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1 INLEIDING 

Dit jaarverslag omvat een rapportering van de diverse activiteiten en projecten binnen het 
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV) voor het jaar 2019. Het financiële verslag is opgenomen 
in een afzonderlijk document. 

Hierna belichten we eerst de missie, visie en samenstelling van het consortium van het Steunpunt 
Bestuurlijke Vernieuwing 2016-2020. We geven ook een kort overzicht van het jaarprogramma 
2019. Vervolgens staan we uitgebreid stil bij het activiteitenverslag voor het werkjaar 2019, met 
een korte toelichting van de inhoud, activiteiten en valorisatie van elk afzonderlijk project. Tot 
slot bespreken we ook enkele steunpuntbrede initiatieven.  
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2 STEUNPUNT BESTUURLIJKE VERNIEUWING 2016-2020 

2.1 MISSIE 

De missie van het steunpunt is om op een flexibele en interactieve manier wetenschappelijk 
onderzoek te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie, op 
basis van de verwachtingen van de opdrachtgever en de jaarlijkse beleidsprioriteiten en binnen 
het kader van het door de administratie voorgestelde meerjarenplan. Het steunpunt stelt zich als 
doel om de beleids- en beheerscyclus wetenschappelijk en systematisch te onderbouwen vanuit 
haar structurele financiering. De hoofdopdracht is het uitvoeren van onderzoek dat gericht is op 
voor het beleid relevante problemen.  

Om haar opdracht uit te voeren brengt het steunpunt een kritische massa van multidisciplinaire 
expertise samen op het vlak van de bestuurskunde, alsook op het vlak van verwante disciplines 
en onderzoeksvelden zoals financiën, regelgeving, toekomstverkenningen, transitiedenken, 
gedragswetenschappen en personeelsbeleid. Het steunpunt zal haar wetenschappelijke kennis 
toegankelijk maken en overdragen aan de Vlaamse overheid. Het steunpunt zal vanuit een speciale 
aandacht voor de ondersteuning van de bestuurlijke vernieuwing in Vlaanderen:  

- internationaal vergelijkend, toegepast wetenschappelijk onderzoek verrichten; 
- een speciale en prioritaire aandacht hebben voor de valorisatie van dit onderzoek naar de 

Vlaamse overheid toe; 
- gespecialiseerd en onafhankelijk advies verstrekken; 
- wetenschappelijke ondersteuning verlenen voor de ontwikkeling van vernieuwde/ 

vernieuwende instrumenten van beleid en bestuur; 
- haar historische kennisbasis en haar academische en praktijkgerichte bestuurskundige 

netwerken verder ontwikkelen, en ter beschikking stellen van de Vlaamse overheid. 

Het steunpunt zal deze opdracht uitvoeren als:  

- partner voor bestuurlijke vernieuwing in Vlaanderen; 
- maatschappelijke hefboom voor bestuurlijke vernieuwing; 
- academische hefboom voor de nationale en internationale bestuurskundige discipline. 

 

2.2 VISIE 

De visie van het steunpunt is dat de modernisering van de samenleving impliceert dat er simultaan 
aandacht gaat naar de marktsector, de politieke wereld, de civiele samenleving en de 
overheidsorganisaties over alle bestuurslagen heen. Vanuit dit multi-actor en multi-level of 
governance-gegeven wordt de vraag naar een aangepast, wendbaar en duurzaam bestuur in zijn 
meest brede vorm aangegeven. Immers, meer en meer is maatschappelijke waardecreatie een 
gedeelde verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke actoren. De samenwerking tussen de 
overheid, burgers, non-profit organisaties, bedrijfswereld en kennisinstellingen kan een antwoord 
bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.  

Om deze samenwerking optimaal te faciliteren en in te spelen op deze maatschappelijke 
uitdagingen, hebben we een wendbare en slagkrachtige overheid nodig. Deze overheid is een 
lerende organisatie die innovatie in de samenleving faciliteert door reflexief haar eigen 
functioneren aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Tegelijkertijd dient de overheid 
in haar besluitvorming en dienstverlening rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en betrouwbaarheid 
te verzekeren aan burgers, personeel en maatschappij en waardegedreven te werken. Het 
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combineren van flexibiliteit en veranderlijkheid met een zekere standvastigheid en stabiliteit is 
een belangrijke evenwichtsoefening, zeker in een context met schaarse budgettaire middelen. 

Deze visie werd in nauw overleg met de Vlaamse administratie geoperationaliseerd in 14 
onderzoeksprojecten voor de periode 2019, die vallen binnen negen thema’s, die op hun beurt 
onder drie grote onderzoekslijnen vallen.  

 

2.3 SAMENSTELLING CONSORTIUM 

Het ‘Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing’ 2016-2020 vormt een voortzetting van het ‘Steunpunt 
Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige Overheid’ 2012-2016.  

De leden van het consortium zijn: 

- Instituut voor de Overheid (KU Leuven) dat tevens coördinator is 
- Onderzoeksgroep Management en Bestuur (Universiteit Antwerpen) 
- Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management en Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 

(Universiteit Gent)  
- CORe - Centrum voor Overheid en Recht (Universiteit Hasselt)  

Het steunpunt vormt een eenheid en is een aparte entiteit binnen de bestaande universiteiten. 
Voor deze aparte entiteit is de nodige afstemming met de respectievelijke basisorganisaties 
verzekerd door middel van een samenwerkingsovereenkomst die werd ondertekend door de 
rectoren van de deelnemende universiteiten en door de inhoudelijk verantwoordelijken van de 
onderzoeksentiteiten.  
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3 OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2019 

In het jaarprogramma 2019 werden 15 onderzoeksprojecten ontwikkeld binnen negen thema’s, die 
onder drie grote onderzoekslijnen vallen. Tabel 1 geeft aan in welke onderzoekslijnen de leden van 
het consortium hun onderzoeksactiviteiten ontwikkelen. Deze verdeling sluit aan bij de bestaande 
expertise die tot nog toe ontwikkeld werd binnen de partnerorganisaties op deze domeinen. 

Het SBV beschikt over een onderzoeksequipe van 10 VTE wetenschappelijk medewerkers voor het 
uitvoeren van deze onderzoeksprojecten in 2019, met 1 VTE voor secretariaat en ondersteuning. 

In volgende paragrafen worden de verschillende onderzoeksprojecten verder toegelicht. Per 
project wordt ook een verslag gegeven van de activiteiten in het jaar 2019. 
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Tabel 1: Taakverdeling en samenwerking over inhoudelijke domeinen 

Onderzoekslijnen, thema’s en projecten KU Leuven 
Universiteit 
Antwerpen 

Universiteit 
Gent 

Universiteit 
Hasselt 

Onderzoekslijn 1: Toekomstverkenningen. Hoe omgaan met disrupties?    

- Thema 1: Transities en nudging voor een duurzaam Vlaams 
overheidsbeleid 

    

o Project 1: Bevorderen van experimenten via regelluwe 
ruimtes 

  X  

o Project 2: Onderzoek naar het toepassen en verankeren van 
gedragsinzichten als hefboom voor effectiever beleid 

X    

o Project 3: Onderzoek naar de rol van disruptieve 
veranderingen voor transities en hun aansturing 

  X  

- Thema 2: Ondersteuning van algemene omgevingsanalyse en 
agendabepaling voor nieuwe legislatuur 

    

o Project: Overheden in Vlaanderen in beeld X X X X 

Onderzoekslijn 2: Naar een resultaat- en klantgerichte Vlaamse overheid    

- Thema 1: Wendbare organisatie van de overheid     

o Project: Wendbare organisatie van de overheid  X   

- Thema 2: Onderbouwd HR-beleid     

o Project 1: Ambtenaren en overheidscontractanten: samen 
één ten dienste van de overheid 

 X   

o Project 2: Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid X    

- Thema 3: Vlaams investeringsbeleid voor grote 
infrastructuurprojecten 

    

o Project: Vlaams investeringsbeleid voor grote 
infrastructuurprojecten 

 X  X 

- Thema 4: Digitale Vlaamse overheid     

o Project: Digitale Vlaamse overheid X    

Onderzoekslijn 3: Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid    

- Thema 1: Financiën     

o Project 1: Financiële verantwoordelijkheid X  X  

o Project 2: Financiële verhoudingen – impact 
financieringsstromen op lokale beleidsregie 

 X   

o Project 3: Financiële verhoudingen – impact verfondsing 
sectorale financiering op lokale beleidsdynamiek 

 X   

- Thema 2: Ambtelijke capaciteit     

o Project 1: Ambtelijke capaciteit bij lokale besturen   X  

o Project 2: Capaciteit voor en door bovenlokaal sociaal 
beleid 

X    

- Thema 3: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen     

o Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen   X  
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4 ACTIVITEITENVERSLAG 2019 

4.1 ONDERZOEKSLIJN 1: TOEKOMSTVERKENNINGEN: HOE OMGAAN 
MET DISRUPTIES? 

De onderzoekslijn rond toekomstverkenningen, disruptieve ontwikkelen en transities draagt bij 
aan de strategische capaciteit om nieuwe ontwikkelingen te detecteren en noodzakelijke 
transities beleidsmatig te vertalen, onder meer door een evaluatiemethodiek op systeemniveau te 
ontwikkelen en ook de inpassing van gedragsmatige inzichten in het beleid te versterken. 
Daarnaast versterkt deze onderzoekslijn de capaciteit van de overheid om aan goed 
transitiemanagement te doen door onder meer inzicht te scheppen over het management en 
opschaling van experimenten in dergelijke transitietrajecten. 

 

4.1.1 Thema 1: Transities en nudging voor een duurzaam Vlaams 
overheidsbeleid 

4.1.1.1 Project 1: Bevorderen van experimenten via regelluwe ruimtes 

Experimenten en niches worden in de literatuur als essentieel beschouwd om 
duurzaamheidstransities in gang te zetten. Ze zijn de ruimtes waarin vernieuwing ontstaat en kan 
groeien. De ervaring leert echter ook dat experimenten en niches het vaak moeilijk hebben om 
op te starten en zeker om verder op te schalen. Het internationale onderzoek hierrond heeft op 
diverse kansen en belemmerende factoren gewezen: regelgeving, financiering, legitimiteit, 
ondernemerschap, kennisopbouw en –verspreiding, etc. 

Regelluwe en procedureluwe ruimtes worden vaak naar voren geschoven als een methode om 
innovaties sneller te laten starten en uit te testen. Dit onderzoek, uitgevoerd door het Centrum 
voor Duurzame Ontwikkeling (UGent), ontwikkelt zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk 
van bestaande cases een beter zicht op de mogelijkheden en beperkingen van regelluwe zones.  

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent. 
- Onderzoekspromotoren: Prof. Dr. Erik Paredis (UGent) en Prof. Dr. Thomas Block (UGent) 
- Onderzoeker: Maxime Vandenberghe (UGent) 

 

Activiteiten 2019 

Erik Paredis werkte tot eind 2018 deeltijds op deze onderzoekslijn. Hij werd in februari 2019 
aangesteld als hoofddocent aan de UGent. Om het onderzoek af te ronden werd na aan 
overgangsperiode beroep gedaan op Maxime Vandenberghe, die van mei tot juli 60% op het 
project werkte (op eigen CDO-middelen). Hierbij werd het theoretische luik verder uitgewerkt, 
maar ging de meeste aandacht naar de verwerking en interpretatie van de data voor de tweede 
case, namelijk over experimentele woonvormen. De studie werd afgerond in september 2019, 
enkele keren teruggekoppeld naar de begeleidende werkgroep, en uiteindelijk ter goedkeuring 
voorgelegd aan de stuurgroep. 
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Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 24 juni 2019 
- Daarna verschillende telefonische overlegmomenten in de afronding. 

 

PUBLICATIES  

Voorgelegd aan de Stuurgroep ter goedkeuring: Paredis, E., Vandenberghe, M., & Block, T. Transities 
door regelluwte? Het bevorderen van experimenten via regelluwe zones. Steunpunt Bestuurlijke 
Vernieuwing. 

 

4.1.1.2 Project 2: Onderzoek naar het toepassen en verankeren van gedragsinzichten 
als hefboom voor effectiever beleid 

Gelijktijdig met het werk van het SBV-programma 2016-2017 werd het DKB ‘Team Gedragsinzichten’ 
opgestart om gedragskennis binnen de Vlaamse overheid op een duurzame wijze in de 
beleidsvorming te verankeren. Eén van de taken van het team is om de aanwezige interne kennis 
en ervaring binnen de Vlaamse administratie maximaal te bundelen, in samenwerking met 
gedragswetenschappers uit de academische wereld.  

Het SBV-deelproject ‘Matrix voor gedragsinzichten’ tijdens de periode 2016-2017 vormde hier al een 
eerste luik van. Het onderzoeksteam stelde een matrix op met gedragsinterventies in binnen- en 
buitenland. Daarnaast schetste de matrix een beeld van wetenschappelijke onderzoekers in België 
en Nederland die gedragsinzichten in hun werk integreren. In de periode 2017-2018 werd de focus 
verlegd naar experimentele en empirische componenten van gedragsinzichten. Binnen de 
evidence-based policy making agenda ontwikkelden we een methodologisch en ethisch kader voor 
het gebruik van Randomised Controlled Trials (RCT’s).  

In de periode 2018-2019 werd in samenwerking met het KU Leuven Instituut voor de Overheid een 
tweedaagse opleiding rond de toepassing van gedragsinzichten in beleid georganiseerd voor 
ambtenaren en beleidsmakers van alle overheidsniveaus. Deze opleiding bestond uit een algemeen 
theoretisch kader, gastlezingen en een praktijkgerichte sessie met de gedragsverkenner, de 
interactieve werkvorm die door het DKB ‘Team Gedragsinzichten’ werd ontwikkeld.  

De verschillende onderzoeksactiviteiten werden eind 2019 geïntegreerd in het syntheserapport 
“Nudging in perspectief. Een verkennend kader voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid”. 
Dit rapport bekijkt de opkomst van gedragsinzichten en nudging vanuit een narratief, 
bestuurskundig, kritisch en praktijkgericht perspectief. Verder biedt het rapport een stand van 
zaken van het Vlaamse landschap. Het is opgevat als een algemeen theoretisch kader ter 
ondersteuning van de gedragsverkenner. Niet alleen in naam, maar ook in methode en doel wil 
dit verkennend kader voor gedragsverandering complementair zijn aan de gedragsverkenner.  

In een volgende fase willen we de interactie tussen het theoretisch, verkennend kader en de 
praktijkgerichte hands-on gedragsverkenner verder uitwerken en toepassen op concrete 
uitdagingen binnen Vlaanderen. Bij ons onderzoek naar “Nudging in de praktijk” volgen we 
logischerwijs de drie ronden/fasen van de gedragsverkenner: de analysefase, de selectiefase en de 
testfase. Concrete projecten dienen zich aan op lokaal niveau rond GAS-boetes en overlast. Op 
Vlaams niveau zetten we in op een project rond rijsnelheid. 
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Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid. 

