Vlaamse staatshervorming waarin sterk wordt ingezet op het verhogen van de bestuurskracht van 

gemeenten (o.m. door vrijwillige fusies) en het verminderen van de bestuurlijke drukte (o.m. door 

een veranderende provinciale taakstelling en een vereenvoudiging van de bestuurlijke 

tussenstructuren (met de regioscreening als instrument).  

Bestuurskracht door en naast schaal 

Bestuurskracht wordt dikwijls  bekeken in termen van de schaal van die besturen en hun bijhorend 

vermogen in termen van financiën of personeel. Het aanvoelen leeft in het bijzonder dat een aantal 

gemeenten een te kleine schaal hebben om voldoende responsief of effectief te zijn. Gemeentelijke 

fusies (vooralsnog in een vrijwillig kader) worden dan als middel gezien om daaraan het hoofd te 

bieden. Vlaanderen staat zeker niet alleen in die discussies.  
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SBOV-onderzoek (III-B5) houdt het besluitvormingsproces tegen het licht zoals zich dat in een hele 

reeks van Europese landen aftekent rond die schaalhervormingen en tracht succes- of faalfactoren te 

identificeren waaruit Vlaanderen lessen kan trekken. Een opvallende vaststelling is dat de manier 

waarop schaalhervormingen worden doorgevoerd vandaag behoorlijk verschilt van de ervaringen in 

het verleden. Voorheen ging dit meestal om een langdurig traject met een uitgesponnen fase van 

agendabepaling en breed geadviseerde afwegingskaders die leiden tot concrete 

hervormingstrajecten met een parlementair beslag. De huidige trend is meer samengedrukt en legt 

de nadruk op het regeringsniveau. Heel wat landen combineren daarbij de methode van de ‘wortel 

en de stok’. Bijkomende financiële middelen en/of bevoegdheden pogen dan lokale besturen over de 

fusiestreep te trekken. Dit wordt vaak aangevuld door het principe van verplichte samenvoeging als 

stok achter de deur. De combinatie van die top-down aanpak met een bottom-up agenda heeft meer 

kans op slagen dan het afwachten van initiatieven van onderuit. Toch is er een belangrijke rol voor 

het element van de vrijwilligheid waarmee de hervormingen worden doorgevoerd. Het Deense 

voorbeeld toont dat de centrale beslissing om te fuseren gecombineerd met vrijwilligheid in de 

partnerkeuze en autonomie in het procesverloop samenvoegingen werkbaar maakt.  

De volgende Vlaamse Regering wordt hoe dan ook geconfronteerd met dit vraagstuk. Het huidige 

kader van de vrijwillige fusies heeft immers niet tot een samenvoeging van gemeenten geleid. Indien 

de regering ervan uitgaat dat het schort aan de bestuurskracht van bepaalde lokale besturen en dat 

gemeentelijke samenvoeging daar een belangrijk instrument in blijft, lijkt een meer dwingend kader 

en een sterkere aansturing van dit proces noodzakelijk. Toch pleiten wij voor voorzichtigheid en 

nuance. Een lineaire fusieoperatie waarin alle lokale besturen zouden worden gevat en die louter zou 

gebaseerd zijn op eenvormige huidige of toekomstige kengetallen (zoals het inwonerstal) is o.i. niet 

wenselijk en haalbaar. De regering moet werk maken van een meer gediversifieerde en gedragen 

opvatting van bestuurskracht en inspelen op de uitdagingen waarmee een aantal besturen op het 

terrein geconfronteerd worden en waaraan samenvoeging het hoofd zou kunnen bieden. Daarbij kan 

prioritair worden ingezet op een reeks van gemeenten die op grond van deze factoren voor fusie in 

aanmerking komen. Wij pleiten er ook voor om de discussie over schaalvergroting expliciet te 

koppelen aan het vraagstuk van decentralisering. Een fusieoperatie mag geen loutere verruiming zijn 

van de gemeentelijke grenzen. Een grotere gemeentelijke schaal is dan de drager van taken en 

bevoegdheden waar meer maatwerk en autonomie mogelijk moeten worden binnen de draagkracht 

van de gemeente (aanbeveling 38). 

Bijzondere aandacht is nodig voor de democratische implicaties van mogelijke schaalvergroting 

(aanbeveling 39). Het zou een essentieel onderdeel moeten zijn van de besluitvorming over de fusies 

om de burgermaatschappij bij dit debat betrekken: het kan er voor zorgen dat de discussie over 

schaal het kortetermijndenken in het politieke milieu overstijgt door dit uitdrukkelijk te koppelen aan 

het maatschappelijk debat. Dat gaat over de vraag hoe schaalevoluties inwerken op de huidige 

gemeenten en hoe schaalvergroting kan helpen om maatschappelijke problematieken beter aan te 

pakken. Het vermaatschappelijken van het debat helpt de besluitvorming. Buitenlandse ervaringen 

spreken de veronderstelling tegen dat dit remmend zou werken op het debat over bestuurskracht en 

schaal.  

Het vergroten van de bestuurskracht door schaalvergroting moet ook in evenwicht gebracht worden 

met organisatiemodellen die de afstand tussen burger en bestuur voldoende beheersbaar houden. In 

de grotere steden denkt men dan bijvoorbeeld aan de figuur van de binnengemeentelijke 
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decentralisatie onder de vorm van de districten. SBOV-onderzoek (II-K15) neemt het vergelijkende 

perspectief met Nederland om de afweging te maken tussen de doelmatigheid en het democratische 

karakter van deze vorm van binnengemeentelijke decentralisatie en besteedt ook aandacht aan de 

coördinatie met de gemeentelijke entiteit. Dit leert dat de kwaliteit van het gedecentraliseerde 

beleid en de samenwerking met de stad over de tijd heen verbeteren. Districten blijken de interesse 

en het debat op lokaal niveau aan te wakkeren en laten democratisch maatwerk toe. Tegelijk vragen 

ze maatwerk om binnen de organieke bepalingen een aan de context aangepast model uit te werken.  

OCMW en gemeente: denken vanuit de Groep 

Een belangrijk element dat verband houdt met schaal en bestuurskracht is zeker de samenwerking 

tussen gemeenten en OCMW’s, en ruimer nog de samenwerking tussen alle componenten van de 

Groep Lokaal Bestuur binnen één gemeente. Alle partners in het SBOV zijn betrokken bij aspecten 

van onderzoek over deze problematiek. Omdat dit niet tot de kerntaak van het SBOV hoort, gaan we 

hier slechts in beperkte mate op in en verwijzen verder naar de relevante onderzoeken (zie ook 

Themanummer VTOM, 2/2013). 

Het is overduidelijk dat deze samenwerking in de lift zit, dat dit nu in allerlei vormen in toenemende 

mate gebeurt en dat de differentiatie zowel tussen lokale besturen als inzake de 

samenwerkingsrelaties tussen gemeenten en OCMW’s steeds groter wordt. We mogen verwachten 

dat dit debat ook prominent op de agenda van de nieuwe Vlaamse overheid zal staan. In overleg met 

de lokale besturen moet worden nagegaan waar nog (juridische) obstakels liggen die samenwerking 

inzake beheersmatige materies hinderen zodat de Vlaamse overheid deze kan wegnemen 

(aanbeveling 40). Ons standpunt is dat deze samenwerking dan verder helemaal tot de 

verantwoordelijkheid behoort van de lokale besturen. Deze samenwerking voor beheersmatige 

materies hoeft niet beperkt te blijven tot de gemeenten en de OCMW’s van hetzelfde grondgebied: 

het kan ook gaan om samenwerking tussen OCMW’s of samenwerking tussen alle lokale instellingen.  

