
 
 

 
 

 

‘Innovatie, als drager van efficiëntie 
2011’ 

 

Wedstrijdreglement 
 
 

Algemene principes 
 

 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O).  
 

 Hij kadert binnen de context van het seminarie „Beter, met minder, samen, anders: mission 
possible‟, dat op 29 en 30 november 2011 georganiseerd wordt voor de managers van de 
federale overheid.  
 

 Met de wedstrijd wil men voorstellen, ideeën, initiatieven of projecten bekronen die zoeken 
naar nieuwe methodes om de federale overheid efficiënter en duurzamer te doen werken.  

 
De projecten moeten streven naar een verbeterde efficiëntie voor de federale overheid en 
moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat een doeltreffende en kwalitatieve dienstverlening 
aan het publiek en/of aan de interne klanten behouden blijft.  
 

De dossiers moeten in een van de volgende categorieën passen: 
 

- Kwaliteit en efficiëntie van de diensten: de dienstverlening aan de interne of externe 
klanten verbeteren 

- Optimalisering van de diensten: de werking van de organisaties herzien met het oog op 
verbeterde efficiëntie 

- Participatieve innovatie: interne of externe klanten betrekken bij de modernisering van 
de diensten 

- Cultuur en engagement: de beweeglijkheid, het engagement en de samenwerking 

tussen de federale personeelsleden ontwikkelen 
 

 De wedstrijd staat open voor alle personeelsleden van de federale overheid. Mogen niet 
meedoen: vaste of tijdelijke consultants bij de organisatie en medewerkers die lid zijn van 
de jury. Zowel teams (van 2 tot 5 leden) als individuele kandidaten kunnen een dossier 
indienen. 

 
 Het bekroonde project zal onderworpen worden aan een grondige haalbaarheids- en 

impactstudie en zal ondersteund worden door alle managers van de federale overheid. De 
FOD P&O zal contact opnemen met de winnaar om te bepalen welke opvolging het project 
zal krijgen. 
 

 De jury analyseert en selecteert de dossiers. Men kan geen beroep aantekenen tegen zijn 

beslissingen.  
 

 



 
 

Prijsuitreiking 
 

De prijs “Innovatie, als drager van efficiëntie 2011” wordt op dinsdag 29 november 2011 uitgereikt 
in Oostende. 
 

 

Inschrijving 
 

 De deelnemers mogen hun kandidatuur indienen in de categorie van hun eigen keuze.  
  
 Inschrijven is gratis.  

 
 Het inschrijvingsdossier is beschikbaar via www.fedweb.belgium.be. 

 
 De dossiers moeten uiterlijk voor 9 oktober 2011 middernacht geregistreerd worden. 

 

Jury 
 

 De jury 2011 is samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD P&O, 
vertegenwoordigers van de federale organisaties en experts uit de academische wereld of 

uit de praktijk zelf.  
 

 De eindwinnaar wordt via stemming verkozen door de managers van de federale overheid. 
 

 

Wedstrijdverloop 

 
 De wedstrijd verloopt in 4 fasen. 

 

 
 

 Fase 1: indiening en analyse van de dossiers 

 
 De dossiers worden uiterlijk op 9 oktober 2011 ingediend. Het in te vullen dossier staat op 

Fedweb en wordt per e-mail opgestuurd naar mission.possible@p-o.belgium.be. 
 

 De jury analyseert de ingediende dossiers in het licht van de volgende elementen: 
 

 

 

 

Fase 1 
Indiening en  

analyse van de dossiers 
 

          5 sept - 9 okt 2011 
 

  

 Fase 2 

Uitwerking van de 
dossiers  (max.  20) 

12 -30 oktober 2011 

Fase  3 

Selectie van de 
finalisten en 

voorbereiding op de 
finale (max. 5) 3-28 november 2011 

Fase  4 

Slotpresentatie en 
verkiezing van de 

winnaar  
29 november  2011 

  

http://www.fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2011/20110905_mission_possible_wedstrijd.jsp?referer=tcm:120-142194-64
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 de context van het project  

 het hoofdidee ervan  

 de te mobiliseren transformatiehefbomen  
 de verwachte impact 
 de investeringen en besparingen die uit het project resulteren  
 de overdraagbaarheid van het project  

 
 Hij selecteert de 20 dossiers (maximum) die doorgaan naar fase 2. 

