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Gewoon de mening van een
lezer aan andere lezers
Gewoonlijk valt de zomerzonnewende samen met
het jaarverslag van P&O. Omdat we een speciale
verjaardag te vieren hebben, geven we dit jaar een
overzicht van een decennium, van 2001 tot 2011.

een essentiële ontwikkelingstool? Verziekt
de politisering de administratie? Of is ze
daarentegen slechts een zeer zeldzame - en
onaanvaardbare - uitzondering op de regel en op
onze gemeenschappelijke ethiek?

De stijlen van de ministers waren erg
uiteenlopend: van mei 2001 tot december 2011,
twee vrouwen, vier mannen.
Keer op keer was er de verbazing over de
terugkeer van Copernicus, die we allang dood
waanden1, om kort daarna te vernemen dat hij
gestorven is en vergeten mag worden2.

Als u, lezer, deze ruwe diamant van onze tien
P&O-jaren had moeten slijpen, had u ongetwijfeld
andere facetten getoond, de een of andere
passage anders geschreven. Soms wat scherper,
soms wat genuanceerder.

Aan polemieken ontbrak het niet.
Het begint uiteraard met Copernicus. En de
eerste foto is die van Luc Van den Bossche. Dan
volgen er andere. Foto’s van medewerkers van
P&O, maar vooral foto’s van gebruikers van onze
diensten.
Anne Coekelberghs, die de algemene coördinatie
van dit verslag op zich nam, heeft voorrang
gegeven aan korte stukken, aan getuigenissen.
Velen hebben mee aan deze diamant geslepen, en
ik waardeer hun bijdrage, maar zij is de ziel ervan.
Door al die facetten heen verschijnt er een
nieuwe organisatie, een gedurfde visie.
Zijn alle beloftes nagekomen? Zeker niet.
De hervorming was geen lange, rustige stroom.
Soms was het vloed, dan weer eb. Zoals bij het
opkomende tij lijkt het wel alsof elke golf zich
terugtrekt, terrein verliest. Maar golf na golf stijgt
het water.

Bijvoorbeeld over de budgetten. We zijn echt
verwonderd over de beginbedragen die we hier
opdelven, al in het eerste hoofdstuk. We geven
alle cijfers, want we geloven in transparantie.

Als verantwoordelijke uitgever wou ik dat de
talrijke redacteurs van dit tienjaarverslag de
feiten voorstellen zoals zij ze hebben beleefd.
Al die persoonlijke opvattingen geven uiteindelijk
een, vind ik, vrij waarheidsgetrouw beeld. Ja, we
zijn trots op wat we hebben gerealiseerd. Nee,
we beweren niet dat alles altijd perfect was.

Iedereen heeft een mening over wat er in
de afgelopen tien jaar is gebeurd. Zijn met
de invoering van het management ook de
methodes uit de privé ingevoerd? Gaan de
bestuursovereenkomsten voor verandering
zorgen? Kan een manager een echte ambtenaar,
in de beste betekenis van het woord, een
‘staatsdienaar’ zijn? Of blijft hij een vreemde
eend in de bijt? Is functionele tweetaligheid
noodzakelijk? Zijn de nieuwe loopbanen
aantrekkelijk? Zijn de gecertificeerde opleidingen
een succes? Spelen ze een te grote rol bij
de verhoging van de wedde? Trekken we de
beste medewerkers aan? Ontwikkelen we de
high en ook de ‘medium’ potentials? Zijn de
ontwikkelcirkels een bureaucratische last of

Staan we echt ten dienste van de burgers? Is onze
dienstverlening van een dergelijke kwaliteit dat de
burgers achter ons staan?
In een Europa in crisis worden de administraties
vaak aangeduid als een belangrijk deel van het
probleem. Heel wat landen (Griekenland, Spanje,
Ierland, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, en de
lijst is nog lang …) hebben grondig gesnoeid in het
personeel en in de lonen van de ambtenaren.
Wij niet. Zijn we ons daarvan bewust?

1 Sinds 24 mei 1543 om precies te zijn
2 Marie Arena, Le Soir, interview van 3 september 2003
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Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd
dat de administratie in crisistijd
eigenlijk niet een deel van het
probleem, maar integendeel een
belangrijk deel van de oplossing is.
Maar dat vereist dat ieder van ons het beste van
zichzelf geeft. Voor onze enige echte werkgever:
de burger van nu en die van later.
Jacky Leroy
Voorzitter van het directiecomité
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10 jaar in
dienst van
zijn opdrachten
‘Ik hou van diamanten.
Ze combineren een klein formaat
met een grote waarde.‘
Coco Chanel

1

Sinds mei 2001 werkt de FOD P&O mee aan

Hij tracht voortdurend een grotere meerwaarde

het bereiken van de doelstellingen die in de

te creëren voor zijn klanten door hen op maat

Copernicushervorming voor de federale overheid

gesneden, geïntegreerde en duurzame oplossingen

zijn bepaald: een performante dienstverlener zijn

aan te reiken en dienst te doen als katalysator voor

voor de burger en een aantrekkelijke werkgever voor

innovatie en professionalisering.

het personeel.
De FOD is ook een proeftuin voor innoverende
In de loop der jaren wordt het beginconcept

praktijken en een nationaal en internationaal erkend

verfijnd en komen er facetten bij. De FOD stuurt zijn

expertisecentrum op het gebied van strategisch HR-

waarden, methodes, structuren, budget, … bij om

beleid.

zijn opdrachten zo goed mogelijk te volbrengen.

De oprichting
De originaliteit van de Copernicushervorming
ligt in haar globale aanpak die steunt op 4 pijlers.
Elke pijler draagt bij tot de verwezenlijking van de
2 centrale doelstellingen.
• Een nieuwe organisatiestructuur (horizontale
en verticale FOD’s, en POD’s)
• Een nieuwe managementcultuur (mandaat
van 6 jaar voor de topambtenaren,
managementplan als basis voor hun
evaluatie, bezoldigingssysteem op basis van
functieweging)
• Een moderne visie op personeelsbeleid
(marktconforme lonen, loopbaantrajecten
gebaseerd op de ontwikkeling van de
competenties)
• Nieuwe werkwijzen (grondige herziening van
de processen en e-government).

1.
Nieuwe
structuur
horizontale en
verticale
FOD’s, en POD’s

mandaat van 6 jaar voor de
topambtenaren, managementplan
als basis voor hun evaluatie,
bezoldigingssysteem
op basis van functieweging

Betere werkgever
Betere dienstverlener

4.
Nieuwe
werkwijzen
grondige herziening
van de processen en
e-government

8

2.
Nieuwe
managementcultuur

3.
Modern
personeelsbeleid
marktconforme lonen,
loopbaantrajecten
gebaseerd op de
ontwikkeling van de
competenties
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Een andere vlag
Van Ministerie van Ambtenarenzaken naar FOD
Personeel en Organisatie
De naamsverandering is niet louter
symbolisch: van een ministerie met enkele
bureaucratische trekjes evolueert de FOD
naar een overheidsdienst die, als horizontale
FOD, de realisatie van het personeels- en
organisatiebeleid voor de federale overheid
aanstuurt.
Dat beleid omvat zowel de aspecten die te maken
hebben met de organisatie als de aspecten van
het beheer en een optimale benutting van de
human resources en andere middelen.

Elke verticale FOD heeft zijn eigen stafdienst
P&O. Het geheel functioneert volgens het
principe van de ‘virtuele matrix’, wat staat voor
vertrouwen, nauw overleg en partnership met de
betrokken actoren: de klanten, de politiek en de
professionele wereld.
Het netwerk van P&O-directeurs ziet al gauw
het daglicht. Tot in 2007 wordt het voorgezeten
door de voorzitter van het directiecomité van de
FOD P&O. Vanaf dan wordt het voorzitterschap
waargenomen door twee P&O-directeurs die door
het netwerk worden verkozen. Het netwerk is een
bevoorrecht en onmisbaar overlegkanaal van de
FOD P&O.

P&O tijd/resources
decentraal besteed aan

P&O tijd/resources
decentraal besteed aan

P&O strategisch

P&O strategisch

De nadruk ligt op het strategisch
geïntegreerd beleid inzake
HR en organisatie

P&O
diensten

De nadruk ligt op de
doeltreffendheid van de diensten

P&O
diensten

De nadruk ligt op de
administratieve doeltreffendheid

P&O
administratie

• Juli 2000: de Ministerraad (Verhofstadt I) keurt
het organigram van het federaal openbaar
ambt zoals dat vandaag nog bestaat, goed.
• November 2000: het eerste koninklijk besluit
dat de principes van de Copernicushervorming
concretiseert. Het heeft betrekking op de
oprichting en de samenstelling van de organen
die gemeenschappelijk zijn voor alle FOD’s (de
beleidsraad, het directiecomité, de beleidscel)
en beoogt een intensievere samenwerking
tussen de politiek en de administratie.
• Mei 2001: de 4 horizontale FOD’s worden
opgericht. De FOD P&O en Fedict op 11 mei,
de FOD’s Budget en Kanselarij op 15 mei.
Kort daarna, op 23 mei, is het de beurt aan
enkele verticale FOD’s: de FOD Justitie, de FOD
Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

naar

van

7 sleutelmomenten

P&O als
waardegenerator

P&O als
kost

Het koninklijk besluit tot oprichting van de FOD
P&O wordt 3 keer gewijzigd:
• januari 2002: het domein overheidsopdrachten
wordt toegevoegd. De FOD P&O heeft als
bijkomende opdracht het aankoopbeleid van de
federale overheidsdiensten uit te tekenen en de
federale overheidsdiensten te ondersteunen bij

P&O
administratie
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het sluiten en uitvoeren van de best mogelijke
aankopen en groepscontracten
• augustus 2002: de 4 staffuncties waarin het
organigram oorspronkelijk voorzag, worden
geschrapt omdat er shared services zijn voor
de 4 horizontale FOD’s. Het nieuwe organigram
voorziet in 1 voorzitter, 6 functies N-1 en 13
functies N-2
• januari 2006: het toepassingsgebied is niet
langer beperkt tot de FOD’s en POD’s, het wordt
uitgebreid naar elke dienst die tot het federaal
administratief openbaar ambt behoort. De FOD
P&O kan voortaan ook aanvaarden om een
van zijn opdrachten voor elke andere dienst of
administratieve overheid uit te voeren.
In oktober 2008 wordt het organigram aangepast,
om de luiken ‘organisatie’ en ‘personeel’ beter
op elkaar af te stemmen. De directoratengeneraal ‘Personeel’ en ‘Organisatie’ verdwijnen,
het directoraat-generaal ‘Organisatie- en
Personeelsontwikkeling’ steekt zijn neus aan
het venster. Het directoraat-generaal ‘Human
Resources en Loopbaan’ focust op de loopbaan
en haar omzetting in de reglementering, het
directoraat-generaal ‘Interne Communicatie’
fusioneert met de directie ‘Kennismanagement’
en de cel ‘Overheidsopdrachten’ bundelt voortaan
de krachten voor overheidsopdrachten.
Organigram 2011: hoofdstuk 8

10 basisactiviteiten
•

Met de jaren stellen de opeenvolgende
regeerakkoorden, de algemene beleidsnota’s, de
verwachtingen en behoeften van de klanten, de
managementplannen en de bestuursovereenkomst
de opdrachten van de FOD P&O bij. Vandaag zijn
er 10 basisactiviteiten.
• Het onderzoeken en ontwikkelen van relevante
diensten, producten en regelgeving en het
proactief formuleren en aanleveren van
concrete beleidsvoorstellen.
• Het introduceren, ondersteunen en begeleiden
van innoverende projecten en initiatieven.
• Het automatiseren van HR-basisprocessen
en het systematisch en tijdig verzamelen,
analyseren en ter beschikking stellen van
relevante data, statistieken en informatie.
• Het rekruteren, selecteren, oriënteren en
certificeren van talenten en competenties.
• Het oriënteren en voortdurend ontwikkelen
van de talenten en competenties van de
medewerkers in overeenstemming met de
behoeften van de klantorganisaties.
• Het bepalen van het aankoopbeleid,
het ondersteunen van de uitvoering van
overheidsopdrachten, het realiseren van

•

•

•

gerichte groepsaankopen en het automatiseren
van het gehele aankoopproces.
Het certificeren van bepaalde competenties of
(deel)processen op het gebied van personeel
en organisatie en het ondersteunen van de
verdere professionalisering van de decentrale
personeelsdiensten in de klantorganisaties.
Het organiseren en aansturen van overleg
en het bevorderen van samenwerking op
federaal, interfederaal en internationaal
niveau en het optreden als bemiddelaar tussen
de verschillende actoren in het federale en
nationale HR-landschap.
Het opvolgen en ondersteunen van de
uitvoering van het beleid op het gebied van
personeel en organisatie, en van de correcte
toepassing van de regelgeving.
Het communiceren en delen van de ervaring en
kennis in al die activiteitendomeinen.

Zes Ministers
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Luc Van den Bossche
1999-2003

Marie Arena
2003-2004

Christian Dupont
2004 -2007

Inge Vervotte
2007-2008, 2009-2011

Steven Vanackere
2008-2009

Hendrik Bogaert
2011- …

Waardekader

De eerste BO

Middelen

Zonder een duidelijk waardekader kan een
dergelijke uitdaging niet worden aangaan. Bij de
eerste definiëring in 2002 komen er 6 waarden
uit de bus: dienstbaarheid, objectiviteit, respect,
integriteit, ruimte voor zelfontwikkeling en een
kwaliteitsvolle werkomgeving.

In het regeerakkoord van 18 maart 2008 wordt het
algemeen gebruik van bestuursovereenkomsten
(BO) warm aanbevolen. Op 4 december 2009
ondertekenen de voorzitter van de FOD P&O en
de minister van Ambtenarenzaken de eerste
bestuursovereenkomst waarmee een FOD aan
zijn minister wordt gebonden. De overeenkomst
combineert de prioritaire politieke pijlers met de
opdrachten, visie en waarden van de FOD die in
strategische en operationele doelstellingen zijn
vertaald. Die doelstellingen zijn in samenspraak
met de leden van de organisatie uitgewerkt.

De begrotingen van het Ministerie van
Ambtenarenzaken en voordien het Ministerie
van Binnenlandse Zaken voorzagen steeds in
een basisallocatie voor ‘prioritaire acties van het
plan tot modernisering en informatisering van
de openbare diensten’. Het ging echter om vrij
bescheiden bedragen: in de initiële begroting
van 1996 was er hiervoor bijvoorbeeld slechts
10 miljoen Belgische frank ingeschreven. Dit is
vandaag iets minder dan 250.000 euro.

Bij de voorbereiding van de eerste
bestuursovereenkomst in 2009 worden ze
samengevat in 3 kernwaarden: klantgerichtheid,
ruimte voor talent en professionele
uitmuntendheid.

De bestuursovereenkomst vervangt de
managementplannen en de operationele plannen
van de voorzitter en de directeurs-generaal. Ze
bevat een kaart van de actoren, eenvoudige en
meetbare indicatoren en precieze deadlines. Van
de voorzitter tot de medewerkers, alle leden van
de FOD kunnen hun taken in de overeenkomst
terugvinden. Met een monitoring kan worden
nagegaan of de doelstellingen worden bereikt,
en of er eventueel maatregelen moeten worden
genomen om de zaken bij te sturen.

De piek in de moderniseringsprojecten volgt in
2002 met een totaalbedrag van 23 miljoen euro.

Twee Voorzitters

Georges Monard
2002-2007

Jacky Leroy
2007-...

De omkeer komt er in 2000 toen er op deze
basisallocatie een bedrag van 703,8 miljoen
Belgische frank voor moderniseringsprojecten
werd vastgelegd (17,4 miljoen euro). In 2001, het
jaar dat de FOD P&O formeel wordt opgericht,
wordt de basisallocatie hernoemd tot ‘Hervorming
en modernisering van de openbare diensten’ wat
de politieke ambities van het moment duidelijk
weergeeft. Deze allocatie financiert projecten
voor een bedrag van 856 miljoen Belgische frank
(21,2 miljoen euro). De dimensie ‘informatisering’
verdwijnt dan in de naamgeving: dit aspect wordt
voortaan door Fedict behartigd.

Handtekening BO
4 december 2009
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Moderniseringskredieten 2 0 0 0 – 2 0 1 1 (in dui zend euro’s )
2000-2003
Nieuw federaal organigram,
veranderingsprogramma, Coperfin

28.787

BPR

15.237

Selectie managers

8.216

Evaluatie managers

2004-2007

2011

TOTAAL
28.787
24.948

9.711

8.216
400

Ondersteuning managers, balanced scorecard

1.103

Communicatie voor het grote publiek
Copernicus
diversiteit

7.883

Artemis personeelsenquêtes

1.636

Fedra

2.864

3.653

ICT- en andere opleidingen

2.688

1.423

724

324

935

85

2.123
7.883
1.291

1.291

1.636
2.750

544

9.811
4.111

Gecertificeerde opleidingen

11.146

6.550

2.168

19.684

e-Procurement

1.760

2.217

1.452

5.429

ITMA

1.745

301

SEPP

728

1.801

1.071

3.600

2.518

226

2.744

Vitruvius
PUMP

752

e-Communities/beConnected
Nieuwe rijkscomptabiliteit
e-HR (zie ook p.13)

2.046

1.322

570
574

41

350

965
2.550

2.550
33

894

351

1.278

2.313

1.353

368

138

4.172

31

398

109

90

628

Andere

5.305

6.262

3.123

170

14.860

Totaal

79.398

42.273

20.672

6.645

148.988

Hervorming loopbaan, functieweging en
-cartografie
Ontwikkelcirkels/Crescendo
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2008-2010
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2000 - 2003

2004 - 2007

2008 - 2011

Van 2000 tot 2003 wordt er voor bijna 80 miljoen
vastgelegd op de basisallocatie. In deze eerste
vier jaar gaan meerdere grootschalige projecten
van start:
• de invoering van een nieuw organigram voor
de federale overheid (inclusief Coperfin)
(bijna 27 miljoen euro tussen 2000 en
2003), gecombineerd met projecten om het
‘moderniseringsprogramma’ aan te sturen
(bijna 2 miljoen euro in 2000-2002)
• de selectie van managers: meer dan 8 miljoen
euro tussen 2000 en 2003
• de communicatie over Copernicus: bijna
8 miljoen euro tussen 2000 en 2003 (exclusief
Fedra)
• het tijdschrift Fedra kost van bij de start tot
eind 2010 gemiddeld 900.000 euro per jaar; de
nieuwe Fedra die van start ging eind 2011, kost
beduidend minder
• de BPR’s, Coperfin niet meegerekend, nemen
in 2000 een bescheiden aanvang en kennen
in 2003 hun budgettaire hoogtepunt met een
vastlegging van niet minder dan 8,5 miljoen
euro: in totaal meer dan 15 miljoen euro voor
de eerste periode
• Artemis, de tevredenheidsenquêtes bij het
personeel (meer dan 1,6 miljoen euro).

Globaal gezien dalen de vastleggingen heel sterk:
voor de 4 jaren gaat het over een totaal van 42,2
miljoen in plaats van 80 miljoen. De grootschalige
projecten verdwijnen.

Het bedrag daalt aanzienlijk tot 27,3 miljoen euro
of gemiddeld 6,8 miljoen euro per jaar.

De gecertificeerde opleidingen doen echter
hun intrede. Voor de 4 jaar vertegenwoordigen
ze 11 miljoen. Met de BPR’s (9,7 miljoen)
vertegenwoordigen ze de helft van de
moderniseringskredieten tijdens deze
legislatuur. Ze gaan van start in 2004 en
kennen hun hoogtepunt in de periode 20062007, toen voor beide jaren 4,6 en 4,7 miljoen
euro werd vastgelegd. In totaal worden er
voor de gecertificeerde opleidingen tussen
2004 en eind 2011 voor bijna 20 miljoen euro
‘moderniseringkredieten’ vastgelegd. Dit is
overigens niet het volledige kostenplaatje,
aangezien er ook gecertificeerde opleidingen
op de opleidingskredieten van het OFO werden
aangerekend.
Drie projecten van een nieuw type maken hun
opwachting, met als gemeenschappelijk kenmerk
de informatisering van de federale overheid.
De benadering is echter helemaal anders: in
plaats van voor outsourcing te opteren, kiest
men ervoor om producten aan te kopen, met
ontwikkeling en onderhoud ervan, om binnen P&O
competentiecentra op te zetten ten bate van de
federale overheid in haar geheel:
• e-Procurement: sinds de start in 2005 tot eind
2011 bijna 5,5 miljoen euro
• SEPP: na een bescheiden begin in 2004 is hier
al 3,6 miljoen euro voor vrijgemaakt
• ITMA.
Het budget voor diversiteit piekt in 2005 met zo’n
1,3 miljoen euro als gevolg van een grootschalige
mediacampagne dat jaar.