Inzake beleidsinhoudelijke aspecten van het lokaal sociaal beleid is het nodig dat de Vlaamse 

overheid zich helder uitspreekt over het lokaal sociaal beleid en over haar ambities met de OCMW’s 

(aanbeveling 41), in die volgorde. Het is volgens ons onmogelijk om tot keuzes te komen inzake de 

positie van de OCMW’s indien dat niet eerst wordt gekoppeld aan een inhoudelijk debat over de rol 

van de lokale publieke actoren (incl. vormen van verzelfstandiging) in het lokaal sociaal beleid en 

vervolgens aan Vlaamse inhoudelijke doelstellingen van dat lokaal sociaal beleid. Bestuurlijke 

structuren en hervormingen staan ten dienste van beleidsmatige doelstellingen. Een belangrijk 

element in deze is evenwel de mogelijke tegenstrijdige visies van de Vlaamse en federale overheden. 

De OCMW’s zijn immers in belangrijke mate ook verweven met de federale overheid, binnen haar 

bevoegdheden op het sociale veld. 

Verzelfstandiging als een bijzondere vorm van samenwerking 

In het bredere debat over samenwerking en de groep lokaal bestuur nemen varianten van 

verzelfstandiging een bijzondere plaats in. SBOV-onderzoek beveelt aan het oneigenlijk gebruik van 

deze figuur in te dijken (om fiscale of boekhoudkundige redenen) en pleit voor het maximaliseren van 

de mogelijkheden van de lokale administratie en interne verzelfstandiging om de proliferatie van 

externe verzelfstandiging tegen te gaan. Waar verzelfstandiging gebruik wordt is het noodzakelijk de 

band met de gemeentelijke administratie te versterken waardoor beleid en beheer beter kunnen 
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worden opgevolgd en besluitvormers te ondersteunen in het aansturen daarvan (aanbeveling 42). 

Het koppelen van de BBC op verschillende niveaus (cf. infra) kan de drang naar externe 

verzelfstandiging beperken, de keuze voor interne verzelfstandiging stimuleren en de consolidatie 

tussen de besturen versterken. Een legislatuur gebonden evaluatie per entiteit is raadzaam, 

aangevuld met een externe audit op het niveau van het toezicht. Verder wordt best zuinig omgegaan 

met het uitbouwen van management ondersteunende functies in de verzelfstandigde entiteiten.  

Europa is een deel van het lokaal bestuur 

Het denken op niveau van de groep lokaal bestuur moet dus prominent aanwezig zijn. Tegelijk 

worden de lokale besturen in toenemende mate gevat door een bredere tendens van gelaagde 

besluitvorming en beleidsvervlechting tussen verschillende bestuursniveaus. Europa is daarin relatief 

nieuw. 

Uit lopend onderzoek (SBOV III - S5) blijkt bijvoorbeeld dat de lokale besturen zich meer bewust zijn 

geworden van de impact van Europese regelgeving op hun beleid. Omgekeerd trachten ze ook vaker 

dan vroeger om zelf Europese subsidies binnen te halen. Alternatieve voordelen van deze nieuwe 

bestuurscontext blijven echter nog grotendeels onbekend, en dus onbenut (bijvoorbeeld lobbyen bij 

de Europese instanties tijdens het besluitvormingsproces, deelname aan Europese netwerken, 

aangaan van grensoverschrijdende samenwerkingen). Het zijn daarbij hoofdzakelijk de grotere 

Vlaamse gemeenten die zich reeds intern hebben georganiseerd met het oog op Europa 

(bijvoorbeeld aanstellen personeelslid, oprichten administratieve dienst, ontwikkelen Europese 

strategie) en meer subsidies konden verwerven. De andere gemeenten hebben niet alleen nood aan 

een interne mentaliteitswijziging en organisatorische aanpassing. Ze zouden evenzeer kunnen 

steunen op onderlinge samenwerking en de informatiedoorstroming, steun en begeleiding van 

bovengemeentelijke bestuursniveaus (bijvoorbeeld de Vlaamse overheid, de provincies), 

intercommunales en belangenorganisaties (bijvoorbeeld VLEVA, VVSG). Op vandaag blijken deze 

besturen en organisaties daar echter nog onvoldoende in te slagen. Hier kan de Vlaamse overheid 

een belangrijke rol spelen in de toekomst, en dit zowel in de bewustmaking, ondersteuning en 

begeleiding van de lokale besturen zelf als in het faciliteren, ondersteunen en promoten van 

initiatieven van andere besturen en belangenorganisaties (aanbeveling 43). 

 

Planlast verminderen: oog voor neveneffecten 

Een vermindering van de planlasten vanuit Vlaanderen poogt het verkokerd sectoraal denken tegen 

te gaan. In het lopend onderzoek (SBOV III, lopend B-project) wordt nagegaan hoe het komt dat 

verschillende Vlaamse administraties en sectoren op heel verschillende manieren met deze omslag in 

de relatie met de lokale besturen omgaan en wat daarvan de mogelijke impact (‘last’) is op lokale 

besturen. We bevelen de Vlaamse overheid aan dit kritisch op te volgen: het is belangrijk dat erover 

gewaakt wordt dat geen onbedoelde en niet gewenste neveneffecten optreden, zoals bijvoorbeeld 

een mogelijke toename van meet- en indicatorensystemen die uiteindelijk evenzeer een grote 

belasting en misschien zelfs een meer ingrijpende impact hebben voor en op de lokale besturen. Het 

planlastdecreet raakt ook zeker niet alle planningsrelaties: vanuit de ervaringen van het 

planlastdecreet is het belangrijk dezelfde verbeterde praktijken toe te passen op domeinen die nu niet 

door het planlastdecreet zijn gevat (aanbeveling 44). 
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Beheer van informatieprocessen tussen hef- en slagbomen   

Dikwijls wordt aangenomen dat de weg naar een meer effectieve en efficiënte dienstverlening door 

lokale besturen voert doorheen ICT-gedreven veranderingsprocessen. Vaak wordt dan uitgegaan van 

nogal generieke en modulaire benaderingen waarbij de wisselwerking tussen de bestuurlijke 

configuratie en ICT wordt veronachtzaamd. SBOV-onderzoek (III-P3) bestudeert deze interactie in de 

centrumsteden door de tot stand gekomen informatie-, proces- en ICT-architectuur van concrete 

dienstverleningsprocessen te beschrijven, verklaren en evalueren. 

De eerste inzichten tonen aan dat percepties en denkkaders bij sleutelactoren over de rol van ICT in 

een betere dienstverlening minstens een even belangrijke rol spelen als een eenduidige en 

objectiveerbare meting daarvan. Uit de literatuurstudie blijkt een complexe relatie tussen (het 

integratieperspectief als hefboom voor) klanttevredenheid en vertrouwen in de overheid. Onderzoek 

toont aan dat niet simpelweg mag verondersteld worden dat de burger als klant van de overheid 

onder alle omstandigheden online dienstverlening de voorkeur geeft boven andere kanalen. 

Gewoonte speelt bijvoorbeeld een grote rol (in de effectieve keuze) en voor een substantiële groep 

blijft de digitale kloof onoverbrugbaar. Traditionele opvattingen gaan er bovendien vaak eenduidig 

vanuit dat dienstverlening met behulp van ICT tegelijk effectiviteit en efficiëntie toelaat. De roep om 

processtandaardisatie (ingegeven vanuit efficiëntie) rijmt echter niet altijd met de vraag naar 

maatwerk en inlevende dienstverlening (effectiviteit) bij de klant.  

