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Inleiding  
 
Vlaams regeerakkoord 

Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, 
deugdelijk bestuur, openbaarheid bestuur, klachten, e-government) 
Ambitie om te gaan naar een resultaat- en klantgerichte Vlaamse overheid 
Verbeteren van Vlaams advies- en overlegstelsel 
Beter Bestuurlijk Beleid wordt herdacht, de Vlaamse overheid gaat 
functioneren als een netwerkorganisatie 
Samenwerking tussen de overheidsdiensten en tussen administratie en 
regering wordt de regel 

 
Doorvertaald in beleidsnota’s bestuurszaken en algemeen 

regeringsbeleid 
 

 
 

 
 
 



Inleiding  
 
Groenboek bestuur met 30 voorstellen voor een 

vernieuwende overheid als mededeling op Vlaamse Regering 
van 28 oktober 2016 

Open consultatie tussen 28 oktober en 31 december 2016: 
638 burgers en 20 organisaties en overheden namen deel 
(http://overheid.vlaanderen.be/denk-mee) 

Consultatieverslag als mededeling op Vlaamse Regering 
van 24 februari 2017 

Opmaak witboek in tussen maart en juni 2017 
Goedkeuring witboek open en wendbare overheid door 

Vlaamse Regering op 7 juli 2017 
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Vijf pijlers  

Dienstverlening draait om mensen 
Meerwaarde creëren door participatie 
Regelgeving als hefboom voor groei en innovatie 
Onderbouwd beleid als verantwoording en kennisopbouw 
Oplossingsgericht samenwerken als een netwerkorganisatie 

Met acties op korte en lange termijn en linken naar het 
bestuursdecreet 

 
Criteria voor keuze pijlers en acties 

In lijn met visienota 2050 
In lijn met maatschappelijke en bestuurlijke evoluties 
Politiek, ambtelijk en maatschappelijk draagvlak 
Budget- en personeelsneutraal 
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Dienstverlening draait om mensen:  

enkele engagementen voor deze regeerperiode 
• www.vlaanderen.be als portaal voor Vlaamse publieke 

dienstverlening met overzicht klacht- en meldpunten, 
procedures openbaarheid en hergebruik, doorverwijsinformatie  

• Bemiddelingstrajecten op maat 

• Digitaal burgerloket en digitaal ondernemersloket 

• Toegankelijke website, helder taalgebruik, gebruikersfeedback 

• Automatische toekenning van rechten 

• Doorgedreven gebruik van authentieke gegevensbronnen 

• Ambitieuze en gemeenschappelijke kwaliteitseisen voor 
dienstverlening. Opvolgen kwaliteit en terugkoppeling. 

• Experimenteren met vernieuwende vormen van samenwerking 
met niet-overheidsspelers en uitwerken van het nodige kader. 
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Meerwaarde creëren door participatie: 
enkele engagementen voor deze regeerperiode 

• Hybride systeem met rechtstreekse publieksparticipatie, 
gestructureerd overleg met middenveld, advisering door 
adviesraden, inbreng van nieuwe verenigingen en 
burgerbewegingen 

• Structureel overleg tussen adviesraden en bevoegde 
ministers bij begin regeerperiode en begin van elk 
parlementair jaar 

• Transparante participatieagenda’s 

• Inzetten op open consultaties via consultatieportaal, met 
publieke terugkoppeling 

• Elke burger mag voorstellen doen voor nieuw beleid of 
dienstverlening.  
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Regelgeving als hefboom voor groei en innovatie: 

enkele engagementen voor deze regeerperiode 
 

• Heldere en eenvoudige regelgeving 

• Beleidskader voor opmaak van experimentwetgeving en 
regelluwe zones met minimale inhoudelijke standaarden 

• Verdere digitalisering besluitvormingsproces 

• Ontsluiten van Vlaamse codex als open data 

• Afschaffing Reguleringsimpactanalyse (RIA) door betere 
toepassing van de richtlijnen memorie van toelichting 

• Intensiever inzetten op decreetsevaluaties door 
transparante overzichten en minimale standaard 
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Onderbouwd beleid als verantwoording en 

kennisopbouw: enkele engagementen voor deze 
regeerperiode 

 

• Voorbereiden prestatiebegroting en integratie van beleids-, 
beheers- en begrotingsinformatie 

• Publieke planning en ontsluiting van onze statistieken, 
onderzoeken en evaluaties op portaal, met publieke 
beleidsgerichte syntheses 

• Samenbrengen van interne capaciteit inzake monitoring, 
onderzoek en evaluatie 
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Oplossingsgericht samenwerken als een 

netwerkorganisatie: enkele engagementen voor deze 
regeerperiode 

 

• Samenwerking en kwaliteit van dienstverlening worden 
belangrijke criteria voor aanwerving, evaluatie en 
bevordering van het Vlaams overheidspersoneel 

• Interne regelluwe zones 

• Virtuele pool van netwerkmanagers 

• Flexibel project- en programmamanagement 
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Meer informatie over het witboek en het witboek zelf: 

http://overheid.vlaanderen.be/open-en-wendbare-
overheid  
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Interbestuurlijke aanpak  
 

Engagement om dit witboek onder de aandacht te brengen van de  
 
lokale besturen 
provinciale besturen 
gemeenschappen en gewesten 
federale overheid 
EU 
Internationale instellingen zoals OESO 
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Vervolgstappen  
 

 
Agendering implementatieplan witboek op Voorzitterscollege en 
Vlaamse Regering: november 2017 

 
Eerste principiële goedkeuring Vlaams bestuursdecreet: december 
2017 

 
 

 



Vragen? 

martin.ruebens@kb.vlaanderen.be 