De BPR’s zijn volledig van het toneel verdwenen,
omdat deze opdracht deel uitmaakt van
het directoraat-generaal Organisatie- en
Personeelsontwikkeling (OPO) en omdat de
federale organisaties vrij systematisch een beroep
doen op de interne competenties eerder dan op
externe consultants.
De gecertificeerde opleidingen worden voortgezet.
Specifiek voor deze periode is de ontwikkeling van
de competentiecentra binnen P&O, die zeer sterk
gebruikmaken van informaticatools: naar SEPP
en e-Procurement gaat tijdens deze periode
6,5 miljoen euro aan moderniseringskredieten,
bijna een vierde van het totaal.
Vitruvius, het programma voor leiderschapsontwikkeling, verschijnt. Tussen 2008 en 2011
kost het 2,7 miljoen euro. Sinds 2011 wordt het
grotendeels intern beheerd.

Buiten de
moderniseringskredieten
Het grootste project wordt het e-HR-project.
Na jaren van voorbereiding en studie die op de
‘moderniseringskredieten’ werden aangerekend,
gaat dit project in 2007 van start met een contract
van meer dan 27 miljoen euro, dat minstens tot
2014 loopt. Dit project heeft dan ook een eigen
begrotingsprogramma gekregen.
Budgettaire vastleggingen 2001 - 2011: 		
hoofdstuk 8
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Klant wordt pionier
P in O
Bij zijn oprichting is de FOD P&O zelf klant van
de Regie der Gebouwen die ondersteuning biedt
bij het beheer van de boekhouding en van het
personeel.
Voor de boekhouding duurt dat tot in 2005. Dan
neemt de stafdienst Budget en Beheerscontrole
het programma ‘Cobra’ gratis over. Het werd
ontwikkeld door de FOD Mobiliteit en Vervoer voor
het boekhoudkundige proces (registreren van
verbintenissen en facturen). Vanaf 2007 werkt de
stafdienst B&B actief mee aan de voorbereiding
van de invoering van de nieuwe rijkscomptabiliteit.
Eind 2008 stapt de stafdienst in de proeffase van
Fedcom, waarin alle deelprocessen, van bestelling
tot betaling, zijn opgenomen.

Het logo van een organisatie vat
in één oogopslag het beeld samen
dat de organisatie van zichzelf wil
geven. Het roept haar waarden en
opdrachten op.
Het logo van de FOD P&O wordt snel
duidelijk. Het combineert twee eng
verbonden ingrediënten: de ‘P’ van het
personeel in het hart van de ‘O’ wat
reliëf en inhoud geeft aan de organisatie.

Bij het personeelsbeheer is er een gelijkaardige
evolutie. De stafdienst P&O doet in het begin
een beroep op de diensten van de Regie der
Gebouwen. Vanaf 1 november 2004 heeft de
FOD P&O zijn eigen personeelsadministratie.
Sinds mei 2007 verleent de cel centraal
administratief personeelsbeheer ook diensten
aan andere organisaties. Vanaf mei 2009 gebruikt
de stafdienst P&O als proefdienst het e-HRprogramma en sinds 2008 neemt de dienst ook
deel aan het proefproject voor het programma
SEPP.
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De techniek
draagt bij
De stafdienst ICT draagt zijn steentje bij op het
vlak van innovatie.
2001: installatie van VOIP (Voice over IP). P&O is
een van de pioniers bij de federale overheid voor
die nieuwe telefoontechnologie.
Eind 2003: de installatie van VPN voor minister
Marie Arena is de trigger voor het algemene
gebruik van VPN en telewerk.
2003-2004: ontwikkeling van applicaties voor FOR
en ABA, die in 2006 gedeeltelijk worden vervangen
door het project e-Procurement.
2005: medewerking aan het project
e-Procurement (luiken hardware en netwerk).
2008: ontwikkeling van de applicatie Crescendo
voor de follow-up van de ontwikkelcirkels.
Sinds 2009: energiebesparingen door de
‘virtualisatie’ van de servers.
2010: installatie van samenwerkingstools, zoals
softphone en Lync.

Risico in de top 3

Op weg naar EMAS

De invoering van risicobeheer in de federale overheid is gebaseerd op de drie koninklijke besluiten
van 17 augustus 2007. De organisaties spannen
zich in om die ingewikkelde materie toe te passen.
De implementatie van het basisprincipe van risicobeheer vormt het grootste probleem. Het gaat
over het principe dat risicobeheer geen gespecialiseerde functie is, maar een managementaspect
dat elke verantwoordelijke op zich moet nemen.
Maar hoe?

Het directiecomité start in februari 2010
opnieuw met de voorbereiding van de EMASmilieucertificering voor het gebouw in de
Wetstraat 51 en voor de diensten die er gehuisvest
zijn.

Als antwoord daarop ontwikkelt de FOD P&O
een insteek en eigen tools, aangepast aan
de context van de FOD. In juni 2010 geeft het
directiecomité zijn fiat voor de structuur waarmee
risk management snel in de hele organisatie
kan worden ontplooid. Dankzij de resultaten
die tussen juni 2010 en februari 2011 worden
behaald, rangschikt het Auditcomité van de
Federale Overheid de FOD P&O in de top 3 van
beste federale organisaties. Dat succes komt tot
stand onder impuls van het topmanagement, de
flexibiliteit en ergonomie van de tools, en de steun
aan de diensten die zich vertrouwd moeten maken
met risicobeheer. Vandaag behoort het hoe langer
hoe meer tot de alledaagse praktijk van het
management, in alle lagen van de organisatie.

Verschillende federale overheidsdiensten kregen
het certificaat vroeger al. De uitdaging is om
milieuzorg in het dagelijkse gedrag van de
medewerkers en in de opdrachten van de FOD te
integreren.
De externe audit die aan de certificering
voorafgaat, vindt plaats in oktober 2011.
De FOD P&O wacht op de resultaten.
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Claire Vaneerdewegh
vertaler

Catherine

FOD P&O
In juni 2002 wordt een centrale vertaaldienst
opgericht. Die is samengesteld uit vertalers van
het vroegere Ministerie van Ambtenarenzaken,
het OFO, Selor en Fedict. Zo komt er heel wat
expertise samen in één dienst.

Claire

Brecht

In de loop der jaren komen er nieuwe domeinen
bij, elk met hun eigen terminologie: diversiteit,
FED+, e-HR, e-Procurement. Zich vertrouwd
maken met die concepten en altijd opnieuw het
juiste equivalent vinden in de andere taal, dat blijft
een grote uitdaging.

Claude

Danièle

‘Elk nieuw domein heeft
een specifieke terminologie.’

16
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Urbain Bruggeman
adviseur-generaal
FOD P&O
Bij de geboorte van de FOD P&O heb ik
een duobaan bij de FOD. Ik ben enerzijds
projectleider bij het Federaal Aankoopbureau en
fungeer anderzijds als hoofdverantwoordelijke
voor de procedurele opvolging van de
moderniseringsprojecten van de toenmalige
minister van Ambtenarenzaken. Deze tweede
job brengt mij in contact met een andere wereld
waar decentralisatie, responsabilisering,
interne communicatie en een doorgedreven
informatisering centraal staan. Onze FOD krijgt
een missie en wordt verplicht om een aantal
waarden na te leven.
Weldra worden deze nieuwe krachtlijnen duidelijk
zichtbaar bij onze FOD en vooral in mijn eigen
biotoop. De centrale aankoopcentrale Federaal
Aankoopbureau verdwijnt en wordt vervangen
door de cellen Aankoopbeleid en Advies (ABA)
en de Federale Opdrachtencentrale (FOR) die
perfect passen binnen onze horizontale missie
en binnen het principe van de decentralisatie en
responsabilisering. Ik word verantwoordelijk voor
de cel ABA.
De ontwikkelcirkels zien het daglicht, een
professionele interne communicatie wordt op
poten gezet en de directie Organisatieontwikkeling
ondersteunt de projecten. Onze eerste voorzitter,
Georges Monard, hecht veel belang aan onze waarden.

Ons eerste jaarverslag verschijnt. Het blaakt
van dynamisme en enthousiasme en schetst
de doelstellingen voor de nabije toekomst.
e-Procurement wordt een belangrijk project.
Ik maak in 2006 de start mee van het ambitieuze
e-HR-project.
Bij het aantreden van Jacky Leroy, onze nieuwe
voorzitter, draait de cel ABA op kruissnelheid.
De raamcontracten van de opdrachtencentrale
FOR worden door het merendeel van de
federale organisaties benut. Nu wordt het
Werkstation geïnstalleerd. Het moet zorgen
voor de procedurele ondersteuning van de
overheidsopdrachten binnen onze FOD.
De stafdiensten zijn een onmisbare schakel in
het geheel. Ze zorgen ervoor dat wij behoorlijk
kunnen functioneren. We vinden samenwerken
noodzakelijk. We streven er voortdurend naar om
te vernieuwen, de beste resultaten te bereiken
en constant oor te hebben voor de behoeften van
de klanten. De bestuursovereenkomst vertolkt
nu onze doelstellingen en legt de brug naar de
toekomst.

‘In tien jaar tijd hebben
we een enorme
weg afgelegd.’

Als ik achterom kijk, merk ik dat wij in tien jaar
tijd een enorme weg hebben afgelegd.
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10 jaar
reglementering
en HR-planning
‘Een genie is als een diamant:
hij schittert in het duister.’
Xavier Forneret

2

De federale overheid is lang een ruwe steen geweest.

De nieuwe loopbanen spelen daarin een sleutelrol.

Een met weliswaar veel inhoud, maar de sterke

Ze hebben aanleiding gegeven tot een hele reeks

kanten bleven onderbelicht. Om die aan het licht

nieuwe maatregelen om van de federale overheid

te brengen, is er een hele hoop werk nodig op de

een aantrekkelijke en efficiënte werkgever te maken.

achtergrond.

Ze hebben ook de insteek geleverd voor een andere,
betere planning van de human resources.

Hoe kunnen we de schaarser wordende middelen
beter gebruiken, welke reglementaire aanpassingen
zijn daarvoor nodig, welke kaders?

Nieuwe loopbanen
Vanaf januari 2002 tot december 2004 krijgen de
ambtenaren een fonkelnieuwe loopbaan: niveau 1,
2+, 2, 3 en 4 worden niveau A, B, C en D.
Tot dan verliep de loopbaan vooral volgens
anciënniteit. De loopbaan en de wedde evolueren
voortaan met de ontwikkeling van competenties.
Naast anciënniteit spelen ook de gecertificeerde
opleidingen daarin een grote rol. De vlakke
loopbanen verdwijnen.
Het HR-beleid heeft oog voor alle aspecten
van een loopbaan. Met een duidelijk beeld voor
ogen: competenties ontwikkelen, stimuleren
en belonen, om van de federale overheid een
aantrekkelijkere werkgever te maken.

Functiebeschrijvingen
Functiebeschrijvingen zijn een belangrijk facet
van een goed HR-beleid. Ze reflecteren de
functie en de concrete loopbaanmogelijkheden.
Bovendien zijn ze de basis voor tal van HRprocessen, zoals selectie, ontwikkelcirkels …
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Het project voor de functiebeschrijvingen van
niveau A start in 2003 ter voorbereiding van de
invoering van de nieuwe loopbanen. Er wordt
gekozen voor één model van functiebeschrijving,
zodat functies onderling kunnen worden
vergeleken.
Voor niveau B, C en D worden enkel de
functiefamilies beschreven. In 2003 worden de
medewerkers van niveau C en B toegewezen aan
een van die functiefamilies. Voor niveau D gebeurt
dat een paar jaar later.
Vanaf 1 december 2004 vervangt niveau A het
vroegere niveau 1 en worden alle personeelsleden
in de nieuwe loopbanen geïntegreerd. Die
zijn gebaseerd op de vakrichtingen en de
functieweging die elke functie aan één van
de 5 klassen, met een eigen loopbaanpad en
weddenschalen, toewijst. Er wordt meteen
ingevlogen, want er moeten ongeveer 1.500
functies worden beschreven. Eerst gaat het om
zo’n 300 typefuncties die op hun beurt dienen als
referentie voor de classificatie van alle andere
functies van niveau A.
In 2005 komen ook de overige niet-typefuncties
aan bod. Ze worden toegewezen aan een van
de 17 vakrichtingen. Zo wordt duidelijk in welk
vakgebied een personeelslid hoofdzakelijk actief
is. De vakrichting is zo ook, tot 2008, de basis voor
de keuze van een gecertificeerde opleiding.

De wegingen worden afgerond begin 2006.
De functiebeschrijvingen, de functiefamilie
beschrijvingen en de vakrichtingen komen op
www.federalecartografie.be.
2007 vormt een scharniermoment voor de
functiebeschrijvingen. Na 4 jaar voorbereidend
werk wordt de implementatie van de
geclassificeerde functiebeschrijvingen voorbereid.
Een eerste lijst met classificatieresultaten van
1.550 functies van niveau A wordt gepubliceerd op
20 december 2007.
In 2008 gaat de halfjaarlijkse
onderhoudsprocedure van start om de
functiecartografie actueel te houden. Nieuwe
functies kunnen worden ingediend, bestaande
aangepast, verbeterd of gestandaardiseerd.
Inmiddels zijn er al 8 onderhoudsprocedures
afgerond. De totale lijst bevat nu 1.846
functiebeschrijvingen.
Het werk is echter nog niet af. In 2011 schiet
immers het project functietaxonomie uit de
startblokken. Alle functiefamilies van de niveaus
B, C en D worden herschreven en gekoppeld aan
concrete voorbeelden van functiebeschrijvingen.
Op deze manier krijgen alle federale organisaties
een duidelijke, werkbare kapstok voor het
opstellen van functiebeschrijvingen, die beter is
afgestemd op de wegingsmethodiek.

Annick Sools
HR-verantwoordelijke
Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Als projectleider bij de FOD P&O was het een
hele opdracht om de functieclassificatie voor het
niveau A uit te werken voor de ganse overheid.
Wat me vooral na zoveel jaren bijgebleven is, is
de manier waarop we dit hebben kunnen doen.
Ik heb kunnen rekenen op een gans netwerk
van gemotiveerde en toegewijde mensen binnen
de organisaties voor het opmaken van de
functiebeschrijvingen. Ook mijn eigen team en het
wegingscomité hebben dit fantastisch gedaan. Zij
herinneren zich zonder twijfel ook de lange dagen
die we samen wegend hebben doorgebracht.
En intussen kan geen enkele organisatie in zijn
personeelsbeleid nog om de functiebeschrijvingen
en de cartografie heen.
Nu ik het instrument als HR-verantwoordelijke
gebruik, apprecieer ik ook vooral de evolutie die
er nadien nog is geweest. Het instrument mag
niet vastroesten, maar moet dynamisch kunnen
mee-evolueren met zijn tijd. De integratie ervan
binnen competentie- en talentmanagement die
aangemoedigd en ondersteund wordt vanuit
de FOD P&O, is zeker een succes te noemen.
We gebruiken de instrumenten dagelijks in ons
personeelsbeleid. Doe zo verder!

‘We gebruiken
de instrumenten dagelijks.’
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Mandaathouders
De nieuwe loopbanen beginnen aan de top.
Vanaf 2001 treden de mandaathouders in dienst.
Responsabilisering en autonomie worden twee
kernwoorden om de federale overheid een nieuw
elan te geven.
Mandaathouders worden benoemd voor een
periode van in principe 6 jaar. Hun selectie
gebeurt op basis van hun technische en
managementvaardigheden. Elke mandaathouder
stelt dan een managementplan en een operationeel
plan op, waarvan de doelstellingen regelmatig
geëvalueerd worden.

Beloningsbeleid

Beroepservaring telt mee

Naast de wedde heeft een personeelslid recht
op een reeks premies, toelagen en vergoedingen,
waaronder de premie voor competentieontwikkeling.
Opdat de overheid competent en gemotiveerd
personeel zou kunnen aantrekken en behouden,
moet ze de weddes in lijn brengen met de
lonen uit de privésector en haar personeel
loopbaanmogelijkheden bieden.
Het loopbaan- en beloningsbeleid van de voorbije
tien jaar moedigde permanente opleiding aan.
Slagen voor een gecertificeerde opleiding heeft
niet alleen een invloed op de loopbaan, maar biedt
ook een financieel voordeel.

Vroegere ervaring in een overheidsdienst werd al
ambtshalve erkend, maar nu kan elk personeelslid
ook de erkenning aanvragen van ervaring
opgedaan in de privésector of als zelfstandige.
Vóór 1 december 2004 kunnen personeelsleden
ervaring in de privésector laten erkennen als de
vacature expliciet ervaring vooropstelde. Vanaf
dan kunnen enkel personeelsleden van niveau A
bijkomende ervaring, geheel of gedeeltelijk, laten
gelden, ook als de vacature geen ervaring eiste.
Sedert 1 december 2008 is dit mogelijk voor alle
personeelsleden, van niveau A tot D.
Deze vroegere ervaring moet wel erkend
worden door de leidinggevende ambtenaar of
zijn afgevaardigde. Het moet immers gaan om
beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de
functie.

Ontvangers van een premie voor competentieontwikkeling 2008 - 2011
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2008

2009

2010

2011

Totaal

FOD’s/POD’s

20.876

39.737

24.118

27.253

111.984

ION

1.733

3.368

2.221

2.390

9.712

OISZ

10.290

6.221

5.281

5.585

27.377

Totaal

32.899

49.326

31.620

35.228

149.073

Sectorale
akkoorden
Ons land staat bekend om de kwaliteit van zijn
sociale dialoog. Het openbaar ambt vormt geen
uitzondering daarop.
De overheid en de representatieve vakorganisaties
onderhandelen over maatregelen die te maken
hebben met de arbeidsvoorwaarden in ruime zin.
Dat gebeurt in principe om de twee jaar.
De onderhandeling vindt plaats in het comité
B, dat bevoegd is voor al het personeel van
de federale staat. Ze is gebaseerd op de
eisenbundels die de vakbonden bij de overheid
indienen. De onderhandeling wordt afgesloten
met de ondertekening van een sectoraal akkoord
tussen de minister van Ambtenarenzaken en
de representatieve vakorganisaties, dat wordt
vastgelegd in een protocol.

• het sectoraal akkoord 2005-2006 bevat onder
andere de maatregel over telewerk en gratis
openbaar vervoer tussen woon- en werkplaats
• de verhoging van het forfaitaire gedeelte van
de eindejaarstoelage en de verhoging van de
tweetaligheidstoelagen verschijnen in het
sectoraal akkoord 2007-2008. Met dat akkoord
wordt ook een nieuw systeem ingevoerd voor de
herintegratie van personeelsleden die door een
ernstige aandoening of een chronische ziekte
zijn getroffen, om hen de kans te geven aan de
slag te blijven
• het sectoraal akkoord 2009-2010 bevat een
‘verdere stap naar een dertiende maand’
wat het vervolg is op de eerste verhoging
van de eindejaarstoelage van het vorige
akkoord, de tenlasteneming voor 75%
van de hospitalisatieverzekering door de
werkgever, de invoering van occasioneel
telewerk, de hervorming van de verloven die
het neutraliteitsbeginsel van de keuze van de
levenswijze introduceert en de harmonisatie
van de weddeschalen BA, BT en BF.

