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‘Samen naar de top!’
Geel touw uit, rood touw strak! Zekeren, strak! 

een herinnering uit lang vervlogen tijden. 

Ik heb enkele jaren aan bergbeklimming gedaan. Het vaakst in Freyr. 
rotsklimmers zullen de plek wel kennen.

Bij het beklimmen van rotsen, en zeker bij het beklimmen van bergen, 
is de touwgroep onontbeerlijk. er zijn wellicht een paar eenzaten die 
alleen hogerop willen komen: dat heeft me nooit aangetrokken. 

dan denk je in de eerste plaats aan de voorklimmer. dat is trouwens 
de titel van een jeugdroman van Frison-roche, van heel, heel lang 
geleden. Maar de tweede in de groep heeft ook een cruciale functie. 
Ik herinner me die keer dat mijn voorklimmer viel (het pad werd “la 
sanglante” genoemd, dat was ook niet zonder reden) en er met de 
schrik en een flinke schroeiwond van het touw afkwam, omdat ik het 
touw vlug genoeg kon zekeren. Ik krijg er zelfs vandaag nog kippen-
vel van. Ik voel nog altijd het touw in mijn rug en mijn enige gedachte 
was: hopelijk houdt die haak het!

In de touwgroep is iedereen eerst en vooral verantwoordelijk voor 
de veiligheid van de anderen. de top, die bereiken we samen. We 
schatten samen de risico’s in, en we nemen en beheersen ze samen. 
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jacky leroy
Voorzitter van het directiecomité

en de touwgroep is waard wat zijn zwakste schakel waard is, of, 
beter gezegd, wat de zwakste, ondersteund door de touwgroep, kan 
bereiken.

de touwgroep, dat is ook een waaier aan talent: het zijn niet altijd 
dezelfden die het meest bekwaam zijn om zich door een schoorsteen 
te wurmen, of op een steile rotswand te klauteren, of een overhang 
te bedwingen.

de vreugde om boven zichzelf te zijn uitgestegen, zijn angst te hebben 
overwonnen (wat doe ik hier in godsnaam op die rots me vastklam-
pend aan die haak!), een landschap te ontdekken dat zo verschilt van 
dat daar beneden, die vreugde beleven we allemaal samen. 

Het is ook het uur van de waarheid: je haalt het of je haalt het niet. 
In de bergen, daar kun je niet liegen, of toch niet lang.

Goeie reis naar de top!
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 ‘Correcte informatie 
 is nodig om 
  goede beslissingen te nemen’1
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Welke route leidt naar de top? Wat moet je daarvoor doen? Welke 
keuzes kun je maken? daarvoor moet je kunnen vooruitkijken. 
Je hebt correcte informatie nodig die helpt om beslissingen te 
nemen, en afspraken om alles vlot te laten lopen. 

de Fod p&o speelt een rol bij de voorbereiding van de tocht, 
door informatie over het personeelsbestand en over zijn eigen 
werking nauw op te volgen. en de gemaakte afspraken worden in 
regelgeving vastgelegd.

perSoneeLSpLannInG

In 2010 verlegt het dG Human resources en 
Loopbaan (dG HrL) de grenzen niet alleen 
voor de rapportering over de budgetten voor 
het personeel, maar nu ook om betrouwbare 
vooruitzichten uit te werken.

de moeilijke budgettaire en socio-economische 
context noopt de regering reeds meerdere 
jaren tot een besparingsbeleid  op de perso-
neelsuitgaven van de federale organisaties.  
Zij streeft naar een geleidelijke besparing op 
de loonmassa en een structurele vermindering 
van het aantal personeelsleden gekoppeld 
aan een kwaliteitsvolle personeelsgroei om 
een hoogstaande dienstverlening te kunnen 
blijven waarborgen.
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Federale monitoring

Met de federale monitoring streeft de Fod 
p&o ernaar om een klare kijk te bieden op 
de evolutie van het personeelsbestand en de 
loonkost. doelstellingen en werkwijze werden 
vastgelegd in de omzendbrief nr. 602 van 14 
april 2010. de federale monitoring dient als 
het ware als kompas om te zien of de overheid 
nog op koers zit.

elke entiteit onderworpen aan de federale 
monitoring dient 
 d viermaandelijks te rapporteren over het 

personeel en de budgettaire lasten
 d jaarlijks te rapporteren over de totale 

budgettaire lasten.

resultaten
 d de drie viermaandelijkse rapporteringen 

voor de federale monitoring 2010 werden 
opgesteld.  een eerste algemene analyse 
en evaluatie voor 2010 voor het hele toe-
passingsgebied van de omzendbrief zal in 
2011 beschikbaar zijn.

 d de interne rapportering die de maandelijk-
se evolutie van het aantal vte’s en de eraan  
verbonden personeelsuitgaven van de ‘en-
veloppes’ van de Fod’s en pod’s opvolgt  
toont aan dat voor 2010 het aantal betaalde  
vte’s met 2% is gedaald.  de recurrente 
loonmassa neemt globaal met 1,9% af.

de organisaties beschikken over verschillende 
middelen om deze doelstelling te realiseren 
zonder daarbij aan efficiëntie en doeltref-
fendheid in te boeten:
 d  het selectief vervangingsbeleid 
 d het personeelsplan en de personeels  - 

enveloppe 
 d de methodologie Sepp (Standaard voor een 

elektronisch personeelsplan) 

de overheid van haar kant heeft volledige en 
betrouwbare gegevens nodig om de effectivi-
teit van haar beslissingen te evalueren en een 
antwoord te krijgen op een reeks vragen. Is 
het aantal voltijds equivalenten (vte’s) vermin-
derd? Met hoeveel? Wat is de evolutie van de 
loonmassa?  Wat is het verband  tussen vte’s 
en loonmassa? Is er een upgrade merkbaar in 
het personeelsbestand?  

Het dG HrL streeft ernaar een kwalitatief 
antwoord op dergelijke vragen te bieden. dat 
doet het met name via
 d de federale monitoring
 d Sepp Macro
 d de berekening van de meerkost van het 

sectoraal akkoord 2009-2010
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proces

de Ministerraad van 2 april 2010 bepaalde 
dat de Fod p&o de nodige ondersteuning zou 
geven om de last voor de diensten waarvan 
het personeel door de CdVU betaald wordt te 
beperken. Voor die entiteiten vult de Fod p&o 
de viermaandelijkse rapportering voorafgaan-
delijk in wat betreft het aantal betaalde vte’s 
en de eraan verbonden loonkosten.

Het door p&o uitgetekende proces verloopt 
in verschillende stappen waarbij telkens de 
nodige integriteits-, coherentie- en kwali-
teitschecks werden ingebouwd:
 d  extractie uit de CdVU-betaalgegevens van 

de gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
federale monitoring

 d  de maandelijkse CdVU-gegevens worden 
gekruist met andere, maandelijks geactu-
aliseerde informatie. de Fod p&o produ-
ceert de input voor 2/3 van de entiteiten 
die onder de federale monitoring vallen.

 d het resultaat is een tabel voor elke entiteit 
van de betreffende dienst, waarvan het 
personeel door de CdVU betaald wordt.

9
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de link met deze database maakt dat de 
CdVU-betaalgegevens per hoedanigheid en 
niveau ingedeeld kunnen worden.

de maandelijkse totaal gerealiseerde 
budgettaire last
de totale budgettaire personeelslast die 
maandelijks gerealiseerd wordt, omvat naast 
de CdVU-betalingen ook de door de dienst 
zelf verrichte betalingen voor het personeel 
(bv. tussenkomst werkgever in abonnementen 
openbaar vervoer).  de Schatkist centraliseert 
voor alle begrotingsartikelen (zowel die met 
betrekking tot het personeel als die met 
betrekking tot de werkingskosten) de gerea-
liseerde betalingen.  de Fod p&o krijgt deze 
informatie via de Fod B&B.  

de CdVU-betaalgegevens per begrotings-
artikel worden via deze database aangevuld 
met de totaal gerealiseerde kost voor het 
overeenstemmende begrotingsartikel.

de federale nomenclatuur
de informatie in de betaalgegevens van de 
CdVU is ontoereikend om een klassering per 
niveau en hoedanigheid (statutair, contractu-
eel, mandaathouders) zoals gevraagd door de 
omzendbrief 602 mogelijk te maken.  Uit de 
“weddeschaal”, in combinatie met de “groep”,  
kan evenwel heel wat informatie afgeleid 
worden.

Het dG HrL heeft dan een generieke federale 
nomenclatuur ontwikkeld met:
 d de hoedanigheden statutair, contractueel, 

mandaathouder en wetenschappelijk per-
soneel en hun detailniveau

 d voor elke CdVU-weddeschaal het overeen-
stemmende niveau, de kleinste administra-
tieve klasse, de referentieweddeschaal en 
een benaming.  

Bijzondere specificaties per dienst of catego-
rie zijn mogelijk.  

de grote meerderheid van de CdVU-
weddeschalen werd op die manier reeds 
ingepast in deze nomenclatuur.  een dergelijke 
normering is ook onmisbaar gebleken voor de 
rapporteringen met de Sepp-applicatie. 

Cruciaal in het hele proces is de tweede stap. 
Uit de beschikbare betaalgegevens kon de 
gewenste informatie immers niet rechtstreeks 
afgeleid worden. de Fod p&o diende in sa-
menwerking met de CdVU en de Fod Budget 
een aantal hulpmiddelen te ontwikkelen voor 
de verwerking ervan. om uit de betaalgege-
vens conclusies over het personeelsbestand 
te kunnen trekken, was er nood aan:
 d de budgettaire structuur (bijlage 1 van 

omzendbrief 602)
 d  de federale nomenclatuur
 d de maandelijkse totaal gerealiseerde bud-

gettaire last. 

de budgettaire structuur (bijlage van 
omzendbrief 602)
Bijzonder aan omzendbrief 602 is de genor-
meerde  definitie van de entiteiten: zij worden 
in bijlage 1 exhaustief opgelijst en op een 
eenduidige manier geïdentificeerd door de 
begrotingsartikelen die ze vormen en door 
een unieke code die samengesteld is uit de 
(budget)code van de dienst waartoe ze beho-
ren, de code van de categorie waaronder ze 
ressorteren en een eigen code. 

Het toepassingsgebied is zeer ruim en betreft 
de federale overheid in de brede zin van het 
woord.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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‘Deze aanpak kan uitgebreid worden 
naar alle federale organisaties’

séBastien laurent 
Budgetcoördinator  

Fod Budget en Beheerscontrole 

de Fod p&o biedt een echte meerwaarde bij het uitwerken van het 
budget en bij de opvolging van de personeelskredieten. de Fod’s 
p&o en B&B werken dan ook nauw samen bij de opvolging van de 
kredieten en kosten van de federale overheid.

een task force p&o-Budget verleent de nodige ondersteuning aan de 
diensten en zorgt voor een uniforme aanpak van de personeelsplan-
nen van de organisaties. die personeelsplannen kunnen dan geanaly-
seerd worden met de knowhow van beide departementen.

Beide Fod’s zorgen ook voor een monitoring van het personeel en de 
budgettaire lasten van de federale overheid. op die manier kunnen 
we algemene statistieken opstellen over de federale diensten waar-
bij we de tendensen in de evolutie van het personeelsbestand en de 
kosten ervan kunnen analyseren.

de Fod p&o heeft ook toegang tot de gegevens van de CdVU en kan 
nu homogene en gestandaardiseerde gegevens bezorgen over het 
personeel van een organisatie en de kosten voor de federale over-
heid, bv. wat betreft de sectorale akkoorden of de premie voor com-
petentieontwikkeling. op termijn kan deze aanpak uitgebreid worden 
naar alle federale organisaties waarvan het personeel door de CdVU 
wordt uitbetaald. 

11
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per enveloppe werd voor de volgende aspec-
ten van het sectoraal akkoord de meerkost 
berekend die door een interdepartementale 
provisie is gedekt:
 d de loopbanen niveau B
 d de loopbaan niveau d
 d de fietsvergoeding en 
 d de eindejaarstoelage.

  
de meerkost van de toename van de toelage 
voor tweetaligheid (ook een element van het 
sectoraal akkoord 2009-2010) en van de 
nieuwe recurrente en achterstallige premies 
voor competentieontwikkeling 2010 die even-
eens door een interdepartementale provisie 
zijn gedekt, zal definitief kunnen worden be-
rekend wanneer de betaalgegevens van 2010 
volledig beschikbaar zijn. 

Met deze nieuwe dienstverlening levert het 
dG HrL onmisbare en betrouwbare infor-
matie voor een objectieve evaluatie van de 
beleidsmaatregelen en ondersteunt het de 
nagestreefde transparante vaststelling van de 
samenstelling van de enveloppes.

eind 2010 werden voor elke klant de eerste 
tools opgeleverd voor de maandelijkse op-
volging van de resources en kosten van de 
personeelsenveloppe. twee andere fasen zijn 
gepland 
 d  om de verworvenheden te consolideren 

door de processen van monitoring en stu-
ring van het plan te implementeren 

 d  om de operationele dimensies zoals ze 
bestaan in Sepp Classic te integreren.

Meerkost sectoraal akkoord 
2009-2010

Met de loongegevens van de CdVU en conform 
de in gemeenschappelijk overleg met de Fod 
B&B vastgelegde berekeningswijzen, heeft het 
dG HrL de input geleverd voor omzendbrief 
605 van 10 december 2010. die geeft infor-
matie over de vaststelling van de enveloppes 
en de personeelsplannen 2011 en vermeldt 
de berekende meerkost van het sectoraal ak-
koord 2009-2010. 

sepp Macro

Sepp Macro ondersteunt het management bij 
het beheer van het personeelsbestand en de 
kosten ervan door de beslissingsprocessen in 
verband met de structurele evoluties te ver-
beteren. Het resultaat is een tool die minstens 
even goed is als de reeds bestaande Sepp-
applicatie (Standaard voor een elektronisch 
personeelsplan) door :
 d  een maximale beperking van de werklast 

voor de klanten
 d  een grotere souplesse bij de exploitatie, 

niet alleen voor de planning en de opvol-
ging van de personeelsenveloppe, maar 
ook voor andere beslissingen op korte 
of lange termijn waarvoor kennis van de 
human resources en budgetten essentieel 
zijn.

Sepp Macro is een gemeenschappelijk initiatief 
van de voorzitters van het directiecomité van
 d  de Fod Binnenlandse Zaken
 d  de Fod Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal 

overleg
 d  de Fod Buitenlandse Zaken
 d  de pod Wetenschapsbeleid.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MonItorInG Van  
de BeStUUrS-
oVereenKoMSt

de diensten van de Voorzitter volgen de 
bestuursovereenkomst en de realisatie van 
de doelstellingen op. een netwerk met cor-
respondenten is gecreëerd om de coördinatie 
te vergemakkelijken, de gegevens te centrali-
seren en te rapporteren naar de voorzitter en 
de minister. 

elk trimester worden de strategische en 
operationele doelstellingen van de Fod 
gemeten. een syntheseverslag en het geheel 
van de resultaten gaan naar de minister van 
ambtenarenzaken en worden op het intranet 
ter beschikking gesteld van het personeel.

In 2010 werden al 315 van de in totaal 412 
KpI’s gemeten, voor de andere KpI’s was het 
nog te vroeg.

In 2010 werd het personeel bevraagd om te 
zien hoe tevreden ze waren over de processen 
en om verbeterpunten te identificeren opdat 
de bestuursovereenkomst sterker zou leven in 
de Fod. 

een bestuursovereenkomst is geen star 
document. op basis van de gerealiseerde re-
sultaten, de resultaten van de enquête en de 
voorstellen van de verschillende diensten komt 
er in 2011 een nieuwe bestuursovereenkomst 
voor de periode 2011-2014. er wordt dan ook 
overgeschakeld naar semestriële metingen.

13
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doelstelling bereikt 

Vertraging

operationele doelstelling bedreigd, geblokkeerd, momenteel geen oplossing

Indicator blijkt niet relevant te zijn voor de doelstelling 

doelstelling is aantoonbaar bereikt, maar meetinstrument is nog niet functioneel 

226

38

26

18 7

overzicht van de gemeten kpi’s



parLeMentaIre 
VraGen en GeSCHILLen

de verkiezingscampagne, de samenstelling 
van een nieuw parlement en de lopende zaken 
hebben ertoe bijgedragen dat het aantal par-
lementaire vragen drastisch gedaald is.

Het aantal geschillen zakt terug naar het ni-
veau van 2007 en vroeger. de stijging in 2008 
en 2009 was toe te schrijven aan geschillen 
over één enkele gecertificeerde opleiding.

nIeUWe reGeLGeVInG 

2010 was voor een groot deel een jaar van 
lopende zaken. Sedert het ontslag van de 
regering in april 2010 verliep de voorberei-
ding en validatie van regelgevende teksten in 
een trager tempo. dat heeft met name voor 
de uitvoering van het sectoraal akkoord zijn 
gevolgen gehad (zie hoofdstuk 2). toch zijn er 
niet minder teksten gepubliceerd dan in 2009, 
maar het gaat veeleer om teksten met een 
beperkt belang.   

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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publicaties 
2009

publicaties 
2010

(lijst in 
bijlage)

Koninklijke 
besluiten

21 20

Ministeriële 
besluiten

7 13

omzendbrieven 9 8

Berichten 0 1

parlementaire 
vragen

nieuwe  
geschillen

2003 76 59

2004 123 27

2005 140 45

2006 145 46

2007 95 42

2008 200 169

2009 233 122

2010 85 64
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‘VoLHardInG IS nUttIG oM een 
proJeCt te reaLISeren!’

Volharding is nuttig om een project te realiseren! dat is wat ik ont-
houd van het Belgische voorzitterschap van 2010. dat geldt toch 
voor de invoering van een comité voor de europese sociale dialoog 
voor onze sector. Met dat project was ik al bezig sinds het vorige 
Belgische voorzitterschap … in 2001! In de daaropvolgende 10 jaar 
bleef het project op de europese agenda staan, dankzij de geza-
menlijke inspanningen van collega’s van de Fod p&o. 

Het was uiteindelijk in die paar maanden in 2010 dat de eUpae, een 
rechtspersoon naar Belgisch recht die de lidstaten in hun hoedanig-
heid van werkgever verenigt, en het sectoraal comité zijn opgericht! 
In 2010 werden de externe factoren die het project blokkeerden 
immers gecompenseerd door andere, gunstigere elementen.

Bruno neckeBroeck 
adviseur 

Fod personeel en organisatie 

15
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‘Elkaars partner zijn, da’s het risico 
nemen van de ander afhankelijk te zijn’

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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als je niet met het touw met elkaar verbonden bent, dan valt de 
top simpelweg niet te bereiken. als er geen partnership is, dan is 
er geen lijn die door iedereen gevolgd wordt.

naar elkaar luisteren, elkaar mobiliseren en aanmoedigen, dat is 
de basis van het partnership tussen de Fod p&o en zijn stake-
holders, net zoals dat bij een groep bergbeklimmers het geval is. 
elkaars partner zijn betekent dat je op elkaar rekent om hogerop 
te geraken. elkaars partner zijn, da’s ook het risico nemen van de 
ander afhankelijk te zijn.

In 2010 werden onze partnerships met de vakbondsorganisaties, 
de verantwoordelijken van de federale organisaties en de p&o-
directeurs, de Fod’s die betrokken zijn bij het eHr-project, de 
andere beleidsniveaus en de leden van de verschillende netwerken 
versterkt. 

SeCtoraaL aKKoord
een moeizame klim 

Het sectoraal akkoord ambtenarenzaken 
2009-2010 werd op 29 september 
2009 ondertekend door de minister van 
ambtenarenzaken en de drie representatieve 
vakbondsorganisaties. In 2010 hadden de 19 
thematische fiches waaruit het akkoord be-
staat, gerealiseerd moeten worden. door het 
ontslag van de regering in april 2010 en de 
lange periode van lopende zaken die daarop 
volgde, kon er niet in alle projecten vooruit-
gang geboekt worden.
 
toch waren er verschillende verwezenlijkin-
gen die van tel zijn voor een groot aantal 
personeelsleden: 
 d de verhoging van de weddeschalen van 

niveau d 
 d de uniformisering van de weddeschalen van 

de administratief, technisch en financieel 
deskundigen 

 d de rekrutering op basis van eerder verwor-
ven competenties 

 d de verhoging van de toelagen voor 
tweetaligheid

2

partner
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 d een strategisch communicatieplan voor 
een overheidsorganisatie uitwerken 
deze gids legt uit dat het noodzakelijk is 
een doeltreffend communicatieplan uit te 
werken om een coherent communicatie-
beleid te voeren en prioriteiten vast te 
leggen binnen een organisatie. Hij stelt 
een methodologie in 7 stappen voor die als 
wegwijzers fungeren. 

 d auteursrecht en intellectuele eigen-
dom: vragen en antwoorden
dit nummer behandelt de basisprinci-
pes van het auteursrecht en geeft een 
antwoord op de concrete vragen die de 
federale communicatoren zich stellen bij 
hun dagelijkse activiteiten. nuttig om niet 
af te wijken van het pad naar de top!

Meer over de CoMM Collection: 
www.fedweb.belgium.be > publicaties

 d de verhoging van de eindejaarstoelage 
 d de opheffing van de leeftijdsklassen 
 d de verhoging van het aandeel van 

de werkgever in de premie voor de 
hospitalisatieverzekering 

 d de verhoging van de fietsvergoeding van 
15 tot 20 cent per kilometer.

de werkzaamheden werden voortgezet om 
ook op de andere werven vorderingen te 
maken, maar door het uitblijven van een vol-
waardige regering  konden ze niet afgerond 
worden: de weging van de functiefamilies van 
de niveaus B, C en d, de nieuwe loopbanen, de 
modaliteiten voor overgang naar het niveau 
a, occasioneel telewerk, de toelage voor de 
kennis van een andere taal dan de landstalen, 
de reglementering inzake de verloven, ...