Het onderzoek waarschuwt voor de beeldvorming over ICT als mechanistische probleemoplosser die 

sterk verankerd is in een technologische tussenlaag (de zogenaamde Mid-office). Het bepleit een 

alternatieve zienswijze van een informatie-ecologie met een sterke rol voor de politieke en 

institutionele omgeving waarin ICT wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en gebruikt. Exploratief 

empirisch onderzoek plaatst (voorlopige) vraagtekens bij de maakbaarheid van een gedigitaliseerde 

dienstverleningsmachine in de centrumsteden.  

Gekoppeld aan onderzoek (met steun van de Vlaamse overheid, maar buiten het kader van het 

SBOV) naar het interbestuurlijke project van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgen we 

ook inzicht in de doorwerking van dergelijke projecten op de ontwikkeling van de elektronische 

overheid in de steden en gemeenten. Bij afwezigheid van een sturend interbestuurlijk kader op de 

elektronische dienstverlening tekenen zich bijvoorbeeld erg gedifferentieerde informatiearchitecturen 

af. Lokale besturen schrijven zich in het ondersteuningsbeleid van de Vlaamse overheid in maar 

ervaren het soms als te laat tot stand gekomen en onvoldoende uitgebouwd in het licht van de 

bestaande expertise en capaciteit. Tegelijk is er ook kritiek op de sectorale logica met autonome en 

incompatibele digitale informatiestromen die haaks staan op de filosofie van gegevensdeling en 

maximaal hergebruik. De komende Vlaamse Regering moet inzetten op deze kritische punten 

(aanbeveling 45).     

Steden als proeftuinen voor toekomst 

De snelle en complexe maatschappelijke veranderingen doen zich verschillend voor in de vele types 

van lokaal bestuur die we in Vlaanderen kunnen terugvinden. Steden zijn dan vaak de proeftuinen 

voor versnelde en meer ingrijpende dynamieken in complexe omgevingen die een aangepast 

beleidsinstrumentarium vergen.  
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Eén voorbeeld van een innovatieve set van instrumenten bestaat uit toekomstverkenningen aan de 

hand van exploratieve scenario’s zoals die ook in SBOV-onderzoek zijn ontwikkeld (II-K6) en in 

ontwikkeling zijn voor de grote stadsprojecten (SBOV III, lopend B-project). Rond een aantal 

transversale thema’s (zoals de multiculturele samenleving of lokale economische ontwikkeling) 

werden kritische onzekerheden geïdentificeerd en verschillende toekomstbeelden ontwikkeld met 

het perspectief van verschillende decennia. Naast empirische bevindingen voor beide cases werd ook 

de innovatieve meerwaarde geïdentificeerd van dit type instrumenten voor het stedelijk beleid. Zij 

zijn immers complementair aan de meer traditionele beleidsvoorbereidende initiatieven. Zij helpen 

het langetermijndenken en onzekere factoren te verweven met de meer gangbare rationele en 

lineaire aanpak per legislatuur die ook in de vernieuwingen in de vorige secties zitten vervat. Door 

exploratieve scenario’s te koppelen aan normatieve tegenhangers en de techniek van “back casting”7 

in een breder perspectief van “transitie governance” kan gepoogd  worden het toekomst denken 

meer expliciet te verbinden met het lokaal beleid. De Vlaamse Regering moet in haar stedenbeleid 

het instrument van toekomstverkenningen meer structureel verankeren (cf. bestuurlijke vernieuwing 

als element van het Stedenfonds, scenariowerking in Stadsvernieuwing) en/of verder investeren in 

het verspreiden van de resultaten ervan. 

De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de steden in het kader van de stadscontracten 

werd geëvalueerd, buiten het kader van het SBOV. De nuttige elementen van deze projectgerichte 

samenwerking moeten zeker behouden blijven. Daarnaast evenwel is in het kader van de aanpak van 

stedelijke problematieken een meer structurele samenwerking nodig tussen stedelijke actoren en de 

Vlaamse actoren vanuit een gezamenlijke opvatting en aanpak. De ambities die de Vlaamse overheid, 

onder andere in ViA, uitspreekt gaan over fundamentele systeemveranderingen, transities genoemd. 

Deze structurele aanpak, op de lange termijn gericht, van stedelijke vraagstukken vergt ook een 

transitie in de manier waarop partnerschappen tot stand komen. Problematieken zijn niet of lokaal of 

Vlaams, de echte stedelijke problemen raken altijd de hele overheid (en vanzelfsprekend ook de 

private actoren en de burgermaatschappij) en vergen dan ook een veel meer intensief opgebouwde 

samenwerking rond stadsprogramma’s. Met de neus op de stedelijke feiten kunnen de verschillende 

hulpbronnen van de verschillende overheden efficiënter en beter gecoördineerd op elkaar worden 

afgestemd en kan daarrond ook innovatie groeien. De aanpak van de stadsprogramma’s sluit heel 

sterk aan bij het pleidooi om meer werk te maken van betere coördinatie en een grotere 

transversaliteit op het Vlaamse niveau waarvoor elders in dit document wordt gepleit. Denken vanuit 

de stedelijke problematieken, denken met alle lokale actoren en denken vanuit de opbouw van 

gemeenschappelijke programma’s, is voor ons een zeer nuttig instrument dat kan bijdragen tot meer 

coördinatie en transversaliteit.  

Steden zijn ook de uitgesproken context waarbinnen de participatie van de burger in een steeds 

meer divers wordende wereld een gelaagde en veelvormige betekenis krijgt. SBOV-onderzoek (II-11) 

geeft zicht op de bijhorende processen langsheen de arrangementenbenadering. Die benadering laat 

toe de rollen van stakeholders en hun onderlinge wisselwerking te duiden. Zo spelen ambtenaren (en 

breder de bestuurlijke organisatie van de stad) een belangrijke rol in het maken van keuzes en het 

vormgeven van de interactie rond die processen. De wisselwerking tussen ambtenaren en politici is 

                                                           
7
 Bij “backcasting” wordt er  vertrokken van een wenselijk toekomstbeeld om dan beleid uit te tekenen dat 

ertoe moet bijdragen die wenselijke toekomst te realiseren.  Bij “forecasting” wordt de toekomst voorspeld op 
basis van huidige trends en ontwikkelingen. 
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cruciaal voor de reële impact van participatie evenals de sterkte en de organisatiegraad van het 

maatschappelijk middenveld. Maar ook het management van deze processen zelf moet aan bepaalde 

eisen voldoen, inzake opzet, architectuur en ondersteuning. De Vlaamse Regering kan lessen trekken 

uit die bevindingen voor het verfijnen van haar (stedelijk) participatiebeleid als complement van het 

instrumentarium van het Gemeentedecreet en als kader voor een beter management van de 

procesmatige participatieve aanpak, onder andere voor grote stadsprojecten (aanbeveling 46).  

 

Lokale besturen in sturingsnetwerken: op zoek naar democratisch 

verankerde regie  

Processen van lokale besluit- en beleidsvorming verlopen niet enkel doorheen de veranderende 

interne bestuurlijke organisatie of interbestuurlijke ruimte. Ze worden in toenemende mate gevat 

door een veelheid van netwerkachtige samenwerkingen met bovenlokale besturen en/of private 

actoren. Doorgaans worden die netwerkachtige verbanden bekeken vanuit hun bijdrage tot een 

effectieve en efficiënte dienstverlening. Maar ze roepen ook vragen op over de aard en de kwaliteit 

van de  democratische verankering. De netwerkcontext schept ook bredere uitdagingen voor de rol 

en de positie van de lokale besturen voorbij die van (passieve) deelnemer aan de 

netwerkbesluitvorming in de richting van kadersteller, spelverdeler en/of scheidsrechter van die 

verbanden. Het woord regie valt dan al snel.  