In de periode 2003-2010 werden er vier sectorale
akkoorden gesloten, met in totaal
49 maatregelen.
Enkele belangrijke ontwikkelingen:
• het sectoraal akkoord 2003-2004 draagt bij
tot de verbetering van de drie loopbanen
van niveau D, vooral met de invoering van de
gecertificeerde opleiding

Vakbondsstatuut
In de afgelopen tien jaar is de wetgeving betreffende de betrekkingen tussen de overheid en de
vakorganisaties, doorgaans ‘vakbondsstatuut’
genoemd, gekenmerkt door de wijziging van de
representativiteitsvoorwaarden om te mogen
zetelen in de sectorcomités, vooral op federaal
niveau: sinds 2002 worden de vakorganisaties die
in comité B zetelen ambtshalve beschouwd als
representatief om in de sectorcomités te zetelen.
De wijziging heeft dezelfde strekking voor de
onderhandelingscomités die bevoegd zijn voor de
provinciale en lokale overheidsdiensten.
De toenmalige regering wou het
interprofessionele karakter van de
representativiteit versterken, want de wet
van 19 december 1974 impliceerde al dat de
vakorganisaties die zijn aangesloten bij een
vakorganisatie die in de Nationale Arbeidsraad
vertegenwoordigd is, in de algemene comités
(comité A, B en C) zetelen. Er staat immers dat de
vakorganisaties die in een algemeen comité over
maatregelen onderhandelen met de overheid, ook
later onderhandelen, als die maatregelen moeten
worden uitgevoerd voor het personeel van een
FOD of POD, parastatale, gemeente …

Sectoraal akkoord 2009 - 2010

Guido Rasschaert, Algemeen secretaris Overheidsdiensten, ACOD en
Steven Vanackere, minister van Ambtenarenzaken

Sectorale akkoorden 2003 - 2010
Maatregelen

2003 - 2004

2005 - 2006

2007 - 2008

2009 - 2010

Totaal

10

7

13

19

49
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Personeelsenveloppe
De personeelsenveloppe koppelt het
personeelsplan aan de budgettaire cyclus.
De personeelsenveloppe wordt in 2002 ingevoerd.
Ze vervangt lineaire berekeningswijzen
die steunen op de personeelsformaties
en op rekruteringsbeslissingen volgens
personeelscategorie of afdeling. Ze legt alle
personeelsmiddelen globaal vast voor een hele
FOD, zodat het management de middelen zelf
soepel kan toewijzen.
Vanaf 2003 worden voor de meeste organisaties
de eerste globale enveloppes vastgelegd in
omzendbrief 526. Die introduceert ook de
interdepartementale provisie om de meerkosten
van de index, de nieuwe loopbanen en de werving
van mandaathouders op te vangen.
Er komt meteen ook een opvolgingsmechanisme,
enerzijds om de kredieten optimaal te benutten
met een hoofdrol voor de inspecteur van
Financiën, anderzijds om het effect van elke
beslissing over het personeel nauwkeurig te
evalueren.
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In 2003 richt de directie Planning en Selectie
(P&S) een werkgroep over de FOD’s heen op, met
onder andere de CDVU en de FOD Financiën, om
te komen tot een automatisering van de opvolging
van de personeelskosten. In 2004 slaagt de
werkgroep erin om de reeksen ruwe gegevens van
de CDVU te koppelen aan relevante rubrieken voor
de opvolging van de loonkosten.
De budgettaire moeilijkheden sedert 2008
bevestigen het belang van de personeels
enveloppe en het personeelsplan als
beheersinstrument. De federale overheid kan
met deze instrumenten een gestage vermindering
van het personeelsbestand sedert 2009 en een
betere grip op de loonmassa aantonen.
In deze periode stelt de FOD P&O met de FOD
B&B progressief een procedure op punt om
de vaststelling van de personeelsenveloppes
sneller en efficiënter te doen verlopen.
Dankzij dit partnerschap worden voortaan alle
personeelsenveloppes via omzendbrief op een
transparante wijze gepubliceerd.

Personeelsplan
Het personeelsplan is een beheersinstrument
waarmee het management de evolutie van de
human resources efficiënt kan evalueren en
plannen, zowel het personeelsbestand zelf als
de kosten ervan. In tijden van besparing is het,
in combinatie met de personeelsenveloppe, een
efficiënt instrument om de dienstverlening van
de overheid op peil te houden én tegelijkertijd de
kosten te beheren.
De Copernicushervorming verwacht een
grotere responsabilisering van de federale
managers en biedt hen meer autonomie.
Met de personeelsenveloppe kunnen ze
hun middelen autonoom gebruiken. In 2003
komt het personeelsplan erbij voor de FOD’s
en de POD’s als transparant instrument
voor personeelsbeheer. De te rigide
personeelsformaties verdwijnen.
In 2004 wordt het personeelsplan concreet.
Samen met de FOD B&B werkt de FOD P&O een
minimaal personeelsplan uit (omzendbrief 544).
Elke federale organisatie kan
• de gewenste evolutie van het aantal VTE’s voor
het lopende boekjaar bepalen
• in een actieplan de prioritaire personeelsbehoeften
en hun kost expliciteren.
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Voor de FOD’s en POD’s moet de financiering van
het personeelsplan wel door de enveloppe gedekt
zijn.
Er komt een akkoord tussen de ministers
van Ambtenarenzaken en Begroting over het
controlemechanisme. De directie Planning en
Selectie (P&S) neemt de coördinatie van de
analyse en de controle van de personeelsplannen
op zich. Onder impuls van P&S stijgt het aantal
personeelsplannen van 23 in 2004 naar 35 in 2005.
Vanaf 2007 zijn de FOD’s en POD’s rijp voor
een volgende stap. Omzendbrief 574 legt de
methodologie van het personeelsplan als
beheersintrument vast. Die steunt op drie pijlers.
• Het strategisch plan loopt over vier jaar en
krijgt vorm in een jaarlijks operationeel plan.
Het begrip meerjarenenveloppe helpt om te
verifiëren of de doelstellingen realistisch zijn.
• De begrippen monitoring en sturing worden
ingevoerd opdat organisaties hun HRdoelstellingen maandelijks aan hun middelen
kunnen aftoetsen en de passende beslissingen
kunnen nemen.
• De raming van de personeelskosten gebeurt
op basis van de laatst gekende betaalgegevens.

Zo kunnen de organisaties hun HR-beleid op
een soepele en intelligente manier aanpassen
op basis van betrouwbare informatie. Bovendien
wordt de dialoog met de inspecteur van Financiën
versterkt. Het KB van 9 juli 2007 bepaalt dat voor
organisaties met betrouwbare informatie en een
transparante rapportering, een ex post controle
van hun wervingen mogelijk is.
De Ministerraad van 23 oktober 2008 tekent
het selectief vervangingsbeleid uit. Het
strategisch plan en de personeelsenveloppe
zijn de instrumenten bij uitstek om de gewenste
besparingen te realiseren zonder de kwaliteit
van de dienstverlening aan te tasten. In 2009
legt elke organisatie zijn eerste strategische
personeelsplan voor 3 jaar voor, dat de nieuwe
budgettaire beperkingen incalculeert.

De directie P&S vereenvoudigt de methode
voor een grotere efficiëntie (omzendbrief 612).
De strategische planning loopt niet langer
per legislatuur en wordt vervangen door een
jaarlijks plan waarvan de evaluatie over twee
jaar loopt. Ook andere elementen worden sterk
vereenvoudigd.
In de loop van de voorbije tien jaar evolueert
het federaal platform SEPP. Het ondersteunt
het management van de FOD’s en POD’s bij de
beheersing van hun kosten en human resources
en maakt het voor het beleid mogelijk om de
evolutie van de loonmassa op te volgen.

2011 is belangrijk voor de controle van de
personeelsplannen. Die evolueert van een
controle van de coherentie en de haalbaarheid
naar een controle van de nauwkeurigheid van de
schattingen op basis van de projecties van de FOD
P&O via het platform SEPP (Standaard voor een
Elektronisch Personeelsplan).

Maandelijkse evolutie van de betaalde VTE’s en de totale
recurrente personeelskosten
(Enveloppes FOD’s en POD’s, november 2009 – november 2011)
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Federale
monitoring

korpsen zoals de militairen, de federale politie
en de gerechtelijke orde (omzendbrief federale
monitoring 602).

Naast de ondersteuning aan de managers van de
FOD’s en de POD’s bij de planning en monitoring
met SEPP, ondersteunt de FOD P&O via de directie Planning en Selectie (P&S) ook het HR-beleid
van de regering.
P&S is in uitvoering van het sectoraal akkoord in
2004 belast met de realisatie van een kadaster
van het contractueel personeel. Dat biedt een
overzicht van de contractuele tewerkstelling bij de
federale overheid.
In 2009 wenst de regering een beter overzicht te
krijgen op de evolutie van het personeelsbestand
én de loonkosten. P&S ontwikkelt daartoe een
rapportage die dat overzicht geeft per entiteit
en voor alle entiteiten die door de CDVU betaald
worden, dus voor de meerderheid van het federale
personeel.

Periodiek wordt de diensten gevraagd hun
gegevens mee te delen. Voor de entiteiten
die door de CDVU betaald worden, ontwikkelt
P&S een tool die het hen mogelijk maakt de
rapportage te automatiseren. De tool gebruikt
de gegevens die via SEPP beschikbaar zijn, en
integreert ook de gegevens van FEDCOM over alle
gerealiseerde personeelskosten, ook die kosten
die rechtstreeks door de diensten zelf betaald
worden.
De federale monitoring maakt vergelijkingen
tussen de federale organisaties onderling
mogelijk, geeft een solide beeld over de evolutie
van de human resources en helpt bij de analyse
van het HR-beleid van de regering.

10%

De eerste exploitatie van de gegevens werd gedemonstreerd op de SEPP-stand
op het seminarie voor de overheidsmanagers van november 2011 in Oostende.

11%
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-10%

Federale monitoring

Marlies Santermans, Sophie Maquoi en Joanna Van den Berghe

15%

-8,2%
OISZ A+B

OISZ C+D

ION A+B

ION C+D

FOD A+B

FOD C+D

Al begin jaren ’80 zag de regering zich
geconfronteerd met oplopende overheidsuitgaven
en schulden. Ze besloot een databank van het
overheidspersoneel op te richten om over de
nodige gegevens te beschikken. De realisatie
daarvan bleek een stuk moeilijker dan verwacht.
Alle organisaties hadden immers hun eigen
personeelsdienst en eigen data die moeilijk
samen te brengen waren.
In 2003 creëert de FOD P&O Pdata. Dat
verzamelt de personeelsgegevens van zo’n
70 federale openbare instellingen en stelt
managementinformatie ter beschikking. Het gaat
dan onder andere over het aantal medewerkers
per organisatie, hun statuut en geslacht, leeftijd,
types verlof.
In de voorbije 10 jaar hebben de verschillende
versies een heleboel verbeteringen gebracht, bv.
aan de ergonomie, de presentatie van tabellen,
grafieken, extra informatie. De toevoeging van
nieuwe gegevens heeft geleid tot een reeks
nieuwe rapporten. De tool biedt dus statistische
rapporten over personeelskwesties, waarbij de
beschikbare gegevens worden gekruist.

Om tot een volledig overzicht van het federale
personeel te komen, gaan de FOD’s P&O en
B&B niet alleen alle entiteiten van het federaal
openbaar ambt monitoren, maar ook de speciale
Evolutie van de betaalde VTE’s van niveau A+B
en niveau C+D januari 2010 - januari 2011

Pdata

Pascale Cadiat
Pdata wordt steeds vaker geconsulteerd, bv. om
te antwoorden op parlementaire vragen, maar
ook door de politiek en de pers. Meer en meer
wordt Pdata een tool die een proactief beheer
van het federale personeelbestand mogelijk
maakt, bv. waar het gaat over de verwachte
pensioneringsgolf.

Enkele statistische indicatoren op 31 december
2011
Personeelsbestand
Totaal aantal personen: 81.203
Totaal VTE’s: 72.026,38
Aantal mogelijke vertrekken 2012 - 2018
(pensioneringen en brugpensioneringen)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.452 2.068 1.868 1.791 1.826 2.110 2.402
Bron: www.pdata.be

directeur P&O
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ons personeel is waarschijnlijk onze
belangrijkste resource, en één van onze grootste
kostenposten. Sedert een kleine tien jaar helpt
het personeelsplan ons om die kosten voor nu en
later beter in beeld te brengen, maar makkelijk
is dat niet. Er moeten immers een heleboel
gegevens verwerkt worden, en de resultaten
moeten betrouwbaar zijn. Vandaag helpt het
federaal platform SEPP ons daarbij.
Vorig jaar heeft SEPP voor ons al zijn diensten
bewezen bij de opstelling van ons personeelsplan.
Dit jaar is het uitgegroeid tot een echt
beheersinstrument dat ons een helder beeld geeft
van onze mogelijkheden en beperkingen. Dat is
essentieel in deze tijden van besparingen.
Ik vind het erg belangrijk dat die evolutie
plaatsvindt in samenwerking met de P&Odirecteurs en hun medewerkers. De dienst
Planning en Selectie heeft rekening gehouden
met de behoeften en wensen van de verschillende
organisaties en heeft ons alle nodige steun
verleend bij de implementatie. SEPP beantwoordt
aan de behoeften van de organisaties, klein,
middelgroot en groot. Met SEPP Macro kunnen
we korter op de bal spelen, de evolutie beter
opvolgen, makkelijker rapporteren en betere
beslissingen nemen. En het avontuur is nog niet
gedaan: de ontwikkeling gaat voort.

‘Met SEPP Macro kunnen we
betere beslissingen nemen.’
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10 jaar
rekrutering
‘Gezocht: een kleine hond
Die niet bromt en niet bijt,
Gebroken glazen vreet
En diamanten schijt.’
J.W. von Goethe

3

De selecties tonen, meer dan welk ander HR-proces,

Geen massa-examens op de Heizel meer, geen

dat de federale overheid steeds vaker gezien wordt

bergen papier meer met vacatures, inschrijvingen

als een kwalitatieve werkgever. Steeds meer

en testen. Het zijn maar enkele uiterlijke tekenen

kandidaten schuiven aan, figuurlijk dan, voor

van de veranderingen. De manier van werken is

een plaatsje bij de overheid.

een stuk professioneler geworden. Dat zie je aan
de testen zelf, de gerichte procedures, de snellere
doorlooptijden. De lat gaat steeds hoger.

The search goes on!

Wervingsselecties

Bij de kandidaten zijn er twee verschuivingen
zichtbaar. Het aandeel van de hoger opgeleiden
en van de vrouwelijke kandidaten neemt toe.
Het overwicht van Franstalige kandidaten
blijft doorgaans behouden en lijkt in de laatste
jaren zelfs verder toe te nemen. Het algemene
slaagpercentage ligt doorgaans rond 25%.

Inschrijvingen
De overheid is in het voorbije decennium een veel
aantrekkelijkere werkgever geworden. Dat blijkt
uit het aantal inschrijvingen voor selecties. Dat
is ongeveer verdubbeld, met uitschieters die nog
een stuk hoger liggen. De overheid is doorgaans
wat attractiever in periodes van crisis, maar dat
verklaart niet alles.

Inschrijvingen wervingsselecties Selor 2001 - 2011

120.000
114.964

100.000

De cijfers worden nog veel directer beïnvloed
door het type selectie. Selor organiseert steeds
meer, en meer gerichte, selecties voor de hogere
niveaus. Dat leidt tot meer kandidaten met een
universitair diploma. De selecties voor niveau C en
D trekken echter vaak grote aantallen kandidaten
aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor selecties voor
penitentiaire bewakingsassistenten (PBA).
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* Tot en met 2004 bevat het cijfer alle procedures die Selor volledig beheert. Vanaf 2005 zijn enkel de statutaire
selectieprocedures en de managementselecties erin opgenomen.

Slaagpercentages en geslaagden voor statutaire selecties 2003 - 2011 (zonder ongoing selecties PBA 2011)
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Inschrijvingen

46.599

82.205

55.050

114.964

71.616

64.888

81.670

88.536

71.152

Aanwezigen

23.106

44.950

17.997

42.054

31.750

29.650

39.627

44.810

36.931

Geslaagden

5.095

14.287

6.043

8.155

5.000

7.887

9.833

11.980

9.153

Slaagpercentage

22%

31%

39%

19%

16%

22%

24,81%

27%

25%

Slaagpercentage (Mannen)
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30%
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20%

14%

21%

21%

24%

25%

Slaagpercentage (Vrouwen)

21%

33%

39%

19%

18%

23%

28%

29%

24%

Slaagpercentage (NL)

28%

41%

38%

26%

24%

27%

35%

38%

38%

Slaagpercentage (FR)

17%

19%

40%

13%

10%

19%

14%

19%

18%

Inschrijvingen statutaire selecties 2003 - 2011 • per niveau
(zonder ongoing selecties PBA voor 2010 en 2011)
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Inschrijvingen statutaire selecties 2003 - 2011 • per geslacht
(zonder ongoing selecties PBA voor 2010 en 2011)

2001 - 2002

60%

Op 26 januari 2000 wordt Selor geboren en verdwijnt de naam Vast Wervingssecretariaat (VWS).
Met de nieuwe naam, een samenstelling van de woorden selectie en oriëntatie, komt ook een nieuw
logo. Vanaf 2002 wil Selor de rekruteringsmarkt meer bespelen en de concurrentie aangaan met
aantrekkelijke bedrijven en professionele selectiebureaus. Een consistente en uitnodigende huisstijl
is dan ook een must. Uit verschillende onderzoeken blijkt immers dat potentiële sollicitanten het logo
en de huisstijl van Selor beschouwen als verouderd, industrieel en onaantrekkelijk.
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Inschrijvingen statutaire selecties 2003 - 2011 • per taalrol*
(zonder ongoing selecties PBA voor 2010 en 2011)
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* Inschrijvingen van Duitstaligen: 0,62% in 2004;
0,05% in 2006 en 2008; 0,02% in 2009 en 2011;
0,01% in 2007; 0% in 2003, 2005 en 2010.
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Reserves
Voor elke statutaire selectie stelt Selor een
lijst van geslaagden op. Doorgaans gaat de
plaats naar de best geklasseerde. De andere
geslaagden belanden in een wervingsreserve die
meestal twee jaar geldig blijft. Organisaties die
gelijkaardige functies in willen vullen, kunnen uit
deze lijst putten en zo een versnelde procedure
doorlopen. Er kan al dan niet een bijkomende
proef nodig zijn. Selor neemt contact op met de
kandidaten. Zonder bijkomende proef gaat de
plaats naar de best geklasseerde die positief
antwoordt, met bijkomende proef naar de best
geklasseerde van die proef.

In 2010 en 2011 is slechts 12% van de kandidaten
die Selor contacteerde, aanwezig op de
bijkomende proef. Het is dus belangrijk dat de
reserves zo snel mogelijk aangesproken worden.
Zoniet gaan de ongeduldige kandidaten verloren.

Contractuele selecties
Sedert juni 2002 stelt Selor een databank van
sollicitanten voor contractuele functies ter
beschikking van de federale organisaties waaruit
ze volgens hun behoeften kunnen putten. Het
aantal consultaties blijft de laatste jaren vrij
stabiel. De gemiddelde duur van een contractuele
selectie bedraagt 72 dagen in 2011 (77 in 2010).
Consultaties van de cv-databank 2005 - 2011
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Werving via bijkomende proef 2010 - 2011
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269

189

Beschikbare plaatsen

756

668

Gecontacteerde kandidaten

12.921

21.963
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2.203

2.092
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1.194

1.150
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649

93 dagen

126 dagen

Gemiddelde doorlooptijd
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Pierre Verougstraete
business analyst
Selor
De massaselecties hebben in de loop der jaren
plaatsgemaakt voor een meer menselijke
aanwerving en een efficiëntere organisatie. Die
evolutie kwam er omdat de selecties specifiek
werden en er dus minder kandidaten zijn per
selectie, maar vooral omdat Selor zich flexibeler
moest opstellen tegenover de kandidaten.
Het huren van de tentoonstellingspaleizen was
een noodzakelijk kwaad. Het was zwaar voor
Selor (de beschikbaarheid en de prijzen van
de zalen, de huur van de tafels en stoelen, het
mobiliseren van heel veel opzichters, het drukken
en vervoeren van duizenden vragenlijsten, de
kuren van het leestoestel voor de verbetering …)
En het was streng en onpersoonlijk voor de
kandidaat (maar één datum om het examen af te
leggen, beperkt comfort en de confrontatie met
duizenden concurrenten …).
De automatisering van de testen is een weldaad,
zowel voor Selor als voor de kandidaten. Selor
beperkt de kosten qua milieu (paper poor)
en infrastructuur en biedt de kandidaten een
modernere omgeving op mensenmaat, een
soepelere planning en een snellere verwerking
van de resultaten.

‘Van de Heizelpaleizen
naar de computerklassen.‘

De droom van de kandidaat die de datum en
het uur kiest waarop hij zijn test wil afleggen
en meteen daarna zijn resultaat krijgt, is al
gedeeltelijk werkelijkheid geworden.
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2003 - 2004
Selor wil de overheid meer en meer promoten als een
aantrekkelijke werkgever en ook de nieuwe realiteit binnen
Selor weerspiegelen. Van hieruit groeit het verlangen een logo
en een huisstijl te ontwerpen die Selor weergeven als een
competitieve speler op de arbeidsmarkt en de waarden van
Selor tonen, namelijk: onafhankelijkheid, professionaliteit,
transparantie en ruimte voor talent.
Op 18 oktober 2003 lanceert Selor zijn nieuwe huisstijl. Het logo
geeft aan wat de kandidaat mag verwachten: een persoonlijke
begeleiding in zijn loopbaan. De letters staan wijd uit elkaar wat
wijst op een open en transparante structuur. Het pijltje geeft
een dynamische toets en benadrukt dat Selor een draaischijf is.

EVC

PBA ongoing

In 2009 wil Selor met het project ‘eerder
verworven competenties’ (EVC) inspelen op de
realiteit van de arbeidsmarkt. Kandidaten met de
juiste competenties maar het verkeerde diploma,
moeten ook bij de overheid aan de bak kunnen
komen. De IT-functies effenen de weg.

Sinds mei 2010 is de rekruteringswijze van
penitentiaire bewakingsassistenten (PBA)
grondig veranderd. Waar kandidaat-‘cipiers’
vroeger enkel konden solliciteren wanneer er een
procedure gepubliceerd was, kunnen ze dat nu op
elk moment doen. Ze kunnen bovendien kiezen
in welke regio ze tewerkgesteld willen worden.
Met deze veranderingen kan de selectieprocedure
versneld worden. Bovendien is de functie van
penitentiair beambte opgewaardeerd van niveau D
naar niveau C.