Meer info: 
www.fedweb.belgium.be > publicaties > 
Sectoraal akkoord 2009-2010

CoMM CoLLeCtIon
door en voor communicatoren

de CoMM Collection, die in 2004 gelanceerd 
werd, is een reeks praktische gidsen opgesteld 
door communicatoren, voor communicatoren. 
de reeks telt momenteel 20 titels, waarvan er 
in 2010 3 verschenen. 

 d Het coMMnet kern charter
dit nummer, dat wat atypisch is binnen de 
reeks, bestaat uit de integrale tekst van 
het charter van de CoMMnetKern, het net-
werk van communicatieverantwoordelijken 
binnen de federale overheid. dit charter 
legt het engagement van de huidige en 
toekomstige leden van het netwerk formeel 
vast, evenals zijn missie, visie, waarden, 
activiteiten, samenstelling en werkingsmo-
daliteiten. een nuttige inspiratiebron voor 
netwerken die dezelfde oefening moeten 
doen. onmisbaar om de top niet uit het 
oog te verliezen! 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FederaLe aanKoperS 
opdrachtencentrales

  

In 2010 heeft het netwerk van de federale 
aankopers een nieuw gezamenlijk aankoopbe-
leid ontwikkeld. Hierbij staat de formule van 
de opdrachtencentrale centraal.

naast de opdrachtencentrale van de Fod p&o 
zullen in de toekomst meerdere opdrachten-
centrales actief zijn. Zodoende kunnen de 
schaalvoordelen worden gemaximaliseerd. 
een werkgroep met vertegenwoordigers van 
de Fod’s Justitie, Financiën, Mobiliteit en 
Vervoer, economie, p&o en het Ministerie 
van defensie ontwikkelde een protocol dat 
door de opdrachtencentrales gebruikt zal 
kunnen worden. 

de samenwerking aan de ontwikkeling van dit 
federaal aankoopbeleid heeft ongetwijfeld 
bijgedragen tot de versterking van 
het netwerkoverleg. 

Meer info over overheids-
opdrachten: hoofdstukken 3, 4, 6 
en www.publicprocurement.be

p&o-dIreCteUrS
nieuwe synergieën

elk jaar zet de Fod p&o zijn schouders onder 
de organisatie van het strategisch seminarie 
van het netwerk van p&o-directeurs en Hr-
verantwoordelijken. de editie 2010 stond in 
het teken van het thema ‘Hoe besparen om te 
investeren en hoe investeren om te besparen?’ 
en behandelde tal van initiatieven voor  een 
performantere en aantrekkelijkere overheid: 
interne reorganisaties, herziening van proces-
sen, herziening van de dienstverlening aan de 
gebruikers. 

Het netwerk identificeerde concrete pistes 
voor samenwerking tussen de organisaties om 
functionele synergieën in het leven te roepen 
(shared services, e-Hr, mobiliteit, aankopen, 
logistiek), verspilling een halt toe te roepen en 
alternatieven voor lineaire besparingen voor 
te stellen. 

Het doel voor 2011 bestaat erin deze syner-
gieën te verwezenlijken om tegemoet te komen 
aan de budgettaire doelstellingen en om aan 
efficiëntie te winnen, maar ook om middelen 
vrij te maken die geïnvesteerd zouden kunnen 
worden in de ontwikkeling van het personeel, 
de organisaties en de dienstverlening aan de 
burgers op middellange en lange termijn. 

Hr-IndICatoren
24 klimmers op weg naar de top 

Het Fed 20-proces, dat in 2008 gelanceerd 
werd, is de benchmark met een twintigtal Hr-
indicatoren voor de federale organisaties. In 
2010 maakte het project een aantal belang-
rijke evoluties door:
 d 24 organisaties namen deel aan de bench-

mark (14 in 2009) dankzij de stimulans van 
de sponsors (de Fod Werkgelegenheid, 
arbeid en Sociaal overleg en het FaVV) en 
de Fod p&o

 d een werkgroep heeft de be-
schrijvingen van de indicatoren 
verfijnd om hun betrouwbaarheid 
op te krikken. 

andere werven werden opge-
start. die zullen hoogstwaar-
schijnlijk aan de basis liggen van 
de komende evoluties van de Fed 
20: 
 d het delen van de benchmark 

buiten de federale overheid
 d de automatisering van de 

berekening van de indicatoren op 
basis van transversale gegevens 
die reeds of binnenkort beschik-
baar zijn (pdata, Medex, federale 
monitoring, ...). 

15
2008

14
2009

24
2010

fed 20 participatie
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er worden ook bilaterale bijeenkomsten met de 
Fod’s op touw gezet om een beter zicht te krij-
gen op hun situatie, hen te adviseren en soms 
om hen (opnieuw) te motiveren. 

de Fod p&o zorgt voor een zo groot mogelijke 
inbreng van de Fod’s en streeft ernaar dat met 
hun situatie rekening wordt gehouden, met 
name 
 d door enquêtes te organiseren of op het ter-

rein interviews af te nemen 
 d door casestudy’s die van de Fod’s komen 

op te nemen in de opleidingen voor de 
gebruikers 

 d door hen te vragen te reageren op sneuvel- 
 teksten

 d  door hen te vragen best practices te delen 
om voort te bouwen op de verworven kennis

 d  door hen aan te moedigen creatief te zijn, 
het woord te nemen en hun realisaties 
voor te stellen tijdens verga-
deringen en werkgroepen. 

In 2011 zal het dG eHr ook 2 
halve dagen per week een open 
Learning Centre openen. Hier 
zullen de dossierbeheerders 
en de lokale experts van de 
Fod’s terecht kunnen met hun 
vragen, om opgeleid te wor-
den, hulp te vragen. om terug 
op krachten te komen om de 
volgende top te bereiken!

Meer over de e-Hr -oplossing: hoofdstuk 3 
en www.fedweb.belgium.be > e-Hr

de reglementering omgezet wordt in de e-Hr-
applicatie. enkel de inbreng van de Fod’s kan 
zorgen voor het vertrouwen,  de responsabili-
sering en de motivering die onontbeerlijk zijn 
voor het succes van de implementatie binnen 
de verschillende organisaties. 

de Fod p&o intensiveerde dus in 2010 het 
aantal gelegenheden voor informatie, uitwis-
seling,  overleg en validatie van de beslis-
singen.  tal van actoren zijn bij dit proces 
betrokken: 
 d de p&o-directeurs via hun netwerk
 d de e-Hr-projectleiders via de stuurgroep 
 d de e-Hr-projectleiders en functionele Hr-

experts via de toetsgroep, die meewerkt 
aan de functionele analyse en aan de 
beslissingen over de wijze waarop de ope-
rationele processen op elkaar afgestemd 
worden

 d de change managers  via de change ma-
nagement meetings

 d de communicatoren en de e-Hr-opleiders 
via de werkgroep communicatie/oplei-
ding, die een gecoördineerde aanpak van 
opleiding en communicatie definieert 
(mededelingen, tools, afstemming van de 
transversale en lokale initiatieven, ...) en 
er een e-learning-dimensie aan geeft

 d de leden van de werkgroep eSS/MSS, die 
mee de employee Self Service/Manager 
Self Service helpt ontwikkelen: onmisbare 
functionaliteiten, look and feel, structuur, 
te verstrekken informatie, beheer van de 
wachtwoorden, ... 

e-Hr
aandacht voor de weerklank 

Het in 2007 opgestarte e-Hr-project heeft 
als doel de gemeenschappelijke operationele 
processen van de federale overheidsdiensten 
inzake human resources te informatiseren, 
met als einddoel een strategisch en modern 
humanresourcesmanagement. 

de informaticaoplossing is gebaseerd op 
de peopleSoft-applicatie van oracle. er zijn 
5 etappes of modules in deze ambitieuze 
beklimming: 

 d Basisadministratie (personeelsgegevens) 
 d tijdsbeheer  (arbeidsduur, verloven, ziek-

tes, ...)
 d Verloning (berekening en betaling van de 

lonen en opvolging (rSZ-aangiften))
 d personeels- en kostenplanning 
 d Strategisch HrM (ontwikkelcirkels, com-

petenties, loopbanen, ...).

omdat het er hier om gaat de operationele 
Hr-processen op elkaar af te stemmen voor 
alle Fod’s, is het van belang dat ze in consen-
sus kunnen beslissen over de manier waarop 
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op 1 november 2010 startte de Fod Justitie met de module 
‘Basisadministratie’. Het is heel belangrijk om iedereen erbij te 
betrekken om achteraf niet voor verrassingen te staan. positief 
is dat het dG eHr zich helemaal niet als leider opwerpt maar een 
coördinerende en ondersteunende rol heeft. dit stimuleert de 
andere Fod’s om actief deel te nemen. Het organiseren van deze 
samenwerking is voor het dG eHr een niet te onderschatten taak, 
maar zal op termijn zeker zijn vruchten afwerpen.

Samenwerken met andere Fod’s opent de ogen voor andere 
praktijken en laat soms zien hoe hard eigen oude tradities die 
feitelijk inefficiënt zijn een koppig leven blijven leiden. niemand kan 
zeggen dat hij niet in dit geval is, bv. de opmaak van een benoe-
mingsbesluit. Het wordt bij elkeen in een andere vorm gegoten met 
een andere inhoud. deze samenwerking laat eenieder inzien wat de 
beste redactie is.

jan Bogaert
p&o-directeur 

Fod Justitie

x
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‘Samenwerken opent de ogen voor 
andere praktijken’
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na de introductie van de eHr-oplossing in de horizontale Fod’s en 
bij de pod Maatschappelijke Integratie bij wijze van proefproject is 
het de beurt aan de Fod Justitie (centrale diensten en justitiehui-
zen) en de Fod Mobiliteit en Vervoer om de module ‘Basisadminis-
tratie’ succesvol te implementeren.



aangezien deze nieuwe aanpak goed werkt 
en de reacties van de netwerkleden positief 
zijn, gaat de Fod p&o in 2011 door met de 
mininetwerken. 

Meer over ontwikkelcirkels:
www.fedweb.belgium.be > evaluatie en ont - 
wikkel cirkels

ontWIKKeLCIrKeLS
ieder op z’n eigen tempo 

Het netwerk van contactpersonen ontwik-
kelcirkels kende een nieuwe dynamiek in 
2010. naast de algemene, driemaandelijkse 
netwerkvergaderingen werden op vraag van 
de federale organisaties mininetwerken 
opgericht. 

In elk mininetwerk zitten organisaties met 
hetzelfde maturiteitsniveau voor de ontwik-
kelcirkels, zodat doelgerichter kan worden  in-
gespeeld op de behoeftes van de organisaties 
en organisaties die aan hetzelfde tempo gaan, 
samen vooruitgang kunnen boeken:
 d niveau ‘Initial’: opstellen van een imple-

mentatieplan voor de ontwikkelcirkels en 
de aanmaak van een presentatie die kan 
worden gebruikt bij infosessies voor de 
medewerkers

 d  niveau ‘repeatable’: bespreken van 
de problemen en opportuniteiten die 
gepaard gaan met het opstarten van 
ontwikkelcirkels

 d  niveau ‘defined’: opstellen van een 
actieplan om het volgende niveau in de 
maturiteitsindex te bereiken, het uitwer-
ken van scenario’s voor de integratie van 
competenties in de ontwikkelcirkels

 d  niveau ‘Managed’: kritisch bekijken door 
andere federale organisaties

e-proCUreMent
verbonden met de gemeenschappen 
en de gewesten

In 2010 heeft de dienst e-procurement de 
samenwerking met de andere bestuursni-
veaus verder versterkt. de dienst heeft een 
samenwerkingsprotocol met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ondertekend en een 
uitvoeringsakkoord met de Vlaamse overheid. 
ook kwam er een nauwere samenwerking met 
het Waals Gewest. 

resultaten: meer overleg, meer communicatie, 
meer infosessies voor de eindgebruikers en een 
toegenomen gebruik van de e-procurement-
applicaties, met name e-tendering, waarvan 
de Vlaamse overheid het gebruik sterk aan-
beveelt en waarvoor het de gebruikers actieve 
ondersteuning geeft. 

de dienst e-procurement heeft de ambitie om 
in 2011 zijn partnerships met de Belgische 
overheidsdiensten verder te zetten. de dienst 
zal de Ministerraad voorstellen het gebruik 
van e-procurement op het federaal niveau nog 
meer te stimuleren. 

Meer over e-procurement: hoofdstukken 3, 4, 
6 en op www.publicprocurement.be
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onderteKenInG Van Het SaMenWerKInGSprotoCoL
e-procurement met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Kurt Van raemdonck, directeur van de beleidscel ambtenaren -
zaken van minister Inge Vervotte 
Bruno de Lille, Brussels staatssecretaris van ambtenarenzaken
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jacques druart 
adviseur-generaal belast met internationale betrekkingen

Fod personeel en organisatie

‘aLLeen ZoU BeLGIë daar nIet In 
GeSLaaGd ZIJn!’

een partnership op europees niveau. Voor het land dat het voor-
zitterschap waarneemt betekent dat in de eerste plaats samen de 
doelstellingen bepalen. dat gebeurde in een “programma  op middel-
lange termijn” van 18 maanden, waar Spanje en Hongarije bij betrok-
ken waren. Bovendien vindt het voorzitterschap plaats in de vorm 
van een “trojka”, dus met het land dat voordien het voorzitterschap 
waarnam en de twee die nadien aan de beurt zijn. 

een dynamisch partnership, dat is samen resultaten behalen.  
Concreet houdt dat in dat het project prestatie-indicatoren van de 
administraties de 27 lidstaten aan het werk heeft gezet om mo-
gelijke indicatoren te identificeren. niet gemakkelijk en we zijn nog 
niet klaar! Maar we gaan vooruit en onze Hongaarse vrienden zetten 
het werk voort. en voor het andere project betreffende de europese 
dialoog met de vakbonden was de medewerking van verschillende, 
vastberaden staten nodig om het sinds 10 jaar verwachte europese 
comité te kunnen oprichten. alleen zou België daar niet in geslaagd 
zijn.

23
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‘Performante en aangepaste tools 
om in alle veiligheid sneller 

   en verder te gaan’3
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e-proCUreMent 
nieuwe applicaties in gebruik

e-procurement is het systeem om de gunning 
van de overheidsopdrachten te automatise-
ren, van de publicatie van het bestek tot de 
betaling van de facturen. er zijn al verschil-
lende modules operationeel (e-notification, 
e-tendering). Ze kennen een groeiend succes, 
zowel bij de aankopers als bij de bedrijven. 

In 2010 werden twee nieuwe functionaliteiten 
(in één applicatie geïntegreerd) in gebruik ge-
nomen: e-awarding en e-auctions. Ze bieden 
de aankopers ondersteuning bij de evaluatie 
en de gunning van de offertes, en bieden hen 
de mogelijkheid om omgekeerde elektroni-
sche veilingen te organiseren. de gebruikers 
hebben een basisopleiding gevolgd om zich 
vertrouwd te maken met het systeem. In 2011 
worden er proefprojecten gelanceerd.

Meer info over de applicaties van  
e-procurement: hoofdstukken  2, 4 en 6 en op 
www.publicprocurement.be

25
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innovatie

Ultrasterke touwen, de meest gesofisticeerde haken: aan de 
beklimming van de Mount everest begin je niet zonder performant 
materiaal, het resultaat van geavanceerd onderzoek.

de Fod p&o heeft ook de ambitie om te investeren in onderzoek 
en ontwikkeling, zodat we in onze activiteitendomeinen innova-
tieve topproducten kunnen aanbieden. Want ook in de federale 
organisaties komt men met performant materiaal, dat aan de 
omstandigheden op de weg omhoog is aangepast, in alle veilig-
heid sneller en verder vooruit. 

Quickscan, beConnected, e-procurement, CaF, eHr, online diag-
nostiek, permanente aanwervingen, verbeterprojecten, … Zoveel 
producten die werden ontwikkeld om de uitdagingen van morgen 
aan te gaan.

http://www.publicprocurement.be


pedro Facon 
expert in overheidsmanagement 

 rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (rIZIV) 

‘De Quickscan geeft een nieuwe  
impuls aan ons proces benchlearning’

Het rIZIV investeert al enkele jaren in de ontwikkeling van 
instrumenten die de werking en performantie van onze organisatie 
kunnen verbeteren. om het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden, 
proberen we daarbij telkens lessen te trekken uit ervaringen van 
andere organisaties. 

de Quickscan geeft een nieuwe impuls aan dit proces van ‘bench-
learning’. Met de Quickscan kunnen we niet alleen onze sterktes 
identificeren, maar ook de verbeterdomeinen en leermogelijkheden. 
Met dit mooie initiatief bevordert de Fod p&o het wederzijds leren 
en de kruisbestuiving met vergelijkbare organisaties en profileert 
zich daardoor meer dan ooit als een motor van permanente 
verbetering binnen de federale overheid.

26
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Het platform is toegankelijk via de elektro-
nische identiteitskaart (eId) of het ambtena-
rentoken, wat de veiligheid van de toegang 
garandeert. 

Meer op www.fedweb.belgium.be > online 
diensten
 

QUICKSCan
wat is mijn plaats?

tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 
2009 heeft de Ministerraad de Fod p&o de 
opdracht gegeven om een inventaris te maken 
van de instrumenten voor een goed beheer die 
de federale organisaties gebruiken.

Met dat doel heeft het dG organisatie- en 
personeelsontwikkeling (dG opo) de vragen-
lijst Quickscan ontwikkeld, die alle aspecten 
van het organisatiebeheer dekt.

Het initiatief is een voltreffer: 98% van de 
organisaties vult de vragenlijst in. Bovendien 
gebruiken de organisatieverantwoordelijken 
de resultaten ook, dankzij de snelle verwer-
king van de antwoorden en de kwaliteit van de 
rapportering. elke deelnemende organisatie 
krijgt naast het algemene verslag ook een in-
dividueel verslag. Met de resultaten van beide 
verslagen konden er al verschillende bilaterale 
samenwerkingsverbanden worden opgestart.

de Fod p&o heeft ook een transversaal ac-
tieplan voorgesteld. dat bevat onder andere 
de ontwikkeling en de lancering in 2011 van 
een Quickscan v2, een verbeterde versie van 
de eerste vragenlijst.

e-CoMMUnItIeS +  
e-WorKSpaCe =  
beConneCted

Het nieuwe samenwerkingsplatform beCon-
nected is sinds eind maart 2011 operationeel.  
dankzij dit unieke platform voor de federale 
organisaties en de openbare instellingen van 
sociale zekerheid kunnen de federale perso-
neelsleden samenwerken, documenten delen 
en  informatie uitwisselen.

BeConnected is gebaseerd op alfresco, 
een open source software. er moeten geen 
licenties meer worden aangekocht, zodat de 
exploitatiekosten, en dus de gebruikskosten 
voor de klanten, aanzienlijk dalen. 

27
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KennISManaGeMent 
In teaM
online diagnostiek

de goede werking van een team hangt ook af 
van de manier waarop het zijn kennis beheert 
(documentbeheer, vergaderingen om kennis en 
ervaringen uit te wisselen, overdracht tussen 
seniors en juniors, …).

Het directoraat-generaal Interne Communi-
catie en Kennismanagement (dG CoMM-KM) 
heeft de tool ‘KM voor teams’ verbeterd. door 
het invullen van een online vragenlijst kan 
met die tool een diagnose worden gesteld 
van dat beheer. In de brochure wordt de 
analyse- en planningsmethodologie stap voor 
stap uitgelegd. de onlinetoepassing berekent 
automatisch de resultaten en geeft die in een 
aantrekkelijke en leesbare grafiek weer.

de teamchefs wordt gevraagd om de tool te 
gebruiken, bij de plannings- en functione-
ringsgesprekken in team in het kader van de 
ontwikkelcirkels bijvoorbeeld.

Meer op www.fedweb.belgium.be > Kennis - 
 management

parKet Van BrUSSeL  
samen in dezelfde richting 

Het Met-project (Moderniteit, efficiëntie, 
transparantie) waarmee eind 2008 bij het 
parket van Brussel gestart werd, is in 2010 
goed gevorderd. Met dit ambitieuze pro-
ject, dat loopt onder het motto ‘Samen in 
dezelfde richting’, kon een ‘Strategie 2011’ 
worden ontwikkeld die de luiken strategie, 
Hr-management en procesanalyse omvat. de 
vastgelegde doelstellingen werden ook aan 
een risicoanalyse onderworpen, en de be-
handeling van het correctionele proces werd 
grondig gereorganiseerd.

resultaat: een resultaatgericht strafrechtelijk 
beleid, een forse vermindering van de achter-
stand, een beter beheer van de binnenkomende  
dossiers (onder andere via een enig ingangs-
punt) en een drastische inkorting van de door-
looptijd van de dossiers. aan het einde van de 
eerste functioneringscyclus werd ook gepeild 
naar de tevredenheid van alle medewerkers.

op de internationale conferentie ‘Quality in 
Justice’, die in november 2010 in het kader van 
het Belgisch voorzitterschap van de europese 
Unie werd georganiseerd, werd unaniem ge-
wezen op de inbreng van het dG opo in het 
project. de case “Quality management in the 
Brussels office of the public prosecutor” werd 

er als goede praktijk voorgesteld. Jean-Marc 
Meilleur, woordvoerder bij het parket van 
Brussel, bedankte de Fod p&o uitdrukkelijk:  
‘zonder dit partnerschap hadden we nooit zo’n 
verreikend resultaat kunnen bereiken’.
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dankzij het project “Moderniteit-efficiëntie-transparantie” (Met) 
konden we bij het parket van Brussel in 2 jaar tijd een coherent ma-
nagementbeleid ontwikkelen, waarin de luiken “strategie”, “human 
resources” en “processen” elkaar aanvullen. 

