
 
 
 

 

 

  

D
/2

0
2

2/
10

1
06

/0
05

 

Regio’s als leidraad voor ambtelijke 
(re)organisatie? 

De regiocapaciteit van Vlaamse administraties kritisch ontleed 
 

Pieterjan Schraepen, Joris Voets & Filip De Rynck 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 2 van 31 Regio’s als leidraad voor ambtelijke(re)organisatie? 21.11.2022 

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing is een consortium van: 

 

 
 

Parkstraat 45 bus 3609 
B-3000 Leuven 

Tel: 0032 16 32 32 70 
 

Prof. dr. Annie Hondeghem 
Promotor-coördinator 

annie.hondeghem@kuleuven.be 
 

Prof. dr. Trui Steen 
Verantwoordelijke KU Leuven 

trui.steen@kuleuven.be 
 

 
Sint-Jacobstraat 2 
B-2000 Antwerpen 

Tel: 0032 3 265 53 87 
 

Prof. dr. Wouter Van Dooren 
Verantwoordelijke UAntwerpen 

wouter.vandooren@uantwerpen.be 

 

 

Apotheekstraat 5 
B-9000 Gent 

Tel: 0032 9 264 92 50 
 

Prof. dr. Joris Voets 
Verantwoordelijke UGent 

joris.voets@ugent.be 

Martelarenlaan 42 
B-3500 Hasselt 

Tel: 0032 11 26 81 11 
 

Prof. dr. Steven Van Garsse 
Verantwoordelijke UHasselt 

steven.vangarsse@uhasselt.be 

 

 
 
 

 
 
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 
Parkstraat 36 bus 3606 - 3000 Leuven - België 
Tel: 0032 16 32 36 10 - E-mail: sbv@kuleuven.be - URL: https://steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/ 
  
© Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 
Niets uit deze uitgave mag, zelfs gedeeltelijk, openbaar gemaakt worden, gereproduceerd, vertaald of aangepast, onder enige vorm ook, hierin begrepen 
fotokopie, microfilm, bandopname behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever. 
Dit rapport vermeldt de mening van de auteur en niet deze van de Vlaamse overheid. 
De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat wordt gemaakt van de in deze bekendmaking opgenomen gegevens. 

mailto:annie.hondeghem@kuleuven.be
mailto:trui.steen@kuleuven.be
mailto:trui.steen@kuleuven.be
mailto:wouter.vandooren@uantwerpen.be
mailto:joris.voets@ugent.be
mailto:steven.vangarsse@uhasselt.be


 
       / onderzoeksrapport 

 

steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

REGIO’S ALS 
LEIDRAAD VOOR 

AMBTELIJKE 
(RE)ORGANISATIE? 

De regiocapaciteit van Vlaamse 
administraties kritisch ontleed / 

21.11.2022 
Pieterjan Schraepen, Joris Voets & Filip De Rynck 

 
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 4 van 31 Regio’s als leidraad voor ambtelijke(re)organisatie? 21.11.2022 

INHOUD 

1 INLEIDING ................................................................................................................................. 5 
2 CONCEPTUEEL KADER .............................................................................................................. 6 
3 METHODOLOGIE ...................................................................................................................... 7 
4 ANALYSE ................................................................................................................................... 8 

4.1 BESPREKING BELEIDSDOMEINEN 8 
4.1.1 Cultuur, Jeugd, Sport en Media 8 
4.1.2 Onroerend erfgoed 12 
4.1.3 Werk & Sociale Economie + VDAB 14 
4.1.4 Wonen-Vlaanderen 16 
4.1.5 Omgeving 19 
4.1.6 Mobiliteit & Openbare Werken 20 
4.2 DIMENSIES REGIONALE CAPACITEIT: OVERZICHTSTABEL 22 
4.3 BESPREKING 24 
4.3.1 Globale vaststellingen 24 
4.3.2 Opportuniteiten 25 
4.3.3 Resterende knelpunten 26 

5 CONCLUSIES ........................................................................................................................... 28 
LITERATUURLIJST ................................................................................................................................... 30 
BIJLAGEN................................................................................................................................................ 31 

 

  



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

21.11.2022 Regio’s als leidraad voor ambtelijke(re)organisatie? pagina 5 van 31 

1 INLEIDING 
 
In dit onderzoeksrapport besteden we aandacht aan de mate waarin regionale beleidsinitiatieven concreet 
gestalte krijgen binnen de Vlaamse overheid en in hoeverre deze regionale aanpak reeds verankerd zit binnen 
de organisatie en werking van diverse Vlaamse departementen en agentschappen. Vanuit een beschrijvend 
perspectief gaan we na wat het hanteren van zo’n regionale beleidsaanpak juist impliceert voor de capaciteit 
die nodig is om regionale beleidsprocessen vorm te geven en te ondersteunen en welke keuzes men daarbij 
maakt op het vlak van personeelsinzet, aansturing en organisatie.  
 
We kiezen ervoor om specifiek te focussen op de ontwikkelde regiowerking binnen een selectie van Vlaamse 
departementen en agentschappen. In eerder SBV-onderzoek stelden we namelijk reeds vast dat de Vlaamse 
overheid op het regionale niveau vaak een doorslaggevende rol speelt, bv. op het vlak van financiële middelen 
en uitvoering (De Rynck, Schraepen & Voets 2021). Op basis hiervan argumenteren we dat het bijgevolg ook 
relevant is om op de regionale capaciteit van de Vlaamse overheid zelf in te zoomen. We zijn met name 
geïnteresseerd in het samenspel dat er tussen keuzes omtrent administratieve vormgeving en het ontwikkelen 
van een meer regionale beleidsreflex kan ontstaan en in welke mate dat zo regionale beleidsinitiatieven 
gefaciliteerd, dan wel bemoeilijkt worden door bepaalde organisatiekenmerken en praktijken. 
 
We belichten binnen onze analyse diverse aspecten van de ontwikkelde regiowerking. Zo besteden we aandacht 
aan de huidige wijze waarop regionale capaciteit binnen de onderzochte Vlaamse diensten wordt ingevuld, maar 
hebben we ook oog voor hoe deze bestaande werking samenhangt met beleidskeuzes uit het verleden, alsook 
welke ambities en verwachtingen er op dit vlak leven naar de toekomst toe, bv. in het kader van regiovorming. 
Vervolgens vergelijken we deze bevindingen onderling, detecteren we relevante gelijkenissen en verschilpunten 
en verkennen we mogelijke pistes om de beschikbare capaciteit verder te ontwikkelen, dan wel hoe deze nog 
beter of doelgerichter zou kunnen worden ingezet.  
 
We vatten de onderzoeksopzet beknopt samen via volgende onderzoeksvragen die als leidraad zullen dienen 
voor ons onderzoek: 
 

- Op welke wijze krijgt regionale capaciteit vandaag vorm binnen Vlaamse administraties? Welke keuzes 

treffen we binnen de vormgeving hiervan aan op het vlak van aansturing, organisatie en regelgevende 

kaders? Wat is de impact hiervan?  

 
- Welke evoluties kunnen we in de ontwikkeling van Vlaamse regionale capaciteit vaststellen overheen 

de tijd? Op welke wijze hangt de huidige dynamiek samen met beleidskeuzes uit het verleden en in 

welke mate werken deze door in het huidige (en eventueel toekomstige) beleid? 

 
- In welke mate is er binnen de huidige ontwikkelde regionale werking sprake van bepaalde hindernissen 

& uitdagingen waar men op botst? Bestaan er eventueel mogelijkheden om de huidige regiocapaciteit 

beter of efficiënter in te zetten? Indien ja, op welke wijze?  
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2 CONCEPTUEEL KADER 
 
We situeren onze analyse van regionale capaciteit op het niveau van de Vlaamse overheid binnen de bredere 
literatuur die zich rond bestuurlijk capaciteitsonderzoek ontwikkelt en maken daarbij gebruik van enkele 
conceptuele bouwstenen die we daarbinnen aantreffen. 
 
Het definiëren en operationaliseren van het concept ‘capaciteit’ betreft geen eenvoudige opgave, gezien er 
binnen de literatuur sprake is van heel wat verschillende benaderingen en invullingen hiervan. Van Haelter 
(2021) stelt binnen zijn onderzoek verschillende gemeenschappelijke elementen vast binnen definities van 
capaciteit die worden gehanteerd. Als eerste wordt capaciteit gezien als een geheel van factoren (condities, 
middelen, vaardigheden, …) die binnen een instantie of organisatie beschikbaar dienen te zijn. Ten tweede 
wordt capaciteit steeds gelinkt aan een zekere opdracht of doelstelling die moet gerealiseerd worden. Het 
concept verwijst op die manier naar een vorm van doelmatigheid, waarbij het vermogen wordt ontwikkeld om 
een bepaalde taakstelling te realiseren. Op basis van deze elementen kunnen we stellen dat een analyse van 
capaciteit factoren of kenmerken in beeld moet brengen die beschikbaar zouden moeten zijn om een zekere 
doelstelling te kunnen realiseren (Filgueiras, Koga & Viana 2020). Tan (2018) reikt hiervoor drie verschillende 
dimensies van capaciteit aan waarop deze factoren zich kunnen bevinden, zijnde factoren die zich situeren op 
individueel niveau (managementcapaciteit), factoren op organisatie niveau (organisatiecapaciteit) en factoren 
op het niveau van de samenleving (institutionele capaciteit). 
 

1) Management 

Binnen de literatuur wordt managementcapaciteit gelinkt aan de kwaliteiten van een groep ambtelijke of 
politieke ‘decision makers’ binnen een organisatie. Daarbij worden dan bepaalde kenmerken of competenties 
van deze groep individuen onderzocht, bv. op het vlak van leiderschap, strategie en competenties (O’Toole Jr & 
Meier, 2010). Managementcapaciteit gaat daarbij dus over de kennis die binnen een organisatie aanwezig is om 
projecten en programma’s op regionaal niveau te managen en de competenties om het bovenlokaal initiatief 
dat wordt ontwikkeld te kunnen aansturen en beheren. Verder bouwend op deze inzichten besteden we binnen 
onze analyse aandacht aan de mate waarin er sprake is van regionale aansturing die er binnen administraties 
plaatsvindt, welke beleidsschalen men hiervoor ontwikkelt, welke vaardigheden dit voor het regionale werken 
vereist en welke takenprofielen er daarbij in beeld komen. 
 