Bestuurlijke drukte verminderen door en voorbij de cartografie 

De lokale besturen worden in toenemende mate gevat door een bredere tendens van besluitvorming 

en beleid maken in veelvormige netwerkachtige verbanden waar naast één of meerdere bestuurlijke 

tegenhangers vaak ook niet-statelijke actoren deel van uit maken (denk aan intergemeentelijke of 

interbestuurlijke samenwerking, publiek-private samenwerking en/of allerlei vormen van regie). 

“New Public Governance” wordt deze trend in de literatuur genoemd, met een knipoog naar de 

eerdere fase waarbij alle aandacht naar het “New Public Management” ging. 

De regioscreening waarvan het instrumentarium in de context van SBOV-onderzoek werd ontwikkeld 

(II-K18) heeft treffend de grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden aangetoond. Met het 

toepassen van de methodologie voor inventarisatie is nu een belangrijke maar vooral cartografische 

stap gezet. Het is zeer positief dat deze gegevens publiek zijn. Het onderzoek leidde tevens tot een 

aanzet voor afwegingskaders van de samenwerking in termen van effectiviteit,  efficiëntie en 

democratische verankering. Dit dient als input voor de fase in de regioscreening die nu aan de gang is 

(tweede helft 2013).  

In de politieke wereld wordt te snel het begrip ‘verrommeling’ gebruikt als een te veralgemenend 

label voor een complexe evolutie in het veld. Er is zeker nood aan bundeling en integratie van een 

aantal samenwerkingsvormen maar het zou fout zijn deze toegenomen samenwerkingsvormen 

eerder of alleen negatief te bekijken. We kunnen niet aan de ene kant verdedigen dat we in een 

samenleving van samenwerken en netwerken leven en vervolgens netwerken en 

samenwerkingsverbanden als rommel kapittelen. We moeten in de evaluatie ook oog hebben voor 

de bijdrage tot meer innovatie en grotere efficiëntie door samenwerking.  
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De lokale besturen dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de interlokale 

samenwerkingsvormen. Er is een trend naar meer flexibele en kleinschalige vormen en er is discussie 

over de kosten en de overhead dat dit meebrengt. De lokale besturen moeten hier samen de 

evaluatie maken en op zoek gaan naar een bundeling van samenwerkingsvormen en naar integratie 

van back – office ondersteuning. Zij zijn ook de eerste verantwoordelijken voor de democratische 

terugkoppeling: vaak gaat het erom de gemeentelijke organisatie intern beter toe te rusten op deze 

realiteit, zowel op het vlak van de politieke organen als op het vlak van het management.  

De Vlaamse overheid draagt hier evenwel zelf ook een grote verantwoordelijkheid. Veel regionale 

interbestuurlijke en publiek – private vormen en structuren zijn immers opgelegd in het kader van 

sectoraal Vlaams beleid, waarbij de Vlaamse overheid zelfs allerlei details over de organisatievorm 

van bovenaf oplegt. Vanuit de keuze voor het versterken van de subsidiariteit en van de politieke 

verantwoordelijkheid van de lokale besturen, adviseren wij de  Vlaamse overheid om zich heel 

terughoudend op te stellen en zeer spaarzaam om te springen met het van bovenaf opleggen van 

uniforme bestuursvormen. De Vlaamse overheid mag en moet strategische kaders vooropstellen en 

doelstellingen bepalen maar het is volgens ons aan de lokale actoren om binnen deze kaders hun 

samenwerking zelf te organiseren en daarvoor dan ook zelf verantwoordelijkheid te dragen 

(aanbeveling 47). We zien hier de tegenhanger in van het planlastdecreet. De Vlaamse overheid kan 

dezelfde filosofie toepassen: doelstellingen vooropstellen en de uitwerking aan de lokale actoren 

overlaten. Subsidiariteit en maatwerk komen hier andermaal samen.  

Het lopend onderzoek (III-S4) zal bijdragen tot meer inzichten in de relaties tussen de sturing vanuit 

de Vlaamse overheid en de lokale dynamiek in de netwerken vanuit het oogpunt van de prestaties 

van deze netwerken.  

Op zoek naar een versterkte democratische verankering 

De laatste jaren gaat er in de internationale literatuur veel aandacht naar de implicaties van de 

netwerkarchitectuur voorbij overwegingen van effectiviteit en efficiëntie. SBOV-onderzoek (II-8 en 

III-S3) stelt scherp op de democratische verankering van lokale netwerkverbanden. Het onderzoek 

suggereert een differentiatie van perspectief. Zo moeten we in het beoordelen van het democratisch 

gehalte van dit soort netwerken voorbij de klassieke liberaal-democratische opvattingen durven 

kijken. Democratische verankering kan bovendien op verschillende manieren tot stand komen 

waarvan verbinding door verkozen politici er één is naast mechanismen voor verantwoording voor de 

vertegenwoordigde besturen en/of actoren en een cultuur van democratische spelregels. Lokale 

politici moeten waar nodig en mogelijk hun taakstelling aanvullen met een reeks houdingen en 

gedragingen die we doorgaans onder het begrip “metagovernance” verstaan. Het vraagstuk van 

democratische verankering verschilt al naar gelang de configuratie van het netwerk en vraagt dus 

goede detectie van en onderscheid in types van samenwerking. Vlaanderen moet een 

kaderinstrumentarium bieden voor die verankering dat rekening houdt met maatwerk.   

Daarnaast zijn er een aantal kritische uitdagingen waarop de Vlaamse Regering mee moet inzetten. 

Vertegenwoordiging en verantwoording als cruciale mechanismen van democratische verankering 

vragen een kijk die de traditionele opvatting van het vooraf gegeven mandaat aanvult met het idee 

van onderhandelingsautonomie en verantwoording achteraf. Daarbij moet de mandatering op 

regelmatige basis plaatsvinden en kritisch geëvalueerd worden door de gemeenteraad. Het gaat dan 

om een weerkerend meer fundamenteel debat waarin het kader van de samenwerking tegen het 
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licht wordt gehouden. Bijzondere aandacht moet gaan naar het ontwikkelen van een 

kwaliteitsstreven in de keuze van vertegenwoordiging (selectiecriteria en verantwoordingseisen in 

ruil voor initiatieven ter ondersteuning). Verantwoording moet meer systematisch en fundamenteel 

worden verankerd in de gemeentelijke beleidsvoering. Het aangewezen forum is (een bijzondere 

commissie in) de gemeenteraad. Daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor de systematische 

opvolging van de samenwerking (rapportage acties en waar mogelijk resultaten) i.f.v. een 

geïnformeerd oordeel. Ook van de actoren en samenwerkingsverbanden zelf mag een inspanning 

verwacht worden naar informatie (aanbeveling 48).  

Regie en BBC  in de netwerkarchitectuur 

Daarnaast is er nood aan een betere afstemming tussen de gemeentelijke belangen(behartiging) en 

de dynamieken van samenwerking. Het debat moet gevoerd worden over hoe de gemeente zich 

positioneert in en t.a.v. de doelstellingen van samenwerking. Het is vanuit deze filosofie voor de 

lokale besturen en voor de Vlaamse overheid essentieel dat de BBC niet beperkt blijft tot de 

gemeenten en tot de “Groep van lokale instellingen” in één gemeente. De BBC zou ook moeten 

dienen om doelstellingen en engagementen op te volgen in de netwerkcontext waarin elke 

gemeenten nu is opgenomen. Dat is een aspect dat volgens ons tot nu toe in de aanpak van BBC 

ontbreekt. Het is beter dit van bij het begin mee te nemen dan achteraf te moeten remediëren, eens 

de BBC een bepaald format heeft aangenomen.  