Op de huidige arbeidsmarkt is het niet langer
houdbaar om enkel rekening te houden met
diploma’s als deelnemingsvoorwaarde. De
vergrijzing en de ‘war for talent’ doen werkgevers,
en ook de overheid, nadenken om op andere
manieren te rekruteren.
Specifiek voor Selor betekent dit dat het
selectiebureau mensen met een ander, lager of
geen diploma de kans wil geven deel te nemen
aan selecties waarvoor een (ander of hoger)
diploma gevraagd wordt. Dit gebeurt enkel
wanneer ze kunnen aantonen dat ze over de
geschikte competenties beschikken om deel te
nemen aan deze selectie. Selor werkt hierbij
een systeem uit met instapkaarten die, al dan
niet in combinatie met professionele ervaring in
het domein, toegang geven tot selecties van een
bepaald niveau.

Kandidaten zonder diploma kunnen toch
solliciteren als ze eerst de test ’eerder verworven
competenties’ (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.

PBA ongoing 2010 - 2011
Database
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Niveau D > EVC-proef
> instapkaart

Consultaties

Selectie PBA

Inschrijvingen

Aanwezigen

Geslaagden

Inschrijvingen

Aanwezigen

Geslaagden

2010

13.431

1.970

1.273

63

6

1.579

746

201

2011

24.100

3.357

1.780

280

18

7.132

1.839

541

Séverine Colson
attaché
FOD Justitie
De rol van de penitentiair bewakingsassistent is
van fundamenteel belang in onze penitentiaire
instellingen. Die functie vereist specifieke
competenties die al onze aandacht vragen. Als
we bewakingspersoneel zoeken, zijn we op zoek
naar menselijke vaardigheden die de kandidaten
zich tijdens hun leven hebben kunnen eigen
maken. We willen onze zoekacties verbreden, en
niet uitsluitend van diploma’s afhankelijk zijn.
Met de instapkaart kunnen kandidaten zonder
een diploma hoger secundair onderwijs hun
levenservaring doen gelden.
We hebben ook veel met Selor samengewerkt, om
tegemoet te komen aan de dringende en steeds
terugkerende behoeften van onze penitentiaire
instellingen aan bewakingspersoneel. Met het
oog op efficiëntie en snelheid werd een methode
ingevoerd die aan onze behoeften is aangepast.
Uit die samenwerking is de permanente
aanwerving, ook ‘ongoing’ genoemd, gegroeid.

‘We willen niet uitsluitend
van diploma’s afhankelijk zijn.‘
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Managementfuncties
De cijfers voor de selecties voor managementfuncties
evolueren sterk van jaar tot jaar. Ze golven
gedeeltelijk mee op de duur van de mandaten.
In 2011 voert Selor 36 selecties voor
managementfuncties uit, 26 daarvan op vraag
van federale organisaties, 6 voor de Franse
Gemeenschap en 4 voor het Waalse Gewest. Een
selectie duurt gemiddeld 108 dagen, vanaf de
laatste inschrijvingsdag tot de mededeling van de
resultaten aan de rekruterende instantie.

2004 - 2005
Selor werkt met getuigenissen en zit een beetje in een
defensieve fase: Marie is estheet EN ambtenaar. Hij wil in
deze periode vooral de bestaande vooroordelen tegenover
ambtenaren weerleggen. Door een waaier van verschillende
jobs/getuigen te tonen doet Selor aan employer branding
van de (federale) overheid als werkgever. De getuigen komen
momenteel uit fotodatabanken en zijn geen echte ambtenaren.

In 2004 vinden er bijzonder weinig
selectieprocedures plaats. Na het arrest van
de Raad van State van december 2003 (arrest
Dewaide) krijgt de nieuwe procedure immers pas
vorm in de loop van 2004. Om de transparantie
en objectiviteit van de selectie te waarborgen
beoordeelt voortaan één enkele commissie
zowel de Nederlandstalige als de Franstalige
kandidaten voor eenzelfde functie. In 2005 worden
de selecties voor managementfuncties volop
hervat. En in juli 2005 wordt de samenstelling van
de selectiecommissies voor de managers van de
FOD’s teruggebracht van 10 naar 6 leden.

Selecties federale managementfuncties 2001 - 2011
Inschrijvingen

2001*

2002*

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

702

2.041

1.971

216

1.150

1.337

591

357

759

1.533

819

1.014

776

72

422

352

316

186

264

489

178

467

43

43

251

240

142

178

319

132

99

14

87

78

67

28

52

91

39

21%

33%

31%

31%

28%

20%

31%

29%

30%

22

7

37

40

40

39

53

75

26

Na screening
Aanwezigen
Geslaagden

143

Slaagpercentage
Aantal selecties

36

42

* Sinds 2003 zijn de gegevens geautomatiseerd
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Vrouwelijke managers
In 2006 toont een studie van de KULeuven in
samenwerking met het kabinet van minister
Dupont en de cel diversiteit van de FOD P&O
aan dat gender geen discriminerende factor
is in de selecties voor managementfuncties.
De slaagcijfers bevestigen dat: de vrouwelijke
kandidaten slagen doorgaans iets beter
dan de mannelijke, maar hun aandeel in de
inschrijvingen ligt systematisch lager.
De laatste jaren lijken de cijfers echter wat naar
elkaar toe te groeien: het aandeel van de vrouwen
bij de inschrijvingen stijgt tot ongeveer een derde
(slechts een vijfde in 2008). Op dit punt is er dus
duidelijk een positieve evolutie. Misschien is dit
een eerste effect van Top Skills. En ook bij het
slaagpercentage neemt het verschil af. In 2008
gaat het nog om 29% voor de vrouwen en 18%
voor de mannen, in 2011 is dat respectievelijk
32% en 29%.

2006 - 2007
Accent niet langer op werken bij de overheid
Het accent verschuift naar wat Selor exact doet: de snelste
weg banen naar een job bij de overheid. Hij toont niet
langer de veelheid aan jobs (geen pure employer branding
van de overheid), maar legt het accent eerder bij Selor als
draaischijf die de kandidaat in contact brengt met jobs bij de
overheid. In deze periode heeft Selor verschillende grotere
rekruteringscampagnes (IT’ers en artsen) en ook corporate
campagnes.

Vrouwen in de managementselecties 2007 - 2011
2007

2008

2009

2010

2011

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

437
(74%)

154
(26%)

283
(79%)

74
(21%)

529
(70%)

230
(30%)

1.168
(76%)

365
(24%)

551
(67%)

268
(33%)

Afwijzingen

42%

60%

46%

54%

60%

77%

66%

74%

75%

86%

Afwezigen

25%

21%

25%

18%

33%

31%

34%

39%

26%

26%

Geslaagden

28%

27%

18%

29%

28%

33%

28%

30%

29%

32%

Inschrijvingen
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Selecties in ontwikkeling
De selecties hebben in de voorbije tien jaar een
hele gedaanteverwisseling ondergaan. Ze worden
geleidelijk specifieker en gerichter om aan de
rekruteringsnoden van de federale overheid
te beantwoorden. De ‘examens’ op de Heizel
verdwijnen dus, en het aantal selecties neemt fors
toe. Twee voorbeelden. In 2007 organiseert Selor
twee gerichte campagnes: één voor artsen en één
voor IT-profielen, waarbij verschillende kanalen
gebruikt worden op maat van de doelgroepen.
En sedert 2010 kunnen kandidaat-cipiers zich het
hele jaar door, ongoing, kandidaat stellen.

Een belangrijke wijziging in de reglementering
komt er in 2005. Dan wordt voor de selectie van
statutaire en contractuele personeelsleden een
hele reeks bepalingen gewijzigd:
• De coördinerende rol van Selor wordt
bevestigd en versterkt, o.a. voor het beheer
van de wervingsreserves en het toezicht op de
proeven, ook als Selor die niet zelf organiseert.
• Personen met een handicap die slagen voor
een wervingsselectie, kunnen zich laten
inschrijven op een specifieke wervingsreserve.

• Contractuele personeelsleden die al minstens
drie jaar in dienst zijn, kunnen vrijgesteld
worden van de eventuele voorafgaande proef.
Deze bepaling wordt in 2008 geannuleerd
door een arrest van de Raad van State omdat
de toegangsvoorwaarden voor contractuele
personeelsleden niet dezelfde waren als die
van andere kandidaten, wat een discriminatie
inhield.

Ook de reglementering en de manier van werken
veranderen. Dat resulteert onder andere in een
gereduceerde doorlooptijd van de selecties.
Bij de manier van werken springt de sterk
doorgevoerde informatisering in het oog (zie
‘Mijn Selor’ in hoofdstuk 5). De testmethodes
worden voortdurend geprofessionaliseerd. In
2006 koopt en ontwikkelt Selor bijvoorbeeld
competentiegerichte testen.

Aantal selecties 2002 - 2011
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Overheidsdiensten werken hun eigen employer brand uit

Selor als jobkanaal - Selor, de reflex

Als Selor niet langer het algemene employer brand van ‘werken
bij de overheid’ draagt, dan zijn er overheidsdiensten die zelf
een employer brand opstarten. De FOD Mobiliteit en Vervoer,
net als de FOD Financiën, hebben een eigen visual om zich te
identificeren op de arbeidsmarkt.

Om de rol als draaischijf nog vollediger op te nemen, gaat Selor
zich meer promoten als een jobkanaal, een plaats waar mensen
interessante jobs en informatie vinden. Als je een job zoekt,
moet het een reflex zijn dat je ook op Selor.be gaat kijken. Selor
wil zo meer het accent leggen op ‘je vindt interessante jobs op
selor.be’ dan voor elke job een specifieke rekruteringscampagne
op te starten. Het accent is in de loop der jaren verschoven van
rekruteringscommunicatie naar corporate communicatie.

Interne markt
De interne markt biedt statutairen de mogelijkheid om een andere weg in te slaan binnen de
federale overheid. Voor de diensten is het een
gemakkelijke manier om te rekruteren. Zij kunnen hun vacatures via de gegevensbank of via de
website van Selor bekendmaken.

Bewakings- en
veiligheidssector

Vanaf 2006 kunnen militairen en het personeel
van de autonome overheidsbedrijven naar de
federale overheid overstappen. In de periode
2007-2009 leidt dat tot een piek in de cijfers.
Daarna functioneert de interne markt terug op
een niveau dat dat van 2003 benadert.
De gemiddelde duur van een procedure bedraagt
60 dagen in 2011 (56 in 2010).

Selor certificeert agenten van de bewakingsen veiligheidssector door het afnemen van
psychotechnische onderzoeken en het meten
van hun kennis van bepaalde rechtsvakken.
Selor doet dit sinds 2007 op vraag van de
FOD Binnenlandse Zaken. In 2008 certificeert
Selor ook de opleidingscentra van enkele
bewakingsondernemingen. Deze certificatie
laat deze ondernemingen toe psychotechnische
testen te organiseren. In 2009 begint Selor
met de certificatie van VOSO-scholen
(veiligheidsopleidingen in het secundair).

Selecties via de interne markt aanvragen van de organisaties 2003 - 2011
600
500

Certificatie 2008 - 2011

400

Bewakingssector
300

200
100
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Veiligheidssector

VOSO-scholen (7e jaar)

Aanwezigen

Geslaagden

Aanwezigen

Geslaagden

2008

4.508

3.423

497

394

Aanwezigen

Geslaagden

2009

5.928

4.888

447

322

868

797

2010

4.431

3.720

156

134

1.841

1.486

2011

3.728

3.121

162

129

2.150

1.869

Selecties via de interne markt 2003 - 2011
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aanvragen van federale organisaties

216

277

233

297

584

591

415

196

196

Via de gegevensbank (afkomstig van
autonome overheidsbedrijven)

102

169

86

113

317 (158)

360 (173)

223 (82)

125 (16)

99 (2)

Via publicatie op www.selor.be

114

108

147

184

267

231

192

71

97

Geïnventariseerde overplaatsingen

165

173

118

201

201

226

108

48

32

39

10 jaar
ontwikkelen

‘Investeer in de menselijke ziel.
Wie weet is het een ruwe diamant.’
Mary McLeod Bethune

4

Het beste uit ruwe diamanten halen, daar gaat het

lijken inmiddels verworven, zoals de rol van IT bij

om. Voor elke diamant is de optimale bewerking

sommige leervormen of bij de afhandeling van

anders.

taaltesten. Andere moesten geleidelijk op snelheid
komen, zoals de ontwikkelcirkels. Weer andere zijn

Leren, ontwikkelen en kennis delen is in de voorbije

controversieel (geweest), zoals de gecertificeerde

tien jaar geëvolueerd van een noodzakelijk kwaad

opleidingen.

naar een noodzakelijk goed.
Die evolutie stopt niet na 10 jaar. Net zoals een
Die omkeer is er voor een deel met vallen en

nieuwe ontwikkelcirkel begint waar de oude is

opstaan gekomen. Sommige veranderingen

geëindigd.

Opleiding in
ontwikkeling
Vanaf 2001 evolueert de rol van het
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid
(OFO). Waar vroeger het accent lag op
stagebegeleiding en op een aanbodgestuurde
benadering, draagt het OFO steeds meer zijn
steentje bij aan het beleid.
Het OFO covert een belangrijk facet van het
P&O-beleid, nl. de competentieontwikkeling
van de federale personeelsleden. Nieuwe P&Oconcepten krijgen een ‘doorvertaling’ op het vlak
van ontwikkeling en opleiding (bv. opleidingen
rond diversiteit, opleidingen ter ondersteuning van
de invoering van de ontwikkelcirkels of van e-HR).

Sinds 2001 speelt het OFO bovendien een
sleutelrol in de omkadering van de loopbanen.
Opleidingen krijgen een rechtstreeks
financieel gevolg voor de ambtenaar. Heel wat
opleidingstrajecten zien het licht:
• het opleidingsprogramma ‘4 wordt D’ van 2002
tot 2004: bedrijfstheater om ambtenaren van
het niveau 4 in het nieuw opgerichte niveau
D te integreren. Wie de opleiding volgde,
werd automatisch in het nieuwe niveau D
geïntegreerd
• de opleidingen als ondersteuning bij de
competentiemetingen van Selor
• de evolutie van competentiemetingen naar
gecertificeerde opleidingen
• opleidingen voor overgangsselecties
(2004 tot 2009).
Deze evoluties confronteren het OFO voor het
eerst in zijn bestaan met het beheer van een zeer
grote vraag. Dat blijkt een belangrijke ‘trigger’ te
zijn voor de versnelde invoering van allerhande
alternatieve leermethoden (e-learning en blended
learning, e-coaching, zelfstudie).
Ook een nieuwe manier van werken (met
ondersteunende systemen, zoals ITMA) en een
proactieve planning worden noodzakelijk. Verder
moet het OFO zijn testdeskundigheid uitbouwen en
trekt het hiervoor een aantal medewerkers aan.
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30.000
20.000
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In 2005 heeft het OFO een efficiënt en flexibel
softwarepakket nodig om de (gecertificeerde)
opleidingen te beheren. De bestaande applicatie
TCM volstaat niet langer. Het nieuwe platform
krijgt de naam Integrated Training Management
Application, kortweg ITMA.
Via ITMA kunnen de opleidingsverantwoordelijken
van de klantenorganisaties zelf opleidingsaanvragen
indienen en de status ervan opvolgen.
Door de jaren heen wordt een groot aantal
ontwikkelingen, grotendeels in huis gerealiseerd,
op maat gesneden om de processen van het OFO
zo goed mogelijk te ondersteunen.
De voorbije 2 jaren zijn voor ITMA jaren van
innovatie en integratie. Belangrijke projecten die
gerealiseerd worden, zijn:
• ITMA 2.0 voor een betere gebruiksvriendelijkheid
• ITMA Business Warehouse (BW) voor gegevens
met een meer strategisch karakter
• het Correction and Application Platform (CAP)
voor het scannen van testformulieren en het
verwerken van resultaten.
Dit brengt een aanzienlijke kostenbesparing en
performantiewinst met zich mee.

Deelnemers opleidingen OFO 2005 – 2011*

40.000

ITMA

* Inclusief deelnemers gecertificeerde opleidingen FOD Financiën

Julie Camerman
docimologe
OFO
Toen het OFO de opdracht kreeg om de
gecertificeerde opleidingen te organiseren, stelde
het een team van evaluatiedeskundigen, de
‘docimologen’, samen. Er bestaat geen specifieke
opleiding docimologie. Alleen in de richtingen
psychologie en pedagogie komt het onderwerp
aan bod. Er moesten dus mensen met bijzondere
profielen worden aangeworven, die in staat waren
om zich ‘op het terrein’ te specialiseren in de
materie docimologie.
Het was, en is nog steeds, een heel klein team om
die grote uitdaging aan te gaan. Toen ik heel in het
begin arriveerde, was er niets. We moesten alles
ontwikkelen.
We begonnen met het omschrijven van de
kwaliteitscriteria waaraan de tests volgens ons
moesten voldoen. Die criteria moesten al het
andere werk bepalen, en ze doen dat ook nu nog.
Op die basis hebben we het testproces, en de vele
tools die ermee verband houden, ontwikkeld.
We hanteren het principe van permanente
verbetering. Momenteel zijn we bezig met de
automatisering van het proces en van bepaalde
tools. Sinds 2008 zijn we op ‘kruissnelheid’ met
een gemiddelde van 12.000 deelnemers per jaar.

‘In den beginne was er niets.’

10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar
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Standaardopleidingen
Met zijn standaardopleidingen biedt het OFO een
antwoord op de transversale opleidingsbehoeften
van zijn klantorganisaties. De afgelopen 10 jaar
zijn zowel het aanbod als de manier van werken
sterk geëvolueerd.
Het opleidingsaanbod, zowel de standaardals de gecertificeerde opleidingen, wordt
jaarlijks onder de loep gelegd en gepolijst
waar nodig. Het aanbod loopt niet langer over
een kalenderjaar, maar over een academiejaar
(september-augustus), met een tussentijdse
bijwerking in februari. Zo lopen het aanbod
voor de standaardopleidingen en dat voor de
gecertificeerde opleidingen simultaan. Het aantal
expertisedomeinen is uitgebreid van 6 naar 9
om beter in te spelen op nieuwe behoeften en
tendensen binnen de maatschappij.

Het OFO introduceert een reeks nieuwe
leermethodologieën. Het aanbod evolueert naar
een modulair aanbod. Daardoor komen niet alleen
meer facetten aan bod, maar is het ook mogelijk
om de deelnemers een traject aan te bieden dat
het best bij hen past.
Specifiek voor de taalopleidingen wordt het niveau
van de voorkennis gescreend. Het Europees
referentiekader dient daarvoor als basis. Bij
een aantal opleidingen binnen het domein ICT
(bureautica) en overheidsopdrachten wordt de
voorkennis gescreend met een online testing tool.
Het aantal deelnemers aan standaardopleidingen
is over de jaren vrij stabiel gebleven.
Deelnemers standaardopleidingen OFO 2005 - 2011
15.000
12.606

12.000
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De opleidingscatalogi van het OFO worden grondig
herwerkt, ze zijn enkel nog online beschikbaar. Ze
geven nu ook de link aan tussen de opleidingen uit
het aanbod en het competentiemodel.
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Taaltesten
Selor organiseert de taaltesten niet alleen voor de
personeelsleden (of de kandidaat-personeelsleden) van de federale overheid, maar ook voor de
leden van regionale en lokale besturen én voor
iedere burger die zijn kennis op objectieve wijze
wenst te evalueren.
De testen evolueren sterk, zowel inhoudelijk als wat
de voorbereidingsmogelijkheden en de procedure
betreft.

In 2009 komt er een kink in de kabel: de Raad
van State beslist in februari dat er voor bepaalde
taaltesten geen onderscheid mag worden
gemaakt tussen het administratieve niveau van
de kandidaten. Dat betekent dat een hele reeks
testen niet meer georganiseerd kan worden.
In juli verschijnt een nieuw koninklijk besluit. De
taaltesten worden niet langer per administratief
niveau (A, B, C, D) georganiseerd (behalve voor
artikel 7), maar volgens het niveau van taalkennis.
De taaltesten zelf gaan in november terug van
start. Voor de toelage voor tweetaligheid komt er
een aangepaste regeling in 2010.
Sinds eind 2010 kunnen de kandidaten zelf kiezen
wanneer ze de test willen afleggen. Bovendien
probeert Selor hen ook meer te begeleiden
bij de keuze van een taaltest. In België is de
taalwetgeving immers vrij complex, en veel
kandidaten vinden er moeilijk hun weg in. De
inschrijving, de opvolging en de verzending van de
resultaten en van het certificaat gebeurt online via
Mijn Selor.