2) Organisatie 

Een tweede dimensie betreft de organisatiecapaciteit. Hier komen een aantal specifieke factoren op het niveau 
van de betrokken organisatie in beeld. Het gaat daarbij om het geheel van hulpbronnen (personeel, financiële 
hulpmiddelen, instrumenten, …) die binnen een organisatie beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden voor het 
uitvoeren van specifieke taakstellingen en opdrachten op het regionale niveau. Volgens Tan (2018) is er sprake 
van voldoende organisatiecapaciteit wanneer een organisatie is afgestemd op haar globale strategie, waarbij er 
sprake is van een duidelijke taakomschrijving voor personeel, voldoende financiële middelen en effectieve 
werkingssystemen (p.61). Vanuit een regionaal perspectief besteden we binnen deze dimensie aandacht aan de 
mate waarin het regioniveau zich als een volwaardige beleidsschaal binnen de organisatie ontwikkelt, in 
hoeverre dit leidt tot een effectieve inzet van personeel, financiële middelen en instrumenten en er sprake is 
van daadwerkelijke beslissings- en beleidsruimte op regionaal niveau. 
 

3) Institutioneel 

Als derde dimensie onderscheiden we het niveau van institutionele capaciteit. Hier staat de idee centraal dat de 
capaciteit van een organisatie niet enkel bepaald wordt door interne, organisatie-specifieke factoren, maar dat 
deze ook in belangrijke mate samenhangt met de ruimere maatschappelijke omgeving waarbinnen deze 
opereert. Institutionele capaciteit verwijst in dit verband naar het vermogen van een organisatie om relaties 
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binnen het ruimere maatschappelijke veld te leggen tussen overheid, middenveld, privéspelers en burgers om 
zo gezamenlijk collectieve actie te ondernemen (Healey 2020). Het samenbrengen van diverse maatschappelijke 
krachten, bv. door middel van het opnemen van een coördinerende of regulerende rol ten aanzien van publieke 
en private spelers, staat hierbij dan centraal (Jessop 1997). Vanuit deze optiek besteden we binnen onze analyse 
dus ook aandacht aan de manier waarop Vlaamse administraties relaties ontwikkelen en samenwerking 
opzetten ten aanzien van andere maatschappelijke spelers op regioniveau, welke verbanden en structuren men 
hiervoor ontwikkelt en welke rol Vlaamse administraties ten aanzien van deze ruimere maatschappelijke 
dynamiek dan opnemen. 
 

3 METHODOLOGIE 
 
Voor dit onderzoek werd, gezien de onderzoeksvragen, geopteerd voor een kwalitatief onderzoeksdesign. 
Daarbij combineren we verschillende strategieën en bronnen. Ten eerste stond deskresearch centraal en 
raadpleegden we de bestaande literatuur, evaluatiestudies en relevante beleidsdocumenten binnen de 
onderzochte beleidsdomeinen. Daarnaast werden er per onderzochte administratie kwalitatieve interviews 
afgenomen met betrokken beleidsmedewerkers, adviseurs en coördinatoren die rond regionale of bovenlokale 
beleidsinitiatieven actief zijn. Een overzicht van de geïnterviewde personen kan teruggevonden worden in de 
tabel in bijlage. De case besprekingen binnen dit onderzoek werden in de finale fase ook inhoudelijk 
gedubbelcheckt door de bevraagde respondenten. 
 
Voor de caseselectie werden volgende elementen in rekening genomen. Als eerste beperken we onze analyse 
tot samenwerkingsverbanden binnen beleidsdomeinen die gevat zijn door het toepassingsgebied van de 
regiovorming. Hierbinnen kozen we vervolgens thematisch enerzijds voor een focus op Vlaamse administraties 
die actief zijn binnen het ruime omgevingsdomein. Op die manier bouwen we via dit onderzoek verder op de 
aanpak en data die in het kader van het vorige steunproject werden verzameld voor het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) (De Rynck, Schraepen & Voets 2021). Concreet besteden we aandacht 
aan de ontwikkelde praktijken en werking van het Departement Omgeving, het Agentschap Onroerend Erfgoed 
en het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Samenwerkingsverbanden waarbij de landschappelijke gegevenheid 
dominant is zoals bv. ontwikkelde programma’s of structuren binnen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) komen omwille van de uitzonderingsbepaling hierop binnen het 
toepassingsgebied van regiovorming dus niet aan bod (BVR Regiovorming 2021).  
 
Anderzijds beperken we onze analyse niet enkel tot dit omgevingsdomein, maar verbreden we onze initiële 
scope door ook aandacht te besteden aan de beleidsdomeinen ‘Werk en Sociale Economie’ (WSE) en Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media’ (CJSM). Gezien de veelheid aan regionale verbanden die zich binnen de sector van cultuur 
ontwikkelen (voor een overzicht zie IDEA 2021), beperken we ons hier tot de initiatieven die voortkomen uit de 
bovenlokale cultuurwerking. Ten slotte lieten we het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 
binnen dit onderzoek bewust buiten beschouwing. Gezien de veelheid (en complexiteit) aan regionale 
dynamieken die er zich binnen dit domein voordoet, besteden we hieraan specifiek aandacht binnen een aparte, 
nog uit te voeren deelstudie.  
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4 ANALYSE 

We bouwen onze bespreking op als volgt. Als eerste lichten we per beleidsdomein de schalen, 
werkingsgebieden, aansturing en personeelsinzet toe die we op regioniveau in kaart konden brengen. 
Vervolgens synthetiseren we per beleidsdomein de verschillende dimensies van regionale capaciteit op basis 
van ons conceptueel raamwerk . Ten slotte staan we nog stil bij de kansen, alsook de resterende uitdagingen 
binnen de ontwikkelde regiowerkingen die doorheen onze analyse naar voren kwamen.  
 

4.1 BESPREKING BELEIDSDOMEINEN 
 

4.1.1 Cultuur, Jeugd, Sport en Media1 
 
Cultuur 
 
Binnen de sector Cultuur wordt er sinds 2019 een bovenlokale werking uitgebouwd via het Bovenlokaal 
Cultuurdecreet. In navolging van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelde men dat het provinciale niveau 
vanaf 2018 geen taken meer kan vervullen inzake persoonsgebonden materies, waaronder ook cultuur 
(Bourgeois 2014). In het kader van deze afslanking van de provincies werd er gekozen voor een ‘warme 
overdracht’, waarbij Vlaanderen zorgt voor een verderzetting van de initiatieven binnen een centraal kader die 
Vlaanderen van de provincies overnam (Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018). Het bovenlokale 
cultuurdecreet dat hieruit voortvloeide heeft als doel om een bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen door 
de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen gebieden 
binnen een bovenlokale context. 
 
Het decreet voorziet in drie verschillende subsidielijnen:  
 

- Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten. 
- Werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
- Werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking. 

 
Via de werkingssubsidie voor IGS-verbanden wordt er een financiële ondersteuning voorzien voor 
samenwerkingsverbanden die een regierol dienen op te nemen als verbinder en facilitator binnen het 
bovenlokale culturele veld. Om in aanmerking te komen voor subsidies moet het samenwerkingsverband 
minimaal bestaan uit 4 gemeenten en een rechtspersoonlijkheid bezitten. Daarnaast dient er transversaal 
samengewerkt te worden met culturele spelers uit de regio en vormt samenwerking over beleidsdomeinen heen 
een pluspunt, maar geen vereiste (Bovenlokaal Cultuurdecreet 2018, MvT).  
 
Voor de beleidsperiode 2020-2025 dienden 19 IGS-verbanden een aanvraag in die allemaal positief geadviseerd 
werden door de beoordelingscommissie. Gezamenlijk werden deze aanvragen ondersteund voor een 
totaalbedrag van zo’n 1,5 miljoen euro. IGS verbanden kunnen gesubsidieerd worden voor een bedrag van max. 
€100.000,00 als de deelnemende besturen minstens evenveel bijdragen. 
 
 
 
 
 

 
1 Binnen de afdeling ‘Media’ konden er geen samenwerkingsvormen teruggevonden worden die binnen het toepassingsgebied liggen van de regiovorming.  
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Figuur 1: Overzicht van goedgekeurde IGS samenwerkingsverbanden cultuur 2020-2025 (CJM 2022)  

 
Gefocust op de personeelsinzet die ondersteuning biedt aan de bovenlokale werking merken we op dat er zowel 
sprake is van een Vlaams team dat de uitvoer van bovenlokale cultuurprojecten opvolgt, alsook dat er 
ondersteuningstaken worden uitbesteed aan een extern steunpunt voor bovenlokale cultuurwerking (OP/TIL). 
Binnen het departement zijn er 8 personen actief rond het Bovenlokaal Cultuurdecreet. De opvolging van de 
bovenlokale cultuurprojecten, IGS-verbanden en het steunpunt gebeurt daarbij door hetzelfde team (Sociaal-
Cultureel en Transversaal), waarbij er specifiek voor de IGS-verbanden ongeveer 0,5 VTE ter beschikking is. De 
eerstelijnsondersteuning van samenwerkingsverbanden op het terrein gebeurt echter niet (langer) door de 
administratie zelf, maar wordt opgenomen door het externe steunpunt OP/TIL dat concrete gestalte geeft aan 
het decreet bovenlokale cultuurwerking. Het steunpunt heeft hiervoor een team consulenten ter beschikking 
dat focust op de ontwikkeling en verspreiding van bovenlokale cultuurpraktijken door in te zetten op informatie, 
ondersteuning en inspiratie. 
 
“De echte ondersteuning van de IGS’en op het terrein gebeurt door het steunpunt, zij hebben ook een lerend 
netwerk voor de IGS’en opgericht, hier gebeurt dus echt de eerstelijnsondersteuning … Alles wat met 
administratie te maken heeft zit bij ons in het departement … … We proberen wel een coachend toezicht op toe 
te passen en bij IGS’en waar er aandachtspunten zijn een plaats bezoek doen” (Interview 8). 
 