In dat verband speelt ook dat de (nieuw) ingezette beheers(ings)instrumenten evenwicht moeten 

vinden met de permanente uitdaging om op  meer creatieve wijze complexe maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken in en door netwerken (aanbeveling 49). Systemen zoals de BBC leiden 

nogal snel naar formatering en statisch gebruik terwijl de maatschappelijke werkelijkheid om een 

grote flexibiliteit vraagt. Werken in netwerken betekent dat niet alles kan worden voorzien of 

gepland. De BBC en andere managementinstrumenten moeten compatibel blijven met de vereisten 

van innovatief en creatief werken in netwerken.  

Regie: niet alleen een lokale verantwoordelijkheid 

In heel wat decreten en beleidstukken worden regie – achtige verantwoordelijkheden van de lokale 

besturen verwacht. Dat is op zich positief: het toont dat de Vlaamse overheid erkent dat de lokale 

besturen in de lokale gemeenschap centrale rollen te spelen hebben en een globale politieke 

verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Het sluit ook aan bij het netwerkkarakter dat onze 

samenleving heeft aangenomen. We pleiten er evenwel voor om het begrip regie spaarzaam en 

kritisch te gebruiken en dit ook te koppelen aan de discussie over de kerntaken van de Vlaamse 

overheid. De Vlaamse overheid is immers zelf sterk aanwezig op het lokale veld: hetzij als actor, 

hetzij als regelgevende en subsidiërende overheid van nagenoeg alle non-profitsectoren. Het volstaat 

dus niet lokale besturen steeds meer regie – taken toe te schuiven zonder grondig debat over de 

kerntaken van de Vlaamse overheid zelf vanuit haar verschillende rollen met een impact op het 

lokale niveau. In elk geval verdient het aanbeveling de regie – taak  goed te omschrijven, in overleg 

met de lokale besturen en duidelijk aan te geven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de lokale 

besturen. Belangrijk is om oog te hebben voor de capaciteit en de competenties die nodig zijn om het 

gelaagde begrip regie in de praktijk om te zetten. Niet alles moet of kan in elke gemeente 

(aanbeveling 50). 
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CONCLUSIE 
 

In deze bijdrage hebben we op basis van onderzoek in het kader van het Steunpunt Bestuurlijke 

Organisatie een aantal belangrijke onderzoeksbevindingen geduid. Waar mogelijk hebben we 

beleidsaanbevelingen aangegeven die kunnen bijdragen aan een meer slagkrachtige overheid. We 

zijn in deze bijdrage vertrokken van het belang van bestuurlijke en beleidslegitimiteit voor een 

gezagsvol optreden van de overheid. De komende jaren zal er niet alleen aandacht geschonken 

moeten worden aan een goed presterende overheid, maar ook aan een overheid die aandacht heeft 

voor transparantie, responsiviteit, rechtmatigheid en openheid. Deze waarden moeten intern in de 

overheidsorganisatie opgebouwd en ondersteund worden en tevens uitgedragen worden in het 

dagelijks contact met de samenleving. De voorbeeldfunctie van de overheid is meer dan ooit van tel. 

Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat de overheid flexibel en dynamisch moet kunnen handelen. 

Hierbij zijn factoren zoals autonomie en een extern georiënteerde organisatiecultuur van groot 

belang. De uitdaging ligt in het vinden van een evenwicht tussen een overheid met transparante en 

duidelijke regels en een bijzondere aandacht voor een zorgvuldige rechtsgang en een overheid 

gericht op het behalen van de best mogelijke resultaten in tijden van crisis en besparingen. In de 

tekst zijn we vertrokken van de tweedeling centraal-lokaal. Echter, de komende jaren zal het ook 

zaak zijn om winsten te boeken op het vlak van efficiëntie en effectiviteit over deze grenzen heen. 

Daarbij kan onder meer gedacht worden aan thema’s zoals flexicurity, competentiemanagement, een 

verhoogde personeelsmobiliteit, maar ook aan integraal informatiemanagement, benchmarking en 

benchlearning, en de relatie tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen in een context van 

verhoogde lokale autonomie. Een integraal perspectief op de werking van de overheid, wars van de 

heilige huisjes, is daarbij noodzakelijk. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Overzicht aanbevelingen 
 

Overzicht aanbevelingen centraal 

 

Aanbevelingen Structuur, sturing en coördinatie: 

1. Rationaliseer het landschap van entiteiten en heroverweeg entiteiten op basis van duidelijke 

criteria zoals kritische massa, overlap van taken, statuut, gekoppeld aan een inschaling van 

de 'Andere rechtspersonen' als privaatrechtelijke EVA of heroriëntatie naar loutere 

subsidiëringsrelatie. Ga niet voor ‘big-bang’ benadering. Wees terughoudend bij het 

scheppen van nieuwe entiteiten. Overweeg alternatieven naast het louter samenvoegen van 

entiteiten.  

2. Definieer de basisvormen van BBB (departement, IVA, IVA met rechtspersoonlijkheid, EVA 

publiekrechtelijk en EVA privaatrechtelijk) in het Rekendecreet zodanig dat BBB-vreemde 

boekhoudkundige constructies zoals DAB’s, VOI categorie A, en Eigen Vermogens niet langer 

nodig én mogelijk zijn. 

3. Beschouw kritisch de proliferatie en het gebrek aan samenwerking door regulerende 

instanties, en betracht een sterkere samenwerking van onder meer inspecties. 

4. De heroverweging van het landschap van entiteiten dient best samen te gebeuren met de 

keuzes rond inrichting van de te overhevelen bevoegdheden in het kader van de zesde 

staatshervorming, waarbij nieuwe clustering van taken (bv. per doelgroep) raadzaam kan 

zijn. Bereid de overheveling van bevoegdheden en de administratieve inkanteling  goed voor 

met een duidelijke timing. Streef naar homogene bevoegdheidspakketten. Vermijd loutere 

inkanteling van bevoegdheden. Vermijd een verdere proliferatie van structuren. 

5. Om de interne plan- en rapporteringslast te verminderen biedt het koppelen van financiële 

cyclus aan de beleids- en contractcyclus en het integreren van de beleids- en 

beheersdocumenten in begroting, rapportering en rekeningen de grootste opportuniteiten 

voor optimalisatie, naast geautomatiseerde en gekoppelde informatiesystemen.  

6. Stimuleer een samenwerkingsgerichte cultuur binnen de Vlaamse overheid door opleiding 

van leidende ambtenaren, het selecteren en sturen op samenwerkingsgerichte competenties 

en personeelsmobiliteit op top- en andere niveaus. Zorg in de reguliere sturings- en 

verantwoordingsinstrumenten voor voldoende prikkels om ambtenaren te stimuleren tot 

samenwerking. 

7. Zorg bij beleidsdomeinspecifieke coördinatie voor één-op-één aansturing; politieke 

betrokkenheid, strategisch geïntegreerde opmaak van de beleidsnota, intensievere opvolging 

vanwege beleidsraad en managementcomité; gedeelde strategische visie, 

beleidsdomeinsbreed informatieuitwisselingsysteem tussen departement en agentschappen, 

en duidelijke taakverdelingen waarbij ook de rol van  het departement wordt vastgelegd. 

Maak één entiteit verantwoordelijk voor coördinatie.  

8. Versterk beleidsdomeinoverschrijdende coördinatie via legislatuurgebonden overheidsbrede 

plannen voor prioritaire thema’s, hiërarchie tussen beleidsdomeinoverschrijdende plannen, 
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verhoogde capaciteit en afzonderlijke budgetten van de coördinerende eenheden, sterke 

politieke sturing. Grotere afstemming van beheerssystemen faciliteert beleidsmatige 

coördinatie. Zorg dat activiteiten gericht op horizontale en transversale doelstellingen 

voldoende tot uiting komen in reguliere sturings-, evaluatie- en 

verantwoordingsinstrumenten. Schep mogelijkheden voor horizontaal toewijzen van 

middelen.  