In 2007 slijpt Selor de bestaande taaltesten bij
om ze beter af te stemmen op de realiteit van
de doelgroepen en meer in overeenstemming
te brengen met het Europees referentiekader.
Het accent verschuift van het testen van pure
taalkennis (grammatica en woordenschat) naar
het testen van de taalvaardigheid.
Het opleidings- en zelfevaluatiepakket Atlas,
de voorbereiding op de testen, wordt in 2007
vervangen door het voorbereidingspakket Salto.
De kandidaten kunnen zich voortaan online
voorbereiden.

Slaagpercentage taaltesten Selor 2001 - 2011
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Taaltesten Selor 2001 - 2011
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2011

Deelnemers

16.932

16.372

15.584

16.995

15.879

16.453

17.368

16.561

3.148

12.124

17.528

Geslaagd

6.157

7.031

6.625

7.347

7.464

7.421

7.564

7.503

954

6.401

11.913

Slaagpercentage

36%

43%

43%

43%

47%

45%

44%

45%

30%

53%

68%

* De cijfers voor 2009 slaan alleen op de niet-geschorste taaltesten, namelijk de artikels 7, 11 en 12.
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Leren op afstand
Het OFO zet vanaf 2002 zijn eerste stappen in de
richting van blended learning en e-learning.

In 2009 krijgt de Campus een nieuwe vorm
aangemeten. Meteen een goede gelegenheid voor
een stevige campagne over blended learning. In
die periode begint het OFO ook zelf opleidingen
te creëren. Dat leidt tot opleidingen als ‘SMARTdoelstellingen’ en ‘Quickstart Office 2010’.

Blended learning vervangt de klassikale
opleidingen niet, maar vult ze aan. Het OFO
kan zo grotere groepen bereiken, sneller op
opleidingsbehoeften inspelen en een bredere
waaier van opleidingen ter beschikking stellen.
En tegelijkertijd krijgt ieder personeelslid een
extra leervorm aangeboden die misschien
beter aansluit bij zijn leerstijl, kennisniveau of
tijdgebruik.

Projecten op maat helpen een organisatie om een
strategische doelstelling te realiseren of om een
probleem op te lossen dat de organisatie ervan
weerhoudt haar doelstellingen te bereiken. Een
voorbeeld hiervan kan zijn stress gelinkt aan de
manier waarop de organisatie gestructureerd en
geleid wordt. Projecten op maat richten zich niet
op het individu en zijn competentieverhoging,
maar worden ontworpen volgens de noden van de
organisatie.
Het OFO gaat eind 2008 van start met projecten
op maat. Sindsdien worden er 41 projecten
ingediend. Iets minder dan de helft (18) wordt
door het OFO goedgekeurd.

In april 2004 zet het OFO zijn Campus online.
De eerste, beschikbare opleiding is ‘Omgaan met
taken en informatie’ voor deelnemers die niet
slaagden voor hun competentiemeting. Ze krijgen
de gelegenheid om hun vaardigheden terzake
te verbeteren. Meteen moeten meer dan 4.000
mensen in minder dan een jaar deze opleiding
volgen.

Zeven projecten beogen het verbeteren
van het leidinggeven, de andere pakken
transversale thema’s aan (kennismanagement,
stressbeheersing, communities of practice,
changemanagement, talentmanagement).

Andere opleidingen volgen snel, zoals Windows
Office, taaloefeningen, e-Communities,
information mapping, ‘opleider in de dop’ en
‘uw kennis doorgeven’.
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Projecten op maat

De helft van alle projecten is ondertussen
afgerond. Een aantal heeft bijgedragen tot best
practices, die bij de klantorganisaties gepromoot
worden.

Kerncijfers over 10 jaar
• bijna 20.000 deelnemers
• 430 leerruimtes
• 20 projecten

Netwerk Leren
& Ontwikkelen

Overgangsselecties
De overgangsselecties bieden een andere weg om
de loopbaan een nieuwe glans te geven.

Op 24 februari 2003 komen federale
opleidingsverantwoordelijken voor het eerst
samen om te luisteren naar presentaties en deel
te nemen aan een minitrainingssessie. Op het
programma: e-Communities als platform voor
kennisuitwisseling.
In 2004 krijgt het netwerk Leren en Ontwikkelen
zijn huidige naam en de bijeenkomsten duren op
vraag van de deelnemers voortaan een hele dag.
Enkele cijfers: meer dan 30 bijeenkomsten over
de meest uiteenlopende thema’s binnen het HRdomein met gemiddeld ongeveer 80 aanwezigen.
De belangstelling van de klantorganisaties voor
dit netwerk blijft groot.

Vanaf 2009 wordt de punctuele voorbereiding
op de overgangsselecties opgeheven en zijn er
geen voorbereidende opleidingen meer. Idealiter
worden de ontwikkelacties voor een overstap
naar een hoger niveau immers opgenomen in het
persoonlijk ontwikkelingsplan.

Tussen oktober 2004 en het voorjaar van 2009
ontwikkelt het OFO een opleidingsaanbod ter
ondersteuning van de ambtenaren die zich bij
Selor hebben ingeschreven voor een selectie voor
de overgang naar een hoger niveau.
In het opleidingsprogramma, dat telkens op maat
van de selectie wordt gemaakt, wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van de competenties nodig voor
de overgang naar het hogere niveau.
Tussen 2004 en 2009 krijgen meerdere duizenden
ambtenaren een voorbereidende opleiding.
Het feit dat telkens grote aantallen ambtenaren
in een korte tijdsspanne een opleiding moeten
krijgen, is een ‘trigger’ voor het OFO om nieuwe
pedagogische methodes te introduceren:
decentrale opleidingen onder leiding van
een interne trainer bij de klantorganisaties,
blended learning, e-learning, e-coaching,
zelfstudiepakketten. De virtuele campus van het
OFO wordt dan ook op grote schaal ingeschakeld.

Overgangsselecties Selor 2005 - 2011
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Inschrijvingen

20.101

9.932

9.971

6.191

6.484

5.207

5.989

Geslaagden

8.879

1.657

2.417

1.000

2.097

1.279

1.745

Slaagpercentage

59%

28%

34%

25%

41%

47,55%

36,27%

Guy Le Boterf en Joseph Kessels
Twee eminente gastsprekers op het netwerk. November 2005
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Competentiebeheer
De federale overheid introduceert in 2002 het 5+1
competentiemodel, het competentiewoordenboek,
de functiebeschrijvingen en het competentierooster. Een scherp contrast met daarvoor, en
een hele klus om dat ingang te doen vinden, af
te stemmen met andere HR-processen en toe te
lichten in de verschillende organisaties.
Geleidelijk ontstaan er zowel bij de
klantorganisaties als bij de FOD P&O zelf nieuwe
behoeften en een nood tot verduidelijking.
In 2008 start daarom een project om
• het model nieuw leven in te blazen
• het operationeel beheer van de competenties in
te voeren, waarbij rekening gehouden wordt met
de samenhang van de bestaande HR-systemen
en -instrumenten.
Een werkgroep met experts van de FOD P&O én van
verschillende klantorganisaties zet zich in 2008 aan
de verbetering van het model en het woordenboek
gedragsindicatoren. Dat resulteert in 2009 in
• een nieuw competentiewoordenboek
• generieke competentieprofielen per rol
(ondersteunend/expert, leidinggevende,
projectleider), niveau en klasse

• een handleiding voor het gebruik van deze
hulpmiddelen.
Vanaf nu is het competentiebeheer opgenomen
in alle HR-processen (selectie, opleiding,
ontwikkelcirkels …) en heeft de federale overheid
een gemeenschappelijk taalgebruik voor
competentiebeheer.
Er komt een eerste reeks opleidingen. In 2010
worden 180 P&O-experts opgeleid. De grote
meerderheid van de federale organisaties heeft nu
minstens één expert competentiemanagement in
huis.
In datzelfde jaar bouwt het projectteam
Competentiemanagement (DG OPO) voort op
de aanzet van 2009. Om de organisaties te
ondersteunen
• wordt een hele reeks handleidingen en gidsen
opgesteld
• worden experts opgeleid
• wordt begeleiding op maat gegeven.
In nauwe samenwerking met het OFO worden
de opleidingen ‘Inleiding tot het competentie
management voor P&O-experts’ voortgezet. Na de
eerste opleidingen met blended learning in 2009
komen er enkele verbeteringen: minder theorie,
meer oefeningen.
Interpersoonlijke
relaties

Omgaan
met taken

Persoonlijk
functioneren

Competentiemetingen
De competentiemetingen zijn niet onopgemerkt
voorbijgegaan. Het was een ingrijpend proces,
zowel voor het federale personeel als voor de
personeelsleden van de FOD P&O zelf.
In het kader van de nieuwe loopbanen start Selor
in 2003 met de competentiemetingen voor de
personeelsleden van niveau C, in 2004 met die
voor de personeelsleden van niveau B.
De competentiemetingen bestaan dan uit 2 delen:
• een pc-vaardigheidstest met 3 modules: de
computer gebruiken en bestanden beheren,
tekstverwerking, informatie en communicatie
• een proef ‘omgaan met taken en informatie’.
Wie slaagt voor de test krijgt een competentietoelage.
Wie niet slaagt voor de pc-vaardigheden, krijgt
een opleiding van het OFO en kan de test later een
tweede keer afleggen, de zogenaamde ‘posttest’.
Vanaf 2005 worden de competentiemetingen
voor iedereen geleidelijk vervangen door
gecertificeerde opleidingen.

Omgaan met
informatie

Leiding
geven
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Technische
competenties

Gecertificeerde
opleidingen
De gecertificeerde opleidingen starten eind
2003 - begin 2004. In het kader van de
competentiemetingen wordt voor sommige
technische functiefamilies van niveau C en
B een uitzondering gemaakt: zij moeten een
gecertificeerde opleiding volgen bij het OFO.
En zo start het OFO in die periode met opleidingen
voor laboranten, hondenmeesters, elektriciens,
enz. van 3 tot 4 dagen die telkens eindigen met
een test van de verworven competenties.
Vrij snel, in 2005, wordt dit systeem uitgebreid
naar alle niveaus A, kort daarop naar alle niveaus
D en uiteindelijk worden de gecertificeerde
opleidingen geïntegreerd in alle loopbanen.
Het OFO zag zich heel snel, te snel, geconfronteerd
met het feit dat bijna elke federale ambtenaar
een gecertificeerde opleiding kon volgen, met
groeiende wachtlijsten als gevolg.

Het doel, een stimulans zijn voor het levenslang
leren binnen de federale overheid, is zeker
lovenswaardig. De praktische uitvoering ervan
werd echter door de beleidsvoerders slecht
ingeschat, net zoals de nefaste invloed van het
verbinden van premies aan een ontwikkelproces.
De gecertificeerde opleidingen hebben de voorbije
jaren wel voor een enorme injectie van kennis en
vaardigheden gezorgd, maar het systeem en de
achterstand in de organisatie zijn ook een grote
bron van ergernis geweest.
Er zijn echter ook veel positieve effecten.

• Het terrein wordt maximaal betrokken bij het
samenstellen van het aanbod. Zo sluiten de
opleidingen nauw aan bij reële noden en bij de
uitdagingen van de federale overheid.
• Het project stelde het OFO in staat om zijn
expertise uit te bouwen en zijn werkprocessen
te moderniseren, bijvoorbeeld voor het
beheer van grote aantallen deelnemers,
testconstructie en kwaliteitsbewaking.
Sinds 1 oktober 2009 kunnen organisaties
externe opleidingen gevolgd door een test laten
erkennen als gelijkwaardig of zelf certificerende
opleidingen inrichten. Vooralsnog blijkt dit
geen groot succes. Toch ondersteunt het OFO
enkele pioniers door hen een toolbox aan te
bieden, alle gedocumenteerde expertise ter
beschikking te stellen en te faciliteren bij het
delen van ervaringen. Zo volgen sinds de tweede
helft van 2011 enkele ambtenaren een stage
bij het OFO, waarin ze gecoacht worden in
evaluatietechnieken.

• Personeelsleden krijgen nu veel meer
opleidingskansen. Dat geldt in het bijzonder
voor de personeelsleden van niveau D.
• Heel wat opleidingen worden met interne
opleiders gerealiseerd. Zij zien zich erkend om
hun expertise en kunnen die uitdragen naar
hun collega’s.
• De relatie en de samenwerking tussen het
OFO en de opleidingsverantwoordelijken van
Kortom, het groeiproces was moeizaam en
de verschillende organisaties is er sterker op
dikwijls pijnlijk, maar de resultaten zijn er:
geworden, o.a. door de wil om steeds naar
ongeveer 13.000 deelnemers per jaar gemiddeld
oplossingen te zoeken die beide partijen
en een goeie kwaliteitsgarantie.
voldoening geven.
• Het OFO heeft nauw samengewerkt met de
syndicale organisaties, die niet alleen wezen
op de pijnpunten, maar ook constructieve
suggesties en verbeteringen in het proces
voorstelden.
Deelnemers gecertificeerde opleidingen OFO
2005 - 2011
20.000
17.540

15.000

14.960
11.987 11.968

10.000
7.204

5.000
0

1.115
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2006

2007

5.859
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2009

2010
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Crescendo

Ontwikkelcirkels en X°

De voorloper van Crescendo was Progresse. Die
kwam er in 2005.
In 2010 is het tijd voor Crescendo zelf. De FOD
P&O ontwikkelt deze webapplicatie om de
federale organisaties te ondersteunen
• bij het uitwerken en beheren van hun generieke
en technische competentieprofielen
• bij het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke database van de
technische competenties
• bij het beheer van de ontwikkelcirkels
• bij het beheer van de evaluatiecyclus (specifiek
bij de wetenschappelijke instellingen - WI).
De applicatie bestaat uit drie modules.
• De module competentiemanagement is
operationeel sedert september 2010.
• De module ontwikkelcirkels wordt in januari
2011 afgewerkt. De verschillende gesprekken
kunnen hiermee gepland worden en de
verslagen kunnen online ingevuld worden. Het
beheer en de opvolging van de cirkels kan dus
volledig via Crescendo verlopen.
• De module evaluatiecyclus (specifiek voor de
WI) is beschikbaar sinds september 2011.
Zeven organisaties gebruiken één of beide
modules van de applicatie voor een deel of het
geheel van de organisatie, goed voor 5.877
gebruikers.
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Binnen de federale overheid was er een behoefte
ontstaan aan een flexibel evaluatiesysteem
met aandacht voor de sterke kanten van de
medewerker. De ontwikkelcirkels worden
uitgewerkt om:
• de competenties te ontwikkelen
• de motivatie van de medewerkers te verhogen
• de werking van de organisatie in haar geheel te
verbeteren.
Het concept wordt vertaald in het koninklijk
besluit van 2 augustus 2002.
80.000 personeelsleden, onder wie ongeveer
10.000 chefs, moeten hun draai vinden in de
ontwikkelcirkels. Geen sinecure.
De FOD’s gaan als eerste van start. Er komt
een netwerk. De nodige instrumenten worden
gecreëerd: templates, handleidingen, FAQ’s. Het
OFO stampt opleidingen uit de grond met van
2003 tot 2011 zo’n 6.710 deelnemers
(P&O- experts, chefs, medewerkers).
Vanaf 2004 draaien ook de instellingen van
openbaar nut (ION) en de openbare instellingen

van de sociale zekerheid (OISZ) mee in het
systeem. De wetenschappelijke instellingen (WI)
omarmen de ontwikkelcirkels in 2009.
De X°feedback voegt een facet toe aan de
ondersteuning van de organisaties bij de
ontwikkeling van hun medewerkers. De eerste
stappen worden aarzelend gezet met een
proefproject en vrijwilligers. Andere stappen
volgen, meerdere organisaties wagen zich eraan:
3 in 2009, 6 in 2010 en 9 in 2011. Het instrument
evolueert.
In 2006 en 2008 komen er enquêtes over de
ontwikkelcirkels bij de P&O-stafdiensten, de
chefs en de medewerkers. De resultaten bepalen
de richting.
De overlegvergaderingen met de organisaties
brengen nieuwe initiatieven voort:
intervisiesessies, maturiteitsindex, werkgroepen …
De opleidingen evolueren mee met de behoeften.
De organisaties helpen de ontwikkelcirkels
groeien en hechten daarbij steeds meer
belang aan de technische en generieke
competentieprofielen van de medewerkers.
De cirkels draaien, dankzij een geïntegreerde en
geïndividualiseerde begeleiding en samenwerking
tussen organisaties die in een vergelijkbare fase
zitten.

10

Frédérique Delcart
werving en selectie/
communicatiecorrespondent
FOD Economie
De FOD Economie startte in oktober 2011
met een coachings- en opleidingstraject voor
leidinggevenden. In een eerste fase is het de
bedoeling dat ze zelfkennis opdoen via de tool
‘X° feedback’ en een workshop zelfkennis.
Met de deelnemers bespreek ik de resultaten
van de evaluatie door hun leidinggevende, hun
directe collega’s en hun medewerkers. De meeste
deelnemers staan daar zeer positief tegenover.
Ze grijpen de gelegenheid om feedback te krijgen
met beide handen aan. Wanneer de scores ook
nog eens geïllustreerd worden met commentaren,
worden de zaken zeer concreet en leerrijk.
Wat ik hierbij opmerk, is dat de X° feedback zeker
geen evaluatie is van de persoon. Het toont wel
welk beeld een naaste medewerker van iemand
heeft.
De resultaten samen bespreken heeft een grote
meerwaarde. Samen denken we na over de scores
en zoeken we de beste manier om hiermee om
te gaan en deze competentie te ontwikkelen. Ook
het delen in de ervaringen van de leidinggevenden
maakt het voor mij als begeleider zeer boeiend.

‘De resultaten samen bespreken
heeft een grote meerwaarde.’

Hoewel een evaluatie op basis van een algemeen
competentiewoordenboek op het eerste zicht
algemeen en ingewikkeld lijkt, geven de
deelnemers achteraf toch steevast aan tot nieuwe
inzichten te zijn gekomen. Directe feedback
krijgen, het gebeurt immers nog veel te weinig!
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Management en leiderschap
Binnen de federale overheid bestaat een grote vraag naar de ontwikkeling van leidinggevenden van alle niveaus. De leidinggevende is immers de draaischijf
bij zowat alle aspecten van een goeddraaiende organisatie. De manier waarop dat wordt ingevuld, is in de loop der jaren verfijnd. Na een eerste aanpak
in het kader van PuMP, verbetert de FOD P&O zijn aanbod met een opleidingsprogramma voor leiderschap dat bestaat uit Vitruvius en de trajecten voor
leidinggevenden.

PuMP
In het kader van de Copernicushervorming biedt
de FOD P&O in 2001 voor het eerst het Public
Management Programme (PuMP) aan. Het is een
intensief programma in overheidsmanagement
voor ambtenaren van niveau A (leidinggevenden
en experts die het lijnmanagement
ondersteunen).
Het programma bestaat uit ongeveer
30 opleidingsdagen, een stage in binnen- of
buitenland, een adviesopdracht en individuele en
groepsopdrachten.
Het doel van het PuMP is om een groep
ambtenaren de visie, kennis en vaardigheden
bij te brengen die nodig zijn om de
moderniseringsprocessen binnen de federale
overheid te ondersteunen en mee vorm te geven.
Het PuMP beoogt tevens de vorming van een
inter- en intradepartementaal netwerk.
Het projectbeheer van het PuMP wordt in 2003
toevertrouwd aan het OFO. In samenwerking met
de KULeuven-Instituut voor de Overheid en de
ULB-Solvay Business School worden er van 2001
tot 2009 acht edities van het PuMP georganiseerd.
In totaal nemen 351 ambtenaren eraan deel.
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Vitruvius

Trajecten voor
leidinggevenden

Vitruvius is een leiderschapsprogramma voor
middle en top managers van de federale overheid.
Het wordt onderbouwd door een vernieuwende,
inductieve leermethode en steunt op 3 pijlers:
(peer) coaching, relationele procesbegeleiding en
mindfulness.

In 2010 wordt het PuMP vervangen door een breder
opgezet ontwikkelingstraject waarmee de FOD P&O
jaarlijks een grotere groep leidinggevenden ontwikkelingsmogelijkheden wil bieden en waarmee
(meer dan gelukt is met het PuMP) concrete
resultaten op het terrein beoogd worden.

De bedoeling is om sleutelfiguren onder te
dompelen in een intens leertraject van
23 dagen, verspreid over 8 maanden. Zij worden
geïnspireerd om deze nieuwe mensgerichte
leiderschapscultuur op hun beurt uit te dragen.

In september 2010 lanceert het OFO zijn
nieuwe trajecten voor operationele en tactische
leidinggevenden van niveau A tot D die minstens
1 jaar ervaring als leidinggevende hebben.