Met een ambitieuze strategie die trapsgewijs in individuele doel-
stellingen wordt omgezet, verhoogt het parket de coherentie en de 
kwaliteit van zijn optreden dankzij de kennis en vereenvoudiging 
van de stroom van de dossiers. 

de expertise van het directoraat-generaal organisatie- en 
personeels ontwikkeling van de Fod p&o en de bereidwilligheid van 
de projectverantwoordelijken bij het parket zijn de grote succesfac-
toren van het project. 

‘Strategie, HR en processen vullen 
elkaar aan’

jean-Marc Meilleur  
directeur Communicatie  

Bruno BultHé  
procureur des Konings  

valérie april  
Hoofdsecretaris

valérie devos 
adviseur HrM en 
projectleider Met

Bernard MicHielsen
operationeel directeur

Van links naar rechts:
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CaF BIJ de rSZ
5 parallelle groepen

Het dG opo heeft de CaF-zelfevaluatie 
die in 2010 bij de rSZ werd uitgevoerd, 
begeleid. origineel aan het project: het vol-
ledige CaF-proces (opleidingen, begeleiding, 
groepscoaching, …) werd voor het eerst door 
5 zelfevaluatiegroepen parallel uitgevoerd en 
opgevolgd (4 groepen met personeelsleden 
en één groep uitsluitend met leden van het 
beheerscomité). 

de CaF-methodologie raadt aan om prioritei-
ten vast te stellen. na de synthese en conso-
lidering van de 5 verslagen kon aan de hand 
van die vastgestelde prioriteiten een actieplan 
worden opgesteld, dat door de administra-
teur-generaal van de rSZ aan het personeel 
werd voorgesteld. Bepaalde acties, waaronder 
een tevredenheidsenquête burgers/klanten, 
werden eind 2010 al op touw gezet. 

dankzij die originele toepassing van het CaF 
kon het dG opo zijn expertise op het vlak van 
globaal kwaliteitsbeheer nog verder ontwik-
kelen zodat het ook andere organisaties bij 
gelijkaardige projecten kan begeleiden.

e-Hr
de oplossing verlaat het basiskamp

na de implementatie van de eHr-oplossing 
als proefproject in de horizontale Fod’s en 
in de pod Maatschappelijke Integratie lan-
ceren de Fod Justitie en de Fod Mobiliteit 
en Vervoer in 2010 met succes de module 
‘Basisadministratie’.   

Het project eHr werd opgestart om de 
gemeenschappelijke Hr-processen van de 
Fod’s te automatiseren. Het volledige perso-
neelsbeheer wordt grondig omgevormd. Het 
is de bedoeling dat het beheer moderner en 
efficiënter wordt. de eHr-toepassing zal op 
termijn de enige bron van alle personeelsge-
gevens zijn.

de eHr-oplossing is gebaseerd op de toepas-
sing peopleSoft van oracle en bestaat uit 5 
modules. drie modules zijn in 2010 enorm 
opgeschoten:
 d  ‘Basisadministratie’. die module is mo-

menteel volledig en gestabiliseerd. alle 
functionaliteiten zijn afgewerkt. de mo-
dule wordt sinds 1 mei 2009 toegepast 
in de pilootdiensten (horizontale Fod’s en 
pod Maatschappelijke Integratie) en werd 
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op 1 november 2010 in de Fod Mobiliteit 
en Vervoer en in de centrale diensten en 
justitiehuizen van de Fod Justitie geïm-
plementeerd. de module bevat een reeks 
functionaliteiten (organisatiegegevens (or-
ganigrammen), persoonsgegevens (naam, 
adres, bankgegevens, …), functiegegevens 
(contracten, functies en loopbaangege-
vens), anciënniteit, mobiliteit, bevordering 
en overplaatsing, tucht) en is ook gekop-
peld aan de Centrale dienst der Vaste 
Uitgaven (CdVU) die de gegevens gebruikt 
om correcte betalingen uit te voeren.

 d ‘tijdsbeheer’ (arbeidsduur, verloven, 
ziektes, …). op 22 januari 2010 gaf de 
Ministerraad groen licht voor de lancering 
van de module. die moet vanaf april 2011 
beschikbaar zijn voor de Fod’s die de 
module Basisadministratie gebruiken. de 
module omvat het beheer van de afwezig-
heden en verloven in al hun facetten:
 • aanvragen voor verloven en afwe-

zigheden door het personeel via eSS 
(employee Self Service) 

 • workflow voor de goedkeuring van de 
aanvraag door de chefs  

 • verwerking van de afwezigheden en, 
naargelang de werkroosters van elke 
medewerker, toelichting  voor de bere-
kening van het loon. 

tIpS Voor Het VertreK …
Het directoraat-generaal Human 
resources en Loopbaan ondersteunt 
met zijn expertise het dG eHr bij 
de ontwikkeling van de modules: 
juridische bijstand, antwoorden op 
gerichte vragen, concrete voorbeelden, 
specifieke studies, …  Voor de modules 
‘tijdsbeheer’ en ‘Verloning’ ging het 
vooral over de verloven/afwezigheden 
die een impact hebben op de anciën-
niteit, de geldigheidsduur van een 
gecertificeerde opleiding, de betaling 
van de wedde, de weddecomplementen 
voor bepaalde deeltijdse arbeidsstel-
sels, de betaling van toelagen/vergoe-
dingen en de duur van de stage of de 
aanpassingperiode. 

er is ook voorzien in een interface met 
Medex, om de ziektemeldingen aan 
Medex te bezorgen en om de resultaten 
van de medische controles automatisch 
naar e-Hr te sturen. 

Bij het ontwerpen van de module werd 
rekening gehouden met de bekom-
mernissen van een modern humanre-
sourcesbeleid: de responsabilisering 
van de chefs in de organisatie en de ver-
mindering van de administratieve taken 
van de personeelsdiensten, zodat die 
zich kunnen toespitsen op activiteiten 
met een hogere toegevoegde waarde. 
Met performant materiaal, dat aan de 
omstandigheden van de expeditie is 
aangepast, klimt de klimmer sneller, ho-
ger en toch veilig.

 d ‘Verloning’ (berekening en betaling van 
de lonen). op 24 december 2010 heeft 
de Ministerraad beslist om de module te 
lanceren. Het nieuwe systeem zal vanaf 
1 januari 2013 de plaats innemen van de 
CdVU voor de betaling van de ambtenaren 
van de Fod’s en pod’s.  de ambitie is om 
dat daarna te doen voor alle organisaties 
waarvan de personeelsleden door de CdVU 
worden betaald. 
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ten over een diploma van hoger secundair 
onderwijs beschikken. Voordien betrof het 
een functie van niveau d waarvoor geen 
diploma vereist was. Kandidaten zonder 
diploma kunnen toch solliciteren als ze 
eerst de test ‘eerder verworven compe-
tenties’ (eVC) afleggen om een instapkaart 
te verkrijgen. die kaart bewijst dat ze de 
competenties hebben die nodig zijn om 
een functie van niveau C uit te oefenen en 
geeft hun het recht om deel te nemen aan 
de selectie van pBa. 

 d  Kandidaten die slagen voor de test worden 
door de Fod Justitie uitgenodigd om stage 
te lopen in een van de gekozen penitenti-
aire instellingen. als de stage positief is, 
worden de stagiairs definitief aangewor-
ven (statutair).

 d  de functie van pBa werd opgewaardeerd 
naar niveau C. dat impliceert een financiële 
herwaardering, maar ook dat de kandida-

pBa Worden
doorlopend en met evc

Sedert mei 2010 heeft Selor de rekruterings-
wijze voor de penitentiaire bewakingsas-
sistenten (pBa) van de Fod Justitie grondig 
aangepast. Het doel is de procedure te ver-
snellen om tegemoet te komen aan de enorme 
behoeften van de zowat dertig gevangenissen 
in het hele land (ongeveer 9.000 ambtenaren).

Wat is er nieuw?
 d Kandidaten kunnen voortaan op elk ogen-

blik solliciteren, zonder tijdsbeperking. In 
het verleden konden ze alleen solliciteren 
wanneer de selectieprocedure gepubli-
ceerd was (meestal twee weken, één keer 
per jaar). deze jaarlijkse selecties met 
massale inschrijvingen (8.400 kandidaten 
in 2009) betekenden bovendien dat de 
procedures heel zwaar waren voor Selor.

 d Kandidaten kunnen van bij het begin van 
de procedure kiezen in welke streek of 
streken ze willen werken, en niet meer aan 
het einde. 

 d Het inschrijvingssysteem geeft een volg-
nummer aan elke kandidaat, naargelang 
zijn inschrijvingsdatum. op basis van dat 
nummer, de gekozen streek en de behoef-
ten van de Fod Justitie nodigt Selor de 
kandidaten uit om een computertest af te 
leggen. 
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Kandidaten voor de functie van penitentiair bewakingsas-
sistent kunnen zich een beeld vormen van de job via de 
getuigenissen op www.youtube.com

pBa-selecties 2010
Inschrijvingen niveau d > instapkaart Consultaties aange-

schreven 
kandidaten 
voor een 

test

afwezig Geslaagd

Ingeschre-
ven pBa

Ingeschre-
ven  

eVC-test

afwezig 
eVC-test

Geslaagd 
eVC-test

Fr 8.607 4.544 1.067 407 24 2 360 183 48

nL 4.875 2.253 903 290 39 4 1.219 650 153

http://www.youtube.com
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‘We Zaten Met Z’n eLVen  
VIrtUeeL rond de taFeL’

In tijden van besparingen moeten we alles doen om onnodige kosten 
te vermijden. Waarom dan geen videoconferentie organiseren?

Voor onze trojka-vergadering zaten we met z’n elven virtueel rond 
de tafel. Spanje, België, Hongarije, polen. dankzij de video- of te-
leconferentie konden we elkaar zien en horen en documenten op 
een gedeeld scherm projecteren … en dat zonder buitenlandse ver-
plaatsing.

door gebruik te maken van de videotechniek versterkt eUpan zijn 
efficiëntie en wordt het milieu ontzien. Met die nieuwe werkmetho-
des kunnen we optimaal samenwerken, waar we ook zijn. een verga-
dering starten is even makkelijk als een telefoontje, en documenten, 
video’s,… kunnen worden gedeeld. deze manier van samenwerken is 
ook waardevol om de gezichtsuitdrukking van onze gesprekspart-
ners te zien tijdens cruciale besprekingen, en om onze relaties te 
versterken

jack HaMande 
directeur-generaal 

organisatie - en personeelsontwikkeling 
Fod personeel en organisatie 
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‘De gids mag niet tevreden achter-
overleunen, de behoeften van zijn 
klanten evolueren voortdurend’
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de klant wil naar de top. de Fod p&o gidst hem daarbij. niet 
door te zeggen hoe het moet, wel door een reeks mogelijkheden 
aan te bieden waaruit de klant kan kiezen, apart of als pakket. 
dat gebeurt bijvoorbeeld bij de ondersteuning voor klantgericht-
heid en opleidingen, maar ook steeds meer bij de overheids-
opdrachten.

Maar de gids mag niet tevreden achteroverleunen, de behoeften 
van zijn klanten evolueren voortdurend, gelukkig maar. een beetje 
alsof je een top bereikt, om daarna een andere, hogere top in het 
vizier te nemen. 

ook op die veranderende behoeften speelt de Fod p&o voort-
durend in, bijvoorbeeld bij opleidingen of door de afstemming van 
Fedweb op de intranetten. 

klanten centraal KLantGerICHtHeId 

elke organisatie die de top van haar kunnen wil 
bereiken, besteedt aandacht aan haar klanten. 
de Fod p&o ondersteunt de federale organi-
saties op meerdere manieren om hun klant-
gerichtheid te verbeteren. Steeds meer ligt 
de klemtoon op een geïntegreerde strategie. 
Meer doen met minder vormt daarbij de rode 
draad: de economische en budgettaire context 
dwingt overheden steeds meer op zoek te 
gaan naar efficiëntiewinsten,  besparingen en 
synergieën zonder daarbij de kwaliteit en de 
relatie met de klant uit het oog te verliezen.

Meer klantgericht werken blijft dan ook 
steeds een belangrijk aandachtspunt. dit 
wordt mee gerealiseerd door een dynamisch 
procesmanagement.  daarnaast vormen het 
staffingbeleid en een optimale benutting van 
het (aanwezige) talent in de context van de 
vergrijzing en de verwachte uitstroom een 
belangrijke prioriteit. om steeds sneller in 
te spelen op al deze  veranderingen vormt 
het ontwikkelingsgericht leiderschap in de 
volgende jaren één van de belangrijke uitda-
gingen voor de federale organisaties in hun 
groei naar meer wendbare organisaties.



klantenbevragingen: 
maatwerk troef
In 2010 hebben 5 organisaties de onder-
steuning van het dG opo gevraagd voor 
een klantenbevraging: Fedict, de Fod 
p&o (cel overheidsopdrachten), de pod 
Maatschappelijke Integratie, de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen en het Federaal 
agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen.  

telkens ging het om maatwerk.  de start was 
een analyse van de verschillende klanten-
groepen en de verschillende producten en 
diensten.  een elektronische bevraging en een 
rapportering met interpretatie van de resul-
taten leidden tot een actieplan met concrete 
verbetervoorstellen voor de organisatie.

Bevragingen bij klanten en 
personeel
In 2010 werden er in totaal 20 enquêtes uit-
gevoerd met de hulp van de Fod p&o, waaruit 
een steeds toenemende expertise ten voordele 
van de klanten bij de ondersteuning van hun 
toekomstige enquête-projecten blijkt.

de meeste enquêtes bevragen hun klanten of 
personeel, maar federale organisaties deden 
ook een beroep op het “enquête-aanbod” voor 
heel specifieke enquêtes: tevredenheid over 
de interne dienstverlening, implementatie van 
de ontwikkelcirkels, welzijn op de werkvloer, … 

geïntegreerd aanbod
Het dG opo heeft een geïntegreerd aanbod in 
8 stappen rond klantgerichtheid uitgewerkt.  

organisaties die dat wensen, kunnen een 
beroep doen op ondersteuning ofwel voor één 
of meerdere stappen, ofwel voor het geheel.

Meer info:
www.klantgerichtheid.belgium.be

klachtenmanagement: 
een geschenk van de klant met 
groeiend succes
elk jaar stijgt het aantal organisaties die vol-
ledig klaar zijn met hun implementatie.  de 
teller staat nu al op 15.  daarnaast zijn er 14 
organisaties die hard verder werken om ook 
dat doel te bereiken. de ambitie is dat op 
termijn elke federale organisatie voldoet aan 
de uitgewerkte aanpak.  

Meer info over klachtenmanagement bij de 
Fod p&o zelf, zie hoofdstuk 6
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over de jaren werden in totaal 28 projecten 
uitgevoerd (22 beëindigd). een benchmark is 
in voorbereiding om aanbevelingen af te lei-
den die het telefonisch onthaal bij de federale 
overheid kunnen uniformiseren.

Meer over telefonische bereikbaarheid op 
www.fedweb.belgium.be > Communicatie > 
activiteiten interne communicatie

telefonische bereikbaarheid
Sinds 2004 stelt de Fod p&o een raamcon-
tract ter beschikking van klanten die een 
beter zicht willen krijgen op hun telefonische 
bereikbaarheid. In 2010 liepen er 13 projec-
ten, waarvan er 7 in 2010 beëindigd werden. 

Met de evaluatie en de aanbevelingen kun-
nen de organisaties concrete en praktische 
maatregelen nemen om hun telefonische be-
reikbaarheid te verbeteren, maar het kan ook 
de reflectie over langetermijnveranderingen 
voeden. 

Het dG CoMM-KM begeleidt de klanten door-
heen het hele proces, van contactname met de 
dienstenleverancier tot de presentatie van de 
resultaten, en later bij de organisatie van een 
vervolgenquête.

personeelsbevragingen
Sinds januari 2009 worden enquêtes over de 
personeelstevredenheid op eenzelfde leest 
geschoeid. Bij iedere personeelsenquête 
wordt eenzelfde vragenlijst gebruikt, die op 
initiatief van de klant kan worden aangevuld 
met specifieke vragen. deze werkwijze laat 
toe om een federale benchmark op te stellen 
en de resultaten van een enquête af te zet-
ten tegen de resultaten bij andere federale 
organisaties. Interessant voor de klanten is 
ook dat, bij een herhaling van de enquête, de 
resultaten kunnen worden vergeleken met de 
vroegere resultaten om eventuele tendensen 
en verbeteringen te identificeren. 

de voorbije jaren zit het aantal personeels-
bevragingen in stijgende lijn: in 2010 werden 
9 personeelsenquêtes gerealiseerd, waarbij in 
totaal 8.459 respondenten hun mening gaven.
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9 enquêtes
8.459  respondenten

2010

personeelsbevragingen 2008 - 2010

6 enquêtes
5.072  respondenten

2008 7 enquêtes
3.842 respondenten
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raamcontracten
de Federale opdrachtencentrale (For) stip-
pelt het pad uit door raamcontracten voor een 
aantal standaardartikelen en verzekerings-
diensten ter beschikking te stellen van de 
federale organisaties. Federale organisaties 
kunnen dan rechtstreeks bestellingen plaat-
sen voor deze producten en diensten.

In 2010 heeft For
 d een aantal raamcontracten vernieuwd, 

bijvoorbeeld de licenties voor Microsoft- 
producten 

 d een eerste contract opgeladen op de 
applicatie e-Catalogue. de federale orga-
nisaties kunnen voor dit contract hun be-
stellingen elektronisch aan de leverancier 
doorzenden. 

In vergelijking met 2009 stijgt het totale 
bedrag van de bestellingen via raamcontrac-
ten, ondanks de budgettaire discipline die 
in het eerste semester van 2010 van kracht 
is geworden. de stijging is voor een groot 
deel toe te schrijven aan de bestelling van 
petroleumproducten.

oVerHeIdSopdraCHten

de Fod p&o biedt zijn klanten, federale aan-
kopers en bedrijven, een waaier van diensten 
om de klip die een overheidsopdracht kan zijn, 
zo probleemloos mogelijk te nemen. dat gaat 
van raamcontracten, adviezen en opleidingen 
tot een reeks tools. aandacht voor de klant en 
het milieu lopen als een rode draad door alle 
activiteiten.

Meer over overheidsopdrachten in de hoofd-
stukken 2, 3 en 6 en op
 www.publicprocurement.be
 

In 2010 wordt de online catalogus van For 
11.948 maal bezocht (12.255 in 2009). 

op haar jaarlijkse event in mei konden zo’n 
400 federale klanten kennismaken met een 
aantal opdrachtnemers van For. de dienst 
administratieve Vereenvoudiging (daV) gaf 
uitleg over het gebruik van het elektronische 
loket ‘digiflow’. tijdens enkele workshops 
worden e-notification en e-tendering 
gedemonstreerd. 

In 2011 
 d zal For het gebruik van de e-Catalogue 

uitbreiden. op termijn zal de online catalo-
gus van For verdwijnen

 d zal de aandacht vooral gaan naar het raam-
contract voor de hospitalisatieverzekering

 d zijn ongeveer de helft van de raamcontrac-
ten van For aan vernieuwing toe.

Bestelling op raamcontracten 2003-2010 (in miljoen euro)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

52 69 77,5 82 92 105 100 107,2
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opleidingen
er worden vooral opleidingen gegeven over een 
aantal thema’s die door de klanten gekozen 
werden. Vanaf 2011 zullen deze opleidingen 
op maat via het oFo worden aangeboden. 

een goede communicatie met zijn klanten staat 
voorop en er wordt op geregelde tijdstippen 
een intern netwerkoverleg georganiseerd. 

In 2011 staan op stapel:
 d het bijwerken van de handleiding overheids-

opdrachten met de nieuwe procedures en 
modaliteiten

 d een nieuwe handleiding overheidsop-
drachten ter vervanging van de bestaande 
handleiding van aBa

 d een handleiding met drie modellen waarop 
de aankopen binnen een federale entiteit 
kunnen worden georganiseerd, met de 
klemtoon op het respecteren van de wet-
geving overheidsopdrachten, de interne en 
externe communicatie, de beheerscontrole 
en het verwezenlijken van schaalvoordelen

 d het verder uitbouwen van de handleiding 
inzake de duurzame ontwikkeling met 
richtlijnen die betrekking hebben op het 
gebruik van sociale en ethische criteria bij 
overheidsopdrachten

 d de verdere uitrol van het werkstation. 

adviezen
In 2010 blijven de complexere adviezen (20%) 
een belangrijke plaats innemen. de Fod 
personeel en organisatie blijft de grootste 
klant van de cel aankoopbeleid en –advies 
(aBa). Het aandeel van de overige federale 
organisaties is in 2010 opnieuw lichtjes ge-
daald. Het totaal aantal uitgebrachte adviezen 
is echter met 4 % gestegen.