9. Beperk de versnippering van managementondersteunende diensten en functies. Wees 

voorzichtig met het rechtlijnig toepassen van clusteringsnormen oorspronkelijk ontworpen 

voor sterk gestandaardiseerde managementondersteunende taken op minder 

gestandaardiseerde managementondersteunende taken. Herdenk de gemeenschappelijke 

aansturing van de MOD’s indien er beleidsdomeinoverschrijdend wordt geclusterd.  

10. Er zijn volgens ons vier hoofdscenario’s voor de verdere evolutie inzake de basisstructurering 

van de Vlaamse administratie, die elk belangrijke voor- en nadelen hebben.  

Aanbevelingen Modern HR 

11. Een ‘exclusieve’ en een ‘inclusieve’ benadering van talentmanagement kan gecombineerd 

worden door loopbaantrajecten aan te bieden die maximaal inspelen op ontplooiing van 

talenten. Op entiteitsniveau is er mogelijk ondersteuning nodig van het centrale niveau bij de 

ontwikkeling en implementatie van een talentmanagementbeleid.  

12. Het is essentieel dat talentmanagement in alle geledingen van de organisatie kan 

doordringen. Een belangrijke groep hierin zijn de lijnmanagers. Het is belangrijk om deze 

groep via opleiding kennis te laten maken met deze benadering alsook de nodige 

vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. 

13. In de Vlaamse overheid is een model van leiderschap ontwikkeld, bestaande uit vier rollen 

(de manager, de ondernemer, de coach en de leider). Vanuit het SBOV-onderzoek bevelen 

we aan om de afbakening van deze rollen te herbekijken omdat het onderscheid niet 

helemaal duidelijk is. Ook stellen we voor om nog een vijfde rol aan het model toe te voegen, 

namelijk die van de professionele beleidsadviseur. 

14. Ervaringen opdoen met leiding geven is zeer belangrijk voor het ontwikkelen van de 

verschillende leiderschapsrollen en competenties. Bij het opzetten van een 

leiderschapsontwikkelingstraject moet er dan ook ingezet worden op een combinatie van 

formele en informele ontwikkeling zoals “on-the-job training” en “action learning”. 

15. De strategische inzet van personeelsmobiliteit over entiteiten heen kan helpen om de 

kwaliteit van de dienstverlening te garanderen in tijden van besparing. Een meer centrale 

capaciteitsplanning en een sterkere sturing van mobiliteitscontingenten lijken aangewezen. 

Daarnaast moeten entiteiten worden aangemoedigd om in hun VTO beleid niet enkel 

entiteitsinterne competenties te ontwikkelen, maar ook competenties die medewerkers 

breed inzetbaar maken. 

16. Het is niet zonder meer mogelijk om via een aanpassing van de rechtspositieregeling (VPS) 

overeengekomen arbeidsvoorwaarden van de contractanten te wijzigen. We pleiten voor het 

zo “lean” mogelijk houden van de arbeidsovereenkomsten van de contractanten zodat de 

overheidswerkgever een zekere flexibiliteit behoudt.  

17. Meer algemeen blijven we pleiten voor het wegwerken van de verschillen  tussen de 

rechtspositie van statutairen en contractuelen. 
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Aanbevelingen Inzetten op beleidscapaciteit 

18. Zowel vanuit de adviesvrager als de adviesgever moet er meer geïnvesteerd worden in het 

voor- en natraject van beleidsadvisering met het oog op een verhoogd gebruik van relevante 

beleidsinformatie. Er moet verder ingezet worden op de professionalisering van de 

beleidsmedewerkers door te investeren in vorming, opleiding, erkenning en waardering van 

de functie van beleidsmedewerker. 

19. De capaciteit met betrekking tot de organisatie van publieksconsultatie en -participatie 

binnen de Vlaamse overheid zou verhoogd kunnen worden, bijvoorbeeld door het centraal 

uitwisselen en ter beschikking stellen van de expertise. 

20. De huidige internationale rangschikkingen van publieke sectoren moeten gerelativeerd 

worden. Momenteel zijn deze rangschikkingen nauwelijks bruikbaar om een evidence based 

beleid te voeren. De overheid moet deze kwaliteitstekorten in het publieke debat durven 

duiden, maar ook proactief op zoek gaan naar een goede set van prestatie-indicatoren voor 

de kern van het openbaar bestuur. In plaats van lange, oppervlakkige scorelijsten, worden 

benchmarkregio’s best specifiek gekozen op basis van de beleidsrelevantie voor Vlaanderen. 

21. Ook op lokaal vlak zijn er belangrijke tekorten. De Vlaamse regering dient te investeren in de 

verdere ontwikkeling van een centraal platform van databanken die deze lokale 

dataverzameling en -verwerking op een consistente manier kan bewerkstelligen. Het portaal 

‘Lokale Statistieken’ vormt een uitgelezen vertrekpunt. De digitale rapportering van de BBC-

cyclus biedt een opstap om tot een meer systematische en periodieke invulling van 

geselecteerde prestatiemaatstaven te komen.   

Aanbevelingen Publiek-private samenwerking 

22. Er is dringend meer nood aan transparantie alsook systematische ex ante en ex post 

evaluatie inzake PPS projecten om lange termijn draagvlak te creëren.  Er is nood aan een 

blijvende inspanning om het toezicht van het Vlaams Parlement te garanderen en te 

versterken.  

23. Versterk de interne kennisopbouw inzake PPS door het poolen van deze kennis bij de 

bestaande kenniscentra, ondersteunende diensten en sectorspecifieke cellen (bv. 

holdingmodel IAVA). Verder verdient een grotere centralisatie van en doorgedreven 

professionalisering van publieke aanbesteding (vnl. competenties van de publieke sector op 

dit vlak verbeteren) aanbeveling. Ondersteun de lokale besturen voldoende, zodat er geen 

onnodige risicovolle structuren/projecten worden opgezet. 

24. Verhoog het aantal PPS-projecten door nieuwe financieringsmodellen te ontwikkelen en 

nieuwe financierders aan te trekken, alsook meer flexbiliteit in projecten en contracten in te 

bouwen. Standaardiseren is belangrijk, maar laat ook voldoende ruimte voor maatwerk (een 

gedifferentieerd gebruik van standaardisatie). Vermijd te complexe constructies (hybride, 

geclusterde PPS-en) indien dit niet absoluut noodzakelijk is. 

25. Herdenk PPS door een gezamenlijke toekomstgerichte evaluatie en discussie over PPS door 

publieke en private actoren. Denk na hoe PPS bij het aangaan van grote uitdagingen als 

duurzaamheid, klimaatverandering, armoede en sociale uitsluiting en groene intermodale 

mobiliteit van nut kan zijn. Tenslotte verdient het aanbeveling om een aantal basisideeën van 

PPS, zoals de levenscyclusbenadering, outputspecificaties en risicoanalyse en -monitoring, 

vaker toe te passen in gewone overheidsopdrachten en de interne werking van de overheid. 
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Aanbevelingen Europa 

26. Investeer in de Belgische coördinatiemechanismen. Onderzoek leert dat 

samenwerkingsfederalisme loont. Zorg ervoor dat Vlaanderen toegang krijgt tot de Belgische 

delegaties voor de ECOFIN Raad en de Europese Raad, zodat het via die weg meer kan wegen 

op het economische beleid en het begrotingsbeleid van de EU.  

27. IJver voor een stevige hervorming van het Samenwerkingsakkoord uit 1994 in de richting van 

nog meer structurele inbedding van de deelstaten in het Belgische EU beleid. 