- Onderzoekspromotor: Prof. Dr. Marleen Brans (KU Leuven) 
- Onderzoekers: Dr. Pieter Raymaekers (KU Leuven) en Ellen Fobé (KU Leuven) 

 

Activiteiten 2019 

Rapport Beschrijving Voortgang 2019 
Nudging in 
perspectief  

Het rapport biedt een 
algemeen kader voor de 
toepassing van 
gedragsinzichten in beleid in 
Vlaanderen en daarbuiten 
 

- Gepubliceerd in november 2019 en 
voorgesteld op het netwerkevent 
gedragsinzichten van de Vlaamse 
overheid op 3 december 2019 

 

Beter be-sturen met 
gedragspedalen 
(rijsnelheid) 

Het rapport biedt een 
overzicht van internationale 
gedagsinterventies rond 
rijsnelheid en een basis om 
een praktijkexperiment op te 
zetten 

- Eerste feedback vanuit VSV en 
DMOW begin 2019 

- Wachten op een project of 
experiment in 2020 om op te 
volgen 

- Niet gepubliceerd 
Nudging in de 
praktijk 
 
 
 

Het rapport mikt op een 
aantal praktijkexperimenten 
rond GAS boetes, overlast, 
fietsparking en wisselwerking. 

- Projecten worden voorbereid met 
de Stad Mechelen en de Stad Leuven 

- Masterstudenten gingen aan de slag 
met nudges om meer te bewegen 
op het werk 

- Publicatie voorzien eind 2020 
 
Matrix gedragsinzichten – Eind november 2017 werd reeds een matrix met 100 voorbeelden van 
beleidsprikkels ingediend. De realisatie zou uiteindelijk moeten leiden tot een website waar 
ambtenaren makkelijk inspiratie kunnen opdoen over het gebruik van gedragsinzichten in beleid. 
De omvorming van document tot website ligt momenteel in handen van de Vlaamse overheid, al 
dienen er nog een aantal privacykwesties opgelost te worden en is er ondertussen ook nood om 
het uitdijende gedragslandschap in Vlaanderen via deze tool beter in kaart te brengen.  

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 6 mei 2019: met Peter De Smedt (DKB Team Gedragsinzichten) – voorbereiding opleiding 
- 17 september 2019: met Peter De Smedt (DKB Team Gedragsinzichten) – bespreking rapport 

“nudging in perspectief” 
- Veelvuldig telefonisch overleg met Peter De Smedt in het kader van het onderzoek en de 

opleiding 

 

PUBLICATIES  

- Nudging in perspectief. Een verkennend kader voor de toepassing van gedragsinzichten in 
beleid – november 2019, klik door 

- Overheden in Vlaanderen in Beeld (Flanders at a Glance), topic “Gedragsinzichten als 
beleidsinstrument” – mei 2019, klik door 

 

https://5d674347-9091-4aa6-9911-2b5c73cc9448.filesusr.com/ugd/b8884e_c81ef1921f574e0393af1805067ffea5.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/overheden-in-vlaanderen-in-beeld-2019
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VALORISATIE NATIONAAL 

- Opleiding 

Tweedaagse opleiding voor ambtenaren en beleidsmakers over de toepassing van 
gedragsinzichten en nudging in de overheid, i.s.m. het DKB Team Gedragsinzichten. De 
opleiding met 22 deelnemers ging door op 17/5 en 24/5/2019 

- Lezingen 

o Over de zin en onzin van nudging en gedragsinzichten als beleidsinstrument, 
Lunch seminar Provincie Oost-Vlaanderen Gent - 12 februari 2019 

o Gedragsinzichten en nudging als beleidsinstrument voor lokale besturen, lezing 
Inspiratieweek Stad Halle - 25 maart 2019  

o Nudging in perspective. Exploring Behavioural Insights and Public Policy. Stad 
Mechelen Pericles ISFP Project - 23 oktober 2019 

o Gastlezing in Master of European Politics and Policies. Course Comparative Public 
Administration in Europe. Behavioural Insights and Public Policy - 14 november 
2019 

o Nudging in perspectief. Een verkennend kader voor de toepassing van 
gedragsinzichten in beleid - Netwerkevent gedragsinzichten - 3 december 2019 

- Masterproeven als supervisor/assessor die succesvol werden afgerond 

o Een vergelijkende studie naar de toepassing van gedragsinzichten in beleid: België 
versus Nederland. Institutionalisering, gedragsexpertise en gedragsinterventies 
(Master in het overheidsmanagement- en beleid) 

o Nudging en gedragsinzichten als beleidsinstrument in de gezondheidszorg (Master 
in het overheidsmanagement- en beleid) 

o Nudging and behavioural insight in taxes. A comparative analysis of policy 
initiatives in Poland, Romania and Slovakia. Case of tax receipts lotteries as an 
example of zero cost policy against VAT and RST evasion (Master in European 
Politics and Policies) 

o Which Nudge is a “Good Nudge”? A classification of the Nudging techniques 
employed by the Behavioral Insight Team and their effects (Master in European 
Politics and Policies) 

- Exposure 

o Artikel Lokaal (Tijdschrift VVSG) september 2019, interview met Pieter Raymaekers 
o Artikel De Morgen 11/10/2019, interview met Pieter Raymaekers 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL  

- Old habits die hard. Evaluating the long-term effectiveness of nudging as a policy tool, 
Presentatie op WINK Nudging and beyond Conference Utrecht - 19 juni 2019 
 

4.1.1.3 Project 3: Onderzoek naar de rol van disruptieve veranderingen voor 
transities en hun aansturing 

Visie 2050 gaat ervan uit dat de realisatie van de vooropgestelde ambities voor Vlaanderen 
gepaard zal gaan met een reeks transities. Ten dele heeft Vlaanderen die zelf in de hand, maar 
voor een belangrijk deel zal het ook een kwestie zijn van slim inspelen op maatschappelijke trends, 
nieuwe technologieën en businessmodellen die op ons afkomen. Het is bon ton geworden om veel 
van de veranderingen die op ons afkomen te omschrijven als “disruptief”, of “doorbraken die de 
wetmatigheden van een economische of maatschappelijke sector op hun kop zetten”, zoals Visie 

https://soc.kuleuven.be/io/opleidingen/Gedragsinzichten-en-nudging
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/voorsmaakje-lokaal-juli-en-augustus-2019-1?query=lokaal%20september%202019
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/voorsmaakje-lokaal-juli-en-augustus-2019-1?query=lokaal%20september%202019
http://winknudgingandbeyond.com/
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2050 het omschrijft. Dit onderzoek wil analyseren in welke mate het kader van “disruptieve 
innovatie” zoals het door Christensen geformuleerd is (1997, 2015) bruikbaar is in 
transitieprocessen, hoe betrokken actoren denken dat het potentieel van disruptieve 
ontwikkelingen te benutten is, en welke rol daarin door het beleid gespeeld kan worden. Om dit 
voldoende concreet te maken, stellen we voor dit toe te spitsen op ontwikkelingen in het veld 
van circulaire economie, namelijk de ontwikkeling naar nieuwe businessmodellen in product-
dienstcombinaties. 

 
Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent. 

- Onderzoekspromotoren: Prof. Dr. Erik Paredis (UGent) en Prof. Dr. Thomas Block (UGent) 
- Onderzoeker: Jonas Van Gaubergen (UGent), 100% vanaf mei 2019  

 

Activiteiten 2019 

Erik Paredis, die in 2017 en tot november 2018 deeltijds op deze onderzoekslijn werkte voor CDO 
(UGent), werd in februari 2019 benoemd tot hoofddocent aan de UGent. Daarom werd, na een 
zoekperiode, vanaf mei 2019 een nieuwe onderzoeker aangeworven, namelijk Jonas Van 
Gaubergen. Hij maakte werk van de eerste twee luiken van het onderzoek. Het eerste luik bestaat 
uit een beknopte literatuurstudie over het concept disruptieve innovatie en de inzetbaarheid 
daarvan voor transitieprocessen. Deze werd grotendeels uitgewerkt tussen mei en oktober. 
Ondertussen werd, na overleg met de begeleidende werkgroep, het tweede luik aangevat, namelijk 
onderzoek naar hoe maatschappelijke actoren het potentieel van disruptieve ontwikkelingen 
proberen te benutten en op welke problemen ze daarbij stuiten. Om niet te algemeen te blijven, 
werd er gekeken naar product-dienstcombinaties vanuit een transitieperspectief. Concreet werd 
een verkennende kwalitatieve studie ondernomen waarbij 6 cases (3 uit de business-to-consumer-
context en 3 uit de business-to-business-context) belicht werden aan de hand van het TIS-kader 
(Technological Innovation Systems). Tegen eind december waren beide luiken grotendeels klaar 
voor bespreking in de begeleidende werkgroep (die gepland was voor 28.01.20). 

 

Valorisatie 2019 

Het project werd pas gestart in mei 2019, dus de valorisatie was in 2019 nog beperkt. 
 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 24 juni 2019 

 

VALORISATIE NATIONAAL 

- Presentatie van het project tijdens een ontmoeting van de CDO-onderzoekslijn rond CE 
met het team van Vlaanderen Circulair, 21 oktober 2019 

- Interview voor Netwerk Bewust Verbruiken, 20 december 2012 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL 

- Ingediend abstract voor de NEST 2020 conferentie (PhD onderzoek Sustainability 
Transitions Research Network): Van Gaubergen et al., “Coping with barriers for a circular 
economy: the case of product-service systems”. 

https://www.bewustverbruiken.be/artikel/van-repair-caf%C3%A9-naar-repaircultuur
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4.1.2 Thema 2: Ondersteuning van algemene omgevingsanalyse en 
agendabepaling voor nieuwe legislatuur 

4.1.2.1 Project: Overheden in Vlaanderen in beeld 

Vertrekkende vanuit de huidige beleidsmatige en bestuurlijke uitdagingen voor de Vlaamse 
overheid (cf. Visie 2050, andere omgevingsanalyses, …) zal dit project een analyse maken van de 
activiteiten en resultaten op het gebied van een reeks kernthema’s. Naar analogie met de OESO-
publicaties “Government at a Glance” resulteert deze analyse in een synthese van statistieken, 
tijdreeksen, benchmarks, casussen, enz. van besturen in Vlaanderen. Naast de Vlaamse overheid, 
zullen ook lokale besturen waar mogelijk geïntegreerd worden in het overzicht. Dit leidt 
vervolgens tot een inhoudelijk werkstuk met richtinggevende analyses, kritische reflecties en 
concrete voorstellen bij actuele beleids- en bestuursuitdagingen. Alles samengenomen heeft het 
eindrapport van dit project ook het doel om als verwijzingsbron gebruikt te kunnen worden ter 
onderbouwing van hervormingsstrategieën of nieuwe beleidsinitiatieven. Het beleid kan hiermee 
dan ook aan de slag gaan in het kader van beleidskeuzes, volgende regeerakkoorden, enz. 
Bovendien kan een dergelijk rapport de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid ten goede komen 
en de communicatie naar de buitenwereld stimuleren. Op die manier wil het SBV met dit project 
“Overheden in Vlaanderen in Beeld” dan ook een complementaire bijdrage leveren aan de 
initiatieven die momenteel al lopen (vb. groenboek bestuur). 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd met medewerking van alle partners in het SBV-consortium. 

- Algemene coördinatie: Prof. Dr. Geert Bouckaert (KU Leuven) 
- Samenwerking tussen onderzoeksinstellingen SBV-consortium: KU Leuven, UAntwerpen, 

UGent en UHasselt 
 
 
Activiteiten 2019 

De uitvoering van het horizontaal project “Overheden in Vlaanderen in beeld” kan opgedeeld 
worden in 4 fasen: 1) identificatie en afbakening van de thema’s, 2) desk research, 3) analyse van 
secundaire data en 4) rapportering en oplevering. In 2018 werden de eerste 3 fasen van het project 
afgewerkt dat eindigde in het verwerken van de inhoudelijke feedback op de fiches, gegeven door 
een technische werkgroep bestaande uit verschillende departementen binnen de Vlaamse 
overheid. In 2019 werd er gefocust op het finaliseren van de fiches en werden er conclusies en 
aanbevelingen geschreven. Deze conclusies en aanbevelingen werden verspreid onder de 
verschillende partners voor eventuele opmerkingen en conclusies. De laatste besprekingen i.v.m. 
het horizontaal project vonden plaatst tijdens de begeleidende werkgroep op 27 maart 2019. Hier 
werden nog enkele praktische aspecten besproken zoals de timing. Hier werd ook besloten dat de 
fiches en de conclusies van het horizontaal project een andere finaliteit hebben. De conclusies en 
aanbevelingen is een document waar de eindverantwoordelijkheid ligt bij het consortium zelf en 
heeft hierdoor dus ook een andere status. Dit document is de visie van het consortium en niet 
van het Steunpunt in zijn geheel, en kan aanzien worden als hun bijdrage aan de volgende 
regering. De rapporten van zowel de fiches als de conclusies en aanbevelingen werden ter 
beschikking gesteld op de website van het steunpunt. 
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Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 27/03/2019 

 

PUBLICATIES 

- Ackaert, J., Block, T., Bouckaert, G., Brans, M., Christiaens, J., Crompvoets, J., De Rynck, F., 
Hondeghem, A., Janvier, R., Paredis, E., Steen, T., Van de Walle, S., Van Dooren, W., Voets, J., 
De Peuter, B. (contr.), De Roover, J. (contr.), De Wilde, I. (contr.), Deprez, I. (contr.), Dockx, 
E. (contr.), Dorren, L. (contr.), Fobé, E. (contr.), Hennau, S. (contr.), Lerusse, A. (contr.), Lingier, 
P. (contr.), Migchelbrink, K. (contr.), Palinckx, S. (contr.), Raymaekers, P. (contr.), Stepman, 
M. (contr.), Van Haelter, B. (contr.), Vanhee, C. (contr.), Vanschoenwinkel, J. (contr.), van 
Wymeersch, J. (contr.), Vos, D. (contr.), Wouters, S. (contr.). (2019). Overheden in Vlaanderen 
in beeld 2019. Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

- Ackaert, J., Block, T., Bouckaert, G., Brans, M., Christiaens, J., Crompvoets, J., De Rynck, F., 
Hondeghem, A., Janvier, R., Paredis, E., Steen, T., Van de Walle, S., van Dooren, W., Voets, J., 
De Peuter, B. (contr.), De Roover, J. (contr.), De Wilde, I. (contr.), Deprez, I. (contr.), Dockx, 
E. (contr.), Dorren, L. (contr.), Fobé, E. (contr.), Hennau, S. (contr.), Lerusse, A. (contr.), Lingier, 
P. (contr.), Migchelbrink, K. (contr.), Palinckx, S. (contr.), Raymaekers, P. (contr.), Stepman, 
M. (contr.), Van Haelter, B. (contr.), Vanhee, C. (contr.), Vanschoenwinkel, J. (contr.), van 
Wymeersch, J. (contr.), Vos, D. (contr.), Wouters, S. (contr.). (2019). Overheden in Vlaanderen 
in beeld 2019: Aanbevelingen en conclusies. Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

 

VALORISATIE NATIONAAL 

- 23/01/2019: Brainstorm topics op het SBV-seminarie   
- 24/01/2019: Bespreking draft Flanders at a glance op het SBV-seminarie   
- 13/06/2019: Presentatie bij SERV 
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4.2 ONDERZOEKSLIJN 2: NAAR EEN RESULTAAT- EN KLANTGERICHTE 
VLAAMSE OVERHEID 

De onderzoekslijn rond een resultaatsgerichte en klantgerichte Vlaamse overheid bevat vier 
thema’s die samen mee trachten invulling te geven aan de verwezenlijking van een wendbare 
innovatieve organisatie. Het onderzoek rond ‘een wendbare organisatie’ biedt 
onderzoekscapaciteit rond structurele, procesmatige en culturele aspecten van het innovatieve 
vermogen in de overheid, de sturings- en samenwerkingscapaciteit van die overheid en de 
wendbare inzet van het overheidsapparaat en haar middelen. Het thema ’Een onderbouwd HR-
beleid’ onderzoekt onder meer de beschikbaarheid van personeel, alsook de innovatieve 
arbeidsorganisatie, alsook een aantal juridische aspecten die de flexibele inzet van personeel 
verhogen met aandacht voor personeelswelzijn. Het thema ‘Een Vlaams investeringsbeleid voor 
grote infrastructuurprojecten’ past één en ander toe op grote infrastructuurprojecten, de 
programmatorische planning en projectmanagement van deze projecten, met oog voor 
flexibiliteit en veranderlijkheid. Het thema ‘Een digitale Vlaamse overheid’ biedt ten slotte 
onderzoekscapaciteit om ICT, open en big data als instrumenten voor een wendbare en 
klantgerichte overheid te optimaliseren. 