In 2010 wordt de implementatie van een 
werkstation overheidsopdrachten voor alle 
diensten van de Fod personeel en organisatie 
verder uitgerold. Het werkstation verzorgt nu 
het leeuwendeel van de ondersteuningsinitia-
tieven voor de diensten van de Fod personeel 
en organisatie. dit verklaart waarom aBa 
minder van dergelijke initiatieven ondersteund 
heeft. In 2010 behandelt het werkstation iets 
minder dan 70 overheidsopdrachten en dos-
siers, vooral van het oFo. 

adviezen aBa 2004-2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

adviezen aan de Fod p&o 1.234 2.930 2.021 2.280 2.047 2.263 2.763

adviezen aan rest federale overheid 1.823 2.722 3.093 3.043 3.572 3.492 3.210

ondersteuningsinitiatieven aan de Fod 
p&o (vanaf 2010 incl. werkstation)

57 61 14 11 21 17 75

ondersteuningsinitiatieven aan rest  
federale overheid

- 27 42 47 44 49 47

opleidingen aBa 2004-2010
opleidingen 
overheids-
opdrachten

aantal cursisten

2004 12 183

2005 15 202

2006 27 354

2007 24 405

2008 26 434

2009 37 223

2010 38 268
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portaal
Het portaal www.publicprocurement.be biedt 
informatie, modeldocumenten en toegang 
tot de verschillende tools. In 2010 wordt een 
handleiding met een overzicht van de nieuwe 
procedures en modaliteiten beschikbaar 
gesteld op het portaal. deze handleiding legt 
de brug naar de nieuwe reglementering over-
heidsopdrachten die normaliter in 2011 van 
kracht zal worden. dankzij dit initiatief kunnen 
de klanten de overgang naar de nieuwe regle-
mentering relatief gemakkelijk verwerken.

Het portaal wordt onderworpen aan een 
tevredenheidsenquête. Hieruit blijkt dat het 
portaal over het algemeen als gebruiksvrien-
delijk wordt ervaren. Verbeteringsvoorstellen 
zullen in 2011 worden uitgewerkt.

In 2011:
 d het optimaliseren van operationele appli-

caties (o.a. e-Catalogue)
 d  een analyse van de behoeften en oplos-

singen van een data warehouse
 d  de uitbouw van een gezamenlijk user ma-

nagement voor alle applicaties
 d  het gebruik van e-procurement op federaal 

niveau stimuleren via een dossier aan de 
Ministerraad

 d  een actieplan om het portaal beter op de 
wensen van de klanten af te stemmen.

de toename van het aantal publicaties is toe 
te schrijven aan de samenwerking met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de 
samenwerking met de e-sender publications 
online die de aankondigingen in een gestruc-
tureerd formaat naar e-notification sturen.

e-tendering
Het gebruik van de applicatie e-tendering 
voor de elektronische indiening en de elek-
tronische opening van offertes en kandida-
turen is nu volledig operationeel voor alle 
bestuursniveaus. 

Het gebruik van e-tendering neemt toe door 
de continue communicatie, infosessies en 
opleidingen door de dienst e-procurement, en 
door het actief beleid van de Vlaamse over-
heid om het gebruik van e-tendering te stimu-
leren en daarvoor de nodige ondersteuning te 
voorzien.

tools
e-notification
de intensievere samenwerking met andere 
overheden (zie hoofdstuk 2) leidt tot een toe-
nemend gebruik van de e-procurementap-
plicaties in het algemeen, meer gezamenlijk 
overleg, en meer infosessies en communicatie 
naar de eindgebruikers.

Het aantal publicaties van overheidsopdrach-
ten via de applicatie e-notification bereikte in 
2010 een nieuwe piek. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

40

publicaties via e-notification 2004-2010
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WeBSIteS

Met een reeks websites en tools probeert de 
Fod p&o zijn klanten accurate informatie en 
gebruiksvriendelijke diensten aan te bieden. 
twee gidsende sites zijn Fedweb en de site 
van Selor.

Fedweb
Steeds meer mensen vinden de weg naar 
Fedweb, en komen terug. elke maand zijn dat er 
minstens 50.000 (behalve in juli) en ongeveer 
16.000 van hen zijn vaste klanten. de stijging 
is minder uitgesproken bij de bezoeken - het 
aantal keer dat iemand naar de site gaat - en 
de bezochte pagina’s.

er werden 155 nieuwsberichten gepubli-
ceerd die in 26 edities van de nieuwsbrief 
Fedweblight werden aangekondigd.

eVaLUatIe FedWeB

In het voorjaar van 2010 werd www.fedweb.belgium.be, het portaal van het federale 
personeel, geëvalueerd. Fedweb was dan twee jaar online.

doelstellingen: een beeld krijgen van
 d  het gebruik en niet-gebruik van de website 
 d  de gebruikerservaringen en de tevredenheid
 d  de mate waarin de website een werkmiddel was geworden voor medewerkers van 

personeelsdiensten.

Belangrijkste conclusies:
 d  Fedweb is nog onvoldoende gekend bij een groot deel van het federale personeel. 
 d  Wie de site kent, is er zeer tevreden over. de gemiddelde tevredenheidsscore is 7,5. de 

score voor de nieuwsbrief Fedweblight ligt met 8,4 nog een stuk hoger. Sterke punten 
zijn de geloofwaardigheid, volledigheid, begrijpelijkheid en actualiteit van de site.

 d  Medewerkers van personeelsdiensten maken vaak intensief gebruik van de site en zijn 
er ook meer tevreden over dan andere gebruikers. toch kan de informatie nog meer op 
hun maat gesneden worden, bv. door een uitbreiding van de beschikbare regelgeving, en 
kan de complementariteit van Fedweb met de intranetten van de federale organisaties 
verbeterd worden. 

acties voor 2011
 d  Voor de ruimere bekendmaking van Fedweb wordt het communicatieplan uitgevoerd.
 d  Voor een betere afstemming van de federale intranetten met Fedweb is een reeks maat-

regelen voorzien, steeds in samenwerking met intranetverantwoordelijken. Het gaat 
dan o.a. om een handleiding en een reeks workshops.

 d  Voor de medewerkers van personeelsdiensten wordt de inhoud van Fedweb stap voor 
stap aan hun behoeften aangepast.
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aantal bezoekers en bezoeken op Fedweb
Jaarbasis 2008* 2009 2010

Unieke bezoekers 143.820 444.846 517.678

terugkerende 
bezoekers

9.631 30.929 54.035

Bezoeken 288.778 1.040.432 1.132.531

Bezochte pagina's 1.609.797 5.588.658 5.669.537

*cijfers vanaf juni

http://www.fedweb.belgium.be


www.selor.be 2007 - 2010
2007* 2008 2009 2010**

Unieke bezoekers 390.135 884.785 1.253.548 1.123.806

Gemiddeld/dag - - - 7.923

Bezoeken 849.194 2.202.173 3.211.150 2.999.705

Gemiddeld/dag 4.517 6.230 8.798 9.463

Bezochte pagina’s 3.757.407 13.586.457 19.037.668 21.558.773

Gemiddeld/dag 19.986 37.223 52.158 68.009

*Cijfers van 26 juni tot 31 december 2007
** Cijfers van 17 februari tot 31 december 2010

Het aantal binnenkomende vragen zakt wat 
tegenover 2009, van 1.357 naar 862: een 
goed teken, als dat betekent dat de gebruikers 
de gewenste info beter vinden.
 
Het dG Human resources en Loopbaan (HrL) 
zorgt er met het dG CoMM-KM voor dat de 
informatie up-to-date gehouden wordt en dat 
de binnenkomende vragen snel en adequaat 
beantwoord worden.  

www.selor.be

de bezoekerscijfers op www.selor.be blijven 
stijgen.

In 2011 lanceert Selor een nieuwe site met een 
nieuwe aanpak, meer mogelijkheden en meer 
demotests.

Bezoekers 2009
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Bezoekers 2010 Bezoekers 2011
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Françoise WautHier 
administratief assistent 

 Fod Binnenlandse Zaken 

‘Dáár ben ik zeker van de  
betrouwbaarheid van de informatie’

dankzij Fedweb Light blijf ik op de hoogte van de actualiteit en de re-
glementering die voor mij van toepassing is. Het is immers niet altijd 
makkelijk om officiële en duidelijke informatie te vinden. dáár ben ik 
zeker van de betrouwbaarheid van de informatie.

de titels van de onderwerpen zijn heel duidelijk, de samenvatting is 
relevant. Ik zie onmiddellijk of het onderwerp me interesseert of niet. 
Ik heb de indruk dat ik via een ‘navelstreng’ de info krijg die voor mij 
is bestemd.

de nieuwsbrief is net een vinger die wijst naar de meer gedetailleerde 
informatie op het internet. Bovendien kom ik via de link direct op de 
‘goede’ pagina terecht: ik win tijd en energie!  omgekeerd word ik als ik 
de site van Fedweb bezoek gestimuleerd om informatie te gaan zoeken. 

Wat de lay-out betreft, moet ik zeggen dat de structuur niet alleen 
heel eenvoudig maar ook heel duidelijk is. alleen een logo van het 
besproken onderwerp. Geen overdadige decoratie, zoals ik soms wel 
eens zie… Het visuele aspect zou men natuurlijk altijd kunnen veran-
deren (kleuren, grootte van de logo’s, van de tekst) maar… dat moet in 
dezelfde stijl gebeuren: duidelijkheid, leesbaarheid, toegankelijkheid… 
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jaar lopen. In die periode werden 18 interne 
loopbaanbegeleiders opgeleid. de klemtoon 
lag op het aanleren van coachingvaardigheden 
en op het leren kennen en gebruiken van 
typische begeleidingsinstrumenten. Klassieke 
opleidingsmomenten werden afgewisseld met 
testgesprekken en intervisiemomenten, wat 
leidde tot een erg intensief en resultaatgericht 
parcours. 

In mei 2010 werd via een gerichte com-
municatiecampagne bij de Fod BIZa loop-
baanbegeleiding aangeboden aan alle interne 
medewerkers. Intussen hebben een veertigtal 
medewerkers een begeleidingstraject van 6 
gesprekken doorlopen. en door de grote ver-
scheidenheid aan vragen die leven, blijken de 
stappen die mensen zetten op het einde van 
de begeleiding, even divers te zijn.

er staat een nieuw project in de steigers dat 
specifiek gericht is op de leidinggevenden en 
waarbij een vijftal federale organisaties een 
concept voor loopbaanbegeleiding zullen uit-
werken: talent plus is erop gericht om samen 
mensen in beweging te brengen!

opLeIdInGen In LIJn 
Met de BeHoeFten 

opleidingen waar deelnemer of werkgever niks 
aan hebben, seriewerk waarmee je ter plaatse 
blijft trappelen? niets van dat alles. Voor elke 
opleiding wordt zorgvuldig bekeken hoe het 
gewenste resultaat bereikt kan worden. door 
een waaier van methodes te gebruiken, door 
te overleggen met de klanten, door de inhoud 
en het aanbod continu te herbekijken, krijgen 
de deelnemers en hun werkgevers een duwtje 
in de rug op weg naar weer een hoger niveau.

talentmanagement op maat
eind 2008 nodigde de Fod Binnenlandse 
Zaken (Fod BIZa) het oFo uit om samen een 
antwoord te formuleren op de vraag van som-
mige personeelsleden om te kunnen evolueren 
binnen hun werk.

de analyse van het project gebeurde in over-
leg met de collega’s van de Fod BIZa. door 
intens overleg met andere (niet-federale) 
organisaties, literatuuronderzoek en een heel 
frequente uitwisseling van ideeën kwam een 
concept tot stand. 

Halverwege 2009 was er dan de officiële 
start, het project zou uiteindelijk een heel 
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er kwamen in 2010 enkele nieuwe opleidingen 
bij :
 d de gecertificeerde opleiding ‘documenten 

klasseren, beheren en bewaren’ in samen-
werking met opleiders van het algemeen 
rijksarchief

 d  het SMart-formuleren van doelstellingen
 d  een module voor de ontwikkelcirkels: de 

samenwerking met de opleiders ontwikkel-
cirkels van het oFo heeft daarenboven de 
werkwijze om modules te creëren verfijnd.

Voor 2011 zijn een reeks andere modules in 
voorbereiding.
 
Meer info over blended learning : 
http://campus.ofoifa.be
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Blended learning
In 2010 steekt blended learning bij het oFo 
weer een tandje bij. drie gecertificeerde oplei-
dingen worden voortaan volledig via blended 
learning georganiseerd. daarnaast werden ook 
enkele modules voor afstandsleren volledig 
intern gerealiseerd. Inmiddels gebruiken heel 
wat opleidingen de virtuele oFoIFa-campus 
als uitwisselings- en ondersteuningsplatform.

Via blended learning kunnen de deelnemers 
de leerstof op verschillende manieren leren: 
in een klaslokaal, met een syllabus en met e-

opleidingen blended learning 2009 - 2010
opleidingsdagen deelnemers opleidings- 

mensdagen  

Standaardopleidingen

pC-vaardigheden 34 559 1.490,5

persoonlijke effectiviteit 13 92 174

opleidingsmethodologie en Kennismanagement 55 195 365

Management en HrM 18 176 147,5

totaal standaardopleidingen 120 1.022 2.177

Gecertificeerde opleidingen

documenten klasseren, beheren en bewaren 80 594 1.188

Uw kennis doorgeven           30 215 430

train-the-trainer                  42 231 693

totaal gecertificeerde opleidingen 152 1.040 2.311

totaal 2010 272 2.062 4.488

totaal 2009 109,5 988 2.921

learningmodules met oefeningen en feedback. 
Zo onthouden en begrijpen ze beter. 

Meer dan 1.000 personen namen in 2010 deel 
aan een gecertificeerde opleiding via blended 
learning en legden hun test af. In 2011 wordt 
nog een aantal gecertificeerde opleidin-
gen voor pc-vaardigheden aan het aanbod 
toegevoegd.

http://campus.ofoifa.be


europese materies. dit domein werd dus ook 
toegevoegd. Sommige opleidingen worden, 
door hun internationale aard, in het engels 
gegeven. Ze gaan van start in 2011. 

Het oFo verbindt er zich toe om sneller te 
reageren op concrete opleidingsvragen. om 
die reden worden veelgevraagde opleidingen 
voortaan periodiek georganiseerd. Minder 
gevraagde opleidingen worden nog steeds 
georganiseerd afhankelijk van de vraag.

Voor een betere zichtbaarheid van bepaalde 
delen van management en human resour-
ces management, die vroeger in hetzelfde  
expertisedomein terug te vinden waren, heeft 
het oFo dit domein in tweeën opgedeeld: 
“Management en communicatiemanagement” 
en “HrM, ontwikkelcirkels, statuut en regel-
geving”. Het helpt geïnteresseerden om de 
gewenste opleiding beter terug te vinden.

Voor het europees Voorzitterschap heeft het 
oFo een resem specifieke opleidingen geor-
ganiseerd. daaruit bleek dat er eigenlijk een 
permanente behoefte is aan opleidingen over 

standaardopleidingen
Het aanbod van de standaardopleidingen 
is geherstructureerd. er zijn twee volledig 
nieuwe expertisedomeinen bijgekomen, een 
ander domein is opgesplitst.

Milieu, duurzame ontwikkeling, welzijn op het 
werk zijn steeds actuelere thema’s. Het oFo 
heeft daarom zijn opleidingen daarover in een 
nieuw expertisedomein “Milieu, welzijn, veilig-
heid en beveiliging” samengebracht. Het is de 
bedoeling om dit aanbod op termijn verder uit 
te breiden.
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standaardopleidingen 2008 - 2010

opleidingsdagen (1) deelnemers opleidingsmensdagen (2)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

talen 1.871,5 1.811,5 1.708 6.165 5.864 5.738 20.445 18.967,5 17.656

persoonlijke effectiviteit 498 507 541,5 1.815 1.641 1.750 5.756 5.147,5 5.854,5

Management 199 251 255 846 1.202 1.323 2.619 2.748 3.139

Bestuurskunde 139,5 193 220 973 1.322 946 2.248,5 3.765 2.965

opleidingsmethodologie en 
kennismanagement

123,5 66,5 70 277 152 194 714 373,5 510

pc-vaardigheden 448,5 340,5 272,5 2.530 1.672 1.273 3.141 2.221,5 1.804

Milieu, welzijn, veiligheid en 
beveiliging

- - 4 16 32

HrM, ontwikkelcirkels, statuut 
en regelgeving

- - 45 376 612

totaal 3.280 3.169,5 3.116 12.606 11.853 11.616 34.923,5 33.223 32.572,5

(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 5 opleidingsdagen
(2) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 50 opleidingsmensdagen



specifieke competenties kunnen de federale 
organisaties een getuigschrift van een ander 
opleidingsinstituut erkennen of zelf oplei-
dingen organiseren. Het oFo ondersteunt 
de organisaties die zelf deze ‘certifiërende’ 
opleidingen willen organiseren, bijvoorbeeld 
door documenten of de expertise van zijn 
personeelsleden ter beschikking te stellen en 
door de uitwisseling van ervaringen tussen 
deze organisaties te stimuleren. op deze ma-
nier lag het accent in 2010 op de problematiek 
van een opleiding die afgesloten wordt met 
een test, op docimologie en op evaluatie.

Het aantal deelnemers aan de opleidingen 
blijft ongeveer gelijk in vergelijking met 2009, 
het aantal deelnemers aan de tests ligt iets 
hoger dan in 2009. de sprong tegenover 
2008 wordt dus wel degelijk bevestigd.

gecertificeerde opleidingen
2010 is een belangrijk jaar voor de gecertifi-
ceerde opleidingen (Go).

de catalogus werd grondig herschikt. er wa-
ren immers nog te veel opleidingen die voor te 
weinig deelnemers georganiseerd werden. dat 
leidde niet alleen tot een te hoge kostprijs, 
maar ook de wachttijden liepen vaak veel te 
lang op. na de eerste aanpassing in 2008 ste-
gen de deelnemerscijfers wel erg sterk, maar 
er bleef nog steeds een reeks opleidingen 
over waarvoor te weinig inschrijvingen waren. 
daarom werden nog eens meer dan 60 oplei-
dingen geschrapt,  er blijven er zo’n 75 over.

de nieuwe catalogus richt zich nu vooral op de 
generieke competenties die voor grote groe-
pen deelnemers relevant zijn. Voor de meer 
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gecertificeerde opleidingen 2008 - 2010
opleidingen tests

opleidings-
dagen (1)

deelnemers opleidings-
mensdagen 

(2)

testdagen 
(3) 

deelnemers testmens-
dagen (4)

niveau a 100 260 1.395 4 314 157

niveau B 46 116 446 1 68 34

niveau C 60 292 876 1 286 143

niveau d 305 1.525 4.172,5 6 1.016 508

Gemengd 1.552 7.129 23.672 145 6.215 3.549,5

Go-oude catalogus * 780 2.646 8.873 29 2.974 1.497

totaal 2010 2.843 11.968 39.434,5 186 10.873 5.888,5

totaal 2009 3.605,5 11.987 41.577 103,5 10.563 5.430

totaal 2008 1.801,5 5.859 20.659 58 4.087 2.098

*Het gaat hier om opleidingen die niet langer in de catalogus staan
(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 5 opleidingsdagen
(2) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 50 opleidingsmensdagen
(3) een test van een halve dag met 10 deelnemers telt voor 0,5 testdagen
(4) een test van een halve dag met 10 deelnemers telt voor 5 testmensdagen



Fed+

20 km van Brussel
In samenwerking met de Fod p&o werd een 
tweede deelname van het .be team aan de 20 
km van Brussel georganiseerd. onder de vlag 
van .be zamelden de deelnemers 3.582,36 € 
in ten voordele van de slachtoffers in Haïti. 
Vier lopers van het .be team eindigden bij de 
eerste honderd, en het .be team werd vijfde 
in het klassement van de deelnemende teams.  

Belangrijker dan de sportieve prestaties was 
het resultaat van de enquête na de wedstrijd. 
Hieruit bleek namelijk dat de belangrijkste 
beweegreden van de lopers tot deelname niet 
het financieel voordeel was (Fed+ betaalde 
het inschrijvingsgeld) maar wel de kans om 
met federale collega’s in één team te lopen 
voor een goed doel. 
 

voordeelaanbiedingen
op de website van Fed+ stonden permanent 
minstens 120 aanbiedingen. In elke editie van 
het magazine Fedra werden 15 aanbiedingen 
gepubliceerd en verscheen er een redactioneel 
artikel over een Fed+ aanbieding.

andere opleidingen
Hoewel het oFo sedert 2008 niet langer de 
begeleiding van de stagiairs van niveau a 
beheert, kunnen federale organisaties hun 
stagiairs nog steeds voor opleidingen bij het 
oFo inschrijven.

Vanaf 2011 biedt het oFo aan zijn klanten een 
nieuw integratietraject voor nieuwkomers aan. 

ten slotte heeft het oFo nog een reeks op-
leidingen voor het eHr-project georganiseerd, 
en een reeks opleidingen op aanvraag. daarbij 
horen ook de opleidingen op aanvraag in het 
kader van de ontwikkelcirkels.
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andere opleidingen

opleidingsdagen(1) deelnemers opleidings- 
mensdagen(2)

Stage niveau a               236,5 1.601 3.935

opleidingen eHr  39  62  276

opleidingen op aanvraag* 176,5 1.424 1764

BoZar                                   6 97 55,5

FedaSIL                                 1 17 8,5

Fod Binnenlandse Zaken                           75,5 345 607

Fod Justitie                             2 23 23

Fod personeel en organisatie           11 92 85,5

Fod Sociale Zekerheid                   16 59 95,5

Griffies en parketten                     22 284 301

Meerdere organisaties                         31 345 426

pod Wetenschapsbeleid              12 162 162

*Inclusief ontwikkelcirkels
(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 5 opleidingsdagen
(2) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 50 opleidingsmensdagen



‘Telkens werd ik er hartelijk ontvangen 
en aangemoedigd’

Voor ik met het .be team aan de 20 km van Brussel deelnam, had ik 
nog nooit gelopen. Via de newsletter Fedweb Light en het tijdschrift 
Fedra wist ik van hun bestaan. Verschillende collega’s van mijn Fod 
hadden zich al ingeschreven, en ik wou voor hen niet onderdoen. 