28. Houdt de kennis en aandacht ten aanzien van de EU op peil in de Vlaamse administratie. 

Frequente workshops over de Europese agenda kunnen het bewustzijn over de Europese 

relevantie verhogen.  Stimuleer het detacheren van ambtenaren naar Europese instellingen.  

29. Neem bij de opmaak van het regeerakkoord in elk beleidsdomein de belangrijke lopende 

Europese beleidsinitiatieven op. Introduceer een Europese impactanalyse bij de uitwerking 

van Vlaamse beleid. 

 

Overzicht aanbevelingen lokaal 

 

Aanbevelingen Lokale besturen en hun interne bestuurlijke organisatie 

30. De verdere implementatie van het gemeentedecreet vraagt maatwerk al naar gelang het 

lokaal bestuur met bijhorende ondersteuning en opleiding. 

31. Maak werk van een verdere monitoring van de effecten van het gemeentedecreet in functie 

van haar evaluatie met bijzondere aandacht voor de organisatiecultuur. 

32. Verspreid de proeve van code voor democratisch lokaal bestuur als inspirerende praktijkgids.  

33. Zorg bij de implementatie van veranderingstrajecten die beleid en beheer beter proberen te 

koppelen (zoals BBC) dat het lokale leiderschap sterker betrokken wordt.  

34. Het veranderingstraject zelf heeft behoefte aan een duidelijk kader voor de sturing en 

opvolging, de begeleiding en de creatie van draagvlak in de hele organisatie. 

35. Stimuleer de lokale besturen om een proactief, flexibel en maatgericht 

personeelsmanagement uit te werken. Dit kan in samenwerking met andere besturen. 

Bepaal daarbij wat in het (kleiner wordend) vast en wat in het (groter wordend) facultatief 

gedeelte van de rechtspositieregeling moet komen. 

36. Leeftijdsbewust personeelsbeleid vergt het versterken van het competentiebeleid met 

flexibiliteit en motivatie als richtprincipes. 

37. Ondersteun lokale besturen in het ontwikkelen van kwaliteitsmanagement dat verder strekt 

dan de loutere implementatie van decretale verplichtingen. Het verhogen van de 

bestuurskracht en veranderen van de organisatiecultuur van bepaalde lokale besturen zijn 

daar voorwaarden toe. 

Aanbevelingen Lokale besturen in de interbestuurlijke relaties 

38. Zorg voor een meer dwingend kader en een sterkere aansturing van schaalhervormingen. 

Lineaire fusies zijn echter niet wenselijk of haalbaar. Maak werk van een meer diverse en 
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gedragen opvatting van bestuurskracht. De discussie over schaalvergroting moet expliciet 

gekoppeld worden aan het vraagstuk van decentralisering. 

39. De democratische implicaties van schaalvergroting moeten een prominent rol krijgen. Betrek 

de burgermaatschappij actief bij de besluitvorming. In grote steden kan binnengemeentelijke 

territoriale decentralisatie het organisatorische complement zijn. 

40. Detecteer en verwijder overblijvende obstakels ten aanzien van de beheersmatige 

samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s.  

41. Formuleer een heldere visie over het lokaal sociaal beleid en de ambities met de OCMW’s. 

42. Verzelfstandiging van delen van de gemeentelijke organisatie mogen niet om oneigenlijke 

redenen gebeuren en de proliferatie van externe verzelfstandiging dient te worden ingedijkt. 

Waar verzelfstandiging gebruikt wordt is het noodzakelijk de band met de gemeentelijke 

administratie te versterken waardoor beleid en beheer beter kunnen worden opgevolgd 

(koppelen BBC) en besluitvormers te ondersteunen in het aansturen daarvan (evaluatie en 

audit). 

43. Stimuleer, begeleid en ondersteun de lokale besturen (in samenwerking of via 

belangenorganisaties) in het ontwikkelen van een proactieve relatie met Europa.  

44. Volg de implementatie van het planlastendecreet kritisch op om ongewenste neveneffecten 

te vermijden en verbeterde praktijken toe te passen op domeinen die nu niet door het 

decreet gevat worden. 

45. Zorg voor de ontwikkeling van een interbestuurlijk kader op de elektronische 

dienstverlening, de uitbouw van een proactief ondersteuningsbeleid en meer geïntegreerde 

informatiestromen voor deling en hergebruik.  

46. Ontwikkel een beleidsinstrumentarium waarmee steden kunnen ingrijpen op complexe en 

dynamische omgevingen. Zo moet het instrument van de toekomstverkenningen structureel 

verankerd worden in het stedenbeleid. Daarnaast moeten de bestaande stadscontracten 

aangevuld worden met transversale stadsprogramma’s in partnerschap met de lokale 

besturen. Ten slotte is een verfijning van het participatiebeleid noodzakelijk complementair 

aan het gemeentedecreet en als kader voor een beter procesmanagement (o.m. voor 

stadsvernieuwing). 

Aanbevelingen Lokale besturen in sturingsnetwerken 

47. Geef opvolging aan de regioscreening vanuit het perspectief van het bundelen en integreren 

van een aantal samenwerkingsverbanden. Men moet zich echter terughoudend opstellen en 

spaarzaam omspringen met het van bovenaf opleggen van uniforme bestuursvormen. 

Vlaanderen mag en moet strategische kaders vooropstellen en doelstellingen bepalen maar 

vervolgens dienen de lokale actoren hun samenwerking daarbinnen zelf te organiseren en er 

de verantwoordelijkheid voor te dragen. 

48. De democratische verankering van samenwerkingsverbanden verschilt al naargelang de 

netwerkconfiguratie. Vlaanderen moet een kaderinstrumentarium bieden voor die 

verankering dat rekening houdt met maatwerk. Dit moet inzetten op het ontwikkelen van 

regelmatige mandatering en de evaluatie daarvan, een kwaliteitsstreven in de keuze van 

vertegenwoordiging en systematische en fundamentele mechanismen van verantwoording. 

49. Om de lokale regie van netwerken te waarborgen, moet de BBC verder ontwikkeld worden 

zodat ze een betere afstemming toelaat tussen de gemeentelijke belangen(behartiging) en 

de dynamieken van samenwerking. 
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50. Vlaanderen moet haar eigen rollen op het lokale niveau kritisch bekijken; de verwachtingen 

inzake regie door lokale besturen goed omschrijven; nagaan of lokale regietaken overal 

nuttig en nodig zijn, ook in functie van de daarvoor vereiste capaciteiten en competenties.  

 

 

  



SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering 44 
 

Bijlage 2: Titels en contactpersonen SBOV II en III projecten8 
 

SBOV II A-onderzoekslijnen (2007-2011) 

II-A1. Kwaliteit, tevredenheid en vertrouwen in de publieke sector: kwaliteit en innovatie in de 

Vlaamse lokale besturen (KU Leuven)(Geert Bouckaert) 

II-A2. Effectiviteit van financiële innovaties in Vlaamse gemeenten en OCMW's (KU Leuven) (Geert 

Bouckaert) 

II-A3. Government governance: theoretische en normatieve modellen voor deugdelijk bestuur in de 

Vlaamse overheid (KU Leuven)(Koen Verhoest) 

II-A4. Geïnformeerd beleid: afstemming van vraag en aanbod van kwantitatieve beleidsinformatie en 

toekomstverkenningen (KU Leuven)(Marleen Brans) 

II-A5. Vergrijzing van het overheidspersoneel: een macro-, meso- en microperspectief (KU 

Leuven)(Annie Hondeghem) 

II-A6. Centrale aansturing versus decentrale autonomie in personeelsmateries bij de Vlaamse lokale 

overheden (Universiteit Antwerpen)(Ria Janvier) 