Jeugd  
 
Binnen Jeugd is er sprake van een regionale werking die ontwikkeld wordt in navolging van het decreet 
Bovenlokaal Jeugdwerk. In 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over 
de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het 
decreet bundelt 5 verschillende subsidielijnen, gericht aan vier groepen van initiatiefnemers:  
 

- Geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van het Vlaamse jeugdbeleid. 
- Geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 
- Bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap. 
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die het netwerk van lokale besturen en 

jeugdverenigingen ondersteunen. 
 

De krachtlijnen van het decreet worden als volgt omschreven (Bovenlokaal Jeugddecreet 2019):  
 

- Een meerjarige structurele ondersteuning aan verenigingen bieden die inspelen op de prioriteiten van 
het Vlaamse jeugdbeleid of die een bovenlokale werking ontwikkelen. 
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- Projectsubsidies om verenigingen op nieuwe ontwikkelingen te laten inspelen. 
- De minimalisatie van de administratieve last voor verenigingen. 
- Een aanvullend beleid voeren met de lokale besturen. 

 
Concreet werden er vanaf 2021 vijf IGS projectverenigingen gesubsidieerd door Vlaams minister van jeugd 
Benjamin Dalle. Voor de beleidsperiode 2021-2026 wordt er jaarlijks voor 141.037 euro aan werkingssubsidies 
toegekend aan deze projectverenigingen, waarbinnen lokale besturen de komende 6 jaar inzetten op het 
realiseren van een sterker regionaal jeugdbeleid. Er wordt daarbij gewerkt via een systeem van cofinanciering: 
wat de lokale besturen in de acties van de projectvereniging investeren, wordt verdubbeld door de Vlaamse 
Overheid. De IGS-verbanden hebben verder als doel om de samenwerking en netwerking te stimuleren tussen 
de lokale besturen en het jeugdwerk binnen het werkingsgebied van de projectvereniging (IDEA 2021).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figuur 2: Bestaande/gesubsidieerde jeugdregio’s (Bataljong 2022)  

 
Op het vlak van personeelsinzet zien we binnen de sector Jeugd dat er gewerkt wordt met een intern team van 
dossierbehandelaars die subsidieaanvragen beoordeelt. Daarnaast is er ook hier sprake van een extern 
steunpunt (Bataljong) dat eerstelijnsondersteuning biedt op het terrein aan de IGS-projectverenigingen. 
Bataljong zet daarbij enerzijds in op visieontwikkeling en uitwisseling samen met stakeholders en wijst ook een 
regio-ondersteuner toe aan elke jeugdregio. Concreet is er zo per provincie een regioconsulent ter beschikking 
die op het bovenlokale niveau expertise en ondersteuning biedt.  
 
Net zoals bij Cultuur zien we dus dat er slechts in beperkte mate sprake is van een volwaardige regionale werking 
binnen de administratie Jeugd zelf, gezien er hier enkel sprake is van een aparte subsidielijn die gericht is op 
bovenlokale initiatieven. Het bieden van eerstelijnsondersteuning aan de samenwerkingsverbanden op het 
terrein wordt ook hier uitbesteed aan derden.  
 
“Wij zijn bij Jeugd niet echt regionaal georganiseerd, wij hebben geen regionale poten … We zijn georganiseerd 
op een aantal subsidielijnen … Voor die bovenlokale subsidies werkt dit net hetzelfde, dit is gewoon een 
subsidielijn voor ons … Wij hebben dus eigenlijk niet echt een regionaal beleid, enkel een aantal lijnen waarlangs 
wij initiatieven financieren die een bepaalde bovenlokale relevantie hebben” (Interview 4). 
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Sport Vlaanderen 
 
Vanaf 1 januari 2018 is ook de sector Sport geëvolueerd van een provinciale naar een Vlaamse bevoegdheid. 
Sport Vlaanderen ziet het als een kerntaak om bovenlokale samenwerking en sportbeleid van centrumsteden 
vraag gestuurd te ondersteunen om zo lokale en regionale actoren te helpen bij de uitbouw van hun sportbeleid. 
Hiervoor ondersteunt Sport Vlaanderen zowel sport promotionele activiteiten als beleidsmatige sportprojecten 
op bovenlokaal niveau en op niveau van de centrumsteden (Subsidiereglement bovenlokale 
projectondersteuning 2022). Een beleidsmatig project beoogt daarbij het bevorderen en uitbouwen van een 
beleidsmatige samenwerking tussen gemeenten & steden en kan zich richten op het verhogen van de kwaliteit 
van de interne (sportdiensten, regio,…) en externe (sportveld) werking. Per sport promotioneel of beleidsmatig 
project kan een subsidiebedrag van maximaal € 5.000 worden toegekend en bij eenzelfde intergemeentelijke 
samenwerking kunnen maximum 5 projecten ondersteund worden.  
 
Via deze projectsubsidies financiert Sport Vlaanderen zo mee de werking van 31 sportregio’s in Vlaanderen. 
Sportregio’s zijn doorgaans opgericht als interlokale vereniging en nemen diverse taakstellingen op, gaande van 
het uitbouwen van een regionaal sportaanbod, het ontwikkelen van een regionaal sportbeleid en ondersteuning 
bieden van bovenlokale projecten (IDEA 2021).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Overzicht van 31 Vlaamse sportregio’s (Sport Vlaanderen 2022) 

 
Binnen Sport Vlaanderen heeft men een team van 10 bovenlokale consulenten ter beschikking om zowel 
ondersteuning als begeleiding te bieden aan sportregio’s. Elke consulent is daarbij actief in een werkingsgebied 
waarin een aantal sportregio’s gegroepeerd zijn en zij als aanspreekpunt fungeren. In tegenstelling tot de 
vroegere provinciale promotiediensten, die eerder een autonome  werking hadden, zien we binnen de huidige 
werking dat consulenten (boven)lokale werking als een eerste aanspreekpunt fungeren en basisinformatie 
verstrekken over Vlaamse acties en initiatieven. Voor meer gespecialiseerde info in bepaalde thema’s verwijzen 
zij door naar tweedelijnsconsulenten die gespecialiseerd zijn in deze thema’s. Het takenpakket van de 
eerstelijnsconsulenten lijkt daarmee sterk gefocust te zijn op het inspelen op (boven)lokale noden en 
projectwerking en in mindere mate meer beleidsmatige samenwerkingsaspecten te bevatten.  
 
“We hebben een team van 10 personen die zich bezig houden met het informeren, inspireren, ondersteunen & 
begeleiden van lokale besturen en sportregio’s. Een groot deel van hun tijd zijn ze toch bezig met dit informeren 
en ondersteunen. Ze krijgen ook regelmatig vragen over verschillende aspecten van het (boven)lokaal sportbeleid 
… Verder zijn wij ook bezig met die projectondersteuning, dossiers opvolgen … … We zouden het positief vinden 
moesten de gemeenten nog wat meer samenwerken buiten alleen het organiseren van activiteiten … 
Beleidsmatig samenwerken, daar lopen we soms wel nog tegen muren aan, omdat men hier lokaal niet het nut 
van in ziet, of er gewoon geen tijd voor heeft.” (Interview 9). 
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4.1.2 Onroerend erfgoed 
 
Het Onroerenderfgoeddecreet vormt de juridische grondslag voor de regelgeving die van toepassing is voor 
monumenten, stads-of dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed. Vanuit een bovenlokaal 
perspectief wordt hierbinnen de basis gelegd om vanuit Vlaanderen intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) te erkennen. Lokale besturen kunnen zich verenigen in een IOED om 
bepaalde taken met betrekking tot beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed voor te bereiden of op te 
nemen (Onroerenderfgoeddecreet 2013).  
 
Een erkende IOED heeft geen wettelijk vastgelegde bevoegdheden maar moet een beleidsplan en jaarlijks 
actieplan indienen, alsook rapporteren over de acties die kaderen binnen dit plan. Het kan daarbij bijvoorbeeld 
om volgende taken gaan (Onroerend Erfgoed 2022): 
 

- Acties rond inventarisatie. 
- Behandelen van lokale infovragen. 
- Adviezen geven over beschermd en niet-beschermd erfgoed. 
- Opstellen van beheersplannen. 
- Uitbouwen van een lokaal consultatienetwerk. 
- Sensibiliseringsacties organiseren.  

 
Om erkend te worden als IOED moet een intergemeentelijk samenwerkingsverband aan volgende voorwaarden 
voldoen (Onroerenderfgoeddecreet 2013): 
 

- Minstens uit drie Vlaamse gemeenten bestaan. 
- Opgericht zijn volgens het IGS decreet (2001) of het decreet lokale besturen (2017). 
- Op basis van een omgevingsanalyse tonen dat het werkingsgebied over een gemeenschappelijk 

erfgoedpakket beschikt. 
- Een integraal en geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan indienen, met een gezamenlijke visie en 

plan van aanpak. 
- Ondersteuning bieden aan vrijwilligerswerkingen en erfgoedgemeenschappen en een lokaal draagvlak 

creëren. 
- Over voldoende expertise beschikken en een consultatienetwerk uitbouwen. 

 
Recentelijk werd er verder de Visienota lokaal onroerenderfgoedbeleid (2021) goedgekeurd, die ook aanleiding 
gaf tot het wijzigen van het Onroerenderfgoeddecreet (2022) 2. Binnen deze visie worden de erkende IOED’s en 
de onroerenderfgoedgemeenten meer dan ooit als bevoorrechte partners omschreven. Op termijn wil men zo 
komen tot een versterkt onroerenderfgoedlandschap, waarbij alle dertien centrumsteden een erkenning 
hebben aangevraagd als onroerenderfgoedgemeente, en de 287 andere Vlaamse steden en gemeenten zijn 
minstens lid van een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. Deze erkende intergemeentelijke 
onroerend erfgoeddiensten vertegenwoordigen elk een voldoende groot en coherent gebied, conform ook de 
principes van het lopende project regiovorming (Diependaele 2021). 
 
Erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten kunnen aanspraak maken op een subsidie voor 
personeels- en werkingskosten. Het gaat om een basisbedrag van €79.480 dat wordt verhoogd o.b.v. het aantal 
inwoners binnen het werkingsgebied, de oppervlakte van het werkingsgebied en het aanwezige erfgoed in een 
eventuele onroerenderfgoedgemeente binnen het werkingsgebied van de IOED. In totaal vertegenwoordigt 

 
2 Ook de bepalingen rond het erkennen en subsidiëren van erkende IOED’s werden hierdoor gewijzigd. Een IGS-verband dient door deze wijziging bijkomend te voldoen aan 
de toepasselijke regelgeving en afbakeningen van de referentieregio’s, alsook een voldoende groot inwonersaantal ( min. 100 000) en werkingsgebied (min. 250 km²) te 
omvatten. Deze bepalingen treden echter pas in werking op 1 januari 2026, zodat de lopende samenwerkingsovereenkomsten met als einddatum 31 december 2026 
ongewijzigd uitgevoerd kunnen worden. 
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deze subsidie voor intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten vandaag een budget van €2,6 miljoen euro 
op de Vlaamse begroting (Visienota lokaal onroerenderfgoedbeleid 2021) . Sinds 2015 zijn er dertig 
intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten opgericht in Vlaanderen die in totaal 208 gemeenten 
vertegenwoordigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Overzicht erkende IOED’s (Onroerend erfgoed 2022) 

 
Binnen het agentschap wordt deze regionale werking ondersteund via een team erfgoedconsulenten dat per 
Vlaams Administratief Centrum (VAC) actief is binnen werkingsgebieden waarin verschillende IOED’s en 
gemeenten geclusterd worden. Globaal wordt deze werking opgezet en aangestuurd vanuit 3 werkingsregio’s 
(Noord-Oost-West), gezien de nood werd aangevoeld om de voordien provinciale werking op te schalen naar 
een meer uniforme dienstverlening. Verder zien we dat er per consulent wordt ingezet op het onderhouden van 
intense contacten met groepen van gemeenten per werkingsgebied. Daarnaast is er ook sprake van een back 
office werking die de IOED’s ondersteunt via het voorzien van netwerkmomenten, feedbackgesprekken en 
coaching.  
 
“Een deel van onze werking is regionaal geïnspireerd, als ik kijk naar het beheer in de back office, daar hebben 
we 3 werkingsregio’s, voorheen hadden we eigenlijk provinciale werkingen … maar we hebben dit dan een stukje 
opgeschaald omdat we merkten dat je 5 richtingen kreeg in de manier waarop we naar de dingen keken. … In 
elk VAC hebben we dus een team ter beschikking van zo’n 10-15 mensen. Dat zijn ook de mensen die dagdagelijks 
contact hebben met eigenaars over concrete zaken, met gemeentebesturen, dus dat is eigenlijk wat onze front 
office. Elke erfgoedconsulent heeft zo een aantal gemeentes onder haar hoede, dit betekent ook dat er wel 
duurzame contacten zijn.” 
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4.1.3 Werk & Sociale Economie + VDAB 
 
Binnen het beleidsdomein Werk & Sociale Economie geeft de Vlaamse overheid (groepen van) lokale besturen 
een regierol op het vlak van de sociale economie. In hun rol van regisseur ontwikkelen ze een visie op hoe de 
sociale economie lokaal vorm moet krijgen (Crevits 2019). Ze stimuleren en ondersteunen daarbij ook 
samenwerking binnen de sociale economiesector en tussen de reguliere en de sociale economie. Steden en 
gemeenten krijgen een grote vrijheid om de regierol in te vullen. De Vlaamse overheid legt enkel een aantal 
algemeen geformuleerde acties op die de lokale regisseurs zelf verder kunnen vorm geven: (1) De netwerking 
op het grondgebied stimuleren, (2) De lokale sociale economie verder uitbouwen en (3) het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen bevorderen. Vlaanderen ondersteunt daarbij financieel samenwerkingsverbanden 
tussen aangrenzende gemeenten bij het uitoefenen van de regierol, op voorwaarde dat het 
samenwerkingsverband 60 000 inwoners telt (IDEA 2019).3 
 
In 2020 werden er 37 aanvragen goedgekeurd van zowel individuele steden als samenwerkingsverbanden van 
steden en gemeenten voor de ondersteuning van hun regierol op het vlak van lokale sociale economie voor de 
periode van hun nieuwe beleids- en beheercyclus 2020-2025. Het huidige Vlaamse budget voor de regierol 
bedraagt 2.225.000 euro (WSE 2021). Het gaat om 34 samenwerkingsverbanden (waarvan 10 met een 
centrumstad) en 3 centrumsteden apart (Antwerpen, Gent en Leuven). Bijna 3/4 van deze samen 
werkingsverbanden nemen ook het wijk-werken op in hun werkingsgebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Overzicht erkende samenwerkingsverbanden lokale sociale economie (WSE 2022) 

 
Vanuit WSE worden er momenteel personeelsmatig enkele Vlaamse projectregisseurs (ca. 2 VTE) aangesteld die 
de lokale regieverbanden en de lokale regisseurs die hier actief zijn dienen te ondersteunen. Daarnaast wordt 
er in samenwerking tussen DWSE en VVSG ondersteuning en vorming gegeven aan de lokale regisseurs. 
Binnen de VDAB is er per provincie een netwerkmanager lokale besturen actief (ca. 1VTE) die ondersteuning 
biedt voor lokale samenwerkingsverbanden, en zijn er twee stadsmanagers voor resp. Antwerpen en Gent. 

 
3 Nieuwe regiegebieden dienen bij de open oproep in 2023 daarnaast ook de grenzen in het kader van de regiovorming te respecteren. Bestaande regiegebieden, die 
momenteel de grenzen van de referentieregio’s nog niet respecteren, dienen de nodige wijzigingen te doen tegen ten laatste de volgende beleids-en beheerscyclus in 2026. 
Zij kunnen echter ook een gemotiveerde afwijking aanvragen die de minister bevoegd voor Werk en Sociale Economie ter goedkeuring aan de Vlaamse regering kan 
voorleggen (BVR Lokale Regierol 2022). 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

21.11.2022 Regio’s als leidraad voor ambtelijke(re)organisatie? pagina 15 van 31 

Verder maakt de VDAB in haar dagelijkse werking ook diverse combinaties van schalen, doelgroepen en sectoren 
in functie van specifieke arbeidsmarktuitdagingen. Binnen deze huidige aanpak lijkt de focus vooral te liggen op 
(het versterken van) de lokale capaciteit, zonder dat er daarbij sprake is van een sterke decentrale inzet van 
Vlaams personeel op het terrein.  
 
“We kunnen niet zeggen dat we binnen ons centrale apparaat een grote groep mensen hebben vrijgemaakt om 
decentraal te werken, dat is eigenlijk nog redelijk beperkt … We investeren dus meer in het aanboren en waar 
nodig versterken van het lokale potentieel. De opzet is eerder om deze lokale capaciteit te ondersteunen dan een 
aantal Vlaamse ‘missionarissen’ uit te sturen die het ter plaatse zullen gaan regelen. We proberen die lokale 
capaciteiten meer te gaan valoriseren. Er zit, door hun nabijheid bij de beoogde doelgroepen van een breder 
activeringsbeleid, potentieel meerwaarde bij de lokale besturen, maar die meerwaarde wordt uit zichzelf op veel 
plaatsen nog niet opgenomen. We moeten die potentiële meerwaarde trachten te benutten” (Interview 1).  
 
De Vlaamse regering keurde verder in 2022 definitief het besluit goed dat de regierol van de gemeenten op het 
vlak van sociale economie verbreedt tot een lokale regierol op het vlak van sociale economie én werk. Daarmee 
wordt er in toenemende mate ingezet op een versterkte samenwerking met lokale besturen op bovenlokale 
schaal, waarbij er een grotere rol voor lokale besturen wordt voorzien. Op die manier tracht men tot een breder 
(naast werkzoekenden ook niet beroepsactieven en leefloners), meer transversaal en meer gedifferentieerd (op 
maat van stad en/of regio) activeringsbeleid te komen. Hiertoe wordt er een aanpak ontwikkeld via drie sporen: 
 
Als eerste zet men verder in op de uitbouw van lokale samenwerkingsakkoorden tussen VDAB en (clusters) van 
lokale besturen. Daarbinnen worden er op basis van een doelenconsensus acties bepaald als antwoord op 
uitdagingen die zich stellen op de arbeidsmarkt. Hiertoe richt men zich vanuit Vlaanderen op de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ‘sociale economie en werk’ en hun lokale regisseurs, die reeds 
door de Vlaamse overheid ondersteund worden via de maatregel ‘regierol van gemeenten op het vlak van 
sociale economie’, om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten. De samenwerkingsovereenkomsten van 
VDAB en Lokale Besturen vormen het strategisch kader waarbinnen er verdere acties worden geformuleerd, en 
waarbinnen de lokale partnerschappen een plaats krijgen (Lokaal 2020). 

 
Een tweede spoor omvat het verbreden van de lokale regierol van gemeenten. De huidige lokale regierol inzake 
sociale economie betreft hoofdzakelijk een sensibiliserende, coördinerende en beleidsvoorbereidende rol. Deze 
regierol sociale economie wordt verruimd naar sociale economie en werk om zo aansluiting te vinden bij de 
huidige realiteit waar heel wat lokale besturen al een bredere werking op het vlak van lokaal 
werkgelegenheidsbeleid hebben uitgebouwd. Daarnaast wil men zo ook de lokale regisseurs faciliteren om als 
bovenlokale gesprekspartner voor de VDAB te fungeren voor het opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten 
en het uitbouwen van partnerschappen (WSE 2021). 
 
Als derde voorziet men een grotere inbreng en deelname aan de ESF oproepen van lokale besturen via lokale 
partnerschappen. ESF (sinds oktober Europa WSE genoemd) wil daarbij VDAB en de lokale besturen faciliteren 
om duurzame lokale partnerschappen op te zetten met relevante dienstverleners (‘derden’). Deze 
dienstverlening zal operationeel worden vanaf 2024 en wordt gefinancierd zowel vanuit het ESF-programma, 
alsook door de VDAB en lokale besturen. Deze lokale partnerschappen bestaan uit diverse actoren die vanuit 
een idee van complementariteit integrale dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden met een complexe 
problematiek verzekeren en zullen daarbij, indien lokaal wenselijk, geënt worden op de werkingsgebieden van 
de lokale regisseurs sociale economie & werk. Vanuit VDAB, ESF en Lokale Besturen/VVSG zal men verder ook 
ondersteuningsteams en coaches inzetten (ca. 30 VTE) die zowel lokaal als op overkoepelend projectniveau 
actief zullen zijn en instaan voor (onder andere) het faciliteren van de leerprocessen in de partnerschappen van 
2024.   
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4.1.4 Wonen-Vlaanderen 
 
Binnen de sector Wonen zien we dat de Vlaamse overheid gemeenten ondersteunt in hun regisseursrol en 
stimuleert om bovenlokaal intergemeentelijk samen te werken met het oog op het realiseren van Vlaamse 
beleidsprioriteiten. Drie Vlaamse beleidsprioriteiten worden voor het lokaal woonbeleid naar voren geschoven 
(Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021): 
 

1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden; 
2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. 