Ik moest alleen een inschrijvingsformulier invullen en het .be team 
zorgde voor de rest! tijdens het evenement stond het team in voor 
het onthaal en de voorbereiding van de lopers in de lokalen in de 
Wetstraat: verdeling van de rugnummers, foto van de sporters, aan-
moedigende woorden, kleedkamers… alles was perfect georganiseerd 
en getuigde van veel sympathie. 

Ik heb al twee keer meegedaan aan de 20 km met het .be team en 
telkens werd ik er hartelijk ontvangen en aangemoedigd, en na de 
wedstrijd kreeg ik zelfs applaus! Sindsdien ga ik regelmatig joggen, 
en ik hoop ook dit jaar weer met het team te kunnen deelnemen…

MicHaël duroisin 
Communicatiecorrespondent

Fod Sociale Zekerheid

x
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Bemiddeling
In 2010 heeft het dG opo gewerkt rond 
bemiddeling om het welzijn van het personeel 
te bevorderen. dit werd geïnspireerd door op-
leidingen over bemiddeling bij het Ministerie 
van defensie en de provincie Vlaams-Brabant. 
deelnemers leren technieken aan zodat ze 
kunnen bemiddelen bij spanningen en proble-
men tussen personen. 

In het netwerk empreva (Fod Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) 
voor vertrouwenspersonen en psychosociale 
preventieadviseurs, lichtte het dG opo deze 
bemiddelingstechniek toe. 

Uit een online bevraging bij de federale 
vertrouwenspersonen, preventieadviseurs en 
medewerkers welzijn, onder meer over de nood 
aan opleiding voor bemiddelingstechnieken, 
blijkt de uitdrukkelijke wens om een specifieke 
opleiding voor bemiddeling te ontwikkelen. 
Het dG opo werkt samen met het oFo om 

aan deze vraag tegemoet te 
komen. 

In het najaar van 2011 zou met 
een concrete opleiding kunnen 
worden gestart.

Uit de resultaten verstrekt door partners 
blijkt dat de federale personeelsleden de aan-
biedingen kennen en er steeds vaker gebruik 
van maken. Uit de enquête die eind 2010 
gevoerd werd bij de lezers van Fedra bleek dat 
59,7 % van de lezers reeds gebruikmaakte van 
1 of meerdere aanbiedingen van Fed+ (49% in 
2009 en 40% in 2008).

enkele voorbeelden:
 d 7.300 aankopen via het aanbod Collishop 
 d 805 boekingen in een Best Western hotel
 d 1.936 Bozar-tickets in 2009-2010 (749 

tickets in 2008-2009  )
 d 712 reizen bij Carlson Wagonlit
 d 1.683 aankopen bij e5-Mode in een  

periode van 8 dagen
 d 1.942 tickets voor de efteling 
 d 2.136 tickets voor Walibi en Bellewaerde

de resultaten zijn voor een deel te danken aan 
een doorgedreven communicatie.
 d  er werden 22 nieuwsbrieven verstuurd, 

met daarin telkens minimum 6 nieuwe 
aanbiedingen

 d  Het aantal abonnees op de nieuwsbrief 
steeg met 20% t.o.v. 2009

 d  Het aantal bezoeken op de website steeg 
met 3% t.o.v. 2009 (in 2009 was er al 
een uitzonderlijke stijging van 40% t.o.v. 
2008, ingevolge de verzending van nieuwe 
Fed+-kaarten)

 
Meer over Fed+ op www.fedplus.be

WeLZIJn

agressiebeheersing
Het dG organisatie- en personeelsont-
wikkeling (opo) heeft een handleiding 
“Stapsgewijs naar een beleid voor agressie-
beheersing” ontwikkeld. een 7-stappenplan 
begeleidt de organisaties naar een doeltreffend  
en op maat gemaakt agressiebeheersplan dat 
kan worden geïmplementeerd en aangepast 
aan een veranderende toestand. 

op 9 december 2010 werd in samenwer-
king met de Fod Werkgelegenheid, arbeid 
en Sociaal overleg (WaSo) het colloquium 
“preventie van agressie in openbare diensten. 
Beleid en praktijk.” georganiseerd. Voor 
de 140 deelnemers kwamen verschillende 
thema’s aan bod zoals de reglementering, de 
risicoanalyse en het stappenplan voor agres-
siebeheersing. Voor een betere be-
heersing van agressie door derden 
werden ook enkele praktijkgevallen 
voorgesteld door de rVa, bpost, de 
nMBS, de politie, de Fod Justitie 
(gevangenissen).
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‘dan Had HIJ daar ZeKer  
Moeten oVernaCHten’

pech! de dag dat de deelnemers van de HrWG-IpSG* meeting terug 
naar huis moesten, was er een staking op Zaventem. 

Ik sprong in de auto om Jake Byrne (Ierland) nog op tijd op de trein 
te zetten naar Brussel Zuid, waar hij de thalys nam naar parijs en op 
die manier via parijs dezelfde avond (laat) nog thuis was. als Jake, 
zoals voorzien, met de bus naar Zaventem zou gegaan zijn, dan had 
hij daar zeker moeten overnachten. 

Bij de volgende meeting had Jake een kleine attentie bij uit dank-
baarheid.

gilBert peeterMans 
administratief medewerker 

 Fod personeel en organisatie 

*HrWG: Human resources working group; IpSG: working group for In-
novative public Services



5

‘Talent laten groeien is  
    een permanente uitdaging’
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talent

talent genoeg bij de overheid. om dat aan de top te brengen is 
een permanente uitdaging: het moet begeleid worden, gekoesterd, 
het moet kansen krijgen om te groeien. Maar het begint ook bij 
het begin: de selectie. 

CreSCendo

Het dG opo en de ICt-dienst van de Fod 
p&o hebben de webapplicatie Crescendo 
ontwikkeld om de federale organisaties te 
ondersteunen
 d bij het uitwerken en beheren van hun gene-

rieke en technische competentieprofielen
 d  bij het ontwikkelen van een gemeen-

schappelijke database van de technische 
competenties

 d  bij het beheer van de ontwikkelcirkels.

de applicatie bestaat uit twee modules. 
 d  de module competentiemanagement is 

getest door vier organisaties: rijksdienst 
voor pensioenen, Fod Binnenlandse 
Zaken, Selor, oFo. Ze is operationeel se-
dert september 2010. Inmiddels hebben 38 
organisaties er toegang toe.

 d  de module ontwikkelcirkels werd in januari  
2011 afgewerkt. de gesprekken van de 
ont wikkelcirkels kunnen hiermee gepland 
worden en de verslagen kunnen online 
ingevuld worden. 

de Fod Binnenlandse Zaken gebruikt de ap-
plicatie in vier pilootdiensten.
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SeLeCtIeS

Vrijwel alle kandidaten schrijven zich online 
via Mijn Selor in. Selor, het selectiebureau 
van de overheid, breidt de onlinebehandeling 
van dossiers ook naar andere testen uit (zie 
taaltesten verderop).

Wervingsselecties
statutairen
net als de vorige jaren ligt het accent op 
selecties voor de hogere niveaus, en nu wordt 
dat, in tegenstelling tot de vorige jaren, ook 
weerspiegeld in de inschrijvingen per niveau.

enkele vaststellingen:
 d Het totale aantal inschrijvingen stijgt 

sterk.
 d  Het percentage afwijzingen blijft dalen, 

dat is op vijf jaar tijd gehalveerd.

 d  Voor elke nederlandstalige kandidaat zijn 
er in 2010 twee Franstalige.

 d  net als in 2009 zijn er in 2010 meer vrou-
welijke dan mannelijke kandidaten.

de gemiddelde doorlooptijd van een selectie 
van Selor bedroeg 90 dagen. een selectie voor 
de federale overheid gaat iets sneller en duurt 
83 dagen.
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inschrijvingen 2009-2010
niveau alle kanalen online (Mijn Selor) % online

2009 2010 2009 2010 2009 2010

a 24.288 35.646 24.236 35.408 99,79% 99 %

B 23.682 22.857 23.655 22.603 99,89% 99 %

C 36.211 13.918 36.164 13.802 99,87% 99 %

d 15.562 8.423 15.543 8.290 99,88% 98 %

totaal 99.743 80.844 99.598 80.103 99,85% 99 %

*Inschrijvingen in 2010 op basis van de datum waarop de kandidaat zich inschrijft. 

Mijn selor 2007 - 2010
2007 2008 2009 2010

actieve profielen op 31/12 105.817 159.978 222.935 314.331

Gevalideerde diploma’s 26.799 57.775 82.038

aantal selectieprocedures per niveau
2008-2010

2008 2009 2010

a 307 252 267

B 95 91 93

C 28 23 32

d 15 11 5

totaal 445 377 397
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inschrijvingen volgens niveau 2005 - 2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010

a 20,23 % 25,70 % 28,02 % 28,96 % 27 % 36,65 %

B 31,22 % 23,46 % 25,30 % 15,51 % 20 % 31,57 %

C 24,75 % 39,59 % 17,71 % 22,49 % 28 % 25,40 %

d 23,80 % 11,25 % 28,96 % 33,04 % 25 % 6,38 %

Wervingsselecties statutairen 2005-2010
(inclusief mandaatfuncties en ongoing selecties)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inschrijvingen 55.050 114.964 71.616 64.888 81.670 101.967

Het gaat hier over de inschrijvingen voor selecties die in 2010 afgesloten zijn (ook die waar het pv bijvoorbeeld op 3 januari 2010 getekend is.  
dus ook inschrijvingen die reeds in 2009 plaatsvonden, kunnen hier meegeteld worden.

Wervingsselecties statutairen 2005 -2010
(inclusief mandaatfuncties)

% 2005 2006 2007 2008 2009 2010

afwijzingen 44,99 % 46,50 % 34,22 % 30,58 % 23,27 % 21,54 %

aanwezigen 59,43 % 68,37 % 67,40 % 65,83 % 63,24 % 64,51 %

Geslaagden 33,57 % 19,39 % 15,74 % 26,60 % 24,81 % 26,74 %

inschrijvingen volgens taalrol 2005 -2010
% 2005 2006 2007 2008 2009 2010

nederlandstalig 31,79 % 42,54 % 38,97 % 40,16 % 44,26 % 33,42 %

Franstalig 68,21 % 57,41 % 61,02 % 59,79 % 55,72 % 66,58 %

duitstalig 0 % 0,05 % 0,01 % 0,05 % 0,02 % 0 %

inschrijvingen volgens geslacht 2005 -2010
% 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M 58,41 % 52,20 % 58,32 % 54,62 % 48,62% 49,72 %

V 41,59 % 47,80 % 41,68 % 45,38 % 51,38 % 50,28 %



contractuelen
In 2010 waren er 621 consultaties voor con-
tractuele procedures, minder dan in 2009.
een dergelijke procedure duurde gemiddeld 77 
dagen.

Mandaatfuncties
er waren meer selecties voor mandaatfuncties 
in 2010 dan in 2009. Het aantal inschrijvin-
gen steeg echter veel sterker, vooral bij de 
mannen. de doorlooptijd van deze selecties 
bedroeg gemiddeld 126 dagen.

Het gemiddelde aantal deelnemers per selectie 
stijgt bij de vrouwen met 12%, bij de mannen 
met 56%.

Mandaatfuncties voor de federale overheid 2009 -2010
2009 2010

Selecties 53 75

Inschrijvingen 759 1.533

afgewezen 495 1.044

aanwezig 178 319

Geslaagd 52 91

Slaagpercentage 29 % 29 %

vrouwen in selecties voor mandaatfuncties 2009 - 2010
n n-1 n-2 totaal 2010 totaal 2009

Inschrijvingen  M 171 842 155 1.168 (76 %) 529 (70%)

                         V 105 208 52 365 (24 %) 230 (30%)

afgewezen %  M 71,35 % 64,61 % 69,03 % 66,18 % 60%

                       V 82,86 % 68,75 % 78,85 % 74,25 % 77%

afwezig % M 26,53 % 33,56 % 41,67 % 33,67 % 33%

                  V 38,89 % 38,46 % 45,45 % 39,36 % 31%

Geslaagd % M 25 % 28 % 32 % 28 % 28%

        V       45 % 28 % 17 % 30 % 33%
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Zoekopdrachten in de cv-databank 2005 -2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010

272 569 788 821 848 621



WeGInG MandaatFUnCtIeS

In 2010 werden 26 selecties voor man-
daatfuncties gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. Voor de start van elke selectie 
controleert het dG Human resources en 
Loopbaan (dG HrL) de kwaliteit van elke 
functiebeschrijving. 

In 2010 kwamen drie wegingscomités met 
leden van de Fod’s p&o en Budget en 
Beheerscontrole samen om zes functies 
te wegen voor het nationaal Geografisch 
Instituut, de Fod Financiën, de Fod Justitie 
en de Fod Buitenlandse Zaken.
 

selecties via de interne markt 2005 - 2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010

aanvragen van de Fod’s 233 297 584 591 415 196

Via de cv-databank
(autonome overheidsbedrijven)

86 113 317 
(158)

360 
(173)

223 
(82)

125 
(16)

Via publicaties op www.selor.be 147 184 267 231 192 71

Bijkomende proeven - procedures van de Fod’s

2010

afgesloten procedures 269

Beschikbare plaatsen 756

Gecontacteerde kandidaten 12.921

aanwezigen 2.203

Geslaagden 1.194

aangeworven 714

interne markt
In 2010 ontving Selor slechts 196 aanvragen 
van federale diensten voor selecties van de 
interne markt. Gemiddeld loopt een procedure 
over 56 dagen.

de Fod’s kunnen bijkomende proeven orga-
niseren. tussen de aanvraag en de bezorging 
van het dossier aan de klant verlopen gemid-
deld 93 dagen.
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overgangsselecties

Bewakings- en veiligheids sector
Selor certificeert agenten van de bewakings- 
en veiligheidssector. dat gebeurt op vraag 
van de Fod Binnenlandse Zaken, maar Selor 
certificeert ook enkele opleidingscentra 
van bewakingsondernemingen. dankzij deze 
certificatie kunnen deze ondernemingen zelf 
psychotechnische testen organiseren.

overgangsselecties 2004 - 2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inschrijvingen 5.171 20.101 9.932 9.971 6.191 6.484 5.207

aanwezig 3.617 15.174 5.863 7.050 3.983 5.079 2.690

Geslaagd 1.761 8.879 1.657 2.417 1.000 2.097 1.279

afwezig % 30 % 25 % 41 % 29 % 36 % 22 % 48,34 % *

Geslaagd % 49 % 59 % 28 % 34 % 25 % 41 % 47,55 %

* dit hoge cijfer laat zich verklaren door de beslissing van de minister van Justitie om penitentiaire bewakingsassistenten rechtstreeks van niveau d naar niveau C  
te laten overgaan. deze kandidaten waren dus wel ingeschreven, maar namen niet deel aan de proef. er waren slechts 712 aanwezigen op 2.714 ingeschrevenen.
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Bewakingssector veiligheidssector voso 7e jaar scholen
aan  wezig Geslaagd Slaag-

percentage
aan wezig Geslaagd Slaag-

percentage
aan wezig Geslaagd Slaag-

percentage

psychotechnische 
test 

1.735 1.598 92,10 % 38 36 94,74 % 1.029 954 92,71 %

test wetgeving  
basis

2.012 1.649 81,96 % 89 76 85,39 % 694 424 61,09 %

Herkansing wetgeving 
basis

355 254 71,55 % 29 22 75,86 % 118 108 91,52 %

test wetgeving lei-
dinggevend type B

112 94 83,93 %

Herkansing wetgeving 
leidinggevend type B

15 10 66,67 %

test wetgeving lei-
dinggevend type a

141 74 52,48 %

Herkansing wetgeving 
leidinggevend type a

61 41 67,21 %



taaLteSten  

Selor heeft de organisatie van de taaltesten  
grondig herzien. de kandidaat kan zelf online 
kiezen wanneer hij zijn test wil afleggen 
(‘ongoing’). de communicatie verloopt nu ook 
volledig online via Mijn Selor. de bevestiging 
van de inschrijving en de resultaten worden 
online gecommuniceerd. Wie slaagt, vindt zijn 
taalcertificaat terug in zijn online dossier. 

Selor probeert kandidaten ook beter te 
begeleiden bij hun keuze van de taaltest. de 
taalwetgeving in België is immers vrij ingewik-
keld en veel kandidaten zien door het bos 
de bomen niet meer. Selor bracht de meest 
voorkomende situaties in kaart. 

Met een kleine communicatiecampagne wilde 
Selor enkele vaak voorkomende vooroordelen 
ontkrachten: 
 d  je moet niet perfect tweetalig zijn om bij de 

federale overheid te werken
 d  taaltesten vormen geen onderdeel van een 

selectieprocedure
 d  je wordt niet meer getest op woordenschat 

en grammatica.
 

taaltesten 2005 – 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 * 2010 **

Inschrijvingen 24.846 24.485 25.906 25.128 5.685 15.935

aanwezig 15.879 16.453 17.368 16.561 3.148 12.124

Geslaagd 7.464 7.421 7.564 7.503 954 6.401

afwezig % 19 % 17 % 19 % 18 % 22 % 24 %

Geslaagd % 47 % 45 % 44 % 45 % 30 % 53 %

*de cijfers voor 2009 slaan enkel op de taaltests die niet opgeschort werden, die voor de artikels 7, 11 en 12.
** Sedert eind 2009 is de aanpak van de taaltesten grondig gewijzigd. In die zin zijn de cijfers maar moeilijk te vergelijken met die van de voorgaande jaren.  
de cijfers van 2010 houden bovendien geen rekening met de inschrijvingen via de module ongoing die op 3 november van start ging. In 2010 hebben 6.830  
kandidaten zich via deze weg ingeschreven.
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antoon van BroeckHoven 
Gegevensbeheerder en (inter)nationale rapporteur 

 Belgische ontwikkelingssamenwerking 
 Fod Buitenlandse Zaken 

‘Online inschrijven is uiteraard erg handig: 
je doet dat wanneer het je uitkomt’

op een vrij moment heb ik me op de Selor-website geïnformeerd over 
de verschillende soorten taaltesten, en me ook ingeschreven voor 
één ervan, voor artikel 12 namelijk. 

dat ging heel eenvoudig en snel via m’n persoonlijke account op de 
Selorsite: ik kreeg een reeks mogelijke data waarvan ik er meteen 
eentje kon kiezen en in mijn agenda kon reserveren.

een tijdje na deze eerste module kreeg ik een mail met mijn resultaat 
en de mededeling dat ik voor het volgende deel kon inschrijven, met 
een rechtstreekse link in de mail. Zelfde werkwijze. Ik wacht nu op 
mijn laatste resultaat. als dat goed is, kan ik mijn certificaat ook 
online ophalen.

online inschrijven is uiteraard erg handig: je doet dat wanneer het je 
uitkomt, en het systeem kan je onmiddellijk de vrije data aanbieden 
en je reservatie opslaan.
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CoMpetentIe-
ManaGeMent

In 2010 heeft het projectteam Competentie-
management van dG opo, in samenwerking 
met andere diensten van de Fod p&o, de 
implementatie waarmee in 2009 begonnen 
was, voortgezet.

om de organisaties te ondersteunen bij de 
implementatie van competentiemanagement 
 d  werd een hele reeks handleidingen en 

gidsen opgesteld
 d  werden experts opgeleid
 d  werd begeleiding op maat gegeven.

de handleidingen en gidsen overspannen niet 
alleen competentiemanagement in de enge 
zin, maar ook de afstemming met andere 
expertises.
 d  praktische gids voor een implementatie-

plan in een organisatie: stappen, te stellen 
vragen, kritieke succesfactoren, te maken 
keuzes, …

 d  de handleidingen Functiebeschrijvingen en 
competentieprofielen bij de federale over-
heid vergemakkelijken de uitwerking en het 
beheer ervan

 d  Methodologische gidsen voor een betere 
afstemming van competentiemanagement 
met andere Hr-processen.

met enige vertraging omwille van de regering 
in lopende zaken, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 22 februari 2011. de totale lijst 
bevat nu 1.802 functiebeschrijvingen.

de functiebeschrijvingen staan in de functie-
cartografie (www.federalecartografie.be).

om de organisaties te ondersteunen bij het 
opstellen van functiebeschrijvingen werden 
twee templates voor functiebeschrijvingen 
(voor niveau a en voor de niveaus B, C en d) 
uitgewerkt in combinatie met een algemene 
handleiding voor het opstellen van functie-
beschrijvingen. daarnaast werden voor de 
functiebeschrijvingen van niveau a twee 
bijkomende handleidingen opgesteld: een 
toelichting bij de onderhoudsprocedure van 
de federale cartografie en een technische 
handleiding bij de federale cartografie.

 

FederaLe  
FUnCtIeCartoGraFIe

Het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 
voorziet in de invoering van een functieclassi-
ficatie voor de personeelsleden van niveau a. 
een eerste lijst met classificatieresultaten 
werd gepubliceerd op 20 december 2007.  
deze lijst bevatte 1.550 functies.

omdat organisaties echter voortdurend in 
beweging zijn, werd een onderhoudspro-
cedure ontworpen om de inhoud van de 
functiecartografie actueel te houden. Met de 
onderhoudsprocedure kunnen de organisaties 
op regelmatige basis nieuwe beschrijvingen in 
de cartografie invoeren en reeds geclassifi-
ceerde functiebeschrijvingen verbeteren en/of 
standaardiseren.

deze functiebeschrijvingen worden gevali-
deerd door de Fod p&o en vervolgens geclas-
sificeerd door het wegingscomité.

