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Beste voorzitters en verantwoordelijken van de federale 

administratie, 

 

Toen mij de mogelijkheid werd geboden om hier 

vandaag enkele minuten jullie toe te komen spreken, 

heb ik geen seconde geaarzeld.  

 

Ik wil dan ook niet rond de hete brij draaien: dit zijn 

geen gemakkelijke tijden voor de federale overheid. 

Voor geen enkele overheid trouwens. 

 

En  dat geldt niet alleen voor jullie als leidend 

ambtenaren, maar ook voor jullie medewerkers die de 

afgelopen weken hun onvrede meermaals hebben geuit 

via sociale actie.  

 

Ik kan u met de hand op het hart zeggen dat ik als 

minister van Ambtenarenzaken niet doof ben voor de 

verzuchtingen van de vele ambtenaren. Integendeel. 

Van bij het begin van mijn mandaat, heb ik er steeds op 

gehamerd dat mijn beleid zich zal toespitsen op een 

aantal assen, de belangrijkste daarvan is ongetwijfeld de 

rol van de ambtenaar zelf. Want je kan aan structuren en 

organisaties sleutelen zoveel je wil, zonder 

gemotiveerde medewerkers, is dat allemaal voor niets.  
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Ik blijf iedereen dan ook oproepen om via het sociaal 

overleg samen met mezelf en de regering constructief 

aan oplossingen te werken. Maar het status quo, dat kan 

ik niet aanvaarden.  

 

Als minister is het mijn taak om mijn 

verantwoordelijkheid te nemen voor de lange termijn. 

En dat betekent dat we gewoonweg niet verder kunnen 

zoals we nu al jarenlang bezig zijn. De maatschappij 

verwacht anders. 

 

Het is immers gewoon een feit dat het overheidsbeslag 

in België vandaag veel te hoog ligt.  

 

Het is eveneens gewoon een feit dat het statuut vandaag 

niet meer de mogelijkheden biedt om een modern, 

flexibel en dynamisch personeelsbeleid te voeren. Dat 

zeggen niet alleen poltici of leidend ambtenaren, maar 

ook de medewerkers zelf die hun carrière gevangen zien 

in een nietsontziende dwangbuis. 

 

En het  is tenslotte gewoon een feit dat we allemaal 

langer zullen moeten werken om onze pensioenen en 

onze sociale zekerheid voor de volgende generaties 

betaalbaar te houden.  
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Daar kunnen we dus niet meer omheen. Dat negeren zou 

een ernstige vorm van nalatigheid betekenen.  

 

Dat betekent dat we allemaal samen voor enkele 

serieuze veranderingen staan.  

 

We zullen een moderne en kwalitatieve dienstverlening 

aan burgers en ondernemingen moeten garanderen 

zonder groeiende budgetten.  

 

We zullen moeten werken aan een modernisering van de 

statuten van de ambtenaren, waarbij het statuut terug 

wordt gebruikt voor wat het oorspronkelijk was bedoeld 

in de wet Camus, én tegelijkertijd de vele contractuele 

medewerkers opwaarderen en échte perspectieven 

geven als volwaardige medewerkers van onze overheid.  

 

We zullen moeten anticiperen op de vele ambtenaren 

die we niet meer op veel te jonge leeftijd willen 

afschrijven voor de arbeidsmarkt, maar die we 

integendeel ook op iets gevorderde leeftijd moeten 

valoriseren en inzetten.  

 

Dat alles vraagt flexibiliteit, mobiliteit, aangepaste 

werkposten en vooral een nieuwe mentaliteit.  
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Mais surtout et avant tout, nous devons nous détacher de 

l'histoire négative qui est encore suspendue aux les 

lèvres.  

 

Je me rends compte que chacun fait ses propres 

comptes. Et ça, ce sont les gens.  

 

Mais je me rends compte aussi que beaucoup de 

fonctionnaires, depuis des années,  n’entendent rien 

d’autre que ‘changement’, ‘changement’, ‘changement’ 

et ça fatigue. Il est donc temps d’agir !  

 

Nous devons à court terme prendre le taureau par les 

cornes ! Avec la perspective d'une nouvelle et meilleure 

histoire ! 

 

 

 

Avec la perspective d'une carrière passionnante au sein 

du gouvernement :  

Bien payés, avec beaucoup de possibilités de 

mobilité et la perspective d'une bonne pension ; 

Une grande attention pour l'équilibre entre vie 

privée et le travail, autonomie et des emplois 

intéressants ; 

Des lieux de travail modernes et dynamiques et une 

réelle sécurité d’emploi.  
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Des atouts que nous pouvons déjà utiliser aujourd'hui, 

mais que nous devons urgemment déployer, dans tout le 

gouvernement.  

 

Nous ne devrions pas avoir peur de notre ombre ! Mais 

redresser le dos et oser dire ce que nous défendons :  

Un gouvernement où il est bon de travailler et où 

aucune place ne sera encore donnée pour certaines 

règles et lois du passé qui aujourd’hui sont obsolètes.  
 

Nous sommes un an et demi plus loin dans la 

législature. Cela signifie que nous avons encore trois 

ans et demi pour convertir ce changement peu à peu 

dans la pratique. Pour reconquérir les cœurs et les 

esprits des fonctionnaires par des actes et pas seulement 

par des mots ! 
 

 

En daarvoor reken ik op jullie allemaal hier aanwezig. 

En je kan dan wel zeggen: change moet van onderuit 

groeien, en dat is waar ook… maar als de mensen op de 

vloer niet voelen dat ze 200% gesteund worden door 

hun leiders, dan zal het sowieso een maat voor niets 

zijn. Jullie hebben een voorbeeldfunctie.  

 

Jullie hebben een voortrekkersrol. Jullie zijn de 

geprivilegieerden om jullie EIGEN overheid mee de 
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21ste eeuw in te sturen. En ik leg heel duidelijk de 

nadruk op jullie EIGEN overheid. Want coalities komen 

en gaan. Maar jullie zijn de stabiele factor die het schip 

doen draaien. Hoeveel verschillende kapiteins er ook 

passeren.  

 

Daarom dat de bestuursovereenkomsten waarover jullie 

vandaag samen zitten, mij zo nauw aan het hart liggen. 

Het was een van de eerste beleidsbeslissingen die ik als 

minister van Ambtenarenzaken heb genomen.  

 

Voor mij is dit de basis om het roer om te gooien en 

jullie de sleutels van jullie eigen overheid in handen te 

geven. De politiek geeft sturing aan de vaarrichting, 

maar jullie zijn de stabiele factor die het schip doen 

draaien.  

 

De bestuursovereenkomsten moeten dan ook worden 

opgevolgd, gemonitord, zoals ze zeggen. Alleen door 

een doorgedreven monitoring zullen we kunnen 

vaststellen of de acties die jullie ondernemen ook 

effectief ons scvhip in die vaarrichting duwen. 

 

Damesn en heren, één van mijn andere assen van beleid 

is de responsabilisering van het overheidsapparaat. 

Daarmee bedoel ik dat wij bij de beleidsbeslissingen 

jullie, het apparaat, mee betrekken. Van het begin tot het 
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einde. Jullie krijgen die verantwoordelijkheid, ik heb 

vertrouwen in jullie. 

 

Zie deze bestuursovereenkomsten dan ook niet als een 

last, maar als een kans, een échte opportuniteit om het 

heft in handen te nemen, en mee jullie schouders onder 

de nodige verandering te zetten. En ik beloof u dat u dan 

in mij een échte partner zal vinden.  

 

Ik dank u.  