 

4.2.1 Thema 1: Wendbare organisatie van de overheid 

4.2.1.1 Project: Wendbare organisatie van de overheid 

De Vlaamse overheid wil evolueren naar een meer wendbare en klantgerichte organisatie via het 
herbekijken en optimaliseren van structuren, cultuur en processen. Wendbaarheid impliceert dat 
de overheid in staat is om tegemoet te komen aan een turbulente, continu veranderende 
omgeving die gekenmerkt wordt door onzekerheid en volatiliteit (Ansell & Trondal, 2017). In dat 
opzicht vereist het een overheidsapparaat dat snel prikkels uit haar omgeving kan opvangen en 
verwerken, alsook durft te experimenteren (strategic sensitivity), interne en externe actoren 
efficiënt kan laten samenwerken (collective commitment) en haar personeelsbestand en financiële 
middelen flexibel kan inzetten (resource flexibility) (Vandergraesen, Molenveld, & Verhoest, 2017). 
Het streven naar wendbaarheid werd sterk benadrukt in het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019, 
Beleidsnota Bestuurszaken 2014-2019, Visie 2050 en het Witboek Open en Wendbare Overheid 
(Bourgeois, 2016; Homans, 2016; Vlaamse overheid, 2017). Om tegemoet te komen aan de interesse 
van de Vlaamse overheid vroeg de oproep voor het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing de 
uitwerking van een nieuw werkingsmodel voor de Vlaamse overheid, met zowel aandacht voor 
structuren, processen, maar ook voor cultuur. Hierbij diende een evaluatie van deze drie pijlers te 
gebeuren alsook het in kaart brengen wat de bestuurlijke evoluties op deze drie aspecten in 
Vlaanderen en daarbuiten zijn. Hiertoe werden enkele onderzoeksdoelstellingen geformuleerd en 
gekoppeld aan concrete werkpakketten. 

Een eerste doelstelling (DS1) was het omzetten van het concept ‘wendbare organisatie’ naar een 
uitgewerkt kader met evaluatiecriteria en -indicatoren op vlak van structuren, processen en 
cultuur, en het wetenschappelijk onderbouwen van de Vlaamse hervormingsvisie. Het bijhorende 
werkpakket (WP1) werd afgerond in 2017. 

Een tweede doelstelling (DS2) was het vergelijken van de globale samenhang van 
hervormingsinitiatieven en -plannen inzake wendbare overheid in Vlaanderen tegenover een 
aantal geselecteerd landen of regio’s (Estland, Zweden en Nederland) aan de hand van het 
opgestelde evaluatiekader. De bevindingen van dit werkpakket (WP2) werden gerapporteerd in 
een SBV-rapport met meer dan 50 concrete aanbevelingen inzake welke aspecten van wendbare 
overheidsorganisaties in het buitenland naar Vlaanderen kunnen worden overgezet. Dit rapport 
werd in mei 2018 finaal opgeleverd en in de zomer 2018 door de SBV-stuurgroep goedgekeurd. 
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De derde doelstelling (DS3), het gericht evalueren en vergelijken van specifieke 
hervormingsaspecten in Vlaanderen, werd gekoppeld aan drie specifieke werkpakketten (rond 
respectievelijk structuur, cultuur en processen voor wendbaarheid – WP3, 4 en 5) tijdens de 
periode 2018-2020. Uit de vergelijkende landenstudie (zie WP2) is gebleken dat het belangrijk is 
om bij het uitwerken van hervormingen in het kader van wendbare en innovatieve overheid 
aandacht te besteden aan zowel structurele, culturele als procesmatige elementen 
(Vandergraesen, Molenveld, Verhoest, & Boon, 2018). Bijgevolg wordt sinds 2018 jaarlijks een 
belangrijk hervormingsaspect voor een wendbare overheid nader bestudeerd op basis van 
Vlaamse (en buitenlandse) ervaringen. Dit heeft als doel om uitgebreide aanbevelingen te kunnen 
maken over hoe de Vlaamse overheid een dergelijke hervorming optimaal kan aanpakken. 

In de studie rond het structurele hervormingsaspect (WP3) werd voornamelijk aandacht besteed 
aan de taakstelling, organisatiekenmerken, governance, interne management en verantwoordings-
praktijken van horizontale tijdelijke projectstructuren of netwerken, alsook hun inbedding in de 
overheidswerking en hun interactie met andere coördinatiecentra. Het doel van deze studie is de 
uitwerkingen van een nieuw governancemodel voor projectstructuren voor horizontale en 
transversale beleidsthema’s met succes- en faalfactoren en beleidsgerichte aanbevelingen. 
Omwille van de complexiteit en omvang van werkpakket 2 (met name de landenvergelijking, zie 
eerder), heeft de afwerking van het betrokken onderzoeksrapport voor WP2 langer geduurd dan 
gepland (tot mei 2018). Aangezien de studie rond het structurele hervormingsaspect daardoor en 
door een personeelsverschuiving vertraging opliep, zal dit werkpakket (WP3) doorlopen tot in 
2019. 

De klemtoon van 2019 lag echter op het bestuderen van de culturele hervormingsaspecten die een 
overheid wendbaar maken (WP4). Uit de vergelijkende landenstudie blijkt namelijk dat de 
wendbaarheid van een overheid sterk afhangt van de mate waarin de cultuur in de 
overheidsorganisatie gericht is op (1) innovatie, leren en experimenteren, (2) het groepsbelang, (3) 
het samenwerkingsgericht zijn, zowel naar andere organisaties binnen de Vlaamse overheid, als 
andere overheden en burgers en private organisaties, en (4) flexibiliteit en het snel kunnen 
schakelen tussen verschillende wijzen van omgaan met andere actoren. Voor dit werkpakket 
(WP3.2) wordt bestudeerd in welke mate de cruciale attitudes, vaardigheden, prikkels en 
instrumenten binnen de organisaties van de Vlaamse overheid aanwezig zijn en nodig zijn om 
een dergelijke cultuur van wendbaarheid te realiseren. Dit werkpakket levert concrete 
aanbevelingen op, gericht op hoe de Vlaamse overheidsorganisaties een cultuur kunnen 
stimuleren die toelaat dat de Vlaamse overheid functioneert als een wendbare 
netwerkorganisatie, en dit zowel op het vlak van attitudes, vaardigheden, prikkels en 
instrumenten. 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan de Onderzoeksgroep Politics & Public Governance, Universiteit 
Antwerpen. 

- Onderzoekspromotor: Prof. Dr. Koen Verhoest (UAntwerpen) 
- Onderzoekers: Emmanuel Dockx (UAntwerpen) (m.m.v. dhr. Bjorn Kleizen en mevr. 

Stephanie Verlinden voor survey administratie en verwerking en voorbereiding 
jaarprogramma 2020, UAntwerpen in najaar 2019) 

 

Activiteiten 2019 

In 2019 werd het onderzoek rond tijdelijke project- en programmastructuren voor horizontale en 
transversale problematieken afgewerkt met een omvangrijk rapport met analyses van relevante 
voorwaarden en aanbevelingen. Dit rapport is besproken op de bijeenkomst van de begeleidende 
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werkgroep in november 2019, waarna op basis van de commentaar het rapport werd afgewerkt 
en wordt voorgelegd aan de stuurgroep in maart 2020.  

Daarnaast werd het onderzoek rond overheidscultuur gericht op innovatie, samenwerking en 
cocreatie uitgewerkt. Deze survey laat toe te zien in hoeverre de Vlaamse overheid en haar 
organisaties de capaciteiten hebben om te functioneren als innovatieve netwerkorganisatie 
(cultuur, flexibiliteit/red tape, connectieve, lerende en ambidextruous capaciteiten, teamwerk, 
samenwerkingen met overheid, privaat en burgers, alsook gerealiseerde innovaties, intern en via 
samenwerking). In de eerste plaats werd een omvangrijke vragenlijst opgesteld aan de hand van 
voorgaande gevalideerde wetenschappelijke studies. Deze vragenlijst werd vervolgens verfijnd en 
verbeterd na overleg en testing met diverse stakeholders en experten (zowel binnen als buiten de 
Vlaamse overheid). In de tweede plaats werden de nodige contactgegevens verzameld en 
geverifieerd om de bevraging af te kunnen nemen. Gelijktijdig met de verzameling van 
contactgegevens werd de vragenlijst geoperationaliseerd via het surveyplatform Qualtrics. De 
bevraging is gericht naar de leidende ambtenaren op N niveau (topambtenaren) en N-1 niveau 
(afdelingshoofden). In de derde plaats werd de vragenlijst uitgestuurd naar alle Vlaamse 
departementen en agentschappen, werd de responsgraad zorgvuldig gemonitord en werd 
geregeld een reminder uitgestuurd. In deze fase van dataverzameling werd ook een intensieve 
belronde gehouden om de responsgraad nog verder te verhogen. De dataverzameling werd 
afgesloten op 15 december. In totaal namen 66 organisaties deel aan de bevraging met een totale 
responsgraad van 303 respondenten. Op niveau N namen 53 leidinggevenden deel (bijna 80% van 
de aangeschreven topambtenaren) en op niveau N-1 namen 250 leidinggevenden (rond de 63% 
van de aangeschreven N-1 leidinggevenden) deel aan de bevraging. De totale responsegraad is 
66%. 

De data werd nadien nagekeken voor kwaliteit en analyses werden aangevat. De beschrijvende 
en verklarende resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de eerste helft van 2020, met 
een ontwerprapport in april waarbij in samenspraak met de administratie beleidsaanbevelingen 
worden geformuleerd.  

Bovendien krijgt ook iedere deelnemende Vlaamse organisatie een vertrouwelijk feedbackrapport 
waarbij de eigen resultaten kunnen worden vergeleken met de gemiddelden van de Vlaamse 
overheid en de groep van organisaties waartoe ze behoren. De vijf organisaties met de relatief 
hoogste responsegraad krijgen ook het aanbod voor een toelichting en bespreking met de 
onderzoekers. 

Eind 2019 werd ook een begin gemaakt met het jaarprogramma voor 2020 dat gaat over processen 
van co-design van nieuwe dienstverlening met burgers en maatschappelijke actoren, en de 
ondersteunende structuren en instrumenten hierbij. Hiertoe zullen interviews op Vlaams en 
federaal niveau plaatsvinden, alsook interviews in het buitenland (met name in Finland, Estland 
en Nederland). 

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 
- 30 april 2019 
- 25 november 2019 

 

PUBLICATIES 
- Dockx, E., Vandergraesen, J., & Verhoest, K. (2019). Wendbare overheid. Een evaluatie van 

de Vlaamse hervormingsagenda. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM), 
2019(1), 57-79. 
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- Molenveld, A., Verhoest, K., Wynen J. (Forthcoming). Why Public Organizations Contribute 
to Cross-Cutting Policy Programs The Role of Structure, Culture, and Ministerial Control. 
Policy Sciences. (Gebaseerd op gerelateerd voorgaand SBOVIII onderzoek en geïnformeerd 
door het onderzoek over wendbare overheid). 

- Molenveld, A., Verhoest, K., Voets, J. and Steen, T. (2020), Images of Coordination: How 
Implementing Organizations Perceive Coordination Arrangements. Public Administration 
Review, 80: 9-22. doi:10.1111/puar.13136. IF (2018): 4,659. Ranking 2/47 (Public Administration 
2018) (Gebaseerd op gerelateerd voorgaand SBOVIII onderzoek en geïnformeerd door het 
onderzoek over wendbare overheid). 

- Boon J., Verhoest K. and Wynen J. (Forthcoming). What Determines The Audiences That 
Public Service Organisations Target For Reputation Management? Policy & Politics. IF 
(2018): 2,028. Ranking 19/47 (Public Administration 2018) (Gebaseerd op gerelateerd 
voorgaand SBOVIII onderzoek en geïnformeerd door het onderzoek over wendbare 
overheid). 

 

VALORISATIE NATIONAAL 

- 30/04/2019: Presentatie met belangrijkste aandachtspunten rond wendbare overheid voor 
de nieuwe Vlaamse regering aan de leden van de begeleidende werkgroep. 

- Prof. Koen Verhoest organiseerde samen met Prof. Joris Voets i.s.m. het Departement 
Kanselarij en Bestuur de tweede jaargang van de Masterclass Netwerkleiderschap voor 
Vlaamse ambtenaren in 2019, waarbij inzichten vanuit het project wendbare overheid 
alsook tijdelijke project- en programmastructuren worden verwerkt. Aan die 10-daagse 
Masterclass nemen top- en middenkader deel alsook experten, naast enkele lokale en 
Vlaamse ambtenaren. 

- Prof. Koen Verhoest was betrokken bij het herdenken van de missie van Zorginspectie 
vanuit de verschillende rollen van de overheid (controlerende, presterende, netwerkende 
en responsieve overheid). De inzichten vanuit het project wendbare overheid spelen 
hierbij een belangrijke rol. 

- Op 13 juni gaf Prof. Koen Verhoest samen met Prof. Geert Bouckaert een presentatie op 
de SERV. 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL 

- Op uitnodiging van de Copenhagen Business School in samenwerking met King’s College 
London nam prof. Koen Verhoest deel aan een ‘workshop on the coordination between 
political and administrative institutions in the Nordic and another OECD countries’ 
georganiseerd door Flemming Juul Christiansen (Roskilde University), Christel Koop (King’s 
College London), Guy Peters (University of Pittsburgh) en Mads Dagnis Jensen 
(Copenhagen Business School) in Copenhagen op 10-11 december 2019. Hij sprak er over 
politiek-administratieve coördinatie in de context van complexe transversale 
beleidsproblematieken. 