In 2008 en in 2009 werden telkens twee 
onderhoudsprocedures uitgevoerd. na deze 
vier procedures bevatte de totale lijst met 
functies 1.779 functies. ook in 2010 werden 
drie onderhoudsprocedures uitgevoerd. de 
resultaten van de twee eerste hiervan werden, 
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 • Competentiemanagement en manage-
mentplannen, bestuursovereenkomsten 
en bestuursplannen op elkaar 
af stemmen

 • Competentiemanagement en personeels-
planning op elkaar afstemmen 

 • Competentiemanagement en screening 
op elkaar afstemmen 

 • Competentiemanagement en ontwikkel-
cirkels op elkaar afstemmen 

 • Competentiemanagement en X° feedback 
op elkaar afstemmen 

 • Competentiemanagement en kennisma-
nagement op elkaar afstemmen 

 • Competentiemanagement en loopbaan-
management op elkaar afstemmen.

In nauwe samenwerking met het oFo werden 
de opleidingen Inleiding tot het competentie-
management voor p&o-experts voortgezet. 
na de eerste opleidingen met blended learning 
in 2009 werden enkele verbeteringen aange-
bracht : minder theorie, meer oefeningen.

In 2010 werden in 15 sessies 180 p&o-
experts opgeleid. de grote meerderheid van 
de federale organisaties heeft nu minstens 
één expert competentiemanagement in huis.

Het dG opo biedt de organisaties een be-
geleiding op maat om de implementatie zo 
goed mogelijk te doen verlopen. dat is onder 
andere gebeurd bij de Fod Volksgezondheid,  
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 
de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 
(HVW), het rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (rIZIV) en het 
rijksarchief.

managementplan

loopbaanbeleid en 
-begeleiding

onthaal en integratie

ontwikkelcirkels

X° feedback

personeelsplan

FB-GCp-tCp

screening

kennismanagement

competentie -
ontwikkeling
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In stam B ligt het accent op groepsvorming, 
leren van elkaar en het toepassen van het 
geleerde op de werkplek. omdat de trajecten 
concrete resultaten op het terrein beogen, 
wordt een actieve betrokkenheid gevraagd 
van de chef van de deelnemer en van zijn staf-
dienst p&o of opleidingsverantwoordelijke. 
naast die ondersteuning krijgt de deelnemer 
in stam B gedurende het gehele traject ook de 
steun van een trajectbegeleider.

de eerste cyclus 2010-2011 is een proefpro-
ject. er zijn 114 deelnemers (55 nL en 59 Fr), 
die verdeeld zijn over 4 groepen tactische 
leidinggevenden (2 nL en 2 Fr) en 7 groepen 
operationele leidinggevenden (3 nL en 4 Fr), 
waaronder 2 groepen van niveau C-d. Het 
aantal deelnemers per traject zal in de toe-
komst stapsgewijs uitgebreid worden. 

vitruvius 3e cyclus
110 deelnemers startten in september met de 
derde cyclus van het programma voor mens-
gerichte leiderschapsontwikkeling Vitruvius.
een korte terugblik: de kandidaten voor het 
programma werden in augustus geselecteerd 
door hun voorzitter of administrateur-gene-
raal. Vervolgens namen zo’n 135 kandidaten 
aan de selectiegesprekken deel. er werden 
acht groepen (4 nL en 4 Fr) samengesteld 
van gemiddeld 14 deelnemers uit 32 federale 
diensten.
de 120 alumni uit de eerste 2 cycli zetten 
ondertussen op eigen initiatief hun leider-
schapsontwikkeling verder. te volgen op: 
www.vitruvianen.be

LeaderSHIp

leiderschapstrajecten oFo
In september 2010 heeft het oFo nieuwe 
ontwikkelingstrajecten voor operationele en 
tactische leidinggevenden gelanceerd. Het dG 
organisatie- en personeelsontwikkeling (dG 
opo) zal daarnaast ontwikkelingstrajecten 
voor strategische leidinggevenden ontwik-
kelen. de ontwikkelingstrajecten van het oFo 
worden aangeboden aan federale ambtenaren 
van niveau a tot d die minstens 1 jaar er-
varing hebben als operationele of tactische 
leidinggevende.

de trajecten nemen 2 jaar in beslag, met 
ongeveer 15 opleidingsdagen per jaar. In het 
eerste jaar zitten 10 dagen uit de “stam a” en 
5 dagen uit “stam B”, in het tweede jaar is dat 
net omgekeerd. 

Stam a beoogt de uitbreiding van de kennis 
en vaardigheden van de deelnemers. Hierbij 
wordt zowel gewerkt op managementcompe-
tenties als op leiderschapsvaardigheden. de 
inhoudelijke invulling van stam a is afhankelijk 
van de ontwikkelingsbehoeften van de deel-
nemer en de noden van zijn organisatie. In de 
testfase (2010-2011) bestaat stam a vooral 
uit opleidingen die het oFo aanbiedt in zijn 
standaardaanbod. Voor volgende fases wordt 
een uitbreiding met nieuwe modules en nieuwe 
leervormen voorzien.

FeedBaCK X°

In 2010 kregen 7 federale organisaties een 
demo van de X° feedbackapplicatie van de 
Fod p&o. Met een X° feedback wordt niet en-
kel de chef van een deelnemer bevraagd, maar 
ook collega’s, klanten en andere betrokkenen.

3 van deze organisaties hebben ondertussen 
proefprojecten afgerond. de organisaties die 
de applicatie al gebruikten, zijn dat blijven 
doen in 2010. ook de Fod p&o zelf heeft 
feedbackprojecten gelanceerd in 2 diensten.
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‘We zoeken pasklare antwoorden, maar die 
zijn er gewoon niet altijd’

Bruno: Ik was eerst een beetje sceptisch over de groepsactiviteiten, 
ik vreesde dat het een beetje een praatbarak ging worden. Maar ik ben 
aangenaam verrast door de open groepsgeest en de steun die iedereen 
elkaar geeft, bijna meteen. daar zorgt dany, onze trajectbegeleider, 
voor. Hij pakt de zaken heel subtiel aan. Ik word er me nu ook van bewust 
dat iedereen een beetje in hetzelfde schuitje zit: we zoeken pasklare 
antwoorden, maar die zijn er gewoon niet altijd. dat dringt nu tot me 
door. net als het besef dat sommige dingen hun tijd nodig hebben, 
zowel voor de mensen met wie je werkt, als voor mezelf. als chef kun 
je de dingen wel snel willen veranderen, maar je werkt met mensen. 
die meekrijgen kan even duren. en zelf moet ik ook nog groeien in mijn 
job, ook omdat de eisen die aan een leidinggevende gesteld worden 
altijd maar hoger lijken te worden. dat is voor mij dan ook een van de 
voordelen van een lang traject. Het vraagt heel wat van mijn tijd, maar ik 
denk wel dat het een goede investering is.

dany: Ik ben in dit traject gerold omdat we bij defensie al een gecer-
tificeerde opleiding over leiderschap ontwikkeld hadden. Mij trekt het 
enorm aan om 2 jaar met mensen van verschillende organisaties aan de 
slag te kunnen en te zien hoe ze evolueren. Ik ben zelf sterk voor lange 
trajecten, die leiden tot de beste resultaten. Ik begeleid momenteel 2 
groepen. de bedoeling is dat ze de theorie meer in de praktijk leren 
omzetten, maar ook dat ze als groep werken, elkaar coachen, naar 
elkaars vragen luisteren en naar oplossingen zoeken. Maar elke sessie 
ziet er anders uit. en nog een laatste bonus: de projectverantwoordelijke 
van het oFo neemt zelf deel!

Van links naar rechts :

Bruno de pauW
deelnemer
adviseur bij de rSZ 

dany van Baelen
Coach defensie 
trajectbegeleider
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diversiteit en Hr:
binnen- en buitenlandse goede 
praktijken - 2010
deze handleiding met goede 
praktijken 2010 is het vervolg 
op de eerste editie uit 2008. Ze 
bundelt nationale en internati-
onale goede praktijken rond 
diversiteit en humanresources-
management. de internationale 
praktijken van de editie 2010 
komen voornamelijk van het 
netwerk van de europese over-
heidsadministraties (eUpan).

Met dit handboek wil de Fod 
p&o de diversiteitsverant-
woordelijken binnen de federale overheid, 
en iedereen die betrokken is bij projecten 
rond diversiteit op het werk, een praktisch 
instrument aanreiken met concreet advies 
en voorbeelden van acties die bij de overheid 
kunnen worden ondernomen.

onthaal en integratie van een 
medewerker met een handicap 

Voor een beter ont-
haal en integratie  
van medewerkers 
met een handicap of 
chronische ziekte 
werkte de cel diver  - 
siteit van de Fod 
p&o in 2010 een 
gids met tips en 
contacten en een 
opleiding uit.

de gids geeft de 
actoren die be-
trokken zijn bij het 

onthaal en de integratie van nieuwe mede-
werkers, praktische tips en nuttige contacten 
voor een goed verloop van het onthaal en de 
integratie van medewerkers met een handicap 
of een chronische ziekte.

Voor Hr- en diversiteitsverantwoordelijken 
kwam er een opleiding zodat ze een handicap 
en de concrete gevolgen ervan beter kunnen 
begrijpen. de opleiding werd uitgewerkt in 
samenwerking met verenigingen voor ge-
handicapten. aan Franstalige kant namen 6 
organisaties al deel, aan nederlandstalige 9. 
Voor herhaling vatbaar in 2011.

dIVerSIteIt

de grenzen werden in 2010 weer een beetje 
verlegd, bestaande producten en diensten 
werden voortgezet en verbeterd, en er kwa-
men enkele nieuwe producten, met name 

handleidingen en opleidingen.

een diversiteitsbeleid 
uitwerken
de handleiding “een diversiteits-
beleid uitwerken” reikt een me-
thodologie met 6 opeenvolgende 
fasen en 10 praktische tools aan 
om de diversiteitsverantwoorde-
lijken en de Hr-diensten te helpen 
die belast zijn met de implemen-
tatie van een diversiteitsbeleid in 
hun organisatie.

de gids bestaat uit drie delen:
 d een methodologisch model
 d  de stappen die nodig zijn om een diversi-

teitsbeleid te implementeren
 d  tools die helpen bij de concrete uitvoering 

ervan.
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In de specifieke reserves zitten 88 kandida-
ten. In 2010 werden slechts 5 kandidaten uit 
deze reserves gerekruteerd.

Het expertisecentrum van Selor (diversity@
selor) hield
 d  58 consultaties en interventies (adviezen, 

oplossingen, implementatie van producten 
of procedures, …)

 d  25 presentaties, zowel nationaal, in de eU 
als internationaal.

Functiebeschrijvingen: analyse 
vanuit genderoogpunt 
om zeker te zijn dat de inhoud van functie-
beschrijvingen genderneutraal is, heeft de 
Fod p&o een analyse laten uitvoeren van de 
functiebeschrijvingen vanuit genderoogpunt. 

een deel van de interdepartementale functie-
beschrijvingen van niveau a, het geheel van 
de functiefamilies B, C, d en ook de mandaat-
functies werden onder de loep genomen. 

de analyse heeft geleid tot aanbevelingen die 
geleidelijk toegepast zullen worden.

aanpassing van selecties en 
opleidingen aan gehandicapten 
Voor een opleiding of een selectie kan een 
gehandicapte aanpassingen vragen zodat hij 
in voor hem optimale omstandigheden kan 
deelnemen.

Het oFo registreerde in 2010 104 nieuwe 
aanvragen tot aanpassingen.

Bij Selor kwamen er 704 aanvragen binnen. 
Voor de aanpassingen scoorde de tevreden-
heid 8,29/10

cofinanciering van 11 projecten
Voor het vijfde jaar op rij lanceerde de Fod 
p&o in 2010 een oproep voor projecten om 
federale organisaties te ondersteunen bij 
de uitvoering van een diversiteitsbeleid. de 
geselecteerde projecten worden voor 50% 
gecofinancierd.

Het vernieuwende en overdraagbare karakter 
van het project, de integratie ervan in een 
Hr-proces en de meerwaarde voor de orga-
nisatie, dienden als criterium bij de analyse. 
Initiatieven ter bevordering van de integratie 
op de werkvloer van personen met een handi-
cap werden ook aangemoedigd.

er werden 11 projecten geselecteerd (voor 
een totaal bedrag van ongeveer 48.000 
euro) bij de Fod Sociale Zekerheid, de Fod 
Justitie (3 projecten), de rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening, de Fod economie, de pod 
Wetenschapsbeleid, de Fod Binnenlandse 
Zaken, de Fod Mobiliteit en Vervoer (2 pro-
jecten) en de Fod p&o.

aanpassingen voor gehandicapten - selor
Soort aantal

Visueel 99

auditief 81

autisme 7

Mentaal 16

Motorisch 201

Leermoeilijkheden 31

andere 120

Combinatie 59

niet gespecifieerd 90

totaal 704
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‘IK HoU Van MooIe dInGen’

Ik hou van mooie dingen. Uiteraard wou ik dan ook dat het Belgi-
sche voorzitterschap pico bello was. Het zijn vaak kleinigheden die 
het verschil maken: de decoratie, de samenstelling van de menu’s, 
de keuze van de cadeautjes, … Ik was dan ook heel alert tijdens de 
contacten met de leveranciers, om het beste voor de beste prijs te 
krijgen.

Marie-odette katsHinda 
technisch deskundige 

Fod personeel en organisatie 
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6 ‘Structuren zijn als  
blokken van een iglo:  

onzichtbaar in het geheel,  
maar wel aanwezig’
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de processen en structuren zijn als de blokken van een iglo. Wan-
neer de iglo er staat, zie je ze niet meer, maar ze zijn er wel. Ze 
houden het geheel recht en maken het de onderzoekers mogelijk 
om hun werk met succes voort te zetten en hun prestaties in alle 
veiligheid te verbeteren. 

In 2010 hebben meerdere blokken het p&o-gebouw vervolledigd: 
aanpassingen van de structuren, opvolging van de risico’s en 
klachten, maar ook de creatie van nieuwe diensten.

rISICoBeHeer
eerste verslag aan het acFo

de diensten van de Voorzitter zijn de spil bij 
de ontwikkeling van het risicobeheer en de 
interne controle. de basis daarvoor is een 
beslissing van het directiecomité van 18 juni 
2010.

Inmiddels is er een netwerk met correspon-
denten ‘interne controle’ opgericht en heeft 
de Fod p&o op 20 augustus 2010 een eerste 
verslag bezorgd aan het auditcomité van de 
Federale overheid (aCFo).

processen en structuren
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InteGratIe Van Het 
BULLetIn der aan-
BeStedInGen (Bda)

de beslissing om het Bulletin der aan-
bestedingen onder te brengen bij de Fod p&o  
werd reeds in 2009 genomen. op de Minister-
raad van 12 maart 2010 werd beslist over 
het plan van aanpak. de doelstelling van de 
integratie is dat alle Belgische overheden hun 
overheidsopdrachten via een geïntegreerd 
platform kunnen publiceren. de publicatie 
van de integratie in het Belgisch Staatsblad 
gebeurde op 6 september 2010 en kaderde in 
een bredere communicatie naar alle doelgroe-
pen (aankopers, media, bedrijven) in samen-
werking met de andere bestuursniveaus.

de definitieve integratie van het Bda in e-
notification vond plaats op 1 januari 2011 
en zal leiden tot grotere efficiëntie in de 
administratie en grotere transparantie voor 
overheden en voor ondernemingen. 

Meer over overheidsopdrachten: hoofdstukken 
2,3 en 4 en www.publicprocurement.be

Fed+
nieuwe kaart en ticketing

In 2010 produceerde en verzond Fed+  5.000 
nieuwe kaarten. de productie en de verzen-
ding van de Fed+ kaarten aan de nieuwe 
federale personeelsleden en de aanvragen 
voor een kopie bij verlies verlopen nu volledig 
automatisch. 

de vragen van de federale personeelsleden  
(4.500 in 2010) worden geregistreerd via 
een ticketingsysteem op de website, wat de 
afhandeling van de vragen verbetert.

alle informatie over de partners en de met hen 
gemaakte afspraken werden gecentraliseerd in 
een database die een veel actievere opvolging 
van de partnerships mogelijk maakt.

Meer op www.fedplus.be 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

70

http://www.publicprocurement.be
http://www.fedplus.be


jurrien saelens 
It-medewerker  

Bouwkroniek 

Met ons tijdschrift en onze website proberen we bij de Bouwkroniek 
onze abonnees zo snel en efficiënt mogelijk op de hoogte te brengen 
van overheidsopdrachten die voor hen interessant kunnen zijn. dat 
gaat dan over opdrachten voor de bouwsector in de ruimste zin van 
het woord.

de integratie van het Bulletin der aanbestedingen in e-notification 
was voor ons een grote stap vooruit. Immers, we sluizen de infor-
matie niet zomaar door, maar verwerken die, maken die toegankelij-
ker voor onze leden. Het gestructureerde formaat van e-notification 
maakt ons werk een stuk makkelijker.  Het verbetert ook de zoekmo-
gelijkheden voor onze abonnees. ten slotte draagt het ertoe bij dat 
de informatie vollediger is. Bepaalde codes, bijvoorbeeld, ontbraken 
vroeger wel eens, nu minder.

We volgen een dossier van begin tot eind op. de aanpak van de pu-
blicaties is prima. Waar het voor ons nog wat beter kan, is bij de toe-
gankelijkheid van de pv’s aan het einde van de procedure. dat wordt 
iets voor de module e-tendering van de e-procurementapplicatie.

‘Het gestructureerde formaat van  
e-Notification maakt ons werk  

een stuk makkelijker’
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oprICHtInG Van een 
CentraaL SoCIaaL 
SeCretarIaat

In oktober 2009 besliste de regering om in 
2010 de eerste stappen te zetten naar de op-
richting van een centraal sociaal secretariaat 
dat in eerste instantie bestemd is voor de klei-
nere organisaties van de federale overheid.

de opdracht van dit centraal sociaal secretari-
aat is om de personeels- en loonadministratie 
voor deze organisaties uit te voeren.

In 2010 heeft de stafdienst personeel en 
organisatie van de Fod p&o, ondersteund 
door een externe partner, het organisatie-
model hiervoor uitgetekend. daarnaast zijn 
ook de belangrijkste instrumenten, zoals het 
standaardprotocol, de model-SLa en de dien-
stencatalogus uitgewerkt.

dankzij deze nieuwe organisatie kon Selor 
al bepaalde resultaten vaststellen:

 d een verbetering van de behandelings-
termijn van de rekruteringsaanvragen

 d er wordt vaker een beroep gedaan op 
het talent dat al in de reserves beschik-
baar is: 269 afgesloten raadplegingen 
in 2010 tegen 142 in 2009

 d een belangrijke ontwikkeling van de 
testportfolio.

een nIeUWe  
StrUCtUUr Voor 
SeLor

eind 2009 evolueerde de organisatie binnen 
Selor van een horizontale structuur, die geba-
seerd was op processen, naar een structuur 
die gebaseerd is op 6 business units (BU). 
door die evolutie kan Selor nog klantgerichter 
werken door producten en diensten aan te 
bieden die beter aan de behoeften van de 
klanten beantwoorden: snelheid en efficiëntie, 
responsabilisering van de klant, certificering, 
expertiseontwikkeling, … de resultaten lieten 
niet op zich wachten. 
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Bu screening Bu crM 
(customer relation 

Management)

Bu r&d 
(research & 

development)

Bu Mso
(Management 

support office)

Bu support Bu it

de onderverdeling 
die aan het type van 
procedure gekoppeld is, 
vervaagt. de selectie-
verantwoordelijke en 
de klant bepalen samen 
de meest geschikte 
procedure: statutaire of 
contractuele selectie, 
interne markt, reserve-
beheer. anders gezegd, 
een project begint met 
de aanvraag van de 
klant en eindigt met 
de publicatie van de 
geslaagden. een grotere 
verantwoordelijkheid 
volgens het end-to-
end-principe voor de 
screeningmedewerkers, 
met nieuwe taken, zoals 
de gezamenlijke bepaling 
van de rekruterings-
communicatie en een 
grotere inzet om resulta-
ten te behalen.

Selor wil strategische 
partnerschappen met 
zijn klanten ontwikkelen 
om grote projecten te 
ondersteunen of te 
sturen. de rol van de 
accountmanagers werd in 
die zin geherdefinieerd: 
ze leggen zich meer 
toe op het opsporen 
en analyseren van de 
klantenbehoeften. 
op basis van de input 
helpen zij de producten 
en diensten van Selor 
te verbeteren, door de 
behoeften en wensen 
van de werkgever en de 
werknemer (verzameld 
via de input van het 
contactcenter) nog beter  
op elkaar af te stemmen.

Selor profileert zich 
als de referentie 
voor rekruterings- en 
selectiebureaus. 
dat gebeurt onder 
andere door het onder-
zoek, de ontwikkeling 
en de implementatie van 
nieuwe mogelijkheden om 
zijn producten voortdu-
rend te optimaliseren en 
te innoveren.

Het MSo groepeert alle 
strategische en transver-
sale activiteiten. 

Hier gaat het om de 
ondersteuning van het 
management van Selor.
 