In 2008-2011 werden de eerste 3 cycli van
Vitruvius gelanceerd. 200 middle en
30 topmanagers doorliepen met succes het
programma. In 2011 starten 3 nieuwe cycli
(2011-2014) voor opnieuw een 200-tal
deelnemers.

De trajecten duren 2 jaar, met ongeveer
15 opleidingsdagen per jaar. In het eerste jaar
zitten 10 dagen uit ‘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. In stam B ligt
het accent op groepsdynamische coaching, leren
van elkaar en de transfer van het geleerde naar
de werkplek.
De cyclus 2010-2012 is een proefproject. Er
zijn 114 deelnemers, verdeeld over 4 groepen
tactische leidinggevenden en 7 groepen
operationele leidinggevenden, waaronder
2 groepen van niveau C-D.

Kennisdeling
Met zo’n 40 procent van het personeel ouder dan
50 dreigt bij de federale overheid een groot verlies
van kennis. Vanaf haar eerste bestaansjaar ligt
één van de prioriteiten van de FOD P&O bij het
uitwerken van een portfolio van methodologische
instrumenten om de organisaties te ondersteunen
bij invoering van nieuwe praktijken inzake kennisdeling. Ze komen doorgaans tot stand in nauwe
samenwerking met of op vraag van federale
organisaties.
De uitgewerkte instrumenten draaien rond
kennisbeheer en kennisoverdracht senior-junior.
In 2004 verschijnt ‘Kennis beheren in uw team’.
Het is een lijst concrete activiteiten om de
verschillende facetten van het kennismanagement
te vatten en een verbeterplan uit te werken.
Dit instrument wordt in 2010 verbeterd en
aangevuld met een online tool. Door het invullen
van een online vragenlijst kan een diagnose
van het kennisbeheer worden gesteld. De
onlinetoepassing berekent de resultaten en geeft
die in een grafiek weer. Teamchefs kunnen de
tool bijvoorbeeld gebruiken bij de plannings- en
functioneringsgesprekken in team in het kader
van de ontwikkelcirkels.

In 2006 komt de tool zelfevaluatie kennisbeheer
voor leidinggevenden erbij. Ze kunnen daarmee
een balans opmaken en de verbeteringen
identificeren volgens het niveau van hun
organisatie.
Al in 2006 anticipeert de ‘methodologische
gids SENIORS-JUNIORS’ op de verwachte
pensioneringsgolf bij het federale personeel. Hij
is er in eerste instantie om de verantwoordelijken
kennisbeheer te helpen bij het introduceren van
nieuwe praktijken bij de kennisoverdracht tussen
ervaren en minder ervaren medewerkers, tussen
seniors en juniors.
In 2010 vult de ‘toolbox’ de aanpak op het
organisatieniveau aan met een aanpak op
het individuele niveau. Met de toolbox krijgen
personeelsleden drie tools voor kennisoverdracht
ter beschikking: een takenkaart, een transferplan
en de ‘survival kit’. De survival kit werd speciaal
ontworpen om de kennis te bewaren van een
senior die zijn functie verlaat nog vóór zijn
opvolger in dienst is.
In 2010 gebruikte de FOD P&O de survival
kit om de geleerde lessen van het Europees
Voorzitterschap door te geven aan de Hongaarse
collega’s.

bib.belgium.be
De gemeenschappelijke catalogus van de federale
bibliotheken is sedert zijn lancering in 2004
uitgegroeid tot één van de grootste Belgische
bibliotheekcatalogi. 23 bibliotheken bieden
ongeveer 4.700.000 titelbeschrijvingen aan. De
gebruiker kan zijn opzoekingswerk aanzienlijk
verlichten, grasduinen in de schatten van de
catalogi van de FOD’s en met enkele muisklikken
boeken en tijdschriften aanvragen.
Het informeel forum van de federale
bibliothecarissen legt in 2003 de functionele
en technische specificaties vast van een
gemeenschappelijke elektronische catalogus van
de federale bibliotheken.
Op 1 juli 2004 komt deze catalogus online. Hij
is dan toegankelijk via de federale portaalsite
www.belgium.be. Hij bevat de referenties van 11
federale bibliotheken.
In 2006 wordt de gemeenschappelijke catalogus
van de federale bibliotheken uitgebreid met de
bibliotheken van de federale wetenschappelijke
instellingen.
In 2008 staat er een splinternieuwe versie van de
gemeenschappelijke catalogus online:
www.bib.belgium.be heeft een rijker aanbod aan
zoekmogelijkheden en ook de interface heeft een
modernere uitstraling.

Aantal titels
• 2004: 1.000.000
• 2006: 3.000.000
• 2008: 3.628.843
• 2011: 4.700.000
Bezoekers 2011
30.000 per maand
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In de FOD P&O
Documentatiecentrum OFO
Van de klassieke fichebak stapt het Studie- en
Documentatiecentrum (SDC) over naar een
elektronische catalogus. De integratie van de
catalogus van het documentatiecentrum in de
collectieve catalogus LIBIS (Leuvens Integraal
Bibliotheek- en InformatieSysteem) wordt in
2004 afgerond.
Vanaf 2004 kan de catalogus geraadpleegd
worden op de LIBIS-site (http://opac.libis.be)
en op www.bib.belgium.be. Dat verhoogt de
visibiliteit van het centrum bij zijn doelgroep fors.

Opleidingen

Tweetaligheid

De FOD P&O probeert ook via opleidingen het
beste in zijn medewerkers naar boven te brengen.
Over een langere termijn nemen zowel het aantal
opleidingsdagen als het budget toe.

De FOD P&O moedigt de tweetaligheid van
zijn werknemers sterk aan. Het percentage
medewerkers dat een toelage voor tweetaligheid
ontvangt, stijgt dan ook systematisch. In 2011
wordt zelfs de kaap van de 50% gerond.

Met de start van een nieuwe evaluatiecyclus
worden nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen
geformuleerd. Daardoor ligt het bestede budget in
de even jaren doorgaans hoger dan in de oneven
jaren.
Opleidingsdagen 2007 - 2011
2007

2008

2009

2010

2011

1.944

1.571

1.661

2.462

2.132

Percentage personeelsleden die een
tweetaligheidstoelage ontvangen 2007 - 2011
2007

2008

2009

2010

2011*

20,60%

22,80%

23,68%

37,99%

52,98%

* Federale benchmark 2011 (25 diensten): 24,94% (mediaan),
24,66% (gemiddelde)

In 2007 volgt dan de integratie in het IMPALAsysteem voor interbibliothecair leenverkeer, die de
toegang naar de academische wereld verbetert.

Percentage personeelsleden die een
tweetaligheidstoelage ontvangen 2007 - 2011

Ten slotte wordt het bulletin van aanwinsten vanaf
2009 elke maand op Fedweb gepubliceerd.

50%

60%

40%

De collectie is uitgebreid van zo’n 8.000 titels
in 2001 naar ongeveer 13.000 in 2011. De 2.500
leden lenen ongeveer 3.500 werken per jaar uit.
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Budget (externe opleidingen) 2003 - 2011
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

111.200

130.000

224.768

280.225

237.054

324.934

283.988

335.407

315.423

Ontwikkelcirkels
De FOD P&O hecht al lang veel belang aan de
ontwikkelcirkels. Eind 2011 wordt al de vierde
cyclus afgesloten en begint de vijfde.
De cirkels bieden de mogelijkheid om de
communicatie tussen medewerkers en chef te
versterken, afspraken te maken over prestaties
en ontwikkelingen en die in lijn te brengen met
het algemene beleid van de organisatie, zoals
vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Met elke cyclus wordt het systeem verbeterd:
• sinds de vierde cyclus voert elke leidinggevende
voor de individuele gesprekken eerst een
teamgesprek
• naast de verplichte opleidingen voor (nieuwe)
functionele chefs komen er opleidingen voor de
medewerkers om zich beter op de gesprekken
voor te bereiden

• de chefs kunnen in elk stadium van de cirkels
een beroep doen op (externe) individuele
coaching
• de bestuursovereenkomst formuleert
streefcijfers voor de ontwikkelcirkels voor de
hele organisatie
• sinds de start van de vijfde cyclus maken de
meeste diensten gebruik van Crescendo.

Video en barometer
De cirkels leven in de organisatie: medewerkers
en chefs getuigen erover in een video en tonen
de voortgang visueel op een barometer.
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10 jaar
op mensenmaat
‘Geluk is geen grote diamant,
maar een harmonische mozaïek van kleine steentjes.’
Alphonse Karr

5

De bekommernis van de federale overheid om

levenskeuze, de online toegang tot de diensten,

een goede werkgever te zijn, manifesteert zich in

het aanbod voordelen … met als leidraad meer

het hele parcours van de personeelsleden, van bij

responsabilisering van het personeel en van de

hun indiensttreding (en zelfs al daarvoor!) tot aan

organisaties.

het eind van hun carrière. Ze komt concreet tot
uiting in verschillende facetten: de verbetering
van het werkkader, de eerbiediging van de

Vóór de
indiensttreding
Sinds 2002 kunnen kandidaten online solliciteren bij Selor. In het begin zijn er verschillende
methodes, afhankelijk van het soort gewenste job
(statutair, contractueel) of gewenste dienst (abonnement op de mailinglist … ). In de loop van de
jaren wordt de tool geperfectioneerd.
In 2004 lanceert Selor eRecruitment. Met dat
systeem kunnen de federale organisaties nieuw
talent zoeken in de online cv-database, zowel voor
contractuele jobs als voor de interne markt.
In 2006 wordt eRecruiting vervangen door Mijn
Selor. De kandidaat kan met dezelfde login zijn cv
ter beschikking stellen voor een contractuele job
of voor de interne markt, zich voor een statutaire
selectie inschrijven, de mailing met vacatures
krijgen, zijn diploma uploaden … In 2007 wordt
Salto, een oefenmodule als voorbereiding op de
taaltests, in Mijn Selor opgenomen.

In 2009 is alles gecentraliseerd via Mijn Selor.
Elke kandidaat kan beschikken over een
online dossier dat hij via zijn elektronische
identiteitskaart beheert. Hij kan zien aan welke
selectieprocedures hij heeft deelgenomen, zich
inschrijven voor selecties en taalproeven en de
behaalde taalcertificaten bewaren ….
Actieve profielen in Mijn Selor op 31 december
2007 - 2011
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2007*

2008

2009

2010**

2011

Unieke bezoekers

390.135

884.785

1.253.548

1.123.806

1.431.633

Hits

849.194

2.202.173

3.211.150

2.999.705

3.806.017

4.517

6.230

8.798

9.463

10.427

3.757.407

13.586.457

19.037.668

21.558.773

27.214.438

19.986

37.223

52.158

68.009

74.560

Gemiddeld/dag
Pageviews

58

Gemiddeld/dag

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

Eerste stappen

nut (ION), de openbare instellingen van sociale
zekerheid (OISZ) en de wetenschappelijke
instellingen (WI) verandert er niets. Voor hen was
dit systeem al van toepassing.

Om als rijksambtenaar in vast verband benoemd
te worden, moet de medewerker eerst een stage
met goed gevolg doorlopen.
De statutaire ambtenaren van niveau 1/A staan tot
eind 2008 tijdens hun stagejaar onder het gezag
van de minister van Ambtenarenzaken. De stage
wordt geleid door de directeur-generaal van het
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO).
De begeleiding van de stagiairs heeft betrekking
op de administratieve aspecten van de stage en op
de verdere ontwikkeling van de competenties. Om
de praktische informatie over de stage en over het
opleidingsprogramma te bundelen, publiceert het
OFO een vademecum.

Het OFO blijft wel opleidingen aanbieden die
stagiairs kunnen interesseren en creëert daarbij
de mogelijkheid om hen prioriteit te geven. Het
wil ook van de gelegenheid gebruik maken om
zich te profileren als geprivilegieerde partner van
zijn klanten in het integratieproces van al hun
medewerkers.
Daarom gaat het OFO in 2011 met een
Integratietraject voor nieuwkomers bij de federale
overheid van start. Dit traject van 6 dagen biedt
aan alle federale organisaties de mogelijkheid om
op een overkoepelende manier de integratie van
hun nieuwe medewerkers in de federale context
te stimuleren en te bespoedigen en dit zowel voor
statutaire als voor contractuele medewerkers van
niveau A en B.

Eind 2008 wijzigt de reglementering betreffende
de stage van niveau A grondig. De stagiairs
van niveau A ressorteren niet meer onder de
minister van Ambtenarenzaken, maar onder hun
minister van aanwijzing. Iedere FOD is voortaan
zelf verantwoordelijk voor de administratie
van de nieuwe stagiairs. De stafdirecteurs
P&O bepalen de modaliteiten van de stage: het
opleidingsprogramma, de eindverhandeling enz.
Voor de stagiairs van de instellingen van openbaar

Stagiairs niveau 1/A en trajecten niveau A en B OFO 2003 - 2011
Stagiairs 1/A
Integratietraject A en B

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

227

349

468

882

1056

1020

2642

1586

2011
15
355
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Thuis

Levenskeuze

De Europese strategie voor de werkgelegenheid
en de informatiemaatschappij leidt tot de
Europese raamovereenkomst van 16 juli
2002 over telewerk. Het doel is de organisatie
van het werk met soepele werkregelingen
te moderniseren, de productiviteit en de
concurrentiekracht van de bedrijven te verhogen
en het nodige evenwicht tussen flexibiliteit en
veiligheid te bewerkstelligen.

Huwen, wettelijk en feitelijk samenwonen.
Koppels met partners van hetzelfde geslacht
en van verschillend geslacht. Sinds 8 december
2011 heeft de federale overheid verschillende
verlofstelsels aangepast aan de maatschappelijke
evoluties en aan de wijzigende relatievormen:
voor het omstandigheidsverlof, voor het
uitzonderlijk verlof wegens overmacht, voor het
verlof om dwingende redenen van familiaal belang
en voor het vaderschapsverlof als omzetting van
het moederschapsverlof.

In België wordt in 2005 telewerk in de
privésector gelanceerd. De sociale partners
van de privésector besluiten het door Europa
voorgestelde begrip van telewerk over te nemen.
In 2006 start ook de federale overheid met
telewerk. Met behulp van informatietechnologie
werkt de telewerker op regelmatige basis thuis of
op een plaats naar keuze. Zijn rechten en plichten
blijven dezelfde. In 2011 wordt de mogelijkheid
uitgebreid met occasioneel telewerk, om
tegemoet te komen aan de specifieke problemen
van sommige werknemers om op hun werkplek te
geraken.
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Als derde voorbeeld kunnen we het uitzonderlijk
verlof wegens overmacht aanhalen. Hierbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen een
verlof aangevraagd voor het zieke kind van de
ambtenaar zelf of voor het zieke kind van de
samenwonende partner van de ambtenaar. Ook
voor het kind van de ambtenaar dat regelmatig
in het kader van een co-ouderschapsregeling
bij de ex-partner verblijft, kan dit verlof worden
aangevraagd.

Dit zorgt er onder andere voor dat elke ambtenaar
vier werkdagen omstandigheidsverlof krijgt
zowel bij het aangaan van een huwelijk als het
laten registreren van een akte van wettelijke
samenwoning.
Daarnaast zal elke ambtenaar bij de bevalling
van zijn/haar echtgenote of de vrouwelijke
persoon waarmee de ambtenaar samenleeft tien
werkdagen verlof krijgen. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen de vader of de
meemoeder van het kind. De ambtenaar zal enkel
moeten aantonen met de moeder gehuwd te zijn
of een koppel te vormen op hetzelfde adres.

10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar •

Leen Van Der Heyden
bemiddelaar - vertrouwenspersoon
FOD Justitie
Ik ben meemoeder. Nochtans ben ik even fulltime
mama als mijn vrouw. Het lijkt een vreemd vakje.
Een papa die andermans kind erkent, noem je ook
geen surrogaatvader, hij is gewoon papa, zoals ik
gewoon mama ben.
Voor mij en mijn omgeving was dat altijd logisch.
Maar blijkbaar is dat niet zo.
Twee jaar geleden werd mijn eerste dochter
geboren. Naast de onbeschrijfelijke vreugde
meteen ook een verplichte adoptiecursus, een
bezoek aan de sociale dienst van de politie, een
bezoek aan de rechtbank, heel wat administratie
en geduld. Administratief was ik een vreemde
voor mijn kind: op het stadhuis, bij de mutualiteit
… en op het werk. Ik had, als contractueel, geen
recht op geboorteverlof.
Sinds kort wel. Wij verwachten ons tweede kindje
en ik ben blij met extra tijd voor mijn zoontje, zijn
grote zus én voor mijn vrouw.
De federale overheid voorziet ook een
adoptieverlof voor de niet-biologische papa’s.
Persoonlijk vind ik dat positieve discriminatie,
maar ik zie het als een compensatie voor de
vorige keer en voor alles wat erbij komt kijken.

‘Administratief was ik
een vreemde voor mijn kind.’

Als ik mijn kind kan erkennen bij de geboorte,
is er geen ingewikkelde administratie meer
nodig. Dan is mijn kind gewoon mijn kind. Dat is
gelijkwaardigheid.

• 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar • 10 jaar
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HR online
Sinds 2007 werkt de FOD P&O samen met de
FOD’s en POD’s aan een globale oplossing voor
het elektronisch beheer van de human resources,
e-HR.
Het doel is ambitieus: de gemeenschappelijke
operationele processen van de federale
overheidsdiensten inzake human resources
automatiseren, om tot een strategisch, modern,
betrouwbaar en ‘responsabiliserend’ HRM te
komen, zowel voor de personeelsleden als voor
de dossierbeheerders van de P&O-diensten en de
leidinggevenden.
De visie op de toekomst is duidelijk: een
elektronisch loket waar de personeelsleden
hun verloven online kunnen aanvragen, met één
klik hun persoonlijk dossier kunnen inzien en
hun afwezigheid wegens ziekte via het internet
kunnen melden. De leidinggevenden van hun kant
beschikken in real time over up-to-date gegevens
van hun personeel, waardoor ze gemakkelijker
analyses kunnen maken en beslissingen
kunnen nemen. Kortom, alle processen zijn
geautomatiseerd, van de indiensttreding tot het
vertrek van een personeelslid. Het project loopt
over 7 jaar.
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De e-HR-oplossing is gebaseerd op de
PeopleSoft-applicatie van Oracle. Ze bevat
5 modules die in fasen worden geïmplementeerd:
• Basisadministratie: personeelsgegevens
• Tijdsbeheer: arbeidsduur, verloven, ziektes
• Verloning: berekening en betaling van de lonen
en opvolging (RSZ-aangiften)
• Personeels- en kostenplanning
• Strategisch HRM: ontwikkelcirkels,
competenties, 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 consensus
kunnen beslissen over de manier waarop de
reglementering omgezet wordt in de
e-HR-applicatie. Tal van actoren zijn daarbij
betrokken: P&O-directeurs, e-HR-projectleiders,
functionele experts, change managers,
communicatoren …
Na de introductie in mei 2009 van de
e-HR-oplossing in de 4 horizontale FOD’s
en in de POD Maatschappelijke Integratie is
het in november 2010 de beurt aan de FOD’s
Justitie en Mobiliteit en Vervoer om de module
Basisadministratie succesvol te implementeren.

De Ministerraad geeft in januari 2010 groen licht
voor de lancering van de module Tijdsbeheer.
Die is sinds 31 december 2011 operationeel
in de FOD’s die de module Basisadministratie
gebruiken en in de FOD Economie. De module
omvat de functionaliteiten Employee Self Service
(ESS) en Management Self Service (MSS) voor de
FOD’s die daar gebruik van willen maken.
Op 24 december 2010 beslist de Ministerraad
om de module Verloning (berekening en betaling
van de lonen) te lanceren. Die module wordt
momenteel geanalyseerd. Het nieuwe systeem
moet vanaf 1 januari 2014 de plaats innemen van
de CDVU voor de betaling van de personeelsleden
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.

Afwezigheden
wegens ziekte
In 2006 lanceert de FOD P&O samen met de FOD
Volksgezondheid een opdracht om de opvolging
van het ziekteverzuim binnen het ambtenarenkorps op te volgen.
Daartoe wordt een IT-applicatie ontwikkeld
die alle afwezigheden kan opvolgen en
controleoproepen naar de artsen verstuurt. Er
wordt een netwerk van potentiële controleartsen
opgestart en een groep met pilootadministraties
samengesteld om het systeem uit te testen.
Ondertussen hebben 58 organisaties met in
totaal ongeveer 92.243 personeelsleden zich op
het systeem aangesloten. Zij geven dagelijks voor
9.30 uur de namen van de zieke personeelsleden
door aan Medex. Die voert de gegevens in het
systeem in, waarna de artsen worden verwittigd
bij wie ze controles dienen uit te voeren.
De administraties hebben toegang tot hun
ziekteverzuimcijfers en de resultaten van de
controles die uitgevoerd zijn.
Bij enkele administraties wordt dan ook een
ziekteverzuimbeleid op punt gesteld. Bij het OFO
worden hierover opleidingen gegeven.