- Via skype sprak prof. Koen Verhoest op een seminarie in Montevideo (Uruguay) op 18 en 
19 november 2019 over de lessen en uitdagingen voor onderzoek naar verzelfstandiging 
(vanuit de COBRA survey ervaring op basis van SBOVI en SBOVIII onderzoek) voor 
onderzoekers uit 5 landen van Latijns-Amerika. 

- 26/09/2019: Presentatie door Koen Verhoest als panellid, ACCA - conferentie ‘Creating 
value and driving sustainability, accountability and the digital agenda through Public 
Sector Innovation’ (European Court of auditors, Luxembourg)  

- Op de EGPA-conferentie in Belfast presenteerde prof. Verhoest een paper over hoe sturing 
en autonomie in samenwerkingsverbanden leidt tot interactie tussen partners met het 
oog op innovatie. 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
SBV jaarverslag 2019  pagina 20 van 41 

4.2.2 Thema 2: Onderbouwd HR-beleid 

4.2.2.1 Project 1: Ambtenaren en overheidscontractanten: samen één ten dienste van 
de overheid 

Op de diverse bestuursniveaus is er een trend om niet langer ambtenaren aan te werven, maar 
voortaan enkel nog een beroep te doen op het contractuele wervingsprocédé. Dit neemt uiteraard 
niet weg dat voorafgaand hieraan, de juridische vraag dient te worden beantwoord in hoeverre 
het actuele wetgevend kader een dergelijke beleidsoptie toelaat. 

In de eerste plaats gaat dit onderzoek in op de vraag naar de juridische basis voor een verdere 
uitbreiding van de contractuele tewerkstelling binnen de Vlaamse overheid, en dit vanuit de idee 
van de introductie van een (1) keuzevrijheid tussen het statutaire en het contractuele 
dienstverband tot zelfs een (2) veralgemeende en principiële contractuele tewerkstelling. 

Een tweede onderzoekslijn staat stil bij een van de facetten van de eenvormige rechtspositie voor 
contactueel en statutair overheidspersoneel. Meer in het bijzonder hebben de onderzoekers 
aandacht voor de implicaties van een mogelijke hervorming van de ziekte(pensioen)regeling voor 
de ambtenaren in dienst van de Vlaamse overheid en de doorwerking/vertaling van die 
hervorming in Vlaamse regelgeving, in het bijzonder het Vlaams Personeelsstatuut. 

Uit eerder steunpuntonderzoek is gebleken dat de rechtspositie van de contractant in 
overheidsdienst – althans theoretisch-juridisch – rigider is dan die van zijn statutaire collega als 
het gaat om de (eenzijdige) wijzigbaarheid van hun arbeidsvoorwaarden. Uit dat onderzoek blijkt 
bovendien dat een publiekrechtelijke werkgever een belangrijk instrument ontbeert waarover een 
werkgever met toepassing van de Cao-Wet wel beschikt: het gaat om de mogelijkheid om op 
grond van een cao rechtstreeks wijzigingen door te voeren aan de (overeengekomen) 
arbeidsvoorwaarden zoals die bestaan in de individuele arbeidsrelatie tussen een werkgever en 
zijn werknemer. De onderzoekers betrekken de dimensie van de collectieve arbeidsverhoudingen 
(Wet Vakbondsstatuut) uitdrukkelijk in hun studie, en gaan na in welke mate zich een 
modernisering van de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector 
aandient, onder meer in het licht van de verdergaande contractualisering van de individuele 
arbeidsverhoudingen. De onderzoekers staan hierbij ook stil bij de ontwikkelingen in het 
Nederlandse systeem van collectieve arbeidsverhoudingen na de normalisering en bestuderen 
welke aanknopingspunten de nieuwe Nederlandse regeling kan bieden. 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan de Onderzoeksgroep Politics & Public Governance, Universiteit 
Antwerpen (halftijdse aanstelling). 

- Onderzoekspromotor: Prof. Dr. Ria Janvier (UAntwerpen) 
- Onderzoekers: Dra. Sarah Palinckx (UAntwerpen) (m.m.v. Dr. Inger De Wilde (UAntwerpen)) 

 

Activiteiten 2019 

In 2019 werd het onderzoek rond de collectieve arbeidsverhoudingen (Wet Vakbondsstatuut) in 
het raam van de halftijdse aanstelling binnen dit project voortgezet.  

In de eerste plaats werd de aanvankelijk hoofdzakelijk beschrijvende studie van de collectieve 
arbeidsverhoudingen in de Belgische publieke sector verder verfijnd en grondig uitgediept. Een 
doorgedreven en diepgravende analyse van het vakbondsstatuut was namelijk onontbeerlijk om 
de centrale onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, meer bepaald om een zo volledig 
mogelijk overzicht te kunnen bieden van alle knelpunten van de huidige regeling. Er werd veel 
geïnvesteerd in het achterhalen van de ratio van een reeks bepalingen en in de toepassing van 
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het vakbondsstatuut in de praktijk. Diverse experten werden als klankbord gebruikt om tot een 
volledig, helder en genuanceerd beeld te komen van de voor- en nadelen van het huidige systeem 
van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector.  

In de tweede plaats werd een verdere aanzet gegeven voor de studie betreffende het systeem van 
de collectieve arbeidsverhoudingen in de Nederlandse publieke sector, met bijzondere aandacht 
voor de introductie van rechtstreeks bindende collectieve arbeidsovereenkomsten. “De WNRA 
komt eraan: op weg naar de arbeidsovereenkomst in 2020” was de ideale gelegenheid om te 
ontdekken hoe in Nederland op lokaal niveau wordt omgegaan met de veranderingen die de 
WNRA tot gevolg zal hebben en wat daarbij de aandachtspunten zijn voor de ondernemingsraden.  

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 8 januari 2019  
- 21 augustus 2019 

 

PUBLICATIES  

- Ackaert, J., Block, T., Bouckaert, G., Janvier, R., Van Dooren, W., Verhoest, K. et al., Overheden 
in Vlaanderen in beeld 2019, Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, 2019, 188 p. 

- Ackaert, J., Block, T., Bouckaert, G., Janvier, R., Van Dooren, W., Verhoest, K. et al., Overheden 
in Vlaanderen in beeld 2019: conclusies en aanbevelingen, Leuven, Steunpunt Bestuurlijke 
Vernieuwing, 2019, 10 p. 

- De Wilde, I. en Janvier, R., “Re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden volgens 
de Codex over het Welzijn op het werk” in Handboek welzijn op het werk, Claes, L. et al. 
(ed.), Brussel, Politeia, 2019, 1-23. 

- Janvier, R., “Les pensions dans le secteur public : des enjeux particuliers”, La réforme des 
pensions: pour quels enjeux sociétaux ?, Bayenet, B., Fontaine, M., Léonard, D. et Piraux, A. 
(eds.), Brussel, Larcier, 2019, 287-326. 

- Palinckx, S., “Collective bargaining in the public sector: challenges and opportunities”, 
paper gepresenteerd in het raam van de Early Career Scholars in Labour and Social Law 
Conference, georganiseerd door UAntwerpen, KULeuven, Universiteit Hasselt, Universiteit 
van Luik en Begasoz/Abetrass, 10 mei 2019, Antwerpen. 

- Palinckx, S., “Collective bargaining in the Belgian public sector. Stuck on the road between 
tradition and innovation”, paper gepresenteerd in het raam van de conferentie ‘Labour is 
not a commodity today. The value of work and its rules between innovation and tradition’, 
georganiseerd door ADAPT International, in samenwerking met de Internationale 
Arbeidsorganisatie, 28-30 november 2019, Bergamo.  

- Hierbij dient opgemerkt dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan het volgende 
boek: Janvier, R., Palinckx, S., Humblet, P. en De Wilde, I., Collectieve arbeidsverhoudingen 
in de publieke sector, Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2020 (geschat 
aantal bladzijden: 900 p.). 

 

VALORISATIE NATIONAAL  

- Inspiratietweedaagse van de sociale partners binnen de Vlaamse lokale overheidssector, 
Enkele ideeën vanuit ons onderzoek, 7 februari 2019, Brussel (Ria Janvier & Inger De Wilde) 

- Congres “Actualiteiten overheidspersoneel”, 27 maart 2019, IFE, Brussel, 
Arbeidsongeschiktheid in de publieke sector: gevolgen voor statutair en contractueel 
overheidspersoneel (Inger De Wilde) 
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- Gelegenheidstoespraak tijdens de pensioenviering van Martine Van Sande, 30 september 
2019, Vlaamse overheid, Brussel (Ria Janvier) 

- Gastcollege over de verschillende arbeidsongeschiktheidscircuits (Ria Janvier), 29 oktober 
2019, UGent, Gent 

- Studiedag “Re-integratie na langdurige afwezigheid”, 27 november 2019, Politeia, Brussel 
Re-integratie volgens de welzijnswetgeving (Inger De Wilde) 

- Gastcollege betreffende het sociaal overleg in de publieke sector (Inger De Wilde), 4 
december 2019, UGent, Gent 

- Congres “Arbeid en democratie”, georganiseerd door Crescendo-S in samenwerking met ‘t 
Zal Wel Gaan, UGent, de stad Gent en DIEM25, 14 december 2019, Gent, workshop, Toekomst 
sociaal overleg (Inger De Wilde) 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL 

- Actieve deelname aan de inhouse scholing “De WNRA komt eraan: op weg naar de 
arbeidsovereenkomst in 2020” (Sarah Palinckx), georganiseerd door Sprengers Advocaten, 
15 maart 2019, Utrecht. 

 

4.2.2.2 Project 2: Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid 

Het deelproject ‘Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid’ wil bijdragen aan de 
onderzoeksuitdaging zoals geformuleerd in het meerjarenplan van het Steunpunt Bestuurlijke 
Vernieuwing: Hoe kan een onderbouwd HR-beleid bijdragen tot een optimale inzet van het VO-
personeel? 

Onder deze brede vraag, kunnen verschillende meer specifieke onderzoeksdoelstellingen 
geformuleerd worden. In een eerste fase (2016-2018) werd gefocust op het in kaart brengen van 
de personeelsbeschikbaarheid in de Vlaamse overheid en de antecedenten die hierop een invloed 
uitoefenen. Hiervoor werd een theoretisch model ontwikkeld bestaande uit vier sets van factoren 
die geassocieerd zijn met de aan- of afwezigheid van personeel: individuele factoren 
(demografische aspecten, persoonlijkheid, psychologisch kapitaal en familiale 
verantwoordelijkheden), jobgerelateerde factoren (jobontwerp, rolduidelijkheid en flexibele 
werkarrangementen), factoren in de directe werkomgeving (leiderschap en relatie met collega’s) 
en organisatiebrede factoren (afwezigheidscultuur, organisatiepolitiek, erkenning vanuit de 
organisatie, arbeidsvoorwaarden). Door het creëren van jobtevredenheid, betrokkenheid en 
motivatie en het tegengaan van werkstress zouden deze factoren de personeelsbeschikbaarheid 
ten goede kunnen komen. Dit model werd nadien afgetoetst op basis van data uit de 
personeelspeilingen. Aanvullend werd kwalitatief case-onderzoek verricht waarbij werd nagegaan 
of het beoogde beleid op het vlak van personeelsbeschikbaarheid ook effectief geïmplementeerd 
werd door de leidinggevenden en alsdusdanig gepercipieerd werd door de medewerkers. 

In een tweede fase van het onderzoek (2019-2020) zal ingezoomd worden op één determinant van 
personeelsbeschikbaarheid, namelijk (innovatieve) arbeidsorganisatie. Hierbij zal in het bijzonder 
gekeken worden naar de randvoorwaarden die maken dat (innovatieve) arbeidsorganisatie leidt 
tot een verhoging van de personeelsbeschikbaarheid. 

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werd in 2002 de visienota omtrent het ‘Anders Werken’ 
goedgekeurd. Hoewel er met deze nota al voorzichtige eerste stappen werden gezet naar een 
meer innovatieve arbeidsorganisatie door middel van telewerken en kantoorinnovatie, komt dit 
pas echt in een stroomversnelling met het ‘Vlaanderen in Actie’-plan in 2009. In de nota ‘Een 
modern HR-beleid’, die hieruit voortkwam, had dan ook één van de strategische doelstellingen 
betrekking op de arbeidsorganisatie: “We zetten maximaal in op een innovatieve en flexibele 
arbeidsorganisatie door gepaste initiatieven te nemen om de beschikbaarheid en creativiteit van 
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de medewerkers voortdurend te verbeteren”. De Vlaamse overheid beoogt dus de 
personeelsbeschikbaarheid te verbeteren door onder andere in te zetten op innovatieve en 
flexibele werkpraktijken. Het is echter niet duidelijk of en op welke manier deze nieuwe 
werkvormen de personeelsbeschikbaarheid kunnen beïnvloeden.  

In het onderzoeksjaar 2019 werd reeds begonnen aan de literatuurstudie en documentenanalyse. 
Daarnaast werd ook een beschrijvend kwantitatief onderzoek opgestart naar de relatie tussen 
plaatsonafhankelijk werken enerzijds en personeelsbeschikbaarheid, personeelstevredenheid en 
ziekte anderzijds. In 2020 zullen we hierop voortbouwen door middel van kwalitatieve casestudies 
en een stakeholdersanalyse om zo tot een antwoord op de onderzoeksvragen te komen. 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid. 

- Onderzoekspromotor: Prof. Dr. Annie Hondeghem (KU Leuven) 
- Onderzoekers: Paulien Lingier (KU Leuven), Dr. Jolien Vanschoenwinkel (KU Leuven) en 

Tom Cottem (KU Leuven) 

 

Activiteiten 2019 

In 2019 bestond het onderzoek voor het project ‘Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid’ 
uit twee delen: 

- Deel 1: Casestudies naar antecedenten van personeelsbeschikbaarheid 
- Deel 2: Literatuurstudie, documentanalyse en beschrijvend kwantitatief onderzoek over 

innovatieve arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid 
Het eerste deel was gericht op het afronden van het jaarplan van 2018 bestaande uit het 
analyseren van de twee overblijvende cases. Er werden voor beide cases twee focusgroepen 
georganiseerd: één met medewerkers en één met leidinggevenden. De focus lag bij de 
leidinggevenden op de implementatie van het beleid en bij de medewerkers op de perceptie van 
het beleid. In beide focusgroepen werd er gepeild naar factoren die een invloed hebben op de 
aan- of afwezigheid van personeel. Ook werd er bij één case specifiek aandacht gegeven aan een 
re-integratiebeleid. De conclusies van deze twee cases werden in één rapport samengevoegd met 
die van de eerste case. 