Het MSo zorgt ervoor 
dat de positie van Selor 
wordt versterkt door 
geïntegreerde communi-
catieoplossingen aan te 
bieden, en het contro-
leert de verwezenlijking 
van de strategische 
doelstellingen van Selor.

de BU Support heeft als 
opdracht en doelstelling 
alle menselijke, materiële 
en financiële middelen 
te ontwikkelen en in te 
zetten, voor een grotere 
doeltreffendheid en ef-
ficiëntie, ter ondersteu-
ning van de strategie en 
corebusiness van Selor.

de Business Unit It 
neemt de planning, 
de ontwikkeling en 
het beheer van alle 
It-diensten bij Selor 
voor zijn rekening. deze 
business unit bezorgt 
de business van Selor 
It-oplossingen en 
It-investeringen die aan 
de behoeften voldoen.

gedelegeerd Bestuurder selor
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KLaCHtenManaGeMent 
BIJ de Fod p&o

In 2010 stapte de Fod p&o voor al zijn 
diensten mee in het geïntegreerde klachten  - 
management.    

Hiermee volgden de diensten in de Wetstraat 
51 en het oFo het voorbeeld van Selor, dat al 
bij de start van het traject één van de goede 
praktijken was.

de Fod p&o ontwikkelde een gebruiksvrien-
delijk online klachtenformulier. Het staat in de 
rubriek contact op elke website van de Fod 
p&o.

Bij Selor bestaat klachtenmanagement al en-
kele jaren. de gemiddelde behandelingstermijn 
bedraagt ongeveer 14 dagen. 

klachten selor 2006 - 2010
totaal ontvankelijk Gegrond deels gegrond ongegrond

2006 219 50 8 161

2007 237 79 34 124

2008 325 61 62 202

2009 424 51 141 232

2010 363 71 90 202

Het aantal keer dat bij de raad van State een 
beroep ingediend werd tegen een beslissing 
van Selor, halveert in 2010.
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beroep bij de raad van state 
selor 2008-2010

36
2009

42
2008

18
2010

klachten 2010
Geregistreerd Gegrond % Gegrond

oFo 56 7 12,5

Selor 363 71 19,5

p&o 
(Wetstraat)

18 3 16,6



2

‘een SUrVIVaL KIt Voor Het 
HonGaarSe VoorZItterSCHap’

Voorzitterschappen zijn telkens eindig: na 6 maanden is het aan 
de volgende. Maar hoe kon ik mijn opvolger laten profiteren van 
mijn ervaring ? Ik wou anita Fibinger, mijn Hongaarse collega die 
me opvolgt, een duwtje in de rug geven en maakte met hart en ziel 
een ‘Survival kit’ voor haar. ondertussen hebben ook de polen, de 
tsjechen en de Litouwers gevraagd of ze de survival kit kunnen ge-
bruiken. 

saraH stijnen 
attaché

Fod personeel en organisatie
`

Meer over de Survival kit : www.fedweb.belgium.be > Kennismanagement
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7
‘Efficiënte samenwerking tussen de teams  
  om het moreel hoog te houden’
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als je de top wilt bereiken, zijn ook de kleine dingen belangrijk: 
een gezonde voeding, de juiste reflexen bij een ongeval, duidelijke 
procedures, een betrouwbare uitrusting,… maar ook een goede 
communicatie, een duidelijk zicht op het doel dat moet worden 
bereikt en een efficiënte samenwerking tussen de teams om het 
moreel hoog te houden en zich goed te voelen.

de ondersteunende diensten vervullen al die rollen en zien toe 
op het comfort, de ontwikkeling en de veiligheid van de andere 
diensten: tevredenheidsenquête, ontwikkelcirkels, communicatie, 
opleidingen, document- en budgetbeheer, preventie, catering, 
vertaling, informatica,…

preVentIe, VeILIGHeId, 
HyGIëne, GeZonde  
VoedInG en enerGIe-
BeSparInG

na de analyse van de psycho-sociale risico’s 
die in 2009 met de ondersteuning van de firma 
IdeWe werd uitgevoerd, was 2010 gewijd aan 
het actieplan. Het plan voorziet in opleidingen 
voor de nieuwe eHBo’ers en de evacuatiever-
antwoordelijken, een evacuatieoefening, een 
ergonomische analyse van de werkposten van 
de medewerkers die dat wensen, …

er werd ook een platform Welzijn opgericht. 
Het groepeert alle welzijnsactoren van de 
Fod en personeelsleden die zich voor deze 
problematiek interesseren. Het doel van het 
platform is alle acties van de toekomstige 
jaarlijkse actieplannen ter bevordering van 
het welzijn beter te coördineren.
 
om de klachten over het ‘klimaat’ in het ge-
bouw in de Wetstraat aan te pakken, heeft 
IdeWe een technische analyse gemaakt waar-
mee de oorzaken van de problemen konden 
worden opgespoord en er concrete oplos-
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Het reFLeX teaM en 
prIorIteIt aan de 
teaMS

Uit de tevredenheidsenquête bleek dat er ver-
schillende acties nodig zijn. een daarvan is om  
regel matig de pols te meten bij het personeel.  
daarom werd het reflex team opgericht. Het 
team bestaat uit een tiental collega’s die elke 
maand samenkomen om de verwachtingen en 
bekommernissen van het personeel van nabij 
op te volgen. de voorzitter krijgt de resulta-
ten van die bijeenkomsten en treft de nodige 
maatregelen. 
 
om de teamgeest te verbeteren en te ver-
sterken heeft de stafdienst p&o de teambuil-
dingsinitiatieven die verschillende diensten in 
2010 namen, gestimuleerd. 

er werd individuele coaching aangeboden aan 
een twaalftal teamchefs. Samen met hun coach 
hebben de chefs zich gebogen over onder-
werpen als ‘de medewerkers motiveren’, ‘een 
delicate boodschap overbrengen’, ‘de com-
municatie verbeteren’, ‘SMart-doelstellingen 
formuleren’.

alle acties van het actieplan werden samen-
gebracht in een bestand dat beschikbaar is op 
het intranet en regelmatig wordt bijgewerkt.

singen konden worden aangereikt. er werd 
al een eerste maatregel genomen: er werden 
zonnefilters geplaatst op de vensters aan de 
zonkant van het gebouw. die voorkomen dat 
het in de zomer te warm wordt en houden in 
de winter de kou buiten.

In het gebouw werd een plek ingericht om fiet-
sen te stallen en een lokaal waar de medewer-
kers zich na het sporten kunnen opfrissen.

In 2010 gebeurden er 16 arbeidsongevallen, 
waarvan 5 op de werkplek (tegen 25 in 2009).

er vond een HaCCp-audit plaats van de hy-
giëne in de cafetaria van de Wetstraat 51. 
de conclusies daarvan zijn al grotendeels 
verwezenlijkt. op het menu van de cafetaria 
staat voortaan ‘biovoeding’: twee keer per 
maand worden er op bestelling biobroodjes 
geserveerd.

Het economaat heeft een aankoopsysteem 
voor duurzame producten ingevoerd. Zo zijn 
eind 2010 alle aangekochte producten ‘groen’, 
recycleerbaar of duurzaam. 

In het kader van de voorbereiding van het 
eMaS-certificaat werden verschillende as-
pecten die te maken hebben met de logistiek 
van het gebouw in de Wetstraat 51 geïnven-
tariseerd en in functie van hun energetische 
impact gerangschikt. 

Met de hulp van Fedesco werd er een systeem 
geïnstalleerd om het verbruik van water, 
gas en elektriciteit te meten. op die manier 
kunnen schommelingen worden opgevolgd en 
maatregelen worden genomen om het verbruik 
te beperken.

een studie van het verlichtingssysteem heeft 
ook geleid tot voorstellen om de spreiding van 
de verlichting in het gebouw aan te passen.
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Wendy de ZWaeF 
attaché  

Fod personeel en organisatie 

katia pili 
Financieel deskundige 

Fod personeel en organisatie 

‘We staan ten dienste van onze  
collega’s en bieden hen een luisterend oor’

Het reflex team bestaat uit een tiental collega’s die de verschillende 
aspecten van het leven in onze organisatie onder de loep nemen. 
ons doel is weer te geven wat er in de Wetstraat 51 leeft en de 
ervaringen en gevoelens van onze collega’s door te geven, om dan 
na te gaan of er een actie kan worden ondernomen en de uitvoering 
daarvan op te volgen.

We doen dienst als lift en als sonde. We staan ten dienste van onze 
collega’s, we luisteren naar hen en we hebben allemaal een kritische 
en constructieve houding. en we spreken vrijuit. We willen in zekere 
zin de diensthoofden en het directiecomité een spiegel voorhouden, 
en voor onze collega’s de rol van tussenpersoon vervullen.

Wat bij de start van dergelijke initiatieven moeilijk is, maar ook mo-
tiverend, is dat we van nul moeten beginnen. de rol van het reflex 
team moet worden opgebouwd. Het team moet zijn plaats krijgen in 
onze Fod. 

daar zijn we nu mee bezig: onze acties en manier van werken vorm 
geven. Stap voor stap pakken we deze nieuwe uitdaging aan.
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documentenbeheer 2008 - 2010
Wetstraat 51 2008 2009 2010

dossiers - in 2.603 2.026 2.010 

dossiers - out 2.752 2.084  2.065

postzendingen 38.487 35.214 29.295

info@p-o.be 583 * *

* Vervangen door fedwebteam@p-o.belgium.be

de stafdienst Budget en Beheerscontrole 
is ook verantwoordelijk voor de opmaak en 
aanpassingen van de begroting die, als dat 
niet correct binnen de termijn gebeurt, de 2 
vorige activiteiten aanzienlijk verstoren of 
zelfs onmogelijk maken.

de begroting in cijfers: zie bijlage

een doeLtreFFend 
doCUMentenBeHeer

de dienst documentenbeheer registreert en 
volgt belangrijke documenten op. de collega’s 
daar bezorgen de verschillende diensten van 
de Fod p&o een ontelbaar aantal inlichtingen 
en dossiers in het kader van de rechtspraak.

een Goed BeHeerd 
BUdGet

als cijferdomein bij uitstek kan de stafdienst 
Budget en Beheerscontrole enkele essentiële 
cijfers voorleggen voor 2010:
 d Vastleggingen van de uitgaven: er werden 

3.148 bestelbons gemaakt in het beheer-
systeem Fedcom voor een totaalbedrag 
van € 29.636.798,91. Voor die bestellin-
gen verwacht de dienst facturen voor een 
bedrag van € 5.814.335,94, die in 2011 en 
de daaropvolgende jaren moeten worden 
betaald.

 d  Betalingen van schuldvorderingen: in 2010 
werden er 5.613 facturen, onkosten-
nota’s en kredietnota’s verwerkt voor een 
totaalbedrag van € 32.248.624,43 dat 
werd betaald aan de schuldeisers van de 
Fod. de gemiddelde betaaltermijn van de 
facturen en onkostennota’s bedroeg 16,37 
dagen. op een totaal van 5.511 facturen 
en onkostennota’s werden er 224 betaald 
na 50 dagen, wat neerkomt op 4,06%. 

de betaaltermijn zou nog kunnen worden 
ingekort als de diensten die de bestellingen 
plaatsen, de facturen die ze voor aanvaar-
ding krijgen toegestuurd, sneller zouden 
controleren. 
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taLent Staat  
CentraaL BIJ de 
HUMan reSoUrCeS

In vergelijking met 2009 was er een aanzien-
lijke stijging van het aantal opleidingsdagen in 
2010. de stijging kan worden verklaard door de 
start van de 4e cyclus van de ontwikkelcirkels 
eind 2009. dat heeft geleid tot het uitwerken 
van de persoonlijke ontwikkelingsplannen 
voor 2010 en 2011 door de teamchefs en hun 
medewerkers.

er is vooral een stijging bij de standaard-
opleidingen van het oFo: pc-opleidingen, 
taalopleidingen, opleidingen rond persoonlijke 
effectiviteit. de intensieve taalopleidingen 
van het oFo hadden veel succes.

de externe seminaries in de p&o-domeinen 
stijgen ook: een derde meer dan in 2009. 

tHeMatISCHe  
en InForMeLe  
ontMoetInGen

In 2010 gingen de ontmoetingen voor de 
medewerkers van de Fod over de bestuurs-
overeenkomst, welzijn, duurzame ontwikke-
ling en interpersoonlijke relaties. tijdens de 
debatten, thematische rondetafels, praktische 
workshops en simulaties was interactie geen 
ijdel woord. Meer dan 1.000 deelnemers kon-
den zich bijscholen of ontspannen.
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Budget externe opleidingen 2003 - 2010
2003* 111.200

2004* 130.000

2005° 224.768

2006° 280.225

2007° 237.054

2008° 324.934

2009 283.988

2010 335.407

*: exclusief Ipo-krediet
°: inclusief Ipo-krediet

opleidingsdagen per niveau 2007 - 2010
2007 2008 2009 2010

a 1.364 1.112,5 990,5 1.494,5

B 246 210 371,5 647,5

C 253,5 169,5 192 183

d 80,5 79 107 137

totaal 1.944 1.571 1.661 2.462
Zich goed voelen

onze Fod: mobiel of fossiel?



de StaFdIenSt ICt 
Staat aLtIJd KLaar

In 2010 heeft de ICt-dienst van de Wetstraat 
51 zich toegespitst op de installatie van de 
softphone en voicemail, twee samenwer-
kingstools waarmee de telewerkers contact 
kunnen houden met hun collega’s, en op een 
callcentersysteem voor de diensten onthaal, 
e-procurement en Fed+.

de stafdienst ICt, vanuit zijn zorg om het mi-
lieu, heeft zijn inspanningen van 2009 op het 
vlak van energiebesparing voortgezet, door 
de applicatieservers te ‘virtualiseren’.

In 2010 heeft de ICt-dienst ook meer dan 
3.000 interventies gedaan, evenals het onder-
houd van de servers voor e-procurement, 
internet, intranet, pdata en X° feedback.  
er werden nieuwe servers geïnstalleerd: Sepp, 
Mavim, mailservers e-procurement en Call 
Manager.

de ICt-dienst heeft ook de ontwikkeling 
van verschillende projecten ondersteund: 
Crescendo, Contactic, Klachtenbeheer, 
Kennismanagement voor teams.

dUIdeLIJKe  
VertaLInGen

Het vertaalteam verzorgt verschillende dien-
sten voor de entiteiten van de Fod p&o:
 d vertalingen naar het Frans, nederlands, 

duits en engels van wettelijke, regle-
mentaire, administratieve, technische en 
beleidsmatige teksten

 d  revisie van teksten die door de verschil-
lende diensten worden opgesteld

 d  taalkundig advies.

de vertaaldienst beschikt over een opvol-
gingssysteem dat toelaat om de efficiëntie te 
vergroten en de werklast op te volgen. 

dat systeem maakt het bijvoorbeeld mogelijk 
te vermelden dat de vertaaldienst in 2010 
1.884 vertaalaanvragen (= 1.639.383 woor-
den) van de verschillende diensten van de 
Wetstraat 51, Selor en het oFo kreeg.

een LeVende 
BeStUUrS-
oVereenKoMSt

na de ondertekening van de eerste bestuurs-
overeenkomst van de Fod in december 2009, 
en de communicatieacties bij de lancering, 
ging het er in 2010 om ze elke dag tot leven 
te brengen.

In de zomer van 2010 werd een kwalitatieve 
enquête bij de chefs en een kwantitatieve en-
quête online bij alle medewerkers afgenomen.  

de resultaten waren voer voor een debat over 
het thema ‘Is onze Fod mobiel of fossiel?’ 
positieve punten waren onder andere: dankzij 
de bestuursovereenkomst is er een gemeen-
schappelijke taal waardoor het werk in team 
en tussen de teams makkelijker wordt, ze heeft 
vaak als basis gediend voor de gesprekken van 
de ontwikkelcirkels (70% van de gesprekken), ...  
nog te verbeteren om onze mobiliteit te 
verhogen: volgens de chefs helpt de bestuurs-
overeenkomst niet om de muren tussen de 
teams neer te halen, want de resultaten van 
hun team primeren, de overeenkomst wordt 
vooral gezien als een managementtool, en ze 
is niet altijd gemakkelijk te begrijpen.
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2

‘Het teaM KreeG de BoVenHand 
op de IndIVIdUen’

In het begin was er niks… of toch wel, een verzameling medewerkers 
van verschillende directies van p&o, gemotiveerd maar ongecoör-
dineerd, met verschillende manieren van werken en soms tegenge-
stelde reflexen en verwachtingen. 

Het eerste evenement voor het “voorzitterschap” was een succes. 
Wat de deelnemers betrof althans, maar in de coulissen moesten 
heel wat brandjes geblust worden!  

en toen deed de magie haar werk.  Het team kreeg de bovenhand op 
de individuen. Iedereen stond ten dienste van de anderen, en ineens 
was het allemaal vanzelfsprekend. Heel vlug al werkten mannen en 
vrouwen die elkaar niet kenden samen als een performant en ef-
ficiënt team. 

Ik mocht deelnemen aan het avontuur, en ik kan zeggen dat het 
mooi was om te zien. de banden die werden gesmeed zijn er ook 
vandaag nog en versterken het mobilisatievermogen van onze Fod.  
een echte bonus.      
 

véronique WatHieu 
adviseur 

Fod personeel en organisatie 

8383

7

8383
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‘De vlag op de top... 
Als ons werk en ons talent ons tot trendsetters 
maken mogen we daar fier op zijn'
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Het hoogtepunt van 2010 was zonder twijfel het Belgisch voor-
zitterschap met de bereikte resultaten. onder impuls van de Fod 
p&o hebben de europese overheden gewerkt in het kader van het 
eUpan-netwerk.

eUpan is een informeel netwerk van direc-
teurs-generaal die binnen hun lidstaat bevoegd 
zijn voor de ontwikkeling, de ondersteuning 
en de implementatie van het personeelsbe-
leid en de efficiënte werking van de centrale 
overheidsdiensten.

Iedere lidstaat die het voorzitterschap van de 
Unie waarneemt, wordt ook voorzitter van de 
verschillende commissies, raden en formele en 
informele netwerken waar onverdroten verder 
wordt gebouwd aan het ‘europese Huis’. er werd 
unaniem gewezen op de kwaliteit van het werk 
dat onder het Belgisch voorzitterschap werd 
geleverd.

tijdens de debatten kwamen er verschillende 
thema’s aan bod:
 d hoe kunnen de centrale regeringen de crisis 

aanpakken en wat kan er verbeterd worden?
 d  welke rol is er in die context weggelegd voor 

de overheidsmanagers en de vakbonden?

VoorZItterSCHap 2010
een mijlpaal in de rijke eupan-geschiedenis
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trendsetter in Het  
Hr-Wereldje



07/
09

10/
09

CHronoLoGISCH 
oVerZICHt Van de 
BeHaaLde reSULtaten

 d  welke instrumenten worden het best ge-
bruikt op het vlak van de Hr, de prestaties 
en in de relaties met de stakeholders? de 
vergaderingen in Leuven en Brugge waren 
ook gewijd aan de relaties tussen de poli-
tiek en de administratie en aan de trans-
versale Hr-indicatoren die de gezondheid 
van het personeelsbeheer meten.

 d  hoe kan de performantie van de instituti-
onele governance verbeterd worden? Het 
project ‘perF’ werd opgestart en heeft een 
reeks indicatoren voor die performantie 
opgeleverd. Het zal als empirische basis 
dienen voor de verdere ontwikkelingen die 
onder het Hongaars voorzitterschap zullen 
worden uitgevoerd. de synergie met het 
oeSo-project “Governance at a Glance” 
werd ook versterkt.

 d hoe kan de diversiteitsproblematiek in de 
overheidsdiensten aangepakt worden?

7 SepteMBer 2010, BrUSSeL
secretariaat van de trojka
resultaat: planning van de activiteiten van het 
voorzitterschap, beslissing over de prioritei-
ten, validatie van de werkplannen.

10 SepteMBer 2010, BrUSSeL
lancering van bepan
resultaat: Startschot van het ‘Belgium public 
administration network’ (zie verder).
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13/
10

7/
10

8

27-
28/
09

13 oKtoBer 2010, BrUSSeL 
learning team csm (customer satisfaction 
management)
resultaat: netwerk van experts buigt zich over 
de tevredenheid van de gebruikers van onze 
administraties. Centrale vraag: hoe kunnen de 
resultaten van de tevredenheidsenquêtes in 
de strategie van onze administraties geïnte-
greerd worden?

27-28 SepteMBer 2010, LeUVen 
leuven: werkgroepen human resources en 
innovatie, eerste sessie
resultaat: netwerk van experts van de 27 
landen buigt zich over de prioritaire thema’s 
van het voorzitterschap betreffende Hr en 
Innovatie. Werkt mee aan de prioriteiten.

14/
10

26/
10
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14 oKtoBer 2010, BrUSSeL
werkgroep caf common assessment 
framework
resultaat: netwerk van experts buigt zich 
over de problematiek van de kwaliteit in 
onze administraties en het gebruik van het 
CaF-instrument.

26 oKtoBer 2010, BrUSSeL
trojka-vergadering van de directeurs-
generaal
resultaat: sturing van het netwerk voor de 
grote dossiers door de directeurs-generaal 
van de trojka.



24- 
25/
11

27- 
29/
10

23/
11

27-29 oKtoBer 2010, BrUSSeL
dispa-vergadering
resultaat: vergadering van de directors of  
Institutes and Schools of public administra-
tions. Uitwisseling van standpunten en 
goede praktijken. Hoofdthema: evaluatie van 
opleidingen (zie verder).

23 noVeMBer 2010, BrUGGe
social dialogue working group
resultaat: bespreking met de vakbonden 
over de gevolgen van de crisis voor de 
overheidsadministraties.