 
 De jury brengt de teams/individuele kandidaten er uiterlijk tegen 11 oktober 2011 per mail 

van op de hoogte of hun dossier geselecteerd is. 

 

 

 Fase 2: uitwerking van de dossiers met het oog op hun selectie voor 
de finale 

 
 

 Van 12 t.e.m. 30 oktober vervolledigen de geselecteerde kandidaten de gegevens met 

betrekking tot hun project. Het gaat om elementen die het project verduidelijken, die in het 
Nederlands of in het Frans gepubliceerd dienen te worden, in eender welke vorm (tekst, 

video, audio, computeranimatie, ...).  
 

 De FOD P&O stelt hen een werkruimte op een samenwerkingsplatform ter beschikking. 
Deze werkruimte zullen ze moeten animeren, enerzijds door regelmatig aanvullende 
informatie over hun project en de vordering ervan te publiceren en anderzijds door op de 
vragen en opmerkingen van de jury te antwoorden.  

 

 Een synthesedocument ter validatie van het project wordt door de projectcoördinator op 
het platform geladen en wordt uiterlijk op 30 oktober 2011 per mail (mission.possible@p-
o.belgium.be) bevestigd. 

 

 

 Fase 3: selectie van de finalisten en voorbereiding van hun 
slotpresentatie 

 
 Begin november kiest de jury de 5 dossiers (maximaal) die naar de finale doorgaan op 

basis van de volgende elementen:  
 

 Betrokkenheid bij het animeren van de werkruimte 
 Belang van de gepubliceerde inhoud ten aanzien van het project 
 Relevantie van de problematiek 

 Originaliteit van de voorgestelde oplossing 
 Globale samenhang  
 Uitvoerbaarheid (resources en middelen) 
 Creativiteit 
 Impact op het federale niveau en de burger 

 

 De jury laat de projectverantwoordelijken per mail weten welk gevolg aan hun dossier 
gegeven wordt.  
 

 De finalisten worden voor een halve werkdag uitgenodigd bij de FOD P&O. Tijdens deze 
sessie zullen ze experts ontmoeten die hen zullen helpen de presentatie en de validatie van 
hun project te verbeteren. Kandidaten die dat wensen, mogen begeleid worden door hun 
sponsor.  

 
 De kosten die samenhangen met de presentatie en de validatie van een project vallen ten 

laste van de organisatie die zich kandidaat gesteld heeft.  
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 Fase 4: slotpresentatie en verkiezing van de winnaar 
 

 De coördinatoren van de geselecteerde projecten worden uitgenodigd om ze op 29 

november 2011 gedurende een tiental minuten voor te stellen tijdens het seminarie 
'Mission possible' in Oostende, waar de managers van de federale overheid in groten getale 
aanwezig zullen zijn. 
 

 De kosten voor het onthaal van de projectcoördinator op de finale in Oostende zijn ten 
laste van de FOD P&O.  

 
 

 De managers die aanwezig zijn op het seminarie, kiezen het winnende project aan de hand 
van een stemming. Het project met het hoogste aantal stemmen krijgt de prijs.  

 

 

Varia 

 
 De kandidaten verbinden zich ertoe de geldende wetgeving in acht te nemen, in het 

bijzonder de wetgeving betreffende de auteursrechten.  

 
 De kandidaten verbinden zich er op hun erewoord toe enkel originele creaties in te dienen 

die vrij van rechten zijn.  
 

 Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaarden de kandidaten dat de FOD P&O in zijn 
communicatie hun naam, voornaam en foto's gebruikt, evenals elk document of 

audiovisuele opname die tijdens het verloop van de wedstrijd gemaakt wordt, zonder dat 
zij hiervoor een vergoeding, recht of voordeel krijgen. 

 
 

 

     Informatie  
 

 

 Per mail via het adres mission.possible@p-o.belgium.be 
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