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Vroegere praktijk 

• 2008 - 2011 & 2011-2015: eerste en tweede generatie 
beheersovereenkomsten (voor agentschappen) en 
managementovereenkomsten (voor departementen) 

 
• De beheersovereenkomst en managementovereenkomst zijn 

overeenkomsten van bepaalde duur die de wederzijdse 
verplichtingen regelen tussen de politieke overheid (de 
functioneel bevoegde minister(s) namens de Vlaamse Regering) 
en de ambtelijke uitvoerders (de S-G van de departementen, de A-
G van een intern verzelfstandigd agentschap of de Raad van 
Bestuur bij een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap). 
 

• Er werd voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan wat de 
doorvertaling was van de BO en MO.  

 
 

 



Vroegere praktijk 

• Uit verschillende onderzoeken en bevragingen echter bleek dat: 
 
• De overeenkomsten zelden gebruikt werden als 

sturingsinstrument zoals initieel voorzien 
• De overeenkomsten werden aanzien als een administratieve 

last zowel naar planning als naar rapportering  
• De overeenkomsten weinig flexibiliteit toelieten 
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Meerjarige ondernemingsplannen 

  
Vlaams Regeerakkoord 2014-2019: 
 
“We verminderen de planlasten die gepaard gaan met het 
opstellen en opvolgen van de jaarlijkse ondernemingsplannen. De 
management- en beheersovereenkomsten schaffen we, 
behalve voor de VRT en De Lijn, af en integreren we in de 
jaarlijkse of meerjarige ondernemingsplannen die een 
operationele vertaling zijn van de doelstellingen in de 
beleidsbrieven.” 

 
 



Beheers- en managementovereenkomsten worden afgeschaft, 
behalve voor de VRT en De Lijn. 
• Er zijn dus geen nieuwe beheers- of managementovereenkomsten voor 

de periode 2016 – 2020.  

 
De lopende beheers- en managementovereenkomsten (uitz. VRT en 
De Lijn) worden vroeger dan voorzien ontbonden. 
• Weinig relevantie gezien ze betrekking hebben op beleidsdoelstellingen 

van vorige regering + verschillende entiteiten fusioneren 
• Einddatum valt samen met de vaststelling van de nieuwe 

ondernemingsplannen (31 maart 2015) om lacunes te vermijden.  

Meerjarige ondernemingsplannen 



 
Er wordt een meerjarige component geïntegreerd in de jaarlijkse 
ondernemingsplannen, volgens de logica van de beleidscyclus: 

 
• In het eerste ondernemingsplan van een regeerperiode (31/3 

van het eerste volledige regeringsjaar) wordt meer aandacht 
besteed aan de strategische meerjarencomponent. Dit wordt 
voor advies aan IF voorgelegd. In geval van een negatief advies 
van IF wordt een begrotingsakkoord aangevraagd. 
 

• De ondernemingsplannen voor volgende jaren (telkens 31/1) 
zijn een jaarlijkse update en bijsturing. Deze worden 
meegedeeld aan IF en aan het kabinet en de administratie 
bevoegd voor begroting. Rapportering van voorbije jaar is 
verplicht. 
 

 
 
 
 

Meerjarige ondernemingsplannen 



De ondernemingsplannen bevatten minimaal volgende 
elementen: 
1. Beleidsdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende 

jaar) 
2. Doelstellingen m.b.t. recurrente taken en beheersdoelstellingen 

(zowel meerjarig als voor het komende jaar) 
3. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken (bvb. acties 

gericht op verhogen van maturiteit van organisatiebeheersing) 
4. Doelstellingen m.b.t. welzijn (risicoanalyse, globaal 

preventieplan en jaarlijkse actieplannen) 
5. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen 
6. Bijlagen (personeelsplan) 
 

Meerjarige ondernemingsplannen 



 
Vaststelling gebeurt door de functioneel bevoegde minister(s)/raad 
van bestuur. Bij publiekrechtelijke EVA: door de raad van bestuur, in 
samenspraak met de functioneel bevoegde minister(s) + 
regeringsafgevaardigden houden toezicht 

 
Het vastgestelde ondernemingsplan wordt jaarlijks bezorgd aan 
de Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, die de 
ondernemingsplannen laat publiceren op een publiek 
toegankelijke website: 
www.bestuurszaken.be/ondernemingsplan  
 

Meerjarige ondernemingsplannen 

http://www.bestuurszaken.be/ondernemingsplan


 
Uiterlijk een maand na de effectieve vaststelling van de 
ondernemingsplannen en de jaarrapporten van de 
departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde 
agentschappen, bezorgt de Vlaamse Regering deze aan het 
Vlaams Parlement. 
 

Meerjarige ondernemingsplannen 



 
 
Entiteiten kunnen maximaal gebruik maken van het 
monitoringssysteem VO ‘TRAJECT’ voor de opmaak van, opvolging 
van en rapportering over het ondernemingsplan. Bij gebruik van het 
systeem voor opmaak en rapportering volstaat een digitale 
ondertekening door de bevoegde minister(s)/raad van bestuur. 
 
Entiteiten die voor het ondernemingsplan geen gebruik maken van het 
monitoringssysteem, maken zelf een document op dat minimaal de 
vereiste elementen bevat, en deze door de bevoegde minister(s)/raad 
van bestuur laten vaststellen. 
 
Het ondernemingsplan blijft  net zoals vroeger de basis vormen voor 
de planning en de evaluatie van de leidend ambtenaar. 
 

Meerjarige ondernemingsplannen 



 
 
• Ondersteuningswebsite: www.bestuurszaken.be/ondernemingsplan 

• Opmaak en inhoud 
• Timing 
• Jaarlijkse rapportering 
• Sjabloon 
• Veelgestelde vragen 
 

• Toolbox strategieformulering: 
http://www.bestuurszaken.be/toolbox/strategieformulering  
 

• Ondersteuning via adviseurs van het Agentschap 
Overheidspersoneel 
 

• Tool doelstellingenmanagement TRAJECT: 
http://www.bestuurszaken.be/doelstellingenmanagement  

 

Meerjarige ondernemingsplannen 

http://www.bestuurszaken.be/ondernemingsplan
http://www.bestuurszaken.be/toolbox/strategieformulering
http://www.bestuurszaken.be/doelstellingenmanagement
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- Timing van meerjarige OP’s valt samen met regeerperiode, terwijl 

dit vroeger niet het geval was. 
 

- Hernieuwde interesse van politiek en topambtenaren voor  de 
meerjarige en jaarlijkse planning en het gebruik ervan voor de 
evaluatie.   
 

- De opmaak van de meerjarige OP’s binnen de entiteiten verliep 
over het algemeen vlot.  Ondersteuningsaanbod werd gesmaakt. 

Enkele vaststellingen in de praktijk 



 
 

 
- De minister van Bestuurszaken ontving 80% van alle goedgekeurde 

ondernemingsplannen en deze werden ontsloten.  
 

- 44% van de entiteiten gebruikt op vrijwillige basis de nieuwe 
monitoringstool TRAJECT voor de opvolging van hun 
ondernemingsplan.  
 

Enkele vaststellingen in de praktijk 



 
 

- Aandachtspunten:  
 
- Aandacht voor strategische meerjarige aspect maar ook voor 

concrete doorvertaling in acties 
 

- Werken met goede indicatoren met aandacht voor prestaties 
en effecten 
 

- Koppeling met personeelsinzet en budget 

Enkele vaststellingen in de praktijk 