 
Binnen deze regeling dienen deelnemende gemeenten een aantal verplichte en aanvullende activiteiten uit te 
voeren en ten minste tweemaal per werkingsjaar een lokaal woonoverleg organiseren. Het lokaal woonoverleg 
betreft een overleg tussen de lokale woonactoren onder verantwoordelijkheid van de gemeente, voor de 
uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid. Gemeenten kunnen een beroep doen 
op Wonen-Vlaanderen dat de gemeenten begeleidt en ondersteunt bij de uitwerking van het lokaal woonbeleid 
en het lokaal woonoverleg.  
 
In 2019 keurde Vlaams minister van Wonen Diependaele via ministerieel besluit een subsidiebelofte goed die 
aan 70 intergemeentelijke projecten financiering verleent. 255 van de 300 Vlaamse gemeenten (85%) kiezen er 
zo voor om in de periode 2020-2025 hun lokaal woonbeleid via een intergemeentelijk samenwerkingsproject uit 
te voeren. Voor deze periode 2020-2025 wordt er in totaal een budget van ca. 49 miljoen euro ter beschikking 
gesteld (Ministerieel Besluit subsidiebelofte IGS projecten 2019).  
 
Binnen Wonen-Vlaanderen merken we op dat er via een team lokale besturen (10 VTE) lokale ondersteuning 
wordt gegeven door een groep begeleiders lokaal woonbeleid die ook specifiek de ondersteuning van de IGS-
verbanden verzorgen. Bij de beleidsmedewerkers in Brussel (3VTE van de in totaal 10 VTE binnen het team) is 
één iemand intensief met de IGS-samenwerkingsverbanden aan het werk. De terreinwerking van Wonen-
Vlaanderen omvat daarbij in eerste instantie de deelname aan het lokaal woonoverleg, waarlangs de lokale 
besturen individueel ondersteund worden. Daarnaast wordt er voor de IGS-verbanden gebruik gemaakt van een 
stuurgroep als uitwisselingsplatform, waarbinnen de IGS-werking, de deelnemende gemeenten en Wonen-
Vlaanderen vertegenwoordigd zijn. We merken op dat het lokaal woonoverleg als belangrijkste 
uitwisselingsplatform met lokale besturen wordt aangehaald, maar ook dat de nood aan 
tweedelijnsondersteuning (zoals thematische overlegtafels, opleidingen) stelselmatig lijkt toe te nemen. 
 
“Er wordt heel veel input vanuit de gemeenten en de bovenlokale laag naar Vlaanderen toe gegeven. Dat gebeurt 
dan enerzijds via onze begeleiders op het lokaal woonoverleg … Deze overlegmomenten zijn echt onze 
voelsprieten … Verder is er de tweedelijnsfunctie, de hoofdbrok voor onze accountmanagers, waarbij we ingaan 
op alle individuele vragen van gemeenten …  We proberen daarbij niet te sterk door te verwijzen, maar zelf ook 
onze mosterd bij andere agentschappen te halen … Dit is ergens wel een zware service naar de gemeenten toe 
die we leveren … We zien vandaag dat we heel veel flexibiliteit aan de dag moeten leggen om die ondersteuning 
te kunnen bieden … Wonen is een verzamelbegrip geworden, een vlag die veel ladingen dekt, elke gemeente 
verstaat hier iets anders rond … Ik denk dat het een uitdaging gaat blijven voor de begeleiders, om heel snel te 
schakelen wanneer de gemeente iets anders nodig heeft.” (Interview 6). 
 
  

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/documents/2019-12-12_mb_subsidiebelofte_igs-projecten_2020-2025.pdf
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Figuur 6: Overzicht gesubsidieerde projecten lokaal woonbeleid (Wonen-Vlaanderen 2020) 

 
Een tweede, recentere bovenlokale werkingsschaal binnen de sector Wonen vormt zich rond het 
werkingsgebied van de sociale woonactoren. In functie van klantvriendelijkheid, transparantie, gedegen 
samenwerking en in uitvoering van een kwalitatief sociaal woonbeleid besliste de Vlaamse regering dat de 
sociale woonactoren binnen een werkingsgebied tegen 1 januari 2023 (voor wie uitstel vroeg: 1 juli 2023) 
moeten versmelten tot één sociale woonmaatschappij (Vlaams Regeerakkoord 2019-2024). De sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) zullen zo samen één woonactor vormen 
met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij waarin de lokale besturen een ‘50+1’ aandeel 
hebben. Elke woonmaatschappij dient in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied te opereren.4  
 
Door de huidige situatie waarbij verschillende woonactoren actief zijn binnen eenzelfde gemeente hebben 
burgers niet altijd een vlotte toegang tot de sociale woonmarkt. In deze oefening staat het verbeteren van de 
toegang dan ook centraal. De activiteiten van de SHM’s en de SVK’s samenvoegen moet ook tot een hogere 
performantie leiden, waarbij de complementariteit van beide actoren effectief een meerwaarde moet zijn voor 
de woningzoekende (Draaiboek Woonmaatschappijen 2022). De woonmaatschappijen worden zo het centrale 
aanspreekpunt voor alle professionele stakeholders en (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers. Met de 
gebundelde expertise van SHM’s en SVK’s beoogt men met de woonmaatschappijen niet alleen een sterkere 
toename van het sociale woonaanbod, maar ook voor een betere dienstverlening aan (kandidaat-)huurders en 
(kandidaat-)kopers. 
 
De lokale besturen speelden een trekkersrol in het bepalen van deze werkingsgebieden. Op basis van een 
adviesronde onder lokale besturen heeft de Vlaamse Regering in februari 2022 in totaal 42 werkingsgebieden 
vastgelegd. De onderlinge verdeling van de stemrechten vormde daarbij een belangrijk aandachtspunt. Bij het 
indienen van een voorstel van verdeling van stemrechten dienden de lokale besturen (minstens) rekening te 
houden met twee objectieve criteria die verband houden met het woonbeleid, nl. het aantal sociale 
huurwoningen per gemeente en de verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente. In juli 2022 keurde 
de Vlaamse Regering het besluit tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de in de 
werkingsgebieden voor woonmaatschappijen gelegen gemeenten en OCMW ’s definitief goed. Via 40 besluiten 

 
4 Binnen het fusieagentschap Wonen in Vlaanderen zal de (nog op te richten) afdeling Actorenondersteuning fungeren als aanspreekpunt voor alle sociale woonactoren vanaf 
2023. De huidige regiowerking van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen kon echter niet verder belicht worden binnen dit onderzoek, gezien er omwille van het 
lopende fusietraject hier geen interview kon worden afgenomen.  
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is de onderlinge verhouding van de stemrechten van gemeenten en OCMW ’s per werkingsgebied dat uit meer 
dan één gemeente bestaat vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figuur 7: Overzicht werkingsgebieden woonmaatschappijen (Wonen-Vlaanderen 2020) 

 
Op organisatorisch vlak merken we verder binnen het agentschap Wonen-Vlaanderen een tendens tot 
consolidatie en centralisering op, waarbij de eigen werking in de periode 2016-2020 gerationaliseerd werd. 
Daarnaast zien we in het regeerakkoord 2019-2025 voor het beleidsveld Wonen dat de fusie van de VMSW en 
Wonen-Vlaanderen als een van de bestuurlijke uitdagingen opgenomen wordt. Binnen de huidige en ook 
toekomstige werking ambieert men de organisatiestructuur van het nieuwe agentschap ,‘Wonen in Vlaanderen’, 
verder te stroomlijnen en centraliseren.  
 
“Wat je voordien heel sterk zag met Wonen-Vlaanderen is een Brussels kantoor en 5 provinciehoofdplaatsen met 
een VAC, waarin 5 decentrale cellen zaten met een diensthoofd … In de richting van 2023 hebben we vanuit het 
management geopteerd om centrale diensten te maken en centraal aan te sturen, door de provinciale aanpak 
wat verlaten ... We organiseren het omwille van de uniformiteit overheen de provincies. We krijgen dus een 
centrale aansturing, maar er zit ook nog wel een regionale dimensie onder … Maar het verschil tussen centraal 
& decentraal is niet meer te maken met het aansturen van de processen, want dit komt uit één hand nu eigenlijk“ 
(Interview 2).  
 
Daarnaast bleek ook dat de eerdere provinciale werking in bepaalde gevallen niet langer houdbaar was om 
voldoende flexibel en wendbaar om te gaan met het (krappe) personeelsbestand dat binnen de regio’s actief is. 
Om hieraan tegemoet te komen lijkt men voor grotere werkingsgebieden, of zelfs voor een Vlaams 
centralistische aanpak te kiezen die meer mogelijkheden bieden op het vlak van aansturing.  
 