De belangrijkste conclusies hieruit zijn dat we inderdaad enkele antecedenten kunnen 
identificeren die mogelijks van belang zijn voor de personeelsbeschikbaarheid. Daarnaast kunnen 
we concluderen dat er verschillende beleidsinitiatieven met betrekking tot welzijn zijn, er een 
toenemende focus op het psychosociale welzijn is en er aandacht gaat naar de rol van de 
leidinggevende. Desalniettemin kwam uit de focusgroepen naar voren dat het beleid soms 
onvoldoende doorsijpelt tot bij de leidinggevenden en de medewerkers. Zo gaven ze aan een 
eerder fragmentarisch beeld te hebben van het beleid, wat te wijten kan zijn aan de effectiviteit 
van de verschillende communicatiekanalen die gebruikt worden.   

Voor het tweede deel werd allereerst een literatuurstudie uitgevoerd dewelke conceptuele 
duidelijkheid moest brengen over concepten zoals Het Nieuwe Werken en innovatieve 
arbeidsorganisatie. Hierbij viel op dat de definities die gebruikt worden door de Vlaamse overheid 
niet helemaal overeenkomen met die dat gebruikt worden in de wetenschappelijke literatuur. Ten 
tweede werd er een documentanalyse uitgevoerd waarbij we een schets hebben gemaakt van de 
beleidsinitiatieven omtrent innovatieve arbeidsorganisatie die reeds genomen werden door de 
Vlaamse overheid. De belangrijkste conclusie hierbij is dat de Vlaamse overheid al een redelijk 
lange traditie kent wat betreft het innoveren van de werkplek en de manier van werken, maar 
dat dit pas echt in een stroomversnelling is gekomen na de Omzendbrief plaats- en 
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tijdsonafhankelijk werken van 2014. Ten slotte zijn we aan de slag gegaan met uitgebreide 
databestanden omtrent telewerken, de personeelspeiling, ziektecijfers en personeelseffectieven. 
De eerste beschrijvende kwantitatieve analyses toonden echter geen longitudinaal bewijs voor de 
opgestelde hypotheses omtrent de link tussen plaatsonafhankelijk werken enerzijds en 
personeelsbeschikbaarheid, personeelstevredenheid en ziekte anderzijds. 

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 13/03/2019: Begeleidende werkgroep – Voorstelling resultaten en draft eindrapport 
Personeelsbeschikbaarheid binnen de Vlaamse overheid + voorstelling plan van aanpak 
nieuwe onderzoeksfase  

- 5/09/2019: Begeleidende werkgroep – Voorstelling deel 1 voorlopig rapport + bespreking 
verdere plan van aanpak 

- 19/12/2019: Begeleidende werkgroep via Skype – Voorstelling deel 2 voorlopig rapport + 
voorstelling verkennend vooronderzoek + caseselectie  

 

PUBLICATIES  

- Lingier, P., Cottem, T., & Hondeghem, A. (2019). Tussentijdse rapportering. Het Nieuwe 
Werken binnen de Vlaamse overheid. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

- Op de Beeck, S., & Hondeghem, A. (2019). Antecedenten van personeelsbeschikbaarheid: een 
analysekader toegepast binnen de Vlaamse overheid. Vlaams Tijdschrift voor 
Overheidsmanagement.  

- Knies, E., Op de Beeck, S., & Hondeghem, A. (2019, in publicatie). Antecedents of Managers’ 
People Management: Using the AMO Model to Explain Differences in HRM Implementation 
and Leadership. In: Leisink, P. et al. Managing for public service performance: How HRM 
and leadership can make a difference. 

- Vanschoenwinkel, J., Hondeghem, A. & Blindeman, B. (2019). Personeelsbeschikbaarheid 
binnen de Vlaamse overheid: Een onderzoek naar het beoogde, geïmplementeerde en 
gepercipieerde (welzijns)beleid binnen drie entiteiten van de Vlaamse overheid. Leuven: 
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 
 

VALORISATIE NATIONAAL 

- 11/05/2019: Les in het kader van het vak ‘Personeelsmanagement in de overheid’ van de 
Master in het overheidsmanagement en –beleid – Voorstelling van de resultaten van het 
rapport Antecedenten van personeelsbeschikbaarheid en deel 1 voorlopig rapport 

 

4.2.3 Thema 3: Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten 

4.2.3.1 Project: Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten 

Een goed infrastructuurinvesteringsbeleid is een wissel op de toekomst. Investeringen in grote 
infrastructuurprojecten vandaag moeten immers bijdragen aan het economische en 
maatschappelijk welzijn in de volgende decennia. Grote infrastructuurprojecten stellen echter ook 
specifieke uitdagingen die de governance bemoeilijken. De cycli van planning, bouw en exploitatie 
overspannen ten eerste verschillende jaren en legislaturen. De financiële kosten en 
maatschappelijke baten van grote infrastructuurprojecten zijn ongelijk verdeeld in de tijd. Ten 
tweede zijn investeringsprojecten doorgaans sector- en bestuurslaagoverschrijdend, waardoor 
ook verantwoordelijkheden versnipperd dreigen te geraken en er nood aan coördinatie ontstaat. 

https://5d674347-9091-4aa6-9911-2b5c73cc9448.filesusr.com/ugd/b8884e_aef164181fe74d809080b3921f497f40.pdf
https://5d674347-9091-4aa6-9911-2b5c73cc9448.filesusr.com/ugd/b8884e_d7508555919b47c39bfd6aa0ba1053a7.pdf
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Infrastructuur voorziet dikwijls onvoldoende in de behoefte, kwaliteit en betrouwbaarheid en dit 
vooral door beperkt budget, slechte planning en selectie/prioritering, inefficiënt en ineffectief 
management en ontoereikend beheer (OECD, 2015a). 

Om deze ongewenste uitkomsten te voorkomen, schrijven veel internationale organisaties een 
programmatische manier van het benaderen van infrastructuurinvesteringen voor (OECD, 2015a; 
Triple Bridge, 2015; World Bank, 2014; World Economic Forum, 2012a). Deze manier van werken 
behelst dat een breed scala aan mogelijke infrastructuurprojecten tegen elkaar worden 
afgewogen om zo tot een samenhangend investeringsprogramma te komen. In 2016-2017 is een 
internationaal vergelijkend onderzoek gebeurd naar hoe investeringsprogramma’s voor grote 
infrastructuurwerken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt aangepakt en wat 
Vlaanderen daarvan kan leren.  

Na deze manier van werken in de brede zin te hebben bestudeerd in 2016-2017, worden in 2018, 
2019 en 2020 steeds een specifiek onderdeel van deze werkwijze nader worden bestudeerd. Dit 
gebeurt door middel van een combinatie van documentanalyse, observaties en interviews bij 
Vlaamse en Nederlandse casussen. Op deze manier zullen een drietal managementinstrumenten 
worden gevolgd in het beleidsproces: een kennisinstrument, een hard instrument en een zacht 
instrument. Voor deze verdeling is gekozen om een zo breed mogelijk beeld te creëren.  

In 2018 is gefocust op de functies en het gebruik van ex-ante analyses in grote en complexe 
infrastructuurprojecten. In 2019 is gefocust op participatie (zacht instrument). Het betrekken van 
stakeholders in allerlei soorten en maten is volgens zowel internationale organisaties (OECD, 
2015b; World Bank, 2014; World Economic Forum, 2012b) als nationale overheden (Dorren, Verhoest, 
van Dooren, & Wolf, 2018) een essentiële stap in het maken van gedragen en goed geïnformeerd 
beleid. Tegelijkertijd komt participatie met vragen: wie betrek je bij wat en wanneer doe je dat? 
Is een door stakeholders geïnformeerd beleid ook representatief? Wat is een goed moment om 
een participatietraject te starten, en wanneer sluit je het af? Dit werkpakket geeft handvatten 
voor het effectief en gericht kunnen betrekken van externe stakeholders.  

Het laatste werkpakket, wat in 2020 zal lopen, focust op procesmanagement en -structurering 
(hard instrument). In dit deel van het onderzoek wordt gereflecteerd op de manieren waarop de 
besluitvormingsprocessen rond grote infrastructuurprojecten zijn ingericht. Waar in het 
werkpakket van 2016-2017 de focus lag op processen op macroniveau (besluiten over projecten), 
kijken we in dit werkpakket naar het projectniveau (besluiten binnen een project). Ten eerste zal 
worden gekeken naar het procesinstrument van individuen. We bestuderen hoe de interacties 
tussen verschillende partijen in een project zijn georganiseerd en welke rollen en taken zij allen 
vervullen in het besluitvormingsproces, en kijken daarmee naar de processen waarbinnen de 
onderzoeken moeten functioneren. Ten tweede zal worden gefocust op de procesomgeving 
waarin deze instrumenten worden ingezet. De structuren van het MIRT en het decreet complexe 
projecten zullen met elkaar worden vergeleken. Nadruk zal liggen op het samenspel tussen 
participatie en technische informatie vanuit ex ante analyses. Hoe weeg je deze tegen elkaar af? 
Hoe vind je een balans tussen de twee? Hoe haal je betekenisvolle beslisinformatie op en hoe 
neem je deze informatie uit technische studies en ex ante evaluaties, uit participatie, en eventueel 
uit ex post evaluatie van vroegere projecten (indien aanwezig), mee naar de volgende fase van 
het project, waarin contract- en risicomanagement een rol gaan spelen? Dit werkpakket leidt tot 
handvatten voor het optimaal inrichten van het proces van het kiezen en uitwerken van een 
oplossingsrichting, en trekt overkoepelende conclusies uit de voorgaande werkpakketten.  
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Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan de Onderzoeksgroep Management en Bestuur van Universiteit 
Antwerpen, in samenwerking met het Centrum Overheid en Recht (CORe) van Universiteit Hasselt. 

- Onderzoekspromotoren: Prof. Dr. Wouter Van Dooren (UAntwerpen), Prof. Dr. Koen 
Verhoest (UAntwerpen) en Prof. Dr. Steven Van Garsse (UHasselt) 

- Onderzoeker: Lars Dorren (UAntwerpen) 

 

Activiteiten 2019 

In 2019 is het grootste deel van de tijd besteed aan het afronden van de dataverzameling en het 
verwerken van de verzamelde data. In totaal zijn gedurende 20 maanden 74 vergaderingen 
bijgewoond, wat overeenkomt met 200 observatie-uren. Op basis van deze analyses is gewerkt 
aan twee adviesrapporten en twee academische artikelen. De rapporten zijn momenteel in 
afronding, de academische artikelen ondergaan op dit moment een peer review bij respectievelijk 
Policy Sciences en Administrative Science Quarterly. 

Het eerste van de twee adviesrapporten gaat over het gebruik van ex-ante analyses in grote 
infrastructuurprojecten. In dit rapport wordt geanalyseerd hoe het kan dat ex ante analyses zo 
populair zijn, terwijl er zulke wijd uiteenlopende ideeën bestaan over het gebruik ervan. We komen 
tot de conclusie dat ex ante analyses een aantal eigenschappen hebben, die ervoor zorgen dat zij 
op uiteenlopende en dikwijls tegenstrijdige manieren gebruikt kunnen worden. Ten eerste laat de 
methode van ex ante analyses toe dat de analyse wordt gerelativeerd, terwijl de uitkomsten een 
zeer exact en onomstotelijk karakter hebben. Daarnaast zijn ex ante analyses een product van 
velen. Er is in beleidsprocessen dus niemand die een definitieve stem heeft als het gaat om juiste 
interpretaties van een ex ante analyse (feitelijke onjuistheden over methoden, aannamen of 
uitkomsten daar gelaten). Tot slot put een ex ante analyse uit vele bronnen van vertrouwen. Door 
de aanwezigheid van deze vele bronnen kunnen analyses op tegenstrijdige manieren worden 
begrepen en gebruikt, maar nog altijd worden vertrouwd. In het tweede deel van het rapport 
bekijken we vervolgens hoe een multi-interpretabele informatie als een ex ante analyse effectief 
wordt geïnterpreteerd en gebruikt in een beleidsproces. Hieruit blijkt dat de interpretatie en het 
gebruik van informatie een deels spontaan en ad hoc proces is, waarin actoren in de eerste 
instantie vooral worden gedreven door persoonlijke overtuigingen. Informatie die aansluit bij 
deze overtuigingen wordt zonder meer aangenomen, informatie die deze overtuigingen 
tegenspreekt wordt kritisch bevraagd. We zien bovendien dat mensen slechts onder externe druk 
van positie veranderen. Dit rapport is gebaseerd op de twee academische artikelen. 

Het tweede adviesrapport kijkt naar participatie. In dit rapport reflecteren we aan de hand van 
drie participatiehandleidingen op participatie in de door ons gevolgde projecten. Op basis hiervan 
komen we bijvoorbeeld tot de conclusie dat de daadwerkelijke besluitnemers (politici) vaak buiten 
beeld blijven in participatietrajecten, waardoor het voor participanten onduidelijk blijft wat er 
met hun input gebeurt, ondanks substantiële inspanningen van projectteams.  

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- Op 21 oktober 2019 is de ambtelijke stuurgroep van het project bijeengekomen in Brussel. 
Hier zijn conceptrapporten rondom de thema’s ex ante analyse en participatie 
voorgesteld. 
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PUBLICATIES  

- Conferentiepaper: Dorren, L. (2019) Analyses as impartial spectators. An actor-network 
perspective on the use of predictive analyses in infrastructure policy processes. 

- Conferentiepaper: Dorren, L., Böhme, M. (2019). The practice of motivated reasoning. An 
ethnographic study of information use by real world policy actors 

- Conceptrapport: Dorren, L., Böhme, M., Van Dooren, W., Verhoest, K. (2019). De ex ante 
analyses in complexe infrastructuurprojecten. Kameleon van het besluitvormingsproces.  

- Conceptrapport: Dorren, L., Van Dooren, W., Verhoest, K. (2019). Participatie in complexe 
projecten.  

- Artikel in academisch tijdschrift: Dorren, L. (ingestuurd). The practice of the modern state. 
Are civil servants technocrats? 

 

VALORISATIE NATIONAAL 

- 13/14-6-2019: Presentatie paper tijdens het Politcologenetmaal 2019, Antwerpen. 
- 27-11-2019: Gastles master Publiek Management aan de Antwerp Management School, 

Antwerpen. 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL  

- 14/05/2019: Paperpresentatie in onderzoekscolloquim over motivated reasoning in 
infrastructuurbesluitvorming Universiteit Bamberg (DE): (Lars Dorren) 

- 21-6-2019: Presentatie paper tijdens CIPA paper day 2019, Nijmegen, Nederland 
- 9-7-2019: Presentatie over kennis in besluitvorming infra voor het programmateam 

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Nederland 
- 7/8-11-2019: Organiseren en voorzitten panel tijdens NIG Annual Work Conference 2019 
- 02/10/2019: Presentatie/keynote over besluitvorming grote infrastructuurprojecten 

(Wouter Van Dooren) voor de Zweedse Evaluation Society 
- 27/11/2019: Gastcollege bachelor Public Governance, Tilburg University (Lars Dorren) 

 

4.2.4 Thema 4: Digitale Vlaamse overheid 

4.2.4.1 Project: Digitale Vlaamse overheid 

Sinds het Regeerakkoord van de Vlaamse regering (Vlaamse overheid, 2014) heeft de Vlaamse 
overheid al een aantal initiatieven bekrachtigd die streven naar het realiseren van de visie van 
een digitale en informatiegedreven overheid (zie bijv. de conceptnota “Vlaanderen radicaal 
digitaal” uit 2015). De Vlaamse overheid wil tevens dat tegen 2020 alle administratieve transacties 
tussen overheid en burgers, lokale besturen of ondernemingen aangeboden worden via digitale 
kanalen. 