II-A7. Publiek-private samenwerkingsvormen: aansturing en evaluatie van specifieke 

samenwerkingsverbanden door Vlaamse en lokale overheden (KU Leuven)( Koen Verhoest) 

II-A8. Lokaal beleid in netwerksturing: de invloed van netwerking op lokaal beleid, politiek en 

management (Hogeschool Gent en Universiteit Gent)(Filip De Rynck) 

II-A9. Europeanisering van interbestuurlijke relaties. Vlaamse strategieën om met de federale 

structuur om te gaan tegen een Europese achtergrond (Universiteit Antwerpen)(Peter Bursens) 

II-A10. Organisatie en management van regulering (KU Leuven) (Koen Verhoest) 

II-A11. Burgerparticipatie in Vlaamse steden: onderzoek naar praktijken van en de opvattingen over 

de participatieve stedelijke democratie (Hogeschool Gent, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt) 

(Filip De Rynck) 

II-A12. Interactief beleid van de Vlaamse overheid: optimalisering van participatie aan verschillende 

types van interactief beleid (KU Leuven)(Marleen Brans) 

SBOV II Korte termijnprojecten  

II-K1.  Internationale vergelijkingen vergeleken: een meta-analyse van rangschikkingen van publieke 

sectoren (2007) (KU Leuven) (Wouter Van Dooren) 

II-K2. Naar een meetinstrument ter ondersteuning van het ambtelijk integriteitsbeleid (2007) (KU 

Leuven) (Annie Hondeghem) 

                                                           
8
 Op de website van SBOV (www.steunpuntbov.be) kunnen alle publicaties die voortkomen uit de 

onderzoeksprojecten gedownload worden. 

http://www.steunpuntbov.be/
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II-K3. Bestuurskundige en juridische evaluatie van intergemeentelijke samenwerking (2007) (KU 

Leuven) (Koen Verhoest) 

II-K4. Impact van de staatshervorming op bestuurszaken (2007-2011) (KU Leuven) (Annie 

Hondeghem) 

II-K5. Stedenbeleid (2007-2011):Strategische besluitvorming in Vlaamse centrumsteden: alternatieve 

modellen en strategische sturingsinstrumenten (2007-2008) (Universiteit Antwerpen) (Nathalie 

Vallet) 

II-K6. Stedenbeleid (2007-2011): Toekomstonderzoek in Vlaamse steden: exploratieve scenario’s 

rond multiculturaliteit (case Mechelen) en economie (case Antwerpen) (2009-2011) (Universiteit 

Gent) (Herwig Reynaert) 

II-K7. Administratieve lastenmeting: aanvulling van het Vlaamse meetinstrument (2008) (KU Leuven) 

(Koen Verhoest) 

II-K8. De efficiënte overheid geanalyseerd (2008) (KU Leuven) (Annie Hondeghem) 

II-K9. Evaluatie van de innovaties in het gemeentedecreet op de lokale administratieve en politieke 

werking (2008-2010) (U Hasselt) (Johan Ackaert) 

II-K10. Het nieuwe strategische adviesstelsel: een verbeteringsgerichte procesevaluatie (2009) (KU 

Leuven) (Marleen Brans) 

II-K11. Management Ondersteunende Dienstverlening in de Vlaamse overheid (2009) (KU Leuven) 

(Koen Verhoest) 

II-K12. Empirische onderbouw van de centrumfuncties in stadsregio’s – onderzoek naar aspecten van 

stadsregionale verevening (2009) (Hogeschool Gent) (Ellen Wayenberg) 

II-K13. Slagkrachtige Overheid (2010) (KU Leuven) (Geert Bouckaert) 

II-K14. Digitale kloof (2010) (Universiteit Antwerpen) (Wouter Van Dooren) 

II-K15. Binnengemeentelijke decentralisatie in Vlaanderen (2010-2011) (KU Leuven) (Joris Voets) 

II-K16. Personeelsmobiliteit in de Vlaamse overheid: een evaluatie (2011) (Universiteit Antwerpen) 

(Wouter Van Dooren) 

II-K17. Lokale efficiëntie (2011) (KU Leuven) (Geert Bouckaert) 

II-K18. Regioscreening als instrument voor bestuurlijke hervorming (2011) (Hogeschool Gent) (Filip 

De Rynck) 

 

SBOV III A-onderzoekslijnen (2012-2015)  

III-S1. Governance van transversaal en horizontaal beleid in de Vlaamse overheid (KU Leuven) (Koen 

Verhoest) 



SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering 46 
 

III-S2. Ex ante beleidsevaluatie voor een effectieve en efficiënte beleidsinstrumentenkeuze (KU 

Leuven)( Marleen Brans) 

III-S3. De democratische verankering van lokale netwerkverbanden (Universiteit Gent) (Kristof 

Steyvers) 

III-S4. Beleidsvoering en besluitvorming op regionale schalen. Analyse van regionale arrangementen 

en regimes (Hogeschool Gent) (Filip De Rynck) 

III-S5. Hoe kunnen lokale besturen een impact hebben op de Europese besluitvorming? De 

Europeanisering van lokale besturen in Vlaanderen in een comparatief perspectief (Universiteit Gent) 

(Herwig Reynaert) 

III-S6. Impact van EU economisch beleid op de Vlaamse overheid (Universiteit Antwerpen) (Peter 

Bursens) 

III-P1. Implementatie van de Beleids- en BeheersCyclus in lokale besturen (KU Leuven) (Geert 

Bouckaert) 

III-P2. Optimalisering van management van interbestuurlijke informatieprocessen in Vlaanderen (KU 

Leuven) (Joep Crompvoets) 

III-P3. Management van informatieprocessen in Vlaamse lokale besturen (Hogeschool Gent)(Filip De 

Rynck) 

III-P4. Regionale benchmarking van overheidsperformantie ( Universiteit Antwerpen) (Wouter Van 

Dooren) 

III-C1. Flexicurity in de Vlaamse publieke sector (Universiteit Antwerpen)( Ria Janvier) 

III-C2. Talent Management (KU Leuven) (Annie Hondeghem) 

III-C3. Bestuurlijk vertrouwen (KU Leuven) (Geert Bouckaert) 

SBOV III B-onderzoekslijnen en -projecten 

III-B1. Lokale benchmarking (KU Leuven - Hogeschool Gent) (Geert Bouckaert) 

III-B2. Vlaamse en lokale PPS: De functionaliteit van standaardisatie versus maatwerk voor de 

performantie van PPS-verbanden (Universiteit Antwerpen)( Koen Verhoest) 

III-B3. Doet de grootte ertoe? Een vergelijkend onderzoek naar de factoren voor succes en/of falen 

van hervormingen aan de lokale schaal (2012)(Universiteit Gent)(Kristof Steyvers) 

III-B4. Naar een meer proactieve en probleemoplossende communicatie met burgers (KU 

Leuven)(2012)(Marleen Brans) 

III-B5. Proeve van Code voor democratisch lokaal bestuur (2012) (Universiteit Gent - Hogeschool 

Gent - Universiteit Hasselt)(Herwig Reynaert) 
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III-B6. Detectie en ontwikkeling van potentieel leidinggevenden in de Vlaamse overheid (2012) (KU 

Leuven) (Annie Hondeghem) 

III-B7. Monitoring van de implementatie van het gemeentedecreet (2013)( U Hasselt)(Johan Ackaert) 

III-B8. Vermindering van lokale planlast: een comparatieve studie van de implementatie van het 

planlastendecreet (2013)(Hogeschool Gent)(Ellen Wayenberg) 

III-B9. Stadsprojecten in 2035. Exploratieve scenario's voor Vlaamse steden (2013) (U Gent)(Thomas 

Block) 

III-B10. Naar een performante beleidsadvisering (2013)(KU Leuven)(Marleen Brans) 

 