“Deze provinciale werking met 5 diensthoofden, dit begon qua schaalgrootte eigenlijk ook zo klein te worden dat 
wanneer we met uitval te maken kregen of met plotse veranderingen, dat we het moeilijk kregen om back-ups 
te voorzien en de dienstverlening georganiseerd te krijgen … Bv. woonkwaliteitsbewaking, daarvoor hebben we 
nu een team oost & west …Je gaat dus wel naar grotere gehelen qua aansturing. Voor onze specifieke situatie 
begonnen dit hele kleine cellen per provincie te worden. We hebben dus een schaalvergroting gedaan omdat je 
dan wel veel meer mogelijkheden hebt en een rationalisering naar aansturing toe” (Interview 2). 
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4.1.5 Omgeving 
 
Binnen het beleidsdomein Omgeving merken we op dat men in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (strategische 
visie) een gebiedsgericht en realisatiegericht ruimtelijk ontwikkelingsbeleid vooropstelt waarin Vlaanderen een 
actief en sturend omgevingsbeleid wil voeren. Binnen het departement wordt er daarom een gebiedsgerichte, 
projectmatige & geïntegreerde aanpak centraal gesteld met als doel om op transparante wijze tot realisaties op 
het terrein te kunnen komen. Het departement, en meer specifiek binnen de afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -projecten (GOP), maakt daarbij werk van een geïntegreerde gebiedsontwikkeling die 
zich toespitst in 12 regio’s, waarin de ambtelijke inzet via verschillende ruimtelijke instrumenten 
(strategische/complexe projecten, territoriale ontwikkelingsprogramma’s, labo ruimte, …) wordt 
geconcentreerd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: Kaart prioritaire gebieden (Omgeving 2018) 

Daarnaast merken we inzake interne organisatie op dat er sprake is van een recentelijke nieuwe 
organisatiestructuur die werd ingevoerd. Opvallend in vergelijking met de andere onderzochte administraties is 
dat binnen de afdeling GOP de voorafgaande centrale aansturing wordt verlaten er gekozen wordt voor een 
provinciale aanpak met omgevingsmanagers die elk een provinciaal gebied beheren. In het verlengde hiervan 
wordt er binnen de administratie ook intern gereflecteerd over hoe de referentieregio’s hierbinnen als een 
complementaire werkingsschaal een plaats zou kunnen krijgen. Een mogelijkse piste daartoe zou zijn om het 
structurele relatiebeheer met lokale besturen en andere partners binnen gebiedsontwikkeling hierrond uit te 
bouwen, aangezien hier binnen de huidige werking (vanuit gebiedsontwikkeling) slechts beperkt aandacht voor 
is.  
 
“We hebben een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend, waarbij de provincies dus beheerd worden door een 
omgevingsmanager, hier zou er dan nog een laagje kunnen onderkomen die meer geënt is op de referentieregio’s 
… . Provinciaal hebben we nu dus omgevingsgebieden, er is hier telkens een omgevingsmanager gekomen die 
dan dichter zit bij de collega’s die met onze instrumenten bezig zijn. Vroeger was er centrale aansturing uit 
Brussel voor alles, dit is nu teruggeschaald naar de provincies … Een organisatie waarbij we echt structureel met 
gemeenten & provincies rond de tafel zitten, los van gebiedsontwikkeling, een breed platform waar dan alle 
instrumenten kunnen besproken worden, dit hebben wij niet meer. De intentie is er wel om hier met de 
referentieregio terug tot te komen” (Interview 7).  
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Verder zien we dat er wel nog structurele contacten met lokale besturen op regionale schaal plaatsvinden via 
de afdeling partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM) van het departement langs het Lokaal Atrium 
Lerend Netwerk. Het Atrium Lerend Netwerk geldt als een informeel kennisuitwisselingsnetwerk, waar 
omgevingsambtenaren, mandatarissen en algemeen directeurs van lokale besturen en provincies, 
intercommunales en koepelorganisaties over de bestuursniveaus heen met elkaar in contact staan. De atria 
vormen een platform om Vlaams beleid te co-creëren, onder meer door lokale initiatieven op te sporen die 
relevant zijn voor de Vlaamse agenda en aan bestuurskracht te werken (Omgeving 2022). 
 
Binnen het lokale atrium wordt er binnen een vaste regionaal samengestelde ledengroep van lokale 
omgevingsambtenaren, provinciale ambtenaren en intercommunales twee- tot vierjaarlijks overleg gepleegd 
rond vooraf afgesproken thema’s, waarbij netwerking en kennisdeling centraal staan. Een specifiek team vanuit 
het departement staat daarbij in voor de ondersteuning (ca. 8 VTE). Daarnaast wordt er twee keer per jaar ook 
provinciale atria georganiseerd in de vijf provinciehoofdplaatsen voor lokale en provinciale 
omgevingsambtenaren en intercommunales. Hierbinnen staan dan toelichtingen en workshops rond een 
bepaald ruimtelijk thema centraal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9: Overzichtskaart Atrium Lerend Netwerk: lokale atria (Omgeving 2021) 
 

4.1.6 Mobiliteit & Openbare Werken  
 
Ten slotte bespreken we ook beknopt de wijze waarop het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken 
regionaal georganiseerd is op basis van het voorafgaande steunpuntonderzoek dat hierrond reeds werd verricht 
(zie De Rynck, Schraepen & Voets 2021). 
 
In het kader van het decreet basisbereikbaarheid (2019) werd de vervoerregio opgericht als een nieuwe 
regionale laag binnen de bestaande organisatie van het mobiliteitsbeleid. Binnen de vervoerregio werken 
groepen van gemeenten binnen een regio samen met de gewestelijke diensten van het beleidsdomein MOW, 
zijnde het departement MOW en het agentschap AWV, alsook met de VVM De Lijn en de Vlaamse Waterweg 
nv. De uiteindelijke samenstelling van de vervoerregioraad wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat 
in elke vervoerregio wordt opgemaakt en afspraken vastlegt over samenstelling, organisatie en wijze van 
beraadslaging.  
Het voorzitterschap binnen de vervoerregio wordt opgenomen door een vertegenwoordiger voorgedragen door 
de gemeenten, samen met het Departement MOW. De politieke voorzitter wordt gekozen uit de 
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vertegenwoordigers van gemeenten die behoren tot de vervoerregio. Het voorzitterschap wordt door beide 
voorzitters gezamenlijk uitgevoerd. De Vlaamse instanties die deel uitmaken van de samenstelling van de 
vervoerregioraad, het Departement MOW, Agentschap Wegen en Verkeer, de Lijn en de Vlaamse Waterweg, 
verenigen zich per regio in het ‘team MOW’. Het team wordt begeleid onder het voorzitterschap van een 
vertegenwoordiger van het Departement MOW actief in de vervoerregio. Het is een overlegforum waarin de 
betrokken partners van het beleidsdomein MOW de standpunten stroomlijnen en vanuit een coherente visie 
met één stem spreken binnen de vervoerregioraad. Anderzijds zijn zij verantwoordelijk voor 
informatiedoorstroming binnen hun entiteiten tussen het centrale niveau en de vervoerregio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10: Afbakening vervoerregio’s (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 20 juli 2018) 

 
Binnen het departement MOW had de vervoerregiowerking tot gevolg dat de voormalige provinciale werking 
werd hervormd op de schaal van de vervoerregio’s. De bestaande equipe van voormalige mobiliteitsbegeleiders 
(ca. 25 personeelsleden) binnen de afdeling beleid werd in dit kader toegewezen aan een vervoerregio, hetzij 
voor de functie van covoorzitter dan wel als regiobegeleider. Deze reorganisatie kwam tot stand doorheen een 
globale herschikking van personeel, waarbij de bestaande pool van ambtenaren werd behouden en iedereen 
een nieuwe functie kreeg toegewezen. Ook binnen De Lijn leidde de vervoerregio’s tot een vernieuwde 
organisatie waarbij vervoerregio’s worden bijgestaan door een vervoerregiomanager en een 
vervoerregiodeskundige die als eerste aanspreekpunt voor lokaal stakeholdermanagement fungeren. Daarnaast 
zorgt ook een intern ‘tactisch team’ bij De Lijn voor de interne afstemming tussen de mobiliteitsontwikkelaars 
en netwerkplanners binnen de organisatie. Daarnaast werd er ook binnen AWV een groep regiomanagers 
aangeduid om als aanspreekpunt voor lokale besturen op te treden binnen de vervoerregioraad. De 
regiomanager focust daarbij op het beheer van de contacten en relaties met lokale besturen en neemt deel aan 
de discussies en het voorbereidende overleg binnen het Team MOW.  
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4.2 DIMENSIES REGIONALE CAPACITEIT: OVERZICHTSTABEL 
 

 Cultuur Jeugd Sport Onroerend 

Erfgoed 

Werk & Sociale 

Economie 

VDAB Wonen-

Vlaanderen 

Omgeving Mobiliteit & 

Openbare Werken 

(MOW) 

Management: 

regionale 

aansturing 

Evolutie van aanpak 

per provincie naar 

Vlaams uniforme 

aansturing  

 

 

 

Evolutie van aanpak 

per provincie naar 

Vlaams uniforme 

aansturing  

 

 

 

Evolutie van 5 

provinciale 

promotiediensten 

naar Vlaams uniforme 

aansturing 

Evolutie van 

provinciale werking 

naar aansturing via 3 

werkingsregio’s 

(West-Noord-Oost) 

Vlaams uniforme 

aansturing  

Provinciale 

werking met 

accountmanagers 

per sector 

Evolutie van 

provinciale werking 

naar 2-regio model 

(Oost & West) & 

centrale aansturing 

Evolutie van centrale 

aansturing naar 

provinciale 

organisatiestructuur 

binnen GOP 

(Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en 

Projecten).  

Huidige 

Vervoerregiowerking 

opgezet vanuit een 

Vlaamse uniforme 

aansturing 

Organisatie: 

regionale 

personeelsinzet 

Praktijkondersteuning 

uitbesteed aan externe 

bovenbouwactor’ 

OP/TIL’: inzet van ca. 6 

regio-consulenten 

Team dat instaat voor 

uitvoer van 

bovenlokale 

cultuurprojecten, 

werkingssubsidies IGS 

& steunpunt & 

beleidsontwikkeling 

(ca. 8 VTE) 

Praktijkondersteuni

ng uitbesteed aan 

externe 

bovenbouwactor 

‘Bataljong’: inzet 

van 5 regio-

ondersteuners 

Cluster 

dossierbehandelaar

s ter behandeling 

van  

subsidieaanvragen  

(ca. 2 VTE) 

 

Team van 10 

bovenlokale 

consulenten biedt 

ondersteuning & 

begeleiding aan 

clusters van 

sportregio’s  

 

Team 

erfgoedconsulenten 

per VAC (ca. 10-15 

VTE) actief in een 

eigen werkingsregio 

(o.b.v. discipline, 

erfgoedtype & 

werklast) 

Team van 2 Vlaamse 

projectadviseurs ter 

ondersteuning van 

lokale 

projectregisseurs 

Ambitie om vanuit 

ESF 30 coaches 

gebiedsdekkend in 

te zetten ter 

ondersteuning van 

lokale 

partnerschappen 

Inzet van 

Netwerkmanager 

lokale besturen 

per provincie (ca. 