De Vlaamse overheid wenst dat digitale interacties met haar partners (zijnde burgers, 
ondernemingen, non-profit organisaties, verenigingen en andere overheden) optimaal verlopen. 
Om deze visie te realiseren moet er duidelijkheid zijn over de wijze waarop de toenemende 
digitalisering van de overheidswerking zich verhoudt tot de bestuurlijke organisatie van die 
overheid en is o.a. organisatorische afstemming tussen horizontale en verticale 
dienstenintegratoren een noodzaak. Hierbij vormt de autonomie en eigenheid van agentschappen 
van de Vlaamse overheid en lokale besturen een extra aandachtspunt. 

De hoofdonderzoeksvraag is dan ook: Hoe kan de Vlaamse overheid worden vormgegeven als een 
digitale overheid met het oog op een betere interactie met haar klanten? Om deze hoofdvraag te 
beantwoorden moet er een goed overzicht zijn van wat de huidige stand van zaken is betreffende 
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de digitale Vlaamse overheid. Dit overzicht zal als vertrekpunt dienen voor de vervolgfasen. 
Vervolgens zal er een alomvattend model van de digitale Vlaamse overheid worden ontwikkeld 
met als doel de interacties bij relevante beleids- en dienstverleningsprocessen te optimaliseren, 
gebaseerd op het gezamenlijk gebruik van generieke IT-voorzieningen, dienstenintegratoren en 
authentieke gegevensbronnen. Na deze modelontwikkelingsfase dient er nog gefocust te worden 
op het ‘hoe’ aspect van de hoofdvraag. Deze ‘hoe’ wordt gedeeltelijk al beantwoord door het 
toepassen van het model. Echter, de laatste onderzoeksfase richt zich ook op ‘hoe’ de digitale 
Vlaamse overheid het beste geïmplementeerd kan worden. Hierbij zal gekeken worden naar 
verschillende scenariomogelijkheden die bepaald worden in dialoog met de verschillende 
stakeholdergroepen. 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid. 

- Onderzoekspromotor: Prof. Dr. Joep Crompvoets (KU Leuven) 
- Onderzoeker: Stijn Wouters (KU Leuven) 

 

Activiteiten 2019 

Het onderzoeksproject bestaat uit drie delen (mapping, modelontwikkeling en implementatie) en 
vijf thema’s (generieke IT-voorzieningen, dienstenintegratoren, authentieke gegevensbronnen, een 
klantgerichte digitale overheid, de governance van de digitale overheid). 

 
Op basis van:  

- Onderzoeksfiche 2019 (14 september 2018) 
 

Rapport/publicatie Beschrijving Voortgang 2019 

Een bestuurskundige 
mapping van digitale 
facturatie 

De gevalstudie digitale facturatie 
(B2G) als voorbeeld van een 
gezamenlijk gebruikte generieke IT-
voorziening en als uitgebreide 
toepassing van het 
mappinginstrument 

- Draftversie afgerond (februari 2019) 
- Gepubliceerd 

Generieke IT-
voorzieningen 

In kaart brengen van de 
bestuurskundige kenmerken van 
generieke IT-voorzieningen 

- Dataverzameling t.a.v. cases lopende 
- Opvolging cases 

Een bestuurskundige 
mapping van de 
Vlaamse 
dienstenintegrator 

Het in kaart brengen van de Vlaamse 
dienstenintegrator, zijn plaats binnen 
het agentschap Informatie 
Vlaanderen, de overheden in 
Vlaanderen en de samenwerking met 
de andere dienstenintegratoren 

- Draftversie afgerond (mei 2019) 
- Gepubliceerd 

Authentieke 
gegevensbronnen 

Het beschrijven van de 
bestuurskundige kenmerken van 
authentieke gegevensbronnen, de 
relatie met de dienstenintegratoren, 
alsook een betere interbestuurlijke 
samenwerking. 

- Onderzoeksstrategie bijgesteld  
- Data verzameling afgerond 
- Draftversie afgerond, interne versie t.a.v. 

Informatie Vlaanderen opgemaakt (12/2019) 

De digitale 
governance van 
Vlaanderen. 

Het in kaart brengen van de 
coördinatie van de overheidsbrede 
digitale Vlaamse overheid. 

- Paper VTOM gepubliceerd (12/2019) 
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Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 8 februari 2019: Opvolgingsvergadering 8 begeleidingsgroep DigiVO 
o Deelnemers: Simon Vander Elst (Kabinet), Hans Arents (Informatie Vlaanderen), 

Henk Vanderstraeten (Informatie Vlaanderen), Dirk Vergauwen (Het Facilitair 
Bedrijf), Joep Crompvoets (KU Leuven), Stijn Wouters (KU Leuven). 

PUBLICATIES 

- Wouters, S., & Crompvoets, J. (2019). Een digitale Vlaamse overheid: Een bestuurskundige 
mapping van digitale facturatie. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

- Wouters, S., & Crompvoets, J. (2019). Een digitale Vlaamse overheid: Een bestuurskundige 
mapping van de Vlaamse dienstenintegrator. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

- Wouters, S., Van Humbeeck, P., & Crompvoets, J. (2019). Editoriaal – De digitale overheid. 
Vlaams Tijdschrift Overheidsmanagement, 2019(4), 3 – 4. 

- Wouters, S., Verhoest, K., & Crompvoets, J. (2019). De digitale governance van Vlaanderen. 
Vlaams Tijdschrift Overheidsmanagement, 2019(4), 23 – 42. 

- Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (2019). Overheden in Vlaanderen in Beeld. Topic Open 
en digitale overheid. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

- Wouters, S., & Crompvoets, J. (draftversie). Een digitale Vlaamse overheid: Authentieke 
gegevensbronnen. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

 

VALORISATIE NATIONAAL 

- 15 maart 2019: Interview SERV - Vlaanderen in digitale versnelling - 11 inspirerende verhalen 
- Digitalisering is een hulpmiddel, geen doel 

- 23 april 2019: SERV Symposium Smart cities 
- 3 oktober 2019: SERV Symposium Shaping the digital future 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL  

- 14 maart 2019: Europese commissie - Workshop on Organisational Interoperability and 
Public Service Governance (I) 

- 2 oktober 2019: Europese commissie - Workshop on Organisational Interoperability and 
Public Service Governance (II) 
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4.3 ONDERZOEKSLIJN 3: LOKALE AUTONOMIE EN LOKALE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

De onderzoekslijn rond ‘lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid’ verwijst naar de cruciale 
rol van de lokale besturen in het Vlaamse overheidsbestel. De drie gedefinieerde thema’s rond 
‘financieel vermogen en verantwoordelijkheid’, ‘ambtelijke capaciteit’ en ‘bovenlokale 
samenwerking’ bieden onderzoekscapaciteit om de bestuurskracht van lokale besturen te 
verhogen en hun wendbaarheid, klantgerichtheid en innovatievermogen te versterken als 
volwaardige partners van de Vlaamse overheid. 

 

4.3.1 Thema 1: Financiën 

4.3.1.1 Project 1: Financiële verantwoordelijkheid 

Het vergroten van de lokale autonomie en het afbouwen van de externe verantwoording 
veronderstelt dat lokale besturen op een (democratisch) verantwoorde manier zelf op zoek gaan 
naar manieren om steeds complexere maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Het is 
dan ook normaal dat vanuit een decentralisatietendens aan een modern organiek kader wordt 
gewerkt op basis van de principes van democratische controle en ‘goed bestuur’, waarbij de 
verdere ontwikkeling en professionele invoering van beleids- en beheersinstrumenten in het 
algemeen, en de BBC in het bijzonder, centraal moeten staan. De bredere ambitie is dan ook om 
vanuit dit onderzoeksproject na te gaan in welke mate het bestuurlijke kader de lokale besturen 
in staat stelt om met deze grotere (financiële) verantwoordelijkheid om te gaan, en hoe of onder 
welke voorwaarden dit kan gebeuren. 

Gedurende het werkjaar 2016-2017 werd prioriteit gegeven aan het bestuderen van het thema 
financiële consolidatie bij lokale besturen en de vraag aan welke geconsolideerde financiële 
informatie er bij de beleidsverantwoordelijken (raden) van lokale besturen behoefte is om een 
antwoord te bieden op het vastgestelde fenomeen van satellietisering waarbij steeds meer taken 
door lokale besturen, al dan niet vrijwillig of verplicht, werden overgedragen naar andere 
entiteiten. Deze onderzoeksvraag werd vertaald in de volgende vijf beleidsrelevante vragen: 

 Aan welke geconsolideerde financiële informatie is er behoefte? 

 Hoe ziet de consolidatiekring (perimeter) eruit? 
 Hoe kan de te consolideren financiële informatie worden verzameld, welke problemen 

stellen er zich bij de informatieverzameling en wat zijn mogelijke oplossingen hiervoor? 

 Welke scenario’s zijn er mogelijk om tot de financiële consolidatie te komen? 
 Hoe moet de “governance” van deze financiële consolidatie eruitzien? 

Hieraan gekoppeld werd in het werkjaar 2018 van start gegaan met het onderzoek naar de 
beleidsmatige aspecten die verband houden met het thema. In dit tweede onderzoeksdeel wordt 
vanuit beleidsmatig oogpunt gekeken naar de toepassing van de BBC-methodologie gedurende 
het beleidsproces, evenals naar de mogelijke verbeterpunten. Meer bepaald ligt de focus op de 
beleidscyclus, de link met BBC alsook de mate van consolidatie van de verschillende entiteiten 
betrokken bij de beleid(suitvoering). Aangaande de beleidsmatige consolidatie wordt enerzijds de 
aandacht gevestigd op de input van informatie in teken van de beleidsbepaling, afkomstig van de 
verschillende beleidsrelevante actoren (AGB, vzw’s, verenigingen, IGS, etc.). Anderzijds worden de 
mogelijkheden bestudeerd om deze gelinkte entiteiten te betrekken bij de beleidsuitvoering, en/of 
hierover prestatie-informatie in te winnen, in het licht van de vastgelegde lokale doelstellingen of 
visie.  

Het in kaart brengen van het beleidsproces en de mate van consolidatie gebeurt stapsgewijs, 
gebaseerd op de fasen van de beleidscyclus en zoomt o.a. in op volgende aspecten: 
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 De planning en totstandkoming van het meerjarenplan (o.a. participatie, formuleren 
beleidsdoelstellingen en indicatoren) 

 De rol en wisselwerking tussen de politiek uitvoerende organen en de administratie 
 Het verzamelen van (geconsolideerde) beleidsinformatie 
 De opvolging/evaluatie van het meerjarenplan 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de 
Universiteit Gent in samenwerking met het KU Leuven Instituut voor de Overheid. 

- Onderzoekspromotoren: Prof. Dr. Geert Bouckaert (KU Leuven) en Prof. Dr. Johan 
Christiaens (UGent)  

- Onderzoekers: Christophe Vanhee (UGent) en Mattias Stepman (KU Leuven) 

 

Activiteiten 2019 

KU Leuven: 
 Gebaseerd op de documentanalyse, de afgenomen interviews en de relevante literatuur 

wordt de informatie verzameld in een zogenoemde ‘inspiratiehandboek’, waarin per fase 
van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, -bepaling, -uitvoering en –evaluatie) de 
toepassing van de BBC-methodologie bij een aantal aspecten worden belicht, evenals de 
succes- en faalfactoren en de beleidsmatige consolidatiemogelijkheden.  

 Supervisor/assessor bij 4 masterproefonderzoeken naar de toepassing van de BBC-
methodologie bij lokale besturen, met een focus op het beleidsmatige luik. Deze werden 
allen succesvol afgerond. 

 
UGent: 

 In 2019 werd aanvang genomen met een onderzoek dat dieper ingaat op de beheersmatige 
aspecten en meer specifiek op de vraag in welke mate lokale besturen binnen de BBC 
gebruik maken van beheersrapporten (managementrapporten) om het (financieel) beleid, 
de interne werking en dienstverlening op te volgen en waar nodig bij te sturen. Op basis 
van een literatuurstudie, de bevindingen uit de organisatie-audits van Audit Vlaanderen 
en reeds bestaande praktijken werd(en): 

(1) het raamwerk bestudeerd waarbinnen de managementrapportering moet passen 
(als onderdeel van het beheerscontrolesysteem) 

(2) de mogelijke hindernissen in kaart gebracht waarmee besturen geconfronteerd 
worden voor de effectieve implementatie van beheerscontrolesystemen 

(3) de reeds bestaande managementrapporteringsverplichtingen in kaart gebracht 
(4) de bevindingen uit de auditrapporten en de reeds bestaande praktijken diepgaand 

geanalyseerd 
 Enigszins buiten de scope van het vastgestelde jaarplan werd in 2019, op vraag van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur, meegewerkt aan de opmaak/herwerking van diverse 
boekhoudfiches (o.a. DBFMO – Sportinfrastructuur, Responsabiliseringsbijdrage, …) 

 

Valorisatie 2019 

KU Leuven: 
 Eind september 2019 werd vanuit het wetenschappelijk onderzoek een bijdrage geleverd 

aan de module ‘Strategisch en Financieel Beleid’. Deze module bestond uit een tweedaagse 
opleiding aangeboden door het Instituut voor de Overheid en was bedoeld voor 
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managementteamleden, beleidsondersteuners, projectleiders, afdelingshoofden en lokale 
ambtenaren. Tijdens de tweedaagse werd dieper ingegaan op o.a. strategisch management 
en de uitwerking van de verschillende fasen van de beleidscyclus. 

 

KU Leuven en UGent:  

 Op 14 maart 2019 (te Leuven) en 5 april 2019 (te Gent) werden, in samenwerking met ABB, 
twee studiedagen georganiseerd over beleidsmatige en financiële consolidatie voor lokale 
besturen in teken van de beleid- en beheerscyclus, met een focus op de mogelijkheden 
voor een geconsolideerde lokale rapportering, alsook de praktijkmatige toepassing van de 
BBC-methodologie bij het beleidsproces. 

 Bijdrage van het onderzoek aan het begrip ‘consolidatie’, vermeld op de website van ABB 
en gebaseerd op de presentaties van de BBC-studiedagen op 14 maart en 5 april 2019 (zie 
link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/bbc-
ondersteuning/consolidatie) 

 Tijdens de ABB-academie van 21 mei 2019 werden de tussentijdse resultaten van het luik 
rond beleidsmatige consolidatie gepresenteerd aan de medewerkers van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur, gevolgd door een posterpresentatie met de belangrijkste 
aanbevelingen van het gezamenlijk onderzoek (voor zowel beleidsmatige als financiële 
consolidatie).  

