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ONZE SITUATIE IN 2013 :  

 

● Een functionnering in « silo » 

 

● Management op basis van de controle der prestaties 

 

● Cultuur van de expertise 

 

● Geen stricte naleving van de procedures 
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ONZE SITUATIE IN 2013 :  

Lokalen die de samenwerking niet aanmoedigen 
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Mandaat van de regering : een globale 

modernisering van onze administratie voor 

een betere dienstverlening 
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ONZE STRATEGISCHE VISIE : 

Een eco-
gebouw 

Een eco-
dynamische 
werkcultuur 

Een open 
administratie 

In een wijk 
die herleeft 
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                          1. Space-planning 

 

                          2. Doelgericht management 
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Een eco-
dynamische 
werkcultuur 



1. Een Ecodynamische werkcultuur -  
Space planning 

● Een werkruimte die interactie aanmoedigt 

● In het kader van een open-space 

● Op basis van de principes van flex- en clean desk en thuiswerk 
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2. Een eco-dynamische werkcultuur 
 Doelgericht management 

 

 

« administratief » 
management 

doelgericht 

management  



Doelgericht management :  
Toepassingsdomeinen 

 

 

● Uitvoering van het beleid 

 

● Human ressources 

 

● Begroting 
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• De 
uitvoering 
opvolgen 

• Rekenschap 
geven 

• Planificatie • Aanpassen 

Adjust Plan 

Do Check 

Doelgericht management :  
Beleidscyclus 



 

 

● Inzet: een geïntegreerde aanpak van 

toepassingsdomeinen van doelgericht 

management voor elke stap van de 

beleidscyclus met krachtige tools 
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Doelgericht management:  
De bestuurovereenkomst 

 

 

« administratief » 
management 

doelgericht 

management  

Bestuurs- 

Overeenkomst   

5 jaren 
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Doelgericht management:  
De bestuurovereenkomst 
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Doelgericht management:  
De werkprogramma 

Planificatie 

Strategische 

doelstelling 

Operationnele 

doelstelling 

Operationnele 

doelstelling 

Operationnele 

doelstelling 

Activiteit / 

project 

Activiteit / 

project 

Activiteit / 

project 

Sub activiteit 

/ project 

Sub activiteit 

/ project 

Strategische 

doelstelling 

Strategische 

doelstelling 

Begroting 

Begrotings- 

centrum 

Sub activiteit 

/ project 



Doelgericht management:  
Geïntegreerde aanpak 



 RANDVOORWAARDEN 

 

● 0. Momentum 

● 1. Aansluiting : 

 Sponsorship 

 ICT 

● 2. Investeren in het Middle Management (MM) 

● 3. Een kwaliteitsvol bestuurscontract maken  

● 4. Adequatie met de statuten van het Openbaar ambt 
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