01/
12

07/
12

1 deCeMBer 2010, BrUSSeL
diversiteitsseminarie 
(zie verder)

7 deCeMBer 2010, BrUSSeL
secretariaat van de trojka
resultaat: sturing van de activiteiten van het  
netwerk.  Kenmerk: vergadering via web  - 
conferencing.

24-25 noVeMBer 2010, BrUGGe
werkgroepen human resources en 
innovatie, tweede sessie
resultaat: netwerk van experts van de 
27 landen buigt zich over de prioritaire 
thema’s van het voorzitterschap.
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15/
12

17

15 deCeMBer 2010, GenVaL
vergadering van de trojka van de  
directeurs-generaal
resultaat: finale sturing van de activiteiten 
door de directeurs-generaal.

8

16/
12

17/
12

16 deCeMBer 2010, GenVaL
meeting van de directeurs-generaal
resultaat: plenaire vergadering van de 
directeurs-generaal van de 27 lidstaten, pre-
sentatie en validatie van de resultaten van de 
activiteiten.

17 deCeMBer 2010, GenVaL
meeting eupan – tuned
resultaat: vergadering waarop informatie 
wordt uitgewisseld tussen directeurs-generaal 
en vakbonden over de gevolgen van de crisis 
voor de overheidsadministraties (zie verder).
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10/
09

27- 
29/
10

de tweede dag werd afgesloten met twee 
workshops. de eerste workshop -  ‘het 
evaluatiebeleid en de perspectieven in onze 
respectievelijke instituten’ -  ging over de 
strategische positionering van de scholen te-
genover de uitdagingen gesteld door evaluatie.  
de tweede - een ‘rondetafel over een nauwere 
samenwerking bij onze evaluatiepraktijken - 
project increase²’ -  had als doel de actieve 
samenwerking tussen de vertegenwoordigde 
opleidingsinstituten te bevorderen. Van de 21 
aanwezige landen gaven er zes (denemarken, 
Frankrijk, duitsland, Luxemburg, nederland en 
het eIpa) aan bereid te zijn om samen te wer-
ken in het kader van een europees project om 
een open source tool te ontwikkelen, waarmee 
opleidingen volgens het model van Kirkpatrick 
op een kwaliteitsvolle manier kunnen worden 
geëvalueerd.

consortium increase² : interna-
tionale roeping 
Het project ‘InCreaSe²’ (Interna-
tional Consortium for researchers 
and Specialists in education and 
evaluation) werd eind 2009 door 
pierre ramelot (oFo) en Jean-Luc 
Gilles (Haute ecole pédagogique de 
Lausanne) opgericht. Het beoogt de 

27 - 29 oKtoBer 2010
dispa-vergadering
Van 27 tot 29 oktober organiseert het oFo 
de vergadering van het dISpa-netwerk 
(directors of Institutes and Schools of public 
administrations). de Zwitserse school en 21 
vertegenwoordigers van overheidsscholen of 
-instituten van de eU zijn aanwezig.
 
Steunend op de ervaring die het sinds 2003 
op het vlak van competentie-evaluatie heeft 
verworven, heeft het oFo die ontmoeting 
opgebouwd rond het thema ‘evaluatie van 
de opleidingen’. de deelnemers hebben 
elkaar geïnspireerd tijdens de reflectie die 
gestructureerd was volgens het evaluatie-
model van donald Kirkpatrick, dat vanuit 
het kwaliteitsparadigma van Jean-Luc Gilles 
(Haute ecole pédagogique de Lausanne) werd 
benaderd.

aan het einde van de eerste dag stelde men 
de deelnemers voor om deel te nemen aan het 
‘International Consortium for researchers 
and Specialists in education and evaluation’ 
(InCreaSe²), een door het oFo ondersteund 
initiatief om onder andere de partnerships 
tussen overheidsscholen en -instituten te 
versterken in het kader van levenslang leren.
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10 SepteMBer 2010
lancering van bepan
op 10 september 2010 heeft het dG opo 
de aftrap gegeven voor het ‘Belgium public 
administration network’. Het netwerk bestaat 
uit vertegenwoordigers van de verschillende 
Belgische bestuursniveaus. Het doel is om, 
parallel met de kwaliteitsconferenties, de re-
flectie en de uitwisseling van goede praktijken 
te stimuleren, om de kwaliteit in alle Belgische 
overheidsdiensten te verbeteren. dat netwerk 
geeft de Fod p&o, die België vertegenwoor-
digt op de eUpan- vergaderingen, bovendien 
de mogelijkheid om zijn rol van tussenpersoon 
ten opzichte van de gefedereerde entiteiten 
te accentueren. thema’s behandeld op de 
vergaderingen van eUpan zullen bijgevolg 
een vast punt op de agenda van de Bepan-
vergaderingen zijn.



8

1 deCeMBer 2010
internationaal diversiteitsseminarie 
een van de onderwerpen dat de aandacht 
trok van de lidstaten, is het luik ‘diversiteit’. 
Het seminarie ‘abilities and/or disabilities? 
towards a better workplace for all …’ georga-
niseerd door de cellen diversiteit van het dG 
opo en van Selor heeft de problematiek van de 
tewerkstelling van personen met een handicap  
aangekaart: rekrutering, onthaal, integratie, 
aanpassingen aan de arbeidsomstandig - 
heden,… experts uit onder andere de Verenigde 
Staten en Canada hadden de gelegenheid 
om de goede praktijken van hun land inzake  
diversiteitsmanagement uit te wisselen.

Meer over diversiteit in de federale overheid: 
www.diverseit.belgium.be

In 2011 zullen de staten concreet samen-
werken aan een eerste project om een open 
source platform te ontwikkelen. daarmee 
zullen opleidingen op een kwaliteitsvolle 
manier kunnen worden geëvalueerd volgens 
de vier niveaus van het model van Kirkpatrick, 
rekening houdend met zowel de realiteit op 
het terrein als met de modellen en theorieën 
uit de academische wereld.

ontwikkeling van een wereldwijd netwerk van 
onderzoekers uit de academische wereld en 
specialisten in opleiding en evaluatie uit de pri-
vé- of de overheidssector, die geïnteresseerd 
zijn in Long Life Learning. die twee soorten 
actoren staan voor dezelfde uitdagingen: de 
evaluatieproblematiek begrijpen, analyseren, 
ontwikkelen en doen evolueren ten gunste van 
de opleiding. Vandaag zijn er twintig landen in 
het consortium vertegenwoordigd. 

Het project werd in 2010 voorgesteld in het 
kader van drie internationale gebeurtenissen:
 d het XVIe internationaal congres pedagogi-

sche wetenschappen (Monterrey)
 d de vergadering van de directors of Institutes 

and Schools of public administrations in 
het kader van het Belgisch voorzitterschap 
van de raad van de europese Unie  dISpa 
(Brussel)

 d de vergadering van arado (the arab 
administrative development organization)  
georganiseerd door de ecole d’administra-
tion française (ena - paris).

1/
12
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17/
12

digers uit 9 landen (Frankrijk, Luxemburg, 
tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, 
Griekenland, roemenië en België) en twee 
landen die als waarnemer zijn uitgenodigd, 
namelijk Hongarije en Slovenië. België werd 
aangeduid als eerste voorzitter van eUpae.

een vertegenwoordiger van tUned en een 
vertegenwoordiger van eUpae werden op 17 
december verkozen om voor twee jaar het 
voorzitterschap van het comité waar te nemen. 
dat zijn Jacky Leroy, die België vertegen-
woordigt en het voorzitterschap voor eUpae 
waarneemt, en Charles Cochrane, voorzitter 
van tUned. Jacky Leroy neemt het voorzitter-
schap in het eerste jaar waar. 

Het comité behandelt tijdens zijn werkzaam-
heden alle onderwerpen in verband met de 
organisatie van de administraties, in het 
bijzonder de arbeidsvoorwaarden: gelijkheid 
man-vrouw, competenties en opleidingen, 
imago en attractiviteit van de overheid, … 
Bovendien moet de Commissie het comité 
consulteren over alle projecten inzake regle-
menteringen die een impact hebben op de ar-
beidsvoorwaarden bij de overheid: een richtlijn 
over de arbeidstijd, bepaalde aspecten van de 
richtlijnen over gezondheid en veiligheid op 
het werk, vrij verkeer van werknemers in de 
overheidssector…

17 deCeMBer 2010
oprichting van het 40e sectoraal comité 
voor de europese sociale dialoog
op europees niveau zijn er twee soorten soci-
ale dialoog: de intersectorale en de sectorale. 
In het tweede geval trachten de sectorale 
comités alle sectoren van de economische ac-
tiviteit te dekken. de sector van de centrale 
overheden was jammer genoeg afwezig. die 
lacune is weggewerkt op 17 december, toen 
het Comité voor de europese sociale dialoog 
voor de administraties van de centrale rege-
ringen het daglicht zag in Genval. Het betreft 
het 40e sectoraal comité voor de europese 
sociale dialoog.

de comités organiseren een dialoog tussen 
werkgevers en werknemers. In het comité voor 
de administraties van de centrale regeringen 
zijn de werknemers vertegenwoordigd door 
de organisatie tUned (trade Unions’ national 
and european administration delegation) die 
twee europese  vakbonden groepeert, epSU  
(european Federation of public Service Unions) 
en CeSI (Confédération européenne des  
Syndicats Indépendants). tUned heeft verte-
genwoordigers uit de 27 lidstaten.

op 17 december hebben de werkgevers van  
hun kant eUpae (european public administra-
tion employers) opgericht om hen te vertegen-
woordigen. Ze zijn gestart met vertegenwoor-
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‘de orGanISatIe WaS een 
eCHt SUCCeS’

een dISpa-vergadering is altijd een heel bijzondere gebeurtenis, dankzij het 
talent en de energie van de organisatoren. en ik kan het weten, want ik heb 
er al enkele bijgewoond. om tot echt interessante uitwisselingen te komen, 
moeten de mensen elkaar in de beste omstandigheden ontmoeten en hun 
ervaringen uitwisselen. er moet niet alleen een goede werksfeer zijn, maar 
ook vertrouwen en gezelligheid. 

Maar dat volstaat niet. de debatten moeten gaan over een onderwerp dat 
een echte toegevoegde waarde biedt voor alle deelnemers. Wat dat betreft, 
kan ik met de hand op het hart zeggen dat de organisatie door het oFo een 
echt succes was. dat is toe te schrijven aan een uitstekende combinatie van 
menselijke kwaliteiten, deskundigheid en professionalisme waarvan de leden 
van het oFo-team blijk hebben gegeven vóór, tijdens en na de vergadering.

Het verheugt me dat het oFo met de keuze van het onderwerp van onze 
laatste vergadering de fundamenten heeft gelegd voor een samenwerking 
op lange termijn tussen verschillende van onze instituten. dat is een initi-
atief dat in de toekomst ongetwijfeld nog meer vrucht zal dragen dan van-
daag. In mei al komen we met verschillende mensen samen in Lausanne om 
de volgende stappen van die samenwerking uit te tekenen.

Het oFo fungeert ook als katalysator in het project Increase2. Het heeft er 
zich volledig op gestort en is in zekere zin de ruggengraat van het project.
door zijn expertise die het in het kader van de ‘gecertificeerde opleidingen’ 
heeft ontwikkeld, is het oFo  zonder twijfel een referentie als het gaat om 
de evaluatie van verworven kennis en competenties door opleidingen. 

david Walker 
directeur van eaS 

 (european administrative School) 
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LIJSt Van WeBSIteS
Fod p&o

Fedweb – portaal van het federale personeel
www.fedweb.belgium.be

Fod p&o
www.p-o.belgium.be

Selor
www.selor.be

Fed+
 www.fedplus.be

Statistieken over het federale personeel
www.pdata.be

Catalogus van de federale bibliotheken
 www.bib.belgium.be

public Quality
 www.publicquality.be

oFo
www.ofoifa.belgium.be

overheidsopdrachten
www.publicprocurement.be

Federale functiecartografie
www.federalecartografie.be

papIeren pUBLICatIeS
2010

 d programma CoMMnet - KMnet 2010
 d  CoMM Collection 18 -  

Charter van CoMMnetKern
 d  CoMM Collection 19 -  

Strategisch communicatieplan voor een 
organisatie

 d  CoMM Collection 20 -  
auteursrecht en intellectuele eigendom : 
vragen en antwoorden

 d  Kennis beheren in uw team
 d  Uw kennis doorgeven - toolbox
 d  Belgian presidency of the Council of the 

european Union (eUpan)
 d  Vitruvius - derde cyclus
 d  een diversiteitsbeleid uitwerken - 

Methodologische gids
 d  onthaal en integratie van een medewerker 

met een handicap of een chronische ziekte-  
tips

 d  Handleiding competentiemanagement bij de 
federale overheid - Versie 2

 d  Werken bij de federale overheid
 d  een job voor iedereen via Selor
 d  Jaarverslag p&o 2009- engagement
 d  de Fod personeel en organisatie :  

Wie zijn wij ?
 d  the FpS personnel and organisation : Who 

are we ?
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eLeKtronISCHe  
pUBLICatIeS 2010

diversiteit 
 d  diversiteit en Hr: binnen- en buiten landse 

best practices 2010
 d  diversity and Hr: Belgian and inter-

national good practices 2010 

Functiebeschrijvingen en competentie-
profielen bij de federale overheid 
Handleidingen
 d  Inleiding
 d  de twaalf rubrieken van een 

functiebeschrijving
 d  Generieke competentieprofielen
 d  technische competentieprofielen

Functiebeschrijvingen bij de federale overheid  
 d  Gebruik en onderhoud van de functiebe-

schrijvingen van niveau a
 d  de federale cartografie - technische 

specificaties

Competentiemanagement
 d  praktische gids voor een implementatie-

plan in een organisatie 

 d Methodologische gidsen :
 • Competentiemanagement en manage-

mentplannen, bestuursovereenkomsten 
en bestuursplannen op elkaar 
afstemmen

 • Competentiemanagement en perso-
neelsplanning op elkaar afstemmen

 • Competentiemanagement en selectie op 
elkaar afstemmen 

 • Competentiemanagement en ontwik-
kelcirkels op elkaar afstemmen

 • Competentiemanagement en X° feed-
back op elkaar afstemmen

 • Competentiemanagement en kennisma-
nagement op elkaar afstemmen

 • Competentiemanagement en loopbaan-
management op elkaar afstemmen

www.fedweb.belgium.be > publicaties
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perSoneeL

saMenstelling van Het personeel 2003 - 2010

statutairen - contractuelen
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399
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de Fod perSoneeL en orGanISatIe In CIJFerS
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98
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



verdeling volgens leeFtijd 2003 - 2010
31.12.2003

totaal = 537

5

49
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67

76

78

91

99

31.12.2004
totaal = 513

6

49

62

53

73

69

98

103

31.12.2005
totaal = 538

13
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76
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95
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62

73

55 en ouder

50 tot 54
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35 tot 39

30 tot 34 

25 tot 29

jonger dan 25

55 en ouder
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31.12.2006
totaal = 547
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56

65

73

81

100

68

31.12.2009
totaal = 549

9

76

72

62

74

72

74

28

82

31.12.2010
totaal = 537

31.12.2007
totaal = 535
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82

59
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59

31.12.2008
totaal = 542
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69
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67

verdeling volgens niveau 2003 - 2010
31.12.2003

totaal = 537

31.12.2004

totaal = 513

31.12.2005

totaal = 538
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35 tot 39
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25 tot 29

jonger dan 25
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VerdeLInG VoLGenS LeeFtIJd - FederaLe oVerHeId
01/01/2011 (bron: pdata.be)

VerdeLInG VoLGenS LeeFtIJd - Fod p&o 
31/12/2010
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BUdGet KernCIJFerS

verwezenlijkte vastleggingen 2003 - 2010 (in duizend euro)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Beleidsorganen 2.219 3.002 3.026 3.210 3.097 2.645 3.944 2.519,7

personeel (1) 14.497 14.068 15.403 16.599 16.903 17.171 19.288 18.320,5

Werkingskosten en investeringen (2) 1.690 2.171 1.952 2.153 1.822 1.974 1.778 2.394,7

Subsidies, schadevergoedingen, andere 781 2.803 605 1.744 1.681 1.681 1.773 1.753,5

Modernisering en diversiteit 17.490 12.882 8.915 12.635 9.083 8.975 7.268 4.221,0

opleiding (oFo) 6.777 6.664 7.399 5.975 4.404 5.808 6.039 5.906,0

Selor 10.648 12.022 12.448 12.520 12.570 13.018 13.358 13.269,0

Fed+ 182 241 244 248 352 358 364 366,0

e-Hr 0 0 0 241 28.112 529 2.135 1.712,7

algemeen totaal 54.284 53.853 49.992 55.325 78.024 52.159 55.947 50.463,1

(1) Vóór 2009 werden de wedden van december bij het volgende begrotingsjaar gevoegd. in 2009 omvatten de personeelsuitgaven de periode van december 
2008 tot december 2009. Vanaf 2010 worden de wedden van januari tot december op het begrotingsjaar zelf aangerekend.  
 

(2) exclusief werkingskosten en investeringen van oFo en e-Hr

reGeLGeVende teKSten

KonInKLIJKe BeSLUIten
afkondiging publicatie in 

BS

titel

17/09/10 28/09/10 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de 
centrale diensten van de federale overheidsdiensten

10/09/10 24/09/10 Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de 
Schatkist bezoldigd ambt

18/08/10 30/08/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige 
instellingen van openbaar nut

18/08/10 31/08/10 Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2010 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidspos-
ten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut

5/07/10 16/07/10 Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten
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MInISterIëLe BeSLUIten
afkondiging publicatie 

in BS

titel

16/07/10 11/08/10 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juli 2009 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor het Centrum voor voorlopige plaatsing van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd in Kortenberg

16/07/10 11/08/10 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in 
tongeren in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

16/07/10 11/08/10 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2010 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Saint-Hubert in 
het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

2/07/10 12/07/10 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en 
tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale raad van beroep

25/06/10 1/07/10 Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de 
plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

24/06/10 19/07/10 Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van Fed+

afkondiging publicatie in 

BS

titel

17/06/10 25/06/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van 
openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

17/06/10 1/07/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot 
uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

13/06/10 22/06/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van 
sommige overheidsdiensten

13/06/10 22/06/10 Koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

13/06/10 22/06/10 Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

13/06/10 1/07/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van 
de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen

2/06/10 15/06/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden

19/05/10 2/06/10 Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving en het geldelijk statuut van verschillende personeelsleden van de Fod Justitie die 
deel uitmaken van de bewaking

30/04/10 7/05/10 Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau a

15/03/10 23/03/10 Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de loopbaan van het rijkspersoneel

4/03/10 19/03/10 Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan, wat betreft de verhoging van de 
leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof tot twaalf jaar

25/02/10 12/03/10 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2008 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité 
van SeLor - Selectiebureau van de Federale overheid

25/02/10 26/03/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de 
openbare sector

4/02/10 15/02/10 Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

31/01/10 11/02/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel 
alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

12/01/10 1/02/10 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen
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BerICHten
afkondiging publicatie 

in BS

titel

10/11/10 24/11/10 Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de federale overheidsdiensten. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in sectorcomité 
II- Financiën, alsmede in de overeenkomstige overlegcomités (artikel 63, derde lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel). - Bekendmaking ter uitvoering van artikel 65 van het koninklijk besluit van 28 
september 1984

oMZendBrIeVen
afkondiging publicatie 

in BS

titel

10/12/10 14/12/10 omzendbrief nr. 605. - Informatie inzake de personeelsenveloppe 2011, het strategisch personeelsplan 2011-2013 en de eraan verbonden operationele personeelsplannen

10/12/10 17/12/10 omzendbrief nr. 602bis. - Informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten : actualisatie bijlage 1

10/11/10 29/11/10 omzendbrief nr. 606. - eindejaarstoelage 2010

10/11/10 29/11/10 omzendbrief nr.607. - eindejaarstoelage 2010

14/06/10 17/06/10 omzendbrief nr. 604. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

22/04/10 28/04/10 omzendbrief nr. 603. - Vakantietoelage 2010

14/04/10 30/04/10 omzendbrief nr. 602. - Informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten

13/01/10 20/01/10 omzendbrief nr. 601. - de vaststelling van de brugdagen voor 2010 en 2011 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 
1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

afkondiging publicatie 

in BS

titel

24/06/10 29/10/10 Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van Fed+. - erratum

27/05/10 3/06/10 Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 16, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel

7/05/10 19/05/10 Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Saint-Hubert in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die 
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

28/04/10 5/05/10 Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 11 februari 2009 tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het Comité van beroep voor de evaluatie van 
houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van ambtenarenzaken

25/03/10 21/04/10 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de 
openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie d zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut

8/03/10 29/03/10 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale overheidsdienst 
personeel en organisatie

8/03/10 6/04/10 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale overheidsdienst 
personeel en organisatie. - erratum
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Fod personeel en organisatie

Wetstraat 51
Be-1040 Brussel

t +32(0)2 790 58 00
F +32(0)2 790 58 99
info@p-o.belgium.be

Meer info:
www.p-o.belgium.be
www.fedweb.belgium.be

opleidingsinstituut van  
de Federale overHeid (oFo)

Boulevard Bischoffsheim 15
Be-1000 Brussel

t +32(0)2 229 73 11
F +32(0)2 223 60 83
info@ofoifa.fgov.be

Meer info: 
www.ofoifa.belgium.be

selor

Boulevard Bischoffsheim 15
Be-1000 Brussel

t +32(0)800 505 54 (n)
en +32(0)800 505 55 (F)
F +32(0)2 788 68 44
info@selor.be

Meer info: 
www.selor.be

de pdf-versie van dit jaarverslag is beschikbaar op www.p-o.belgium.be > publicaties
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