 In de beleidsnota van de nieuwe minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, wordt de correctheid en transparantie van 
lokale financiën als een strategische beleidsdoelstelling naar voor geschoven. Refererend 
naar de (toekomstige) bevindingen van deze onderzoekslijn wordt in de beleidsnota het 
belang van een strategisch en financieel beleid voor de ‘geconsolideerde lokale sector’ als 
een operationele beleidsdoelstelling geformuleerd (Beleidsnota Bart Somers, punt 4.3, p. 
19). Ook aan het lopende onderzoeksproject rond managementrapportering wordt in de 
beleidsnota ruchtbaarheid gegeven.  

 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

 De begeleidende werkgroep is in 2019 samengekomen op 25/01. In onderling overleg met 
het ABB werd ervoor geopteerd om de begeleidende werkgroep die gepland was voor 
najaar 2019 te verplaatsen naar begin 2020 in functie van de afronding van het 
onderzoeksluik rond de beleidsmatige consolidatie. 

 

4.3.1.2 Project 2: Financiële verhoudingen – impact financieringsstromen op lokale 
beleidsregie 

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen steeds meer autonomie en vrijheid om het lokaal 
beleid zelf vorm te geven en af te stemmen op de lokale noden en belangen. Daarnaast hevelt de 
Vlaamse overheid ook meer en meer bevoegdheden over naar het lokale bestuursniveau vanuit 
het subsidiariteitsprincipe. De planlastenvermindering, de interne staatshervorming en de 
verfondsing van de sectorale geoormerkte subsidies zijn hier enkele voorbeelden van. 

Lokale besturen nemen dan ook de rol als regisseur op binnen heel wat lokale beleidsdomeinen. 
Het voeren van regie binnen een beleidsveld houdt in dat het lokaal bestuur de 
beleidsdoelstellingen binnen dat veld bepaalt en de actoren binnen het beleidsnetwerk aanstuurt. 
Het zijn echter niet alleen de actoren van de lokale besturen die het lokale beleid vormgeven. Ook 
centraal gesubsidieerde instellingen spelen lokaal een belangrijke rol. Denk hierbij aan scholen, 
huisvestingsmaatschappijen, welzijnsorganisaties, enz. Deze lokale, niet-gemeentelijke actoren 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/bbc-ondersteuning/consolidatie
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/bbc-ondersteuning/consolidatie
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worden geconfronteerd met diverse doelstellingen en reglementeringen van zowel het lokale als 
van het Vlaamse en/of federale bestuursniveau. 

De beleidsdoelstellingen en reglementeringen van de diverse bestuursniveaus kunnen 
conflicterend zijn. Binnen dit onderzoeksproject zijn wij geïnteresseerd in deze conflicten. Wij 
trachten te schetsen hoe doelincongruentie in financieringsstromen een impact kan hebben op 
de lokale beleidsregie. Daarnaast zullen wij enkele beleidsaanbevelingen formuleren om de lokale 
regie te versterken. 

Er is al wel wat onderzoek gevoerd naar lokale beleidsnetwerken in Vlaanderen. Wat deze studie 
echter uniek maakt, is de focus op de financieringsstructuren. De sectorale financierings-
voorwaarden voor centrale actoren die lokaal actief zijn, hebben mogelijk een andere 
beleidslogica dan waar het lokale bestuur voor staat. Dit onderzoek bestudeert het 
coördinatievraagstuk dat ontstaat wanneer centrale financieringsstromen en lokale beleidsregie 
met elkaar moeten worden afgestemd. We bestuderen dus de impact van sectorale 
financieringsstromen op de regie van het lokale bestuur. 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan de Onderzoeksgroep Management en Bestuur van de Universiteit 
Antwerpen. 

- Onderzoekspromotor: Prof. Dr. Wouter Van Dooren (UAntwerpen) 
- Onderzoeker: Jolijn De Roover (UAntwerpen) 
- Navorser: Lieven Janssens (UAntwerpen) 

 

Activiteiten 2019 

In 2019 lag de focus voornamelijk op de onderzoekslijn ‘impact verfondsing sectorale financiering 
op lokale beleidsdynamiek’, maar tijdens de tweede helft van 2019 hebben we ook het onderzoek 
naar de lokale beleidsregie weer actiever opgenomen. We hebben de onderzoeksopzet uitgewerkt, 
geoperationaliseerd en neergeschreven in een eerste versie van het onderzoeksrapport, welke we 
ook hebben besproken tijdens een begeleidende werkgroep. Vervolgens hebben we beleidsvelden 
geselecteerd waarbinnen we interviews willen afnemen, en relevante respondenten 
gecontacteerd. Eind 2019 zijn we van start gegaan met het afnemen van de interviews. De 
interviewronde binnen de VVSG is afgerond, de interviewronde binnen Vlaamse administraties is 
opgestart. 2020 zal bestaan uit het samenbrengen en neerschrijven van inzichten uit de interviews 
tot een finaal onderzoeksrapport.  

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 14-02-2019 
- 28-08-2019 

 

VALORISATIE NATIONAAL 

- 21-05-2019: Presentatie tijdens de infosessie voor het Agentschap Binnenlands Bestuur  
- 08-10-2019: Presentatie voor de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media (SARC) 
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VALORISATIE INTERNATIONAAL  

- 11 t.e.m. 13-09-2019: Presentatie tijdens de EGPA-conferentie in Belfast  

 

4.3.1.3 Project 3: Financiële verhoudingen – impact verfondsing sectorale 
financiering op lokale beleidsdynamiek 

Sinds 2016 zijn de eerder geoormerkte sectorale doelsubsidies voor zeven lokale beleidsvelden 
geïntegreerd in het gemeentefonds. De voorheen geoormerkte stroom aan financiële middelen 
richting het lokale niveau is blijven bestaan, maar lokale besturen kunnen nu volledig autonoom 
kiezen aan welke beleidsvelden en doelstellingen ze deze middelen besteden. Deze ‘verfondsing’ 
biedt ons een unieke empirische context om de impact van financieringsmodellen op lokaal beleid 
te onderzoeken. 

Elke verandering gaat gepaard met onzekerheden. Zo was (is) er de vrees dat de verfondsing van 
de geoormerkte subsidies tot een verminderde beleidsaandacht voor ‘zachte’ beleidsvelden zou 
leiden, dat deze beleidsvelden het met minder financiële middelen zouden moeten stellen en dat 
vernieuwing en innovatie samen met de sectorale sturingsimpulsen zouden verdwijnen. 
Tegenover deze sectorale claims staat de visie van de sector binnenland (en de lokale besturen) 
dat meer autonomie zal leiden tot meer lokaal maatwerk, minder administratieve last en meer 
fiscale zelfdiscipline. De verfondsing laat toe om dit debat te objectiveren met onderzoek. 

Uit dit onderzoek is reeds gebleken dat de uitgaven aan de beleidsvelden sport, jeugd en cultuur 
sedert de verfondsing stabiel zijn gebleven. Lokale besturen besteden hun middelen dus blijkbaar 
niet per se anders, ook al hebben zij hier sinds 2016 formeel de kans toe. Dit is een indicator dat 
naast het formele kader ook andere mechanismen in werking zijn die bepalen hoe lokale besturen 
hun autonomie gebruiken om beleidskeuzes te maken.  

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan de Onderzoeksgroep Management en Bestuur van de Universiteit 
Antwerpen. 

- Onderzoekspromotor: Prof. Dr. Wouter Van Dooren (UAntwerpen) 
- Onderzoeker: Jolijn De Roover (UAntwerpen)  
- Navorser: Lieven Janssens (UAntwerpen) 

 

Activiteiten 2019 

In 2019 hebben we de link tussen formele autonomie (dit is de keuzevrijheid waar lokale besturen 
over beschikken op basis van wetgeving) en de facto autonomie (dit is de autonomie die lokale 
besturen percipiëren en gebruiken) onderzocht aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve 
analyses. Zo hebben we de exploitatie uitgaven van de Vlaamse lokale besturen geanalyseerd met 
behulp van een multilevel model en een fixed effects model. Verder hebben we ook de interviews 
met lokale besturen die we in de vorige jaren hebben afgenomen gecodeerd en geanalyseerd. Op 
basis van deze data hebben we het tussentijds rapport ‘De impact van de verfondsing van 
sectorale financiering op de lokale beleidsdynamiek’ geschreven en gepubliceerd. Daarnaast 
hebben we de kwantitatieve analyse verder uitgebreid met het beleidsveld ‘cultuur’. De 
kwantitatieve analyse van het cultuur, jeugd en sportbeleid heeft als basis gediend voor een 
wetenschappelijke paper welke momenteel in de reviewprocedure vertoeft. De voornaamste 
tussentijdse conclusie in deze onderzoekslijn is dat de overheveling van de sectorale financiering 
naar het gemeentefonds tot nu toe weinig impact heeft gehad op de exploitatie uitgaven. Lokale 
besturen besteden nog steeds evenveel aan het sport, jeugd en cultuurbeleid als voor de 
verfondsing. De formele ruimte waarover zij beschikken is belangrijk, maar niet voldoende om 
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veranderingen in de praktijk teweeg te brengen. Andere aspecten zoals lokale netwerken, 
capaciteit, middelen, druk van onderuit… hebben tevens een belangrijke drukkingsmacht op hoe 
lokale besturen hun formele autonomie benutten. In het komende jaar onderzoeken we of deze 
conclusie ook na de lokale verkiezingen overeind blijft. 

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 14-02-2019 
- 28-08-2019 

 

PUBLICATIES 

- ‘De impact van de verfondsing van sectorale financiering op de lokale beleidsdynamiek: 
Tussentijds onderzoeksrapport.’ 

- Paper onder review: Local Governments’ Formal and Used Autonomy Across Policy Fields 

 

VALORISATIE NATIONAAL 

- 21-05-2019: Presentatie tijdens de infosessie voor het Agentschap Binnenlands Bestuur  
- 08-10-2019: Presentatie voor de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media (SARC) 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL  

- 11 t.e.m. 13-09-2019: Presentatie tijdens de EGPA-conferentie in Belfast  

 

4.3.2 Thema 2: Ambtelijke capaciteit 

4.3.2.1 Project 1: Ambtelijke capaciteit bij lokale besturen 

Dit onderzoek richt zich op de vraag in welke mate de lokale besturen omgaan met de geboden 
beleidsvrijheid en in welke mate het bestuurlijk kader hen in staat stelt om hiermee om te gaan. 
Een onderdeel van het onderzoek betreft de ambtelijke capaciteit en meer in het bijzonder de 
wijze waarop het bestuur zich organiseert om de optimale verhouding tussen capaciteit en 
opdracht van lokale besturen te vinden. 

De hoofddoelstelling van het project is als volgt te definiëren: Welke kenmerken en voorwaarden 
bepalen de ambtelijke capaciteit van lokale besturen? Wat verklaart dat bepaalde gemeenten hun 
ambtelijke capaciteit wel of niet versterken, en hoe dan concreet? 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is dus nagaan hoe lokale besturen hun ambtelijke 
capaciteit ontwikkelen om hun rol in het bestuurlijk systeem te spelen, en welke elementen 
verklaren waarom ze deze capaciteit wel of niet op een bepaalde wijze ontwikkelen. Dat impliceert 
dat er wordt nagegaan wat de staat is van de ambtelijke capaciteit van lokale besturen en welke 
factoren deze ambtelijke capaciteitsontwikkeling verklaren: Over welke capaciteit beschikken 
gemeenten? Hoe ontwikkelen ze zelf deze ambtelijke capaciteit? Wat verklaart de verschillen 
tussen gemeenten? 

In deze brede centrale vraagstelling wordt een onderscheid gemaakt tussen het lange en het korte 
termijn onderzoeksperspectief. De doelstelling van het onderzoek naar ambtelijke capaciteit is om 
tegen het eind van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (de lange termijn) ambtelijke 
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capaciteitsontwikkeling in lokale besturen te kunnen begrijpen en verklaren zodat lokale besturen 
hun opdrachten efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Hierbij wordt ambtelijke capaciteit dan 
in haar verschillende onderdelen, en in relatie tot verschillende organisatiedeelaspecten 
onderzocht. 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de 
Universiteit Gent. 

- Onderzoekspromotoren: Prof. Dr. Joris Voets (UGent)  
- Onderzoekers: Bram Van Haelter (UGent) en David Vos (UGent) 

 

Activiteiten 2019 

Het doel van het derde deelonderzoek (2019) was om de geldigheid van de capaciteitsbepalende 
condities, onderscheiden in de voorbije kwalitatieve deelstudies, te toetsen voor een ruimere 
selectie van Vlaamse gemeenten. Hiervoor werd gezocht naar een passende operationalisering 
van elke factor (groep van factoren), en de bijhorende secundaire data binnen Vlaanderen. 
Aangezien de nodige data voor zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen in 
Vlaanderen vaak niet aanwezig waren, of de kwaliteit ervan niet kon worden gegarandeerd, 
werden csQCA-analyses uitgevoerd. Hierbij werden 3 auditrapporten als outcome tegenover een 
(beperkt) aantal capaciteitsbepalende factoren (condities) geplaatst. Deze verschillende analyses 
leverden sterk uiteenlopende resultaten op. Dit betekent dat er geen combinatie van condities 
bestaat, die in alle drie de analyses tot een positieve outcome (en dus een positieve evaluatie in 
de auditrapporten) leidt.   

Het onderzoek resulteerde in een tussentijds rapport met daarin een situering en bespreking van 
de verschillende variabelen binnen de internationale literatuur, een reflectie aangaande de 
mogelijke operationalisering van deze variabelen, een uitgebreide bespreking van de 
beschikbaarheid en kwaliteit van de in Vlaanderen beschikbare data en een rapportering van de 
uiteindelijke csQCA-analyses. 

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 26/03/2019 
- 13/12/2019 

 

PUBLICATIES  
- Van Haelter, B., Vos, D., Wayenberg, W., De Rynck, F., Verschuere, B., & Voets, J. (2019). 

Ambtelijke capaciteit in de Vlaamse lokale besturen: Toegepast op kinderopvang van 
baby's en peuters. Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

- Van Haelter, B., Vos, D. & Voets, J. (2019). Tussentijds rapport. Ambtelijke capaciteit bij de 
Vlaamse lokale besturen. Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL  

- IRSPM, 16 tot 19 april 2019, Wellington, Nieuw Zeeland 
- EGPA, 11 tot 13 september 2019, Belfast, Verenigd Koninkrijk 
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4.3.2.2 Project 2: Capaciteit voor en door bovenlokaal sociaal beleid 

Reeds verscheidene jaren is er de beleidskeuze om de bevoegdheden en autonomie van lokale 
besturen te versterken. De aanname van deze beleidsdoelstelling is dat lokale besturen het best 
geplaatst zijn om te beslissen welke richting het bestuur moet uitgaan in functie van een optimale 
dienstverlening voor de burger. Deze opvatting ligt in de lijn van internationale ontwikkelingen 
op het vlak van binnenlands bestuur. Een cruciale voorwaarde om de doelstelling van meer 
autonomie daadwerkelijk te realiseren is dat de lokale besturen ook over de nodige capaciteit 
beschikken om hun opdrachten te vervullen. Het is deze capaciteit (i.h.b. ambtelijke capaciteit) die 
de focus van dit onderzoek vormt.  