Beeld?

Vitafase
Op 10 jaar tijd evolueert de federale overheid van
een administratief personeelsbeheer naar een
echt humanresourcesmanagement.
Het project Vitafase wordt geboren in de context
van een belangrijke socio-demografische evolutie:
vergrijzing van de bevolking, war for talent …
Het is gebaseerd op verschillende studies over
generaties en leeftijdsbeheer. Met Vitafase
kunnen we vandaag een diagnose stellen voor een
organisatie.
De tool kruist de demografische kwantitatieve
gegevens van het personeel (Vitascan) met de
kwalitatieve gegevens van de organisatie en
benut ze om beslissingen te nemen. Met de tool
kunnen de P&O-directeurs en het management
de risico’s en kansen op het terrein inschatten
om hun huidige en toekomstige doelstellingen in
een veranderende omgeving te bereiken, en de
inzetbaarheid van hun personeel ontwikkelen.
Het resultaat is een actieplan voor de volledige
organisatie of voor een specifiek departement,
met de ondersteuning en begeleiding van de FOD
P&O bij de implementatie.
In 2011 wordt het project (kwantitatief luik)
geconcretiseerd in twee proeforganisaties,
namelijk de FOD Sociale Zekerheid en het FAVV.

63

FED+
FED+ wordt opgericht door de programmawet van
30 december 2001. De uitdaging voor de nieuwe
dienst is groot, het enthousiaste team gaat meteen aan de slag en voortaan staan er in iedere
Fedra een zestal uitknipbare kortingsbonnen.
In de Fedra van april 2002 richt een lezer een
vraag aan FED+: wie is federaal ambtenaar en wie
niet? Op zijn retorische vraag ‘Heeft Copernicus
geen tijd en zin in een fijnstelling voor FED+?’
gaf hij zelf het pragmatische antwoord: ‘Wie
Fedra ontvangt, is federaal ambtenaar’. In 2007
en 2008 wordt werk gemaakt van de afbakening
én de uitbreiding van de doelgroep van FED+.
Dankzij duidelijke criteria belandt de FED+ kaart
bij alle rechthebbenden, en alleen bij hen. Zo
wordt dit ‘privilege’ voor de federale ambtenaren
beschermd.
2010 is het jaar van de automatisering van de
processen van FED+. Lijsten van nieuwkomers en
vertrekkers worden automatisch opgeladen in de
database van kaarthouders, en de nieuwe kaarten
met begeleidende brieven ‘rollen’ automatisch
uit de FED+ printers. De vragen en opmerkingen
worden beantwoord via een ticketingsysteem op
de website. Ook de inschrijvingen voor bv. het
.beTeam gebeuren voortaan via de website.

Vanaf dat jaar worden ook systematisch
statistieken opgevraagd en cijfers genoteerd:
via Fedra, de partners, bezoekers op de website,
abonnees op de nieuwsbrief enz.
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In 2011 worden de criteria vastgelegd om
potentiële partners wel of niet te aanvaarden of
om een samenwerking te beëindigen.
FED+ behartigt het materieel welzijn van zijn
leden, maar meer en meer worden de prioriteiten
verlegd naar culturele activiteiten, groepsacties
en de verbetering van de levenskwaliteit in het
algemeen. In 2009 organiseert FED+ voor het
eerst de deelname van het .beTeam aan de 20 km
van Brussel. Ongeveer 450 federale ambtenaren
schrijven zich in. Het sportieve groepsevenement
is in 2011 al aan zijn derde editie toe.
Om de dienstverlening en de kwaliteit van de
aanbiedingen te verbeteren gaat FED+ inspiratie
zoeken bij verwante diensten, onder andere bij de
Vlaamse Gemeenschap, de federale politie en de
NMBS.
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FED+kaart

Communicatie
In 2003 gaat www.fedplus.be online. Op dat
ogenblik ligt het web nog niet binnen ieders
bereik. Fedra blijft dan ook, tot op vandaag
trouwens, het belangrijkste communicatiekanaal
van FED+. In 2005 wordt de elektronische
nieuwsbrief gelanceerd.

Van bij de start van FED+ was het duidelijk dat er
nood was aan een ‘ambtenarenpas’ om van de
FED+ voordelen te genieten. De FED+kaart komt
er in 2004. Wie Fedra ontvangt, krijgt er twee
exemplaren van. De geldigheidsdatum verstrijkt
op 31 december 2009. Alle rechthebbenden (bijna
100.000 leden) ontvangen in december 2009 hun
nieuwe FED+kaart, in een nieuwe lay-out en in
één exemplaar.

In 2011 gaat een nieuwsbrief voor de partners
van start en komt er een nieuw logo en een
nieuwe website. Na 10 jaar wil FED+ zich bij
zijn doelgroep en partners profileren zoals
hij geëvolueerd is en verder wil evolueren:
als dynamisch, divers, vernieuwend, steeds
in beweging, verbindend …. Dit is het concept
achter het nieuwe logo. De nieuwe website is een
afleiding daarvan. Veel meer dan vroeger nodigt
die uit tot participatie, actie en interactie.

Vanaf 2006 krijgen alle nieuwe federale
ambtenaren automatisch de FED+kaart. Sindsdien
zijn de CDVU en een groot aantal federale
organisaties, als dataverstrekkers, rechtstreekse
partners van FED+.

.be-team 20 km Brussel

Top 5 gebruikte aanbiedingen 2011

20.153 uur

2.591 tickets

1.972 tickets

803 reservaties

1.041 abonnementen
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Veelzijdige
werkgever
Van acties tot strategie
In 2004 laat de minister van Ambtenarenzaken
een stand van zaken opmaken van de diversiteit
in de federale overheid. De bevindingen van de
drie universitaire onderzoeken naar de gelijkheid
mannen/vrouwen, culturele diversiteit en
handicap dienen in 2005 als basis voor het eerste
actieplan diversiteit. Dat plan vormt het kader
voor het diversiteitsbeleid. Het bevat voor de
periode 2005-2007 zowat 80 acties die zich op de
3 belangrijkste doelgroepen focussen.
Sinds 2008 maakt de cel Diversiteit deel uit van
het directoraat-generaal Personeel (vandaag
DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling OPO). Zonder af te stappen van de aanpak per
doelgroep, die nodig is maar gericht moet zijn,
wordt het diversiteitsbeleid meer geïntegreerd
benaderd. Met het oog op duurzame resultaten
wordt het in alle HR-processen toegepast:
selectie, loopbaanbeheer, opleidingen,
arbeidsvoorwaarden, interne en externe
communicatie…
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In die context ziet het actieplan 2009-2010 het
daglicht. Het diversiteitsbeleid volgt een strategie
die door het management wordt ondersteund
en met de organisatiecultuur is verbonden.
Het plan bevat een twintigtal acties die door
de diversiteitsactoren van de FOD P&O worden
uitgevoerd. De acties zijn opgebouwd rond 5
pijlers:
•
•
•
•
•

sensibilisering van de leidinggevenden
werving en selectie
onthaal en integratie
opleiding en ontwikkeling
begeleiding van de HR- en
diversiteitsverantwoordelijken.

Het actieplan 2011-2014 past in dezelfde filosofie
en voorziet in nieuwe acties die gericht zijn op
de samenwerking tussen de generaties en een
levensfasebewust personeelsbeleid (Vitafase).

Netwerk diversiteit
In 2005 wordt het federale netwerk
diversiteitsverantwoordelijken opgericht.
De leden zijn belast met de integratie van
diversiteitsaspecten in het HR-beleid van
hun organisatie. Ze komen om de twee
maanden samen en buigen zich dan over
thema’s die te maken hebben met diversiteit:
antidiscriminatiereglementering, informatie over
de lopende projecten …

Communicatie
De campagne ‘Vrouwen aan de top’ van
2005 moedigt vrouwen aan om naar
managementfuncties te solliciteren. De
campagne wordt eerst intern gevoerd (5.768
brieven aan vrouwen van niveau A en 3.500
affiches in de belangrijkste federale gebouwen in
België) en dan extern, met advertenties in kranten
en tijdschriften.

In 2006 ondertekenen de voorzitters van de
FOD’s en POD’s en een vertegenwoordiger van
de openbare instellingen van sociale zekerheid
het handvest diversiteit. De nationale campagne
‘Diversiteit is een verrijking’ gaat op dezelfde dag
van start. Ze beoogt het volgende:
• informatie verstrekken over het
gelijkekansenbeleid van de federale overheid
• het imago uitbouwen van een overheid die een
weerspiegeling wil zijn van de maatschappij die
ze dient
• de doelgroepen van het diversiteitsbeleid
ertoe aanzetten om te solliciteren naar een
betrekking bij de overheid.
De campagne wordt ruim verspreid: tv-spots,
affiches in metro- en treinstations, bushokjes en
postkantoren, bij verenigingen, op jobwebsites, in
de federale organisaties …

Vrouwelijke managers
Onderzoekscijfers tonen aan dat
vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op
managementniveau, en dat in eender welk
domein, sector of land. De federale overheid is
geen uitzondering: slechts 1 manager op 6 is een
vrouw; bij de selecties is 1 kandidaat op 5 een
vrouw (zie hoofdstuk 3).
Vrouwen twijfelen aan hun competenties en
durven niet solliciteren omdat ze denken dat ze
niet ‘self efficient’ genoeg zijn. Ze onderschatten
zichzelf en hun carrièremogelijkheden.
Het project Top Skills, opgestart door Selor
in 2009, wil vrouwen stimuleren om zich in te
schrijven voor managementselecties, door hen
te laten deelnemen aan een interviewsimulatie
(casestudy presenteren voor een jury). Na afloop
van het gesprek krijgen de kandidaten feedback
over hun sterke punten en hun te verbeteren
punten.

Felink
Felink, het netwerk ‘met focus op vrouwen’
wordt opgericht in 2006. Het doel is alle vrouwen
binnen de federale overheid te ondersteunen
bij het uitbouwen van hun netwerk en bij hun
professionele ontplooiing.
Felink geeft een impuls aan de diversiteit
binnen de federale overheid door de aandacht
te richten op de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen binnen de professionele context en het
management hiervoor te sensibiliseren. De acties
viseren niet alleen vrouwen; Felink is gemengd en
beoogt alle federale ambtenaren. Het evenwicht
tussen privé- en beroepsleven is een kernthema
van het netwerk. De FOD P&O ondersteunt dit
initiatief.

In 2011 is het project aan zijn derde editie toe.
Deelnemers Top Skills 2009 - 2011
2009

2010

2011

60

100

50

Top
Skills

SCHRIJF JE IN
VOOR TOP SKILLS
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Gebeurtenissen
In maart 2009 focust een toolbeurs diversiteit op
de HR- en diversiteitsprofessionals. Een twintigtal
stands stellen een brede waaier aan praktijken
en tools voor die bedoeld zijn om diversiteit in
de HR-processen te integreren. De ongeveer
120 deelnemers waarderen dat ze op één plaats
zoveel inspiratiebronnen voor hun eigen reflectie
aantreffen. Ze nemen ook deel aan workshops
voor sensibilisering tegenover handicaps en aan
een gezelschapsspel over antidiscriminatie op het
werk.
Bij die gelegenheid krijgen de deelnemers de
handleiding ‘Diversiteit en HR: binnen- en
buitenlandse best practices’.
In het kader van de Rondetafels van
Interculturaliteit wordt in november 2009
tijdens een studiedag over diversiteit in de
overheidsdiensten een overzicht gegeven van de
goede praktijken van de verschillende federale
actoren.
Op het programma: voorstelling van goede
praktijken, debat met een panel van experts,
praktische workshops over interculturele
communicatie en diversiteit bij de werving en
selectie.
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In oktober 2010 lanceert Selor zijn Ronde
van België om de doelgroep ‘personen van
vreemde origine’ te ontmoeten. Tijdens de
informatiesessies in Brussel, Gent en Charleroi
demystificeert Selor de screeningsprocedures,
legt het zijn diversiteitsbeleid uit en stelt
het de overheid, de mogelijke functies, de
toegangsmodaliteiten… voor.
In december 2010 komen tijdens een seminarie,
georganiseerd in het kader van het Belgisch
voorzitterschap van de Europese Unie en
de internationale dag van personen met een
handicap, verschillende internationale (Canada,
US, Verenigd Koninkrijk, Ierland…) experts in
diversiteitsmanagement samen. Ze wisselen er
goede praktijken uit op het vlak van diversiteit en
bespreken vooral het beheer van handicaps in de
verschillende HR-processen.

Personen met een handicap
In 2007 wordt in de reglementering de definitie
van persoon met een handicap uitgebreid en
de doelstelling vastgelegd dat personen met
een handicap 3% van de personeelssterkte
moeten uitmaken. De departementen krijgen
drie jaar om het quotum te bereiken. Hun
inspanningen worden geëvalueerd door de
Begeleidingscommissie voor de aanwerving
van personen met een handicap (BCAPH), die in
2009 is opgericht. Als niet aan die verplichting
wordt voldaan, worden de aanwervingen van een
departement in kwestie geweigerd. Het aantal
geweigerde aanwervingen mag echter niet meer
zijn dan het verschil tussen het aantal personen
met een handicap in dienst (in VTE) en het aantal
dat overeenstemt met de 3%.
Sinds oktober 2005 kunnen personen met een
handicap zich in een aparte wervingsreserve laten
opnemen, zonder geldigheidsdatum. Eind 2011
bevat die lijst 88 geslaagden. De organisaties
raadplegen de reserve echter zelden (7 keer
in 2011) en het aantal personen dat wordt
aangeworven, is miniem (2 in 2011).

Om aan die situatie te verhelpen publiceert Selor
in 2011 de brochure ‘Hoe laureaten met een
handicap aanwerven?’, bestemd voor de federale
organisaties. Daarin wordt uitgelegd welke
stappen er moeten worden ondernomen om een
persoon met een handicap aan te nemen.
In 2003 start Selor een procedure op die
personen met een handicap de mogelijkheid biedt
aanpassingen aan te vragen. Het gaat dan om
gerichte maatregelen, speciaal voor personen die
een competentiemeting afleggen.
Al snel krijgt het diversiteitsbeleid van Selor
vaste vorm en wordt het een volwaardig proces.
Er wordt heel vaak een beroep gedaan op zijn
expertisecentrum, zowel door binnenlandse als
buitenlandse organisaties.
Een persoon met een handicap kan ook
aanpassingen vragen om in de beste
omstandigheden aan de OFO-opleidingen te
kunnen deelnemen.

Tools
De handleiding ‘Diversiteit en HR: binnen- en
buitenlandse best practices’ verschijnt in 2008.
Het is een werkinstrument, niet alleen voor de
federale diversiteitsverantwoordelijken maar
voor iedereen die betrokken is bij projecten om
de diversiteit op het werk te benutten, zowel in de
privé- als in de overheidssector.

De handleiding ‘Diversiteit en HR: binnenen buitenlandse best practices’ van 2010
is het vervolg op de editie van 2008. Deze
handleiding bundelt nationale en internationale
goede praktijken rond diversiteit en
humanresourcesmanagement. De internationale
praktijken van deze editie 2010 komen
voornamelijk van het netwerk van de Europese
overheidsadministraties (EUPAN).

De gids is samengesteld uit fiches en geeft
concrete tips en voorbeelden van acties die bij de
overheid kunnen worden uitgevoerd.
De handleiding ‘Een diversiteitsbeleid uitwerken’
reikt in 2010 een methodologie aan om de
diversiteitsverantwoordelijken en de HR-diensten
die belast zijn met de implementatie van een
diversiteitsbeleid in hun organisatie te helpen.
Nog in 2010 worden met de gids ‘Onthaal
en integratie van een medewerker met een
handicap of een chronische ziekte’ praktische
tips aangereikt voor het onthaal en de integratie
van nieuwe medewerkers met een handicap.

Aanvragen voor aanpassingen bij het OFO en Selor 2004 - 2011
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OFO

-

17

15

21

110

134

104

36

Selor

111

331

569

475

407

750

704

1.132
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Welzijn

In de stage
De optionele module ‘Diversiteit: een meerwaarde
in uw werk- en persoonlijke relaties’ vult het
verplichte opleidingsprogramma van de stagiairs
van niveau A aan. Sinds september 2006 hebben
6 groepen stagiairs de opleiding gevolgd.

Cofinanciering

In januari 2007 beslist het netwerk van P&Odirecteurs om een werkgroep samen te stellen
die aanbevelingen moet formuleren voor het
preventieve luik van het ziekteverzuimbeleid en
een inventaris moet maken van praktijken die het
verzuim kunnen terugdringen.

In antwoord op de aanbevelingen van het tweede
Witboek verschijnen er in 2009 fiches met
concrete acties op het vlak van personeel en
welzijn. Er wordt een enquête over de opvang van
kinderen in de schoolvakanties georganiseerd.
De brochure ‘Stapsgewijs naar een beleid voor
agressiebeheersing’ wordt in januari 2010
gepubliceerd en het colloquium over agressie
sluit het jaar 2010 af.
2011 is rijk aan publicaties en evenementen:

Sinds 2006 lanceert de FOD P&O elk jaar
een oproep voor diversiteitsprojecten, om
de organisaties te ondersteunen in hun
diversiteitsbeleid. De geselecteerde projecten
worden voor 50% gecofinancierd.
Er moet een link zijn tussen het project en
een HR-proces. De organisaties worden ook
aangespoord om projecten te ontwikkelen voor de
integratie van personen met een handicap, met
het oog op de doelstelling van 3% tewerkstelling
van personen met een handicap.

De groep legt in juni zijn conclusies voor. De
belangrijkste aanbeveling, die overigens in het
Witboek van toen is opgenomen (zie hoofdstuk 7),
is de oprichting van een centraal contactpunt
‘welzijn’ bij de FOD P&O. Het Steunpunt
Personeel en Welzijn is een feit. Het leidt
in december van datzelfde jaar de eerste
vergadering van een specifiek netwerk voor
P&O-verantwoordelijken en preventieadviseurs.
Naar aanleiding van de reglementering van
april 2007 betreffende het onthaal en de
begeleiding van werknemers met betrekking tot
de bescherming van het welzijn bij de uitvoering
van hun werk worden in maart 2009 in het
netwerk aanbevelingen en een tool verspreid voor
de personen die verantwoordelijk zijn voor het
onthaal.
Tegelijkertijd wordt een eerste bundel van best
practices inzake welzijn gelanceerd.

Gecofinancierde diversiteitsprojecten 2006 - 2011
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

6

4

6

6

10

9

• de catalogus met goede praktijken over
relationeel welzijn op het werk bevat
praktijken die bijdragen tot de ontplooiing van
de medewerkers op de werkvloer
• de verjaardagskalender, relationeel welzijn
op het werk toont op een ludieke manier de
symptomen van psychosociale belasting en hoe
die te verhelpen
• de ontwikkeling en implementatie van twee
standaardtools: de enquêtes welzijn en stress
• een colloquium over relationeel welzijn
• de ontwikkeling samen met het OFO van
de standaardopleiding ‘psychosociale
bemiddeling’.

Annie Kempe
adviseur HRM-dienstchef
FOD Financiën
Vanuit de stafdienst P&O van de FOD Financiën
zet ik me al jaren in voor het welzijn van onze
personeelsleden en ik heb door de jaren heen een
netwerk bij jullie opgebouwd.
Met de oprichting van de afdeling ‘Welzijn’ binnen
onze stafdienst krijg ik nu volop de kans om een
echt welzijnsbeleid uit te bouwen, met bijzondere
aandacht voor de problematiek inzake ‘diversiteit’.
Een opleidingsproject ‘multiculturele contacten’
gaat deze zomer reeds van start en wordt door de
FOD P&O gecofinancierd.
Anne Schmidt en Rita Vangilbergen helpen mij
hierbij. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk!
En ik dank P&O om mijn allereerste fotoshoot te
mogen meemaken!

‘De kans om een echt welzijnsbeleid
uit te bouwen.’
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Hospitalisatieverzekering
Op 24 juni 2005 geeft de Ministerraad aan de
Federale Opdrachtencentrale (FOR) de opdracht
om een openbare aanbesteding uit te schrijven
om een hospitalisatieverzekering af te sluiten ten
gunste van de federale ambtenaren, hun gezinsleden en de gepensioneerde ambtenaren.
In dit contract krijgen verzekerden de keuze
tussen de basisformule (met terugbetaling
van alle kosten voor een twee- of
meerpersoonskamer) en de uitgebreide formule
(terugbetaling van alle kosten inclusief een
éénpersoonskamer). Ongeveer 80.000 personen
genieten dan van de hospitalisatieverzekering.
Het contract loopt af op 31 december 2011.