1 VTE) 

Team begeleiders 

lokaal woonbeleid 

(ca.  10 VTE) ter 

ondersteuning van 

lokale besturen, 

hiervan 3 VTE voor 

begeleiding van IGS -

verbanden  

Inzet van personeel 

GOP geclusterd binnen 

12 gebiedsfocussen 

Team van ca. 8 VTE ter 

ondersteuning van de 

lokale atriumwerking 

Team covoorzitters + 

regiobegeleiders 

(MOW) ter 

ondersteuning van de 

vervoerregio’s (ca. 25 

VTE) + team 

vervoerregiomanagers 

& deskundigen (De 

Lijn) + team 

regiomanagers (AWV) 
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Institutioneel: 

regionale 

samenwerking 

met 

maatschappelijk 

middenveld 

Positionering van IGS-

verbanden t.a.v. 

andere culturele 

spelers (bv. culturele 

vzw’s) als een 

belangrijk 

beoordelingselement & 

toetsingscriterium bij 

het toekennen van 

subsidies 

Financiering en 

stimulering van 

samenwerkingen 

tussen lokale 

besturen en 

jeugdverenigingen 

binnen IGS -

projectvereniginge

n 

Ondersteuning vanuit 

sportregio’s aan het 

netwerk lokaal 

sportbeleid door 

contacten met 

sportfederaties, 

sportclubs en socio-

culturele 

verenigingen 

Samenwerking 

tussen IOED’s en 

bepaalde 

middenveldspelers 

(bv. heemkundige 

kringen in het kader 

van inventarisatie) 

Samenwerking met 

middenveldspelers ( 

bv. CAW, JAC, …) om 

binnen op te richten  

lokale 

partnerschappen als 

dienstverlener  een 

meer geïntegreerde 

werking ten aanzien 

van werklozen met 

een complexe 

problematiek uit te 

bouwen 

Samenwerking 

met 

middenveldspeler

s voor het 

aanbieden van 

externe 

dienstverlening 

(ca. 1/3 van 

dienstverlening 

wordt ingekocht) 

Samenwerking 

binnen lokaal 

woonoverleg met 

woon- en 

welzijnsorganisaties 

(CAW, 

huurdersbond, 

buurtwerkingen, …) 

Betrokkenheid van 

maatschappelijke 

spelers (burgers, 

bedrijven, …) bij 

regionale 

gebiedsontwikkeling 

via de opzet van 

gebiedscoalities 

Vervoerregioraad 

verantwoordelijk voor 

de participatie van 

burgers en middenveld 

in het mobiliteitsbeleid 

van de vervoerregio 

(bv. via 

klankbordgroep) 
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4.3 BESPREKING 
 

4.3.1 Globale vaststellingen 
 
We merken op dat de onderzochte administraties op het vlak van de dimensie ‘management’ een gemengd 
beeld vertonen. We stellen verschillende gevallen vast waar er voordien sprake was van een interne provinciale 
aansturing, die vervolgens evolueerde naar een Vlaams uniforme aansturing. In het geval van de administraties 
gevat binnen het departement CJM, alsook Sport Vlaanderen lijkt deze vaststelling nauw samen te hangen met 
de toenmalige beslissing van de Vlaamse regering dat de Vlaamse provincies vanaf 2018 geen 
persoonsgebonden bevoegdheden meer mogen uitoefenen (Vlaams regeerakkoord 2014-2019). De historiek 
van deze inkanteling van provinciale bevoegdheden op Vlaams niveau blijkt daarmee een belangrijk element te 
zijn voor de regionale werking en aansturing die binnen deze administraties vervolgens werd uitgebouwd. Ook 
binnen andere administraties merken we een tendens tot opschaling op, waarbij voorheen provinciale 
indelingen worden samengevoegd tot grotere gehelen. Het departement Omgeving lijkt een uitzondering op 
deze tendens te vormen, gezien men hier recentelijk besliste om een nieuwe organisatiestructuur uit te tekenen 
waar er niet langer sprake is van centrale aansturing, maar waar men terug kiest voor een provinciaal beheer.  
 
Inzake regionale personeelsinzet stellen we een wisselend beeld vast tussen de onderzochte cases. Binnen 
sommige administraties zien we dat de taakstelling die hier wordt opgenomen voornamelijk betrekking heeft 
op het behandelen van dossiers in het kader van subsidieoproepen (bv. Jeugd & Cultuur), in andere gevallen 
bieden teams regionale consulenten dan weer eerder ondersteuning en begeleiding aan groepen van lokale 
besturen binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. Wonen & Erfgoed). Globaal merken we op 
dat binnen de takenpakketten de nadruk lijkt te liggen op het ondersteuning bieden voor lokale noden & het 
versterken van de lokale capaciteit. Het inzetten op meer beleidsmatige interbestuurlijke samenwerking tussen 
Vlaamse overheid en (groepen van) lokale besturen, zoals we bv. binnen de vervoerregiowerking bij Mobiliteit 
& Openbare Werken kunnen aantreffen, lijkt globaal eerder in beperkte mate aan bod te komen. 
 
Vanuit een focus op schaal merken we op dat binnen het merendeel van de onderzochte administraties zich een 
evolutie lijkt te voltrekken richting de vorming van een gebiedsdekkende regionale schaalafbakening. 
Daarbinnen ontwikkelen zich dan verschillende types van overeenkomsten tussen groepen van gemeenten en 
de Vlaamse overheid, afhankelijk van het betrokken domein. Binnen verschillende sectoren zien we dat de 
overgrote meerderheid van de lokale besturen reeds binnen de sectorale regioafbakening gevat is (bv. Sport & 
WSE). Binnen andere domeinen lijkt de vorming van een gebiedsdekkende afbakening nog eerder veraf en geldt 
dit eerder als een ambitie op de lange termijn (bv. Jeugd).  
 
Ingezoomd op de samenwerking die zich ontwikkelt met het maatschappelijke middenveld, zien we dat er op 
verschillende manieren naar afstemming en partnerschappen wordt gezocht. Binnen verschillende 
administraties zien we dat er op samenwerking wordt ingezet tussen bovenlokale IGS-verbanden en 
middenveldactoren. In bepaalde gevallen wordt dit aspect ook als een beoordelingscriteria gebruikt bij het 
toekennen van werkingssubsidies (bv. Cultuur). Daarnaast merken we op dat er sprake lijkt te zijn van een 
intensere samenwerking met middenveldspelers binnen bepaalde beleidsdomeinen. Zo zien we binnen 
sommige sectoren dat middenveldspelers actief zijn in het opnemen van lokale ondersteuningstaken (bv. Jeugd 
& Cultuur), alsook bij het aanbieden van specifieke vormen van dienstverlening en begeleiding (bv. VDAB + WSE).  
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4.3.2 Opportuniteiten  
 
Verschillende respondenten geven aan dat er nog kansen voor het grijpen liggen om tot een betere integratie 
en afstemming te komen tussen de diverse beleidsinitiatieven die op regionaal niveau worden ontwikkeld. 
Vanuit bv. Cultuur geeft men aan dat heel wat erkende bovenlokale IGS-werkingen vanuit diverse bovenlokale 
subsidiekanalen worden ondersteund, waarbij deze subsidieperiodes onderling echter vaak niet gelijktijdig 
lopen en de voorwaarden die gesteld worden onvoldoende op elkaar zijn afgestemd (zie ook evaluatierapport 
Bovenlokaal Cultuurdecreet 2021). Op dit vlak lijken er nog zeker verdere stappen tot bijkomende integratie 
mogelijk te zijn.  
 
“Ik droom soms van een subsidiekader waarbij een IGS één aanvraag kan doen voor ondersteuning en vervolgens 
zou kunnen aanvinken: we hebben een bovenlokale cultuurwerking, jeugdwerking, erfgoedwerking, … Zo zou je 
via één loket en een gezamenlijk kanaal die aansturing hier kunnen gaan doen. Zo zou dit allemaal op elkaar 
afgestemd zijn, maar zover zijn we nog niet” (Interview 8). 
 
In het verlengde hiervan zou ook het intensifiëren van de bestaande regiowerkingen nog meer kansen kunnen 
bieden om meervoudige beleidsproblematieken meer geïntegreerd aan te pakken en beter onderling af te 
stemmen. Respondenten geven namelijk aan dat het inzetten op regiowerking een strategie kan vormen om de 
nog steeds aanwezige sectorale verkokering op Vlaams niveau voor complexe beleidsopgaven (verder) te 
doorbreken. 
 
“Wij hopen eigenlijk dat het bovenlokale niveau er sneller in zal slagen om de silovorming te doorbreken. ik denk 
dat dit simpeler is via een lokaal samenwerkingsverband van een 8-tal gemeenten dan dat dit kan op het niveau 
van de departementen zelf in Brussel. Wij hebben bv. zeer veel raakvlakken met het departement Welzijn, zeker 
als het rond complexe problematieken gaat, maar toch merken we in Brussel dat iedereen heel sterk werkt vanuit 
zijn eigen maatregelen. Wij denken en hopen dat de verkokering op het lokale niveau minder groot zal zijn, al 
was het ook maar omdat het minder om verzuilde ambtenarenapparaten gaat, waar men makkelijker ‘een paar 
bureaus verder’ kan gaan aankloppen” (Interview 1).  
 
Daarnaast wordt er ook gesteld dat het verder inzetten op een versterkte regiowerking mogelijks kan inspelen 
op bepaalde hiaten die er in het Vlaamse beleid kunnen vallen, waardoor regionale initiatieven zich 
complementair aan Vlaamse beleidskaders kunnen ontwikkelen om beter op lokale verzuchtingen in te spelen.  
 