Ambtelijke capaciteit van lokale besturen kan gedefinieerd worden als: het vermogen van het 
ambtelijk apparaat om de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie in het kader van 
beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur te ondersteunen en op die manier de bestuurskracht 
van het lokale bestuur te versterken (Deprez et al, 2018). De capaciteit van een lokaal bestuur 
verwijst dus zowel naar haar ‘potentie’ als naar de ‘act’, naar het hebben alsook naar het 
aanwenden van middelen (Van Orshoven & De Peuter, 2015). 

Terwijl in de onderzoeksjaren 2016-2017 ambtelijke capaciteit in het algemeen bestudeerd werd, 
wordt in de onderzoeksjaren 2018-2020 de link gelegd met bepaalde opdrachten van het lokaal 
bestuur. In 2018 werd de regierol op het vlak van integratiebeleid onderzocht. In de 
onderzoeksjaren 2019 en 2020 wordt voortgebouwd op deze inzichten en wordt de ambtelijke 
capaciteit voor en door samenwerking op vlak van lokaal sociaal beleid onderzocht. 
Samenwerking kan immers fungeren als verlengstuk of hefboom voor de eigen capaciteit, maar 
vergt tegelijkertijd ook specifieke competenties en vaardigheden van het betrokken politiek en 
ambtelijk personeel. 

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid. 
- Onderzoekspromotoren: Prof. Dr. Annie Hondeghem (KU Leuven) en Prof. Dr. Trui Steen 

(KU Leuven) 
- Onderzoekers: Ine Deprez, Dr. Jolien Vanschoenwinkel (KU Leuven) en Elien Diels (KU 

Leuven) 

 

Activiteiten 2019 

In het onderzoeksjaar 2019 werd enerzijds een mapping gemaakt van bestaande bovenlokale 
samenwerkingsverbanden op het vlak van sociaal beleid aan de hand van de databank 
regioscreening van ABB. Op basis hiervan werd een tussentijds rapport geschreven ‘Mapping 
bovenlokale samenwerking op het vlak van sociaal beleid’ dat besproken werd op de begeleidende 
werkgroep van 13 december 2019. Het rapport werd gepubliceerd op de website van het Steunpunt 
Bestuurlijke Vernieuwing. Anderzijds werd het conceptueel kader en het methodologisch kader 
gefinaliseerd. Daarnaast werd explorerend onderzoek gedaan in vier cases: welzijnszorg Kempen, 
welzijnsregio Noord-Limburg, ISOM en W13. Er werden semigestructureerde interviews afgenomen 
met een aantal sleutelfiguren binnen deze cases. Tijdens deze interviews werd er onder andere 
gevraagd naar een algemene voorstelling van de case, de rol van capaciteit, de governance van 
het samenwerkingsverband en de verhouding met andere samenwerkingsverbanden. Tijdens deze 
gesprekken werd er ook naar mogelijk bijkomende contactpersonen gevraagd voor een uitdieping 
van de cases in 2020. Het onderzoek in 2020 zal voortbouwen op deze exploratieve fase; de cases 
zullen meer in de diepte onderzocht worden vanuit een governance perspectief. Daarnaast zal 
gefocust worden op een specifiek deeldomein van het lokaal sociaal beleid (bv. zorg en opvang) 
en zal de capaciteit voor en door samenwerking onderzocht vanuit een multilevelperspectief. Het 
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lokale beleid komt immers niet tot stand in een vacuüm. Beleidsbeslissingen op andere 
bestuursniveaus beïnvloeden het lokaal sociaal beleid en verschillende lokale partners worden ook 
aangestuurd vanuit andere beleidsniveaus. 

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 26/03/2020: begeleidende werkgroep ‘ambtelijke capaciteit’ 
- 13/12/2019: begeleidende werkgroep: voorstelling tussentijds rapport ‘Mapping 

bovenlokale samenwerking op het vlak van sociaal beleid’ en voorstelling 
onderzoeksplannen 2020 

 

PUBLICATIES  
- Deprez, I., Hondeghem, A., Trui S., met medewerking van Elien Diels (2019). ‘Ambtelijke 

capaciteit en de regierol van lokale besturen: Een casestudy van het lokale 
integratiebeleid’. Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

- Diels, E., Deprez, I., & Hondeghem, A. (2019). De kracht van het netwerk: een onderzoek naar 
de regierol van de stad Mechelen in het lokaal integratiebeleid. Vlaams Tijdschrift voor 
Overheidsmanagement. 

- Vanschoenwinkel, J., Hondeghem, A. & Deprez I. (2019). Tussentijds Rapport ‘Mapping 
bovenlokale samenwerking op het vlak van sociaal beleid’. Steunpunt Bestuurlijke 
Vernieuwing. 

 

VALORISATIE NATIONAAL 

- 11/02/2019: Studiedag ABB over de regierol van lokale besturen; Ine Deprez was spreker. 
- 20/05/2019 en 12/09/2019: Vergaderingen Sam de Pauw Agentschap Binnenlands Bestuur, 

Afdeling Beleidscoördinatie en Kenniscentrum, Team Kenniscentrum 
- 02/10/2019: Prof. Dr. Annie Hondeghem heeft gesproken op de werkgroep ‘regionaal 

sociaal beleid’ van Vlinter. 
- 12/11/2019: Inspiratiedag lokaal sociaal beleid (deelname) 

 

4.3.3 Thema 3: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen 

4.3.3.1 Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen 

Dit onderzoeksproject start vanuit de vaststelling dat maatschappelijke uitdagingen steeds meer 
vanuit een regionale bril worden bekeken. In veel Vlaamse beleidsdomeinen worden regio’s en in 
het bijzonder stadsregio’s naar voor geschoven als relevante schaal om complexe problemen aan 
te pakken (zie onder andere recente ontwikkelingen binnen mobiliteit, zorg, ruimtelijke ordening, 
sociaaleconomisch beleid, ...). Vanuit dit onderzoeksproject worden scenario's ontwikkeld om de 
haalbaarheid, zinvolheid en gevolgen van verschillende bestuurlijke alternatieven voor de 
beleidsaanpak van maatschappelijke problemen op een stadsregionaal niveau in kaart te brengen. 
Daarbij worden verschillende invalshoeken gebruikt (vanuit netwerkperspectief, vanuit 
bestuurlijk/juridisch perspectief, en met aandacht voor financiering en fiscaliteit), zonder 
voorafnames. De hoofdvragen van dit onderzoek richten zich op: 

- Wat zijn die stadsregionale problemen, wie definieert die problemen als stadsregionaal en 
waarom? 
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- Welke schaal of schalen tekenen zich in die probleemdefinities af en wat is de ratio achter 
deze of geen (impliciete) schaalkeuze? Is het bijvoorbeeld zo dat elk probleem een aparte 
schaal heeft, zoals soms in het debat wordt gesuggereerd?  

- Zijn er in de huidige vormgeving van beleid zoals dat in het bestuurlijke systeem tot stand 
komt reeds aspecten van stadsregionaal beleid aanwezig en hoe kunnen deze beoordeeld 
worden? 

- Welke verzamelde capaciteit is er in de regio’s reeds aanwezig (of zou aanwezig moeten 
zijn) om tot een effectieve aanpak van stadsregionale thematieken te komen?  

 

Onderzoeksteam 

Dit project wordt uitgevoerd aan de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de 
Universiteit Gent. 

- Onderzoekspromotoren: Prof. Dr. Filip De Rynck (UGent) en Prof. Dr. Joris Voets (UGent) 
- Onderzoekers: Pieterjan Schraepen (UGent), David Vos (UGent) en Christophe Van Hee 

(UGent) 

 

Activiteiten 2019 

De activiteiten van 2019 bestonden hoofdzakelijk uit veldonderzoek en dataverwerking in het 
kader van de eerder vastgestelde scenario-ontwikkelingen.  

Als eerste werd er een traject doorlopen met staf van de streekintercommunale Leiedal en hierbij 
aansluitend de burgemeestersconferentie Zuid-West-Vlaanderen. In deze scenario-oefening werd 
er onderzocht op welke manier het instrument van een federatie van gemeenten zou kunnen 
worden ingezet om de regionale werking van Leiedal te versterken. We onderzochten hierbij op 
welke wijze een federatief model gestalte zou kunnen krijgen in deze regio en voor welke concrete 
dossiers dit een verschil zou kunnen maken.  

Binnen een tweede scenario-oefening gingen we na welke rol het instrument van vrijwillige 
intergemeentelijke samenwerking kan spelen voor stadsregionale kwesties. Hiervoor werden er 
interviews afgenomen met de directie en voorzitters van de Vlaamse streekintercommunales. Deze 
interviews werden vervolgens verwerkt door een analyse met behulp van kwalitatieve software.  

In een derde scenario werd er onderzocht welke rol het instrument ‘flexibele arrangementen’ kan 
spelen voor stadsregionale beleidsvoering, uitgaande van een onveranderde bestuurlijke 
organisatie. Op basis van evaluaties van gebiedsprogramma’s gingen we na op welke wijze deze 
programma’s effectiever zouden kunnen worden ingezet voor stadsregionale vraagstukken. 
Hiervoor werd er een bevraging uitgevoerd bij bevoorrechte getuigen van strategische ruimtelijke 
projecten in de Gentse regio. De verwerking en analyse van deze bevraging resulteerde in een 
onderzoekspaper die werd voorgesteld op het EGPA 2019 congres in Belfast.  

 

Valorisatie 2019 

BEGELEIDENDE WERKGROEPEN 

- 07/01: Meeting ABB - scenario ‘Federatie van gemeenten’ (Herman Teirlinck, Brussel) 
- 26/02: Meeting ABB – mogelijkheden van IGS (Herman Teirlinck, Brussel) 
- 29/04: Begeleidende werkgroep SBV (Kabinet Homans, Brussel)  

 

PROJECTFORUM 

- 24/04: Open projectforum met Vlaamse ambtenaren (Herman Teirlinck, Brussel) 
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PUBLICATIES  

- De Rynck, F., Voets, J., & Schraepen, P. (2019). Wat we samen doen, doen we beter? Uw 
samenwerkingsupdate voor 2019. (V. S. Jean Pierre, Ed.). Impuls. 

- Schraepen, P., De Rynck, F., & Voets, J. (2019). The impact of collaborative networks in city-
regional governance in Flanders (pp. 1–36). Presented at the EGPA Conference 2019, Belfast. 

- Voets, J., & Schraepen, P. (2019). Van structuurplanning naar beleidsplanning. AGORA. 

 

VALORISATIE NATIONAAL  

- 24/01: Seminarie SBV (Iers College, Leuven) 
- 08/02: Presentatie op burgemeestersconferentie Zuid-West-Vlaanderen (Leiedal, Kortrijk) 
- 21/05: ABB Academie (Herman Teirlinck, Brussel) 
- 28/05: Begeleidingsgroep bovenlokaal woonbeleid (Herman Teirlinck, Brussel) 
- 11/06: Meeting VRP ikv Werelddag stedenbouw (Vilvoorde)  
- 03/09: Meeting VRP ikv Werelddag stedenbouw (Brussel) 
- 21/11: Keynote op VRP Werelddag stedenbouw (Vilvoorde) 

 

VALORISATIE INTERNATIONAAL  

- 04/07: Auteursmeeting EGPA ikv boekpublicatie (Potsdam, Berlijn) 
- 11/09: Presentatie paper ‘The impact of collaborative networks in city-regional governance 

in Flanders’ op EGPA-congres 2019 (Belfast) 
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5 STEUNPUNTBREDE INITIATIEVEN 

5.1 SEMINARIE 24/01/2019 

Op 24 januari 2019 werd het derde interne SBV-seminarie georganiseerd. De hoofdzakelijke 
doelstelling van dit seminarie was om samen te reflecteren en te discussiëren over de draftversie 
van ‘Overheden in Vlaanderen in beeld’. Tijdens het seminarie werd dan ook een stand van zaken 
gegeven over dit project en werd het traject verder toegelicht. Na het seminarie werden twee 
workshops omtrent het horizontaal project georganiseerd. De bedoeling was dat de deelnemers 
de draftversie van het document ‘Overheden in Vlaanderen in beeld’ op voorhand grondig en 
kritisch lazen. Hun opmerkingen en suggesties over zowel de fiches als de conclusies werden dan 
tijdens het seminarie verzameld en besproken. De volgende vragen vormden hierbij het 
uitgangspunt: 

- Welke indicatoren ontbreken? Welke indicatoren zijn goed/slecht? 
- Welke adviezen en beleidsaanbevelingen aan de volgende legislatuur moeten er worden 

geformuleerd? 

Per groep werd er een verslag opgemaakt met de voornaamste suggesties en verbeterpunten. 
Deze opmerkingen werden nadien verwerkt in de documenten ‘Overheden in Vlaanderen in beeld’ 
en ‘Overheden in Vlaanderen in beeld: conclusies en aanbevelingen’ die geraadpleegd kunnen 
worden op https://www.steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/publicaties. 

In het verlengde hiervan heeft Dieter Vanhee tijdens het seminarie de bijdrage van de Vlaamse 
administratie aan het regeerprogramma van de Vlaamse Regering toegelicht. 

 

5.2 TRANSVERSALE THEMA’S 

De Vlaamse overheid vraagt het SBV om bij zijn onderzoek naar de onderscheiden thema’s 
aandacht te hebben voor transversale maatschappelijke thema’s die aan bod komen in het 
regeerakkoord. Het SBV schenkt daarbij in het bijzonder aandacht aan duurzaamheid, gelijke 
kansen, lokale besturen en digitalisering. Duurzaamheid kan zich vertalen in diverse aspecten van 
het SBV. Enkele concrete initiatieven hieromtrent zijn bijvoorbeeld: rapporten alleen in digitale 
vorm aanbieden en aandacht voor welzijn op het werk. Binnen het KU Leuven Instituut voor de 
Overheid zoekt de duurzaamheidswerkgroep ook steeds naar mogelijkheden om duurzaamheid 
te integreren in alle aspecten van de werking van de onderzoeksgroep. De daaruit voortvloeiende 
principes zullen ook binnen het kader van het SBV bekeken worden. Op het vlak van gelijke kansen 
kan verwezen worden naar het diversiteitsbeleid van de verschillende betrokken 
onderzoeksinstellingen, dat ook gerespecteerd wordt in de context van het SBV. De aandacht voor 
lokale besturen komt terug in de verschillende projecten onder onderzoekslijn 3 ‘Lokale autonomie 
en lokale verantwoordelijkheid’. Ook in het horizontaal project ‘Overheden in Vlaanderen in beeld’ 
werden waar mogelijk cijfers geïntegreerd met betrekking tot lokale besturen. Tot slot kunnen we 
wat betreft digitalisering verwijzen naar, bijvoorbeeld, het maximale gebruik van het intranet, het 
aanbod van rapporten in digitale vorm, maar ook het project ‘Digitale overheid’. Ook doorheen 
de onderzoeksprojecten wordt waar nodig aandacht besteed aan deze transversale thema’s. 

https://www.steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/publicaties