In de FOD P&O
Sociaal Secretariaat
Het project Centraal Sociaal Secretariaat (CSS)
is een gemeenschappelijke dienst die als
doelstelling heeft de personeelsadministratie
te verzorgen voor rekening van andere
overheidsdiensten.
Het CSS sluit met elk van zijn klanten een
protocol af en maakt afspraken over de kwaliteit
van de dienstverlening aan de hand van SLA’s.
Verzekerd van de kwaliteit en de continuïteit van
de dienstverlening aan hun personeelsleden
kunnen deze organisaties meer middelen inzetten
op de uitbouw van hun effectief HR-beleid.

Diversiteit
Sinds 2006 kent de FOD P&O een geïntegreerd
diversiteitsbeleid. In een eerste fase wordt er veel
belang gehecht aan de instroom van personen
met een handicap en van personen van allochtone
origine. Ook de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen is een prioriteit.
Vandaag stellen we vast dat het personeelsbestand
‘diverser’ is. De tewerkstelling van personen met
een handicap schommelt rond de 3%. Hoewel er
geen cijfers bekend zijn omtrent de tewerkstelling
van personen van allochtone origine zien we dat
er meer ‘kleur’ is onder het personeel.
De vervrouwelijking van het personeelsbestand
(65%) heeft zich de laatste vijf jaar doorgezet door
de sterke feminiene instroom binnen de klasse
A1, A3 en binnen niveau B.

De FOD P&O levert momenteel diensten aan
de FOD B&B, Fedict en POD Maatschappelijke
Integratie.

e-HR
De doelstelling van het e-HR-project is het
automatiseren van P&O-processen en het
centraliseren van personeelsdata in één
databank. De FOD P&O neemt vanaf het begin de
rol van piloot in het e-HR-project op.

Vrouwen die minstens A3 zijn of manager op het
totale aantal personeelsleden in die functies
2007 - 2011
40%

38,46%

39,29%

2010

2011*

34,21%

35%
30%

Sedert mei 2009 gebruiken de dossierbeheerders
binnen de stafdienst P&O de basisadministratiemodule.

25%
20%
15%
10%
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18,06%
12,5%

2007

2008

2009

* Federale Benchmark 2011 (25 organisaties): 27,27% (mediaan);
27,78% (gemiddelde)

Telewerk

P&O On the move

In 2004 is de FOD P&O de eerste federale
organisatie die een proefproject ‘telewerk’
lanceert. Dat initiatief was de aanzet voor het
reglementaire kader dat eind 2006 van kracht is.
Eind 2011 telt de FOD P&O bijna 40% telewerkers
die de voordelen van de formule voor hun welzijn
en evenwicht tussen privé- en beroepsleven
hebben ontdekt.

Met het programma ‘P&O on the move’ voert
de FOD P&O een gezondheidsbeleid om
personeelsleden te stimuleren meer te bewegen.
Dit initiatief kadert in het Welzijnsbeleid van
de FOD en maakt deel uit van het globale
preventieplan 2010-2014 dat gevormd wordt
door de vijfjaarlijkse kwantitatieve en kwalitatieve
risicoanalyse van 2009.

De invoering van telewerk wordt gekaderd
door andere acties zoals de invoering van een
aangepaste werktijdregeling, de afschaffing van
de prikklok en de uitrol van de ontwikkelcirkels.
Deze vier acties samen dragen er toe bij om de
cultuur van de organisatie te veranderen in de
richting van een resultaatgerichte organisatie met
ruimte voor individuele verantwoordelijkheid en
autonomie.

P&O on the move geeft aan alle personeelsleden
de kans om tijdens de middagpauze deel te
nemen aan bewegingsactiviteiten gaande van
fitness tot relaxatieoefeningen. De activiteiten
worden in huis gegeven, zijn gratis en zijn zodanig
gekozen dat er voor elk wat wils is. Ongeveer
10% van het personeelsbestand heeft reeds
deelgenomen. De helft ervan zegt dat de sport op
de werkvloer de enige sport is die ze beoefenen.

Aantal telewerkers op het volledige
personeelsbestand 2007 - 2011
38,89%

40%
34,26%

35%
30%

26,78%

25%
20%

21,68%
17,08%

15%
2007

2008

2009

2010

2011*

* Federale benchmark 2011 (25 organisaties): 6,07% (mediaan);
14,95% (gemiddelde)
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10 jaar
begeleiding
‘Diamanten hebben hun prijs,
een goed advies is onbetaalbaar.’
Spaans spreekwoord

6

Doorheen de federale overheid zoeken organisaties

kunnen werken, door bestaande kennis en ervaring

steeds naar manieren om hun dienstverlening

samen uit te bouwen en te delen zodat ze het ‘warm

en werking te verbeteren, te polijsten, op maat

water’ niet opnieuw moeten uitvinden. Voorbeelden

te slijpen. De FOD P&O helpt hen daarbij op

daarvan zijn legio. In dit hoofdstuk komen vooral

verschillende manieren: door adviezen te geven die

voorbeelden aan bod die te maken hebben met

passen bij hun specifieke omstandigheden, door

overheidsopdrachten, organisatieontwikkeling en

tools aan te bieden waarmee ze sneller en efficiënter

communicatie.

Overheidsopdrachten

Raamcontracten

Sedert 2009 bundelt de cel Overheidsopdrachten van de FOD P&O de verschillende facetten
die federale organisaties ondersteunen bij de
uitvoering van hun overheidsopdrachten. Naast de
meer gevestigde activiteiten voor raamcontracten
en advies, is de informatisering van overheidsopdrachten de voorbije tien jaar een stuk belangrijker geworden.
Sinds 2002 bevordert de oprichting van een
netwerkoverleg de netwerking en kennisdeling
tussen federale organisaties. Dat telt een
25-tal leden, waaronder alle FOD’s en POD’s.
Benchmarks en FOD-overschrijdende initiatieven
komen in het netwerkoverleg geregeld aan
bod. In 2011 wonen 75 % van de leden van
het netwerkoverleg ten minste 4 maal de
vergaderingen bij.

Door de behoeften van verschillende
organisaties in één raamcontract te bundelen,
treden aanzienlijke schaalvoordelen op. De
Federale Opdrachtencentrale (FOR) ontstaat
op 15 mei 2002 en neemt een aantal bestaande
raamcontracten over van het Federaal
Aankoopbureau. FOR is een opdrachtencentrale
die raamcontracten voor standaardproducten en
–diensten afsluit. De federale klanten plaatsen
de bestellingen zelf, volgen de uitvoering op en
betalen de facturen.
In 2002 zijn er raamcontracten voor een achttal
aankoopsectoren. FOR sluit geregeld nieuwe
contracten af voor haar federale klanten. Het
federaal netwerkoverleg is hiervoor een nuttige
bron van informatie.
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In 2011 zijn beide contracten goed voor een
omzet van elk meer dan 10 miljoen euro,
maar het zijn vooral de raamcontracten voor
petroleumproducten en tankkaarten die in 2011
met meer dan 43 miljoen euro een groot deel van
de totale omzet voor hun rekening nemen.
In één decennium verdubbelt FOR haar
omzet ruim. Van enkele raamcontracten
is de omzettoename sedert 2003 nog veel
groter, bv. hygiënische producten (+ 500 %),
kantoorbenodigdheden, papier en enveloppen
(+ 350 %), informatica- en bureauticaproducten
(+ 750 %).

Omzet raamcontracten per sector 2003 - 2011
(behalve petroleumproducten) (in miljoen euro)

25

20

Omzet raamcontracten FOR 2003 – 2011
(in miljoen euro)

In 2005 sluit FOR een raamcontract af voor
mobiele telefonie en in 2006 een raamcontract
voor een hospitalisatieverzekering voor de
federale ambtenaren en hun familieleden.

Voertuigen =
Hygiëne =
Meubels =
Papier en kantoorbenodigdheden =
Informatica en bureautica =
Verzekeringen =
Communicatie =
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Aankoopbeleid en Advies
De cel Aankoopbeleid en Advies (ABA) wordt
opgericht op 15 mei 2002 na de afschaffing
van het Federaal Aankoopbureau. ABA
verstrekt advies en biedt ondersteuning
inzake overheidsopdrachten aan federale
aankoopdiensten. Kennisoverdracht staat hierbij
centraal. ABA ondersteunt alle FOD’s, maar de
FOD P&O blijft de grootste klant.
ABA ontwikkelt typebestekken en andere
typedocumenten voor de klassieke
gunningsprocedures. Die worden via de
website ter beschikking gesteld van de
federale aankoopdiensten. Meer en meer
begeleidt ABA federale klanten bij complexe
gunningsprocedures. De begeleiding van een
complexe opdracht die kadert binnen de Kyotodoelstellingen en de intensieve begeleiding van
de gunningsprocedure voor de eHR-oplossing
bij de federale overheid, zijn twee sprekende
voorbeelden.

Vanaf 2004 biedt ABA ook opleidingen aan. Dat
zijn zowel standaardopleidingen als opleidingen
op maat. Vanaf 2009 verlopen deze opleidingen via
het OFO.
Vanaf 2005 wordt intensief samengewerkt
met de dienst Overheidsopdrachten van
de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
Deze dienst staat in voor de wetgeving over
overheidsopdrachten en verzorgt het secretariaat
van de Commissie Overheidsopdrachten.
ABA is in deze commissie vertegenwoordigd en
blijft zo constant op de hoogte van de recentste
ontwikkelingen.

Duurzame aankopen worden steeds belangrijker.
ABA ontwikkelt daarom een handleiding met
nuttige tips inzake duurzaam aankopen. Die
vormen een aanvulling bij de Gids voor Duurzame
Aankopen van de POD Duurzame Ontwikkeling. In
deze handleiding is er naast het milieuaspect ook
aandacht voor ethische en sociale criteria.
Eind 2011 gaat de aandacht vooral naar de
implementatie van de nieuwe wetgeving
overheidsopdrachten. Hiertoe worden twee
handleidingen ontwikkeld die de federale klanten
in staat moeten stellen om de nieuwe wetgeving
vlot te verwerken.

De website van ABA verdwijnt op 1 december
2009 en wordt vervangen door het portaal
www.publicprocurement.be.

Team werkstation Overheidsopdrachten:
Stéphanie Delvaux, Nathalie Gorgon, Klaartje Gijsen
Golden Award-National Tender Day 2009

Activiteiten ABA 2004 - 2011
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Adviezen aan de FOD P&O

1.234

2.930

2.021

2.280

2.047

2.263

2.763

2.662

Adviezen rest federale
overheid

1.823

2.722

3.093

3.043

3.572

3.492

3.210

3.355

Ondersteuningsinitiatieven
aan de FOD P&O

57

61

14

11

21

17

5

25

Ondersteuningsinitiatieven
rest federale overheid

-

27

42

47

44

49

47

56

Opleidingen
overheidsopdrachten

12

15

27

24

26

37

38

21

Aantal cursisten

183

202

354

405

434

223

268

205
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e-Procurement
In het voorbije decennium heeft e-Procurement
de overheidsopdrachten extra glans gegeven. Het
bestaat uit een aantal elektronische applicaties
die elk een stap in de procedure van een
overheidsopdracht op zich nemen. De applicaties
van e-Procurement dragen bij tot administratieve
vereenvoudiging, een efficiëntere administratie en
een grotere transparantie voor zowel de openbare
aankoper als voor de onderneming.
In december 2006 gaat de applicatie e-Tendering
in productie. Hiermee kunnen bedrijven
elektronische offertes indienen en kunnen
elektronische openingszittingen gerealiseerd
worden.
Op 23 juni 2008 wordt de JEPP-applicatie (Joint
Electronic Public Procurement) vervangen
door e-Notification. Dit is het platform
voor de aankoper om aankondigingen van
overheidsopdrachten te publiceren en voor
ondernemingen om opportuniteiten te zoeken.
Het gebruik van de applicatie stijgt elk jaar,
zowel het aantal gebruikers als het aantal
aankondigingen. Op het begrotingsconclaaf van
16 oktober 2009 wordt beslist om het Bulletin der
Aanbestedingen vanaf 1 januari 2011 te integreren
in e-Notification.
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e-Catalogue laat vanaf 2009 het beheer van
elektronische catalogi toe.
In 2010 wordt de nieuwe applicatie
e-Awarding in gebruik genomen. Die dient om
overheidsopdrachten te evalueren en te gunnen.
Ze bevat ook een module e-Auctions om een
omgekeerde elektronische veiling te organiseren.
Vanaf 2007 komen ook de eerste
samenwerkingsprojecten met andere
bestuursniveaus tot stand. Het betreft de Vlaamse
overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het
Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap.

Publicaties via e-Notification 2004 - 2011
30.000

29.087
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13.734
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3.996
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Elektronische dossiers in e-Tendering 2007 - 2011
Omdat het aanbod van overheidsopdrachten
én bijhorende bestekken steeds meer via
e-Notification verloopt, sluit het Kantoor voor
Inzage en Verkoop van Bestekken (KIVB) op 1 mei
2009.
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Anja Palmaerts
senior aankoper
Digipolis
(ICT-dienstverlening voor Gent en Antwerpen)
Begin 2010 maakte de FOD P&O ons attent op het
bestaan van e-Procurement.
We hebben dan de algemene introductie voor de
lokale besturen gevolgd, maar waren eigenlijk
meteen nieuwsgierig naar meer. Niet lang daarna
hebben we dan ook een kijkje genomen bij de
helpdesk en de betrokken projectleiders ontmoet
om meer informatie te verzamelen.
Sindsdien is de samenwerking alleen maar
gegroeid. Digipolis verspreidt enthousiast mee
de boodschap over e-Procurement, omdat we er
de voordelen van inzien. Niet alleen voor onze
organisatie trouwens, maar ook onze leveranciers
zijn gebaat bij deze manier van werken. We
krijgen geregeld positieve feedback van hen.
Ondertussen accrediteerde de FOD P&O ons
om les te geven over e-Procurement en dat
hebben we dan ook al vaak gedaan. Momenteel
zijn we ook piloot in het e-Awarding-project. Als
intensieve gebruiker van e-Procurement geloof ik
dat onze feedback wel waardevol kan zijn.

‘… omdat we er de voordelen van inzien.’

E-Procurement is een positief verhaal voor
Digipolis, en dat hebben we zeker ook te danken
aan de goede ondersteuning die ons werd
geboden.
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William Boucau

Annemie Van Gorp

adviseur

attaché

FOD Justitie

FOD Binnenlandse Zaken

Ik denk dat ik mag zeggen dat de FOD Justitie een
bevoorrechte partner is van de cellen ABA en FOR
van de FOD P&O, al sinds hun oprichting in 2002.

Sedert mijn eerste contact met de cel overheidsopdrachten heb ik gebruik gemaakt van zowat het
hele aanbod: adviesverlening, opleidingen, een
stage bij het werkstation...

In de loop der jaren is er een relatie van
wederzijds vertrouwen opgebouwd. Daarom
heeft de FOD Justitie niet geaarzeld om zijn 4.000
abonnementen ‘mobiele telefonie’ over te zetten
en alle 1.350 multifunctionele kopieermachines te
vernieuwen via de contracten die de cel FOR heeft
afgesloten.

Om de betekenis van ABA te doorgronden is het
m.i. belangrijk om het terrein te schetsen. Er bestaan maar weinig opleidingen overheidsopdrachten en de materie is niet altijd even transparant
en coherent.

De dienstverlening van de cel ABA wordt ook
heel erg gewaardeerd, vooral de steeds relevante
juridische adviezen en de ‘in house’ opleidingen
die onze FOD kon volgen.

ABA schept duidelijkheid, deelt haar kennis en
toont betrokkenheid, openheid en respect. De
principes inzake overheidsopdrachten (transparantie, gelijkheid ...) past ze toe in haar adviezen
én haar werking. ABA baant zo de weg voor de
andere FOD’s.

Onze permanente aanwezigheid in het federaal
netwerkoverleg ‘overheidsopdrachten’ is het
bewijs van die vruchtbare samenwerking, die
onlangs nog werd belichaamd in de gezamenlijk
uitgewerkte ontwerpen van protocolakkoord
om de formule van de opdrachtencentrale te
concretiseren.

Abba betekent ‘moeder’ in het Sanskriet: ABA
verdient haar naam als moeder van de overheidsopdrachten in België.

‘Een wederzijds vertrouwen
door de jaren heen.’
‘ABA schept
duidelijkheid.’
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Klantgerichtheid
Slechts 10 jaar terugkijken op klantgerichtheid
doet oneer aan de inspanningen van de federale
overheid binnen dit domein. Zo werd het
‘Handvest van de gebruiker van de openbare
diensten’ reeds in 1992 ontwikkeld. Dit werd in
1994, respectievelijk 1995, gevolgd door de wet
betreffende de ‘Openbaarheid van bestuur’ en
de invoering van het ‘Handvest van de sociaal
verzekerde’. In 1996 promootte het toenmalig
College van Secretarissen-generaal de brochure
‘Klantgericht werken in de federale overheid’.
In 1997 kwam de Federale Ombudsman er
en in 1998 werd ‘De kwaliteitsbarometergids’
gepubliceerd. Een nieuwe impuls kwam er
vanwege de Ministerraad in 2006 met het
‘Handvest voor een klantvriendelijke overheid’.

In dat geïntegreerde aanbod zitten onder
andere de product- en dienstencatalogussen,
de klantencharters, de klantenbevragingen,
klachtenmanagement, het klantenproces en de
telefonische bereikbaarheid.

Klachtenmanagement
De nazorg wordt bij de dienstvervulling vaak
verwaarloosd. Vanuit die vaststelling wordt een
geïntegreerde aanpak voor klachtenmanagement
uitgewerkt. Eind 2008 vindt de eerste
netwerkvergadering van het Federaal Netwerk
Klachtenmanagement plaats. Dat legt de basis
voor heel wat resultaten. Zo zijn er reeds
23 organisaties die als goede praktijk kunnen
worden beschouwd en telt het netwerk al
45 klachtencoördinatoren.
Binnen de optiek van organisatieontwikkeling
en kwaliteitsdenken is elke klacht een geschenk
voor de organisatie. Om de oriëntatie naar de
klachtenprocedure te vergemakkelijken, is er
een gemeenschappelijk logo. Tot slot ziet een
gestructureerde rapportering van indicatoren
(aantallen, doorlooptijd, gegrondheid …) het
daglicht.

Aandacht voor de gebruiker, klantvriendelijkheid
en zelfs klantgerichtheid is dus niet nieuw.
Sinds 2008 kent de verdere ontwikkeling van
klantgerichtheid weer een boost met onder meer
het aanbod van de FOD P&O en de lancering van
de website www.klantgerichtheid.belgium.be.
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Telefonische
bereikbaarheid

Enquêtes

Terwijl de communicatie met de burger zich
steeds meer toespitst op elektronische kanalen,
blijft het aantal burgers dat deze kanalen niet
kan of wil gebruiken erg hoog. Zij gebruiken bij
voorkeur een telefonisch contact. Een contact dat
soms moeizaam of zelfs onmogelijk is, waarvan
de toon onaangenaam is, een onbegrijpelijk of
zelfs verkeerd antwoord oplevert…
Daarom biedt de FOD P&O sedert 2004 de
federale organisaties een raamcontract om hun
telefonische bereikbaarheid te evalueren en de
nodige maatregelen te nemen op korte of langere
termijn. Tot eind 2011 worden er 34 projecten
uitgevoerd, waarvan er 26 werden afgerond. Het
DG Interne Communicatie en Kennismanagement
(DG COMM-KM) ondersteunt de klanten doorheen
het hele proces.
Om het de organisaties mogelijk te maken hun
eigen resultaten te plaatsen en de resultaten
te bewaren en te delen, wordt een benchmark
opgesteld en wordt de analyse van de resultaten
ter beschikking gesteld. Een van de belangrijkste
lessen is de noodzaak van een harmonisatie van
het telefonisch onthaal.

Vanaf 2006 wordt de ondersteuning inzake online
enquêtes toegevoegd aan de dienstenportfolio van
het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling
(DG OPO). De meerderheid van de federale
organisaties maakt intussen gretig gebruik van dit
aanbod. Het aantal uitgevoerde enquêtes neemt
dan ook van jaar tot jaar toe. Vanaf 2010 blijft het
aantal uitgevoerde enquêtes stabiel rond een
20-tal per jaar, maar de verscheidenheid aan
enquêtes groeit.

Op 22 juni 2006 beslist de Ministerraad dat elke
federale overheidsdienst minstens om de twee
jaar een tevredenheidsmeting bij medewerkers
en/of klanten en/of een stakeholderbevraging
dient uit te voeren. Deze beslissing is een
echt kantelmoment voor de uitvoering van
tevredenheidsmetingen.
Diverse federale organisaties namen voordien al
het initiatief om hun personeel en/of klanten te
bevragen, al dan niet ondersteund door de FOD
P&O. Deze metingen waren erg tijdsintensief,
want telkens op maat gemaakt, en vaak ook ‘one
shots’ die niet noodzakelijk pasten in een bredere
strategische visie.

Het team van DG OPO bouwt met de
jaren een brede expertise uit inzake
tevredenheidsmetingen, zowel kwantitatief