“Vanuit het lokale niveau, en zeker vanuit het regionale niveau, is er veel meer inzet voor ons domein dan wat 
wij zelf vanuit Vlaanderen ooit zouden kunnen doen. Meer inzet in de zin van meer mensen, maar ook zeker een 
breder spectrum. Vanuit Vlaanderen zijn wij bv. de laatste jaren niet erg actief op het vlak van publiekswerking 
& sensibilisering. Nochtans is dit erg relevant, en we zien het regionale niveau dit zeker opnemen … Verder zien 
we de laagdrempeligheid ook als een kans. De afstand tussen zo’n IGS en de burger is veel kleiner, zij kunnen veel 
directer en gerichter inspelen en meer rekening houden met de lokale eigenheid. We zien ook dat zij lokale 
besturen vaker over de streep getrokken krijgen dan dat wij dit ooit zouden kunnen doen” (Interview 5). 
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4.3.3 Resterende knelpunten 
 
Een uitdaging die men binnen Vlaamse administraties ervaart bij het uitbouwen van een regiowerking hangt 
samen met de duur van het regionaal engagement dat hiertoe op lokaal niveau kan worden gevonden. Uit 
getuigenissen blijkt dat het niet steeds evident is om vanuit langdurige lokale engagementen te kunnen werken, 
gezien bestuurswissels een belangrijke impact kunnen uitoefenen op het lokale draagvlak hiervoor.  
 
“Het initiatief voor een regiowerking ligt bij de lokale besturen, maar op het lokale niveau hangt dit ook samen 
met een legislatuur. Daar bestaat het risico dat je vanuit een geëngageerde bestuursploeg voor 5 jaar een 
werking uitbouwt, waarbij de volgende ploeg dit eventueel veel minder interessant vindt. Op dit vlak krijg je dus 
wel fluctuaties van gemeenten die uit IGS-verbanden stappen, of een andere gemeente die hier dan weer instapt. 
Door dit soort wisselingen is het niet altijd evident om een consequent beleid te blijven voeren” (Interview 5). 

 
Daarnaast merken bepaalde respondenten op dat het inzetten op een meer ondersteunende rol vanuit 
Vlaanderen binnen sommige administraties voor specifieke uitdagingen zorgt. Her en der botst deze omslag 
naar ondersteuning en coaching met een nog steeds aanwezige centralistische reflex en cultuur binnen het 
ambtenarenapparaat.  
 
“Het inzetten op een regierol is wel een serieuze omslag in het denken binnen het departement, tot hier toe 
dachten we vooral maatregelen uit die dan door anderen uitgevoerd moesten worden, meestal vanuit onze eigen 
administratie … Dit heeft toch wel voor een serieuze ‘mindswitch’ gezorgd, dit zorgt er zelfs soms nog voor. Ik 
heb nog vaak discussies met collega’s die gewend zijn om als dossierbeheerder te werken. Zij zeggen: dit is een 
maatregel en nu moet het decentrale niveau een actieplan maken en na zoveel tijd een rapport” (Interview 1). 

 
Een prangende uitdaging hangt verder ook samen met het krappe beschikbare Vlaamse personeelsbestand voor 

regionale ondersteuning. Men wijst in dit verband erop dat het toenemende belang van bovenlokale 

ondersteuning voor steeds complexer wordende beleidsopgaven, in combinatie met de structurele 

personeelsbesparingen die reeds geruime tijd binnen quasi alle geledingen van het Vlaamse 

ambtenarenapparaat plaatsvinden, tot een steeds grotere druk op de beschikbare regionale staf leiden. Deze 

toenemende druk lijkt verder ook een stuwende kracht te zijn in de tendens om naar steeds grotere 

werkingsgebieden op te schalen.  

 “Ik heb nu minder volk ter beschikking dan een paar jaar geleden, maar de taken zijn wel veel complexer 
geworden … In Oost-Vlaanderen hebben we nu bv. 1 begeleider, dit zijn nog steeds 60 gemeenten, bij nieuwe 
IGS-verbanden hebben deze coördinatoren daar toch nog wat meer ondersteuning nodig, je voelt aan dat dit niet 
meer klopt” (Interview 6). 
 
“Op 10 jaar tijd hebben we ongeveer 20% van de mensen niet kunnen vervangen … Ook omwille hiervan zijn we 

naar grotere werkingsgebieden gegaan natuurlijk, door die druk was de provinciale werking eigenlijk niet meer 

haalbaar. Deze besparing heeft dus gemaakt dat we naar een efficiëntie oefening gegaan zijn van alsmaar 

grotere werkingsregio’s” (Interview 2). 

“Vorige week is door omstandigheden een collega weggevallen uit ons team, een aantal taakstellingen komen 
zo gewoon in pauze te zitten … We hebben echt geen back-up, als er bv. iemand zwanger wordt, dan heeft dit 
directe implicaties voor fundamentele taken van het departement” (Interview 8).  
 
De grote druk die wordt ervaren op de beschikbare capaciteit lijkt binnen bepaalde administraties zelfs 
aanleiding te geven om de ontwikkelde regionale ondersteuning enigszins terug te schroeven of te beperken, 
om op die manier de schaarse beschikbare personeelscapaciteit op andere (meer prioritaire) basistaken en 
dienstverlening te kunnen inzetten. 
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“De ‘kaasschaaf’ gaat steeds over het team … In elk agentschap zie je hetzelfde: zoveel mensen, zoveel VTE ter 
ondersteuning van de gemeenten & IGS. Maar het is niet doenbaar om bv. iemand van West-Vlaanderen naar 
Antwerpen te gaan sturen, die verplaatsingstijden worden gewoon te groot. De enige oplossing is dan dat je niet 
meer naar het fysieke overleg gaat, maar dan ondergraaf je wel echt je eigen ambities” (Interview 6). 
 
“Die regiowerking is een van de eerste zaken waar wij vroeger op bespaard hebben. De linken met de gemeentes 
op die schaal, dit zit nu binnen een andere afdeling omdat we hier geen tijd meer voor konden maken … We 
hebben keuzes gemaakt, ook puur om onze decretale opdrachten te kunnen blijven vervullen” (Interview 7).  
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5 CONCLUSIES 

Binnen dit onderzoek gingen we na in welke mate regionale beleidsinitiatieven reeds concreet gestalte krijgen 
binnen de Vlaamse overheid en op welke wijze deze praktijken verankerd worden binnen de organisatie en 
werking van Vlaamse administraties. Vanuit een perspectief op regionale capaciteit onderzochten we daarbij 
regiopraktijken die binnen 9 Vlaamse administraties worden ontwikkeld, met aandacht voor welke keuzes men 
daarbij maakt op het vlak van aansturing, personeelsinzet en samenwerking met middenveldactoren om 
regionale beleidsprocessen vorm te geven. Op basis van onze analyse komen we daarbij tot volgende conclusies.  
 
We stellen binnen de onderzochte administraties vast dat er de afgelopen jaren sprake was van een tendens tot 
opschaling op het vlak aansturing. Globaal zien we binnen verschillende cases een evolutie van provinciale 
afdelingen, met eigen directies en een zekere beleidsautonomie, naar meer centralistische aansturingsvormen, 
met grotere werkingsgebieden en een meer uniforme aanpak voor heel Vlaanderen, waarbinnen vervolgens dan 
regionale beleidsinitiatieven ontwikkeld worden.  
 
Gefocust op regionale personeelsinzet levert onze analyse een gemengd beeld op. Enerzijds zien we 
administraties waar teams van begeleiders worden toegewezen op regioniveau om groepen van gemeenten 
(veelal IGS-verbanden) te begeleiden en te ondersteunen. Daarnaast zien we dat deze ondersteuning soms ook 
wordt uitbesteed aan externe middenveldorganisaties. De taakstelling van het ingezette regiopersoneel lijkt 
overwegend gericht op het bieden van ondersteuning en coaching aan bovenlokale samenwerkingsverbanden 
en het inspelen op specifieke vragen en noden van lokale besturen. Meer beleidsmatige vormen van 
interbestuurlijke samenwerking tussen Vlaamse overheid en (groepen van) lokale besturen, zoals we bv. 
aantreffen binnen de vervoerregiowerking, blijkt eerder uitzonderlijk plaats te vinden en komt dus slechts in 
beperkte mate aan bod.  
 
Binnen verschillende teams van Vlaamse regio-ondersteuners stellen we een hoge werklast vast bij het 
beschikbare personeel. In navolging van reorganisaties en besparingsrondes zien we een duidelijke tendens tot 
opschaling binnen administraties, waardoor de bestaande personeelscapaciteit die op regionaal niveau actief is 
onder toenemende druk komt te staan. Daarnaast blijkt dat het opnemen van een ondersteuningsrol op 
regioniveau met name ook specifieke skills en competenties vraagt die, zeker binnen de huidige context, schaars 
zijn en de beschikbare profielen die hieraan beantwoorden erg druk bevraagd maken. Globaal genomen lijkt de 
beschikbare regionale personeelscapaciteit dus eerder kwetsbaar te zijn, en stelt zich de vraag of in het licht van 
het regiovormingstraject een meer nadrukkelijkere toewijzing van Vlaams personeelscapaciteit op decentraal 
niveau niet aan de orde is. 
  
Op institutioneel vlak zien we binnen alle onderzochte administraties dat er wordt ingezet op het stimuleren 
van samenwerking met maatschappelijke middenveldspelers. De intensiteit hiervan verschilt echter tussen de 
beleidsdomeinen onderling en varieert van het consulteren en informeren binnen beleidsprocessen tot en met 
de toewijzing van specifieke takenpakketten. Binnen bepaalde sectoren zien we met name dat 
middenveldspelers worden ingeschakeld voor dienstverlenende opdrachten, of dat men binnen de 
beleidsuitvoering bepaalde ondersteunende taken hieraan uitbesteedt.  
 
Ten slotte merken we op dat de onderlinge linken tussen de regionale initiatieven die per beleidsdomein 
uitgerold worden tot dusver eerder beperkt blijven. Ondanks de evolutie naar een gebiedsdekkende 
schaalafbakening per beleidsdomein, die gaandeweg ook gealigneerd wordt op de referentieregio’s, zien we 
inhoudelijk nog slechts sporadisch uitwisselingen tussen deze sectorale initiatieven en de bijbehorende 
personeelsequipes ontstaan. Het lijkt daarom opportuun om in het licht van regiovorming nog  sterker in te 
zetten op initiatieven die meer kruisbestuiving tussen deze diverse sectorale werkingen kunnen faciliteren. 
Mogelijke pistes hiertoe omvatten het intensifiëren van de bestaande interdepartementale overlegfora die 
reeds actief zijn rond de regiothematiek (bv. Vlaamse werkgroep Regiovorming), alsook het versterken van de 
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regionale capaciteit die binnen ABB beschikbaar is om nog nadrukkelijker een verbindende rol tussen de 
Vlaamse sectoradministraties onderling op te nemen.    
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