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Verslag Dagelijks Bestuur 4 februari 2021 

 

Aanwezig: Annie Hondeghem, Trui Steen, Wouter Van Dooren, Joris Voets, Steven Van Garsse, Ellen 

Fobé, Tatjana Van Huyck 

 

Belangrijke data: 

Stuurgroep – eind februari (datum nog vast te leggen)  

• Jaarverslag 2020 + rekeningen  

• Jaarprogramma 2021 

 

1. Jaarplannen 2021 en personeelsbezetting 
HR-beleid: Begeleidende werkgroep is goed verlopen, probleem met woord ‘netwerkorganisatie’, 
ander woord gebruiken (‘futureproof organisatie’?) 
Personeelsbezetting: Lisa Maertens start 15 februari + Chesney Callens. 
 
Regiovorming: Eerst SBV I project afronden. Dan starten met SBV II: rekruteren VVSG en in Leuven, 
daarna vergadering met alle betrokkenen ivm werkpakketten. Er kan nog te veel veranderen nu. 
Selectiegesprekken op 5 februari.  
 
Lokale democratie: Start in oktober 2021 met Thibaut Renson, in de zomer doctorandus aanwerven. 
Er was een survey gepland maar daar is eigenlijk geen budget voor voorzien. Voor de zomer nagaan 
hoeveel dit zou kosten. 
➔ TO DO (leden van het dagelijks bestuur): Als er andere surveys gepland zijn en/of interesse is om 
data 2017 te gebruiken, laten weten aan Trui zodat er samengewerkt kan worden. 
 
Bestuurskracht: 2 projecten in 2021  
- project personeel: vertraging, begeleidende werkgroep gepland op 9 februari. 
- project decentralisatie ipv project rond corona (minister zag dit niet meer zitten; decentralisatie 
anders onderzoeken). Complexe personeelsbezetting: Chesney Callens, Jolijn De Roover voor eerste 
verslag/rapport, Lieven Janssens 10%, Inke Torfs, Bram Verschuere (UGent zal intern zoeken). 
 
2. Jaarverslag 2020 en rekeningen 
Vijf onderzoeksfiches ontvangen. Secretariaat zal herinnering uitsturen zodat we alles zeker tijdig 
ontvangen (Wouter VD in cc zetten; deadline = 15 februari). Rekeningen zijn opgevraagd bij 
financiële dienst en partners (deadline = 25 februari). Stuurgroep eind februari inplannen. 
➔ TO DO (Annie): Datum vastleggen voor stuurgroep. 
 
3. Website 
Opties: 

1) Extra tab ‘SBV I’ of ‘vorige generatie’ in het hoofdmenu toevoegen met alle pagina’s die je 
nu op de website ziet (behalve ‘home’ en ‘contact’) als subpagina’s via een dropdown menu 
(je krijgt dus een lijstje met de huidige pagina’s uit het hoofdmenu te zien als je met de muis 
over ‘SBV I’ in het menu gaat). Ik kan de rest van de website dan aanpassen naar SBV II.  

2) ‘SBV I’ toevoegen aan het lijstje met vorige steunpunten bij ‘over SBV’. Ik kan dan een link 
zetten op ‘SBV I’ naar een (nieuwe) pagina met doorklikmogelijkheden naar alle pagina’s die 



2 

je nu op de website ziet. Het zit hier dus wel een beetje meer verstopt. De rest van de 
website kan ik dan updaten naar SBV II. 

3) Een andere mogelijkheid is om ‘over sbv’, ‘onderzoek’, ‘publicaties’ en ‘kalender’ in het 
menu onder te verdelen in ‘SBV I’ en ‘SBV II’ adhv een dropdown menu. 

4) Als men de voorkeur geeft aan een nieuwe website: de huidige website kan gedupliceerd 
worden zodat ik niet opnieuw moet beginnen en enkel de inhoud hoef aan te passen maar in 
dat geval zullen we waarschijnlijk een extra domeinnaam moeten aankopen en een nieuw 
Wix-premiumpakket (€150 per jaar) moeten nemen zoals bij de huidige website werd 
gedaan. 

 
Optie 1 wordt verkozen. Pagina met publicaties van SBV I wordt voorlopig wel behouden en zal 
aangevuld worden met publicaties van SBV II om te vermijden dat dit in het begin leeg is en vorige 
publicaties makkelijk teruggevonden worden. Zoekfunctie toevoegen?  
➔ TO DO (secretariaat): Starten met updaten van website naar SBV II. Achteraf bekijken of 
zoekfunctie geïntegreerd kan worden zodat publicaties op titel, thema, auteur, etc teruggevonden 
kunnen worden. 
➔ TO DO (secretariaat): Nieuwe kaft voor publicaties ontwerpen zodat onderscheid gemaakt wordt 
met vorige steunpunt. Eenzelfde kaft voor 2 onderzoekslijnen. 
 
4. Vraag in verband met project gemeentefonds 
E-mail Sam Depauw - Er was sprake van een bredere studie over de algemene financiering van de 
lokale besturen. Daarbij werd gedacht aan de piste om dit als een eventuele ad-hoc-opdracht toe te 
voegen aan het jaarprogramma van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Annie heeft laten 
weten dat we dagelijks bestuur van SBV hebben vandaag en dat ze dit zou agenderen. 
 
Willen meerjarenplan niet opzijschuiven voor nieuw project gemeentefonds. Brainstormen wat zo’n 
project kan zijn. Het is belangrijk om te weten wat de vraag precies is. 
Vergadering inplannen. Suggesties: Carine Smolders, Wouter Van Dooren, Geert Bouckaert en Ben 
Derudder. Zij starten met overleg. Als zij aangeven dat ze dit niet kunnen bieden, dan pas groep 
uitbreiden.  
Evaluatie SBV I: multidisciplinair zijn maar we zullen het wel horen als we moeten uitbreiden. 
➔ TO DO (Annie): Namen doorgeven aan Sam Depauw zodat een vergadering ingepland kan 
worden. 
 
5. Opvolging projecten SBV I 
Er zijn nog enkele rapporten op komst uit SBV I-projecten (2 voor ambtelijke capaciteit, 2 voor 
regiovorming, 1 voor op HR-beleid en eindrapport voor nudging) en sommige medewerkers zullen 
binnenkort ergens anders aan de slag gaan (Jolijn en Lars zijn aan het solliciteren) of hun doctoraat 
halen (Stijn)/starten (Paulien). 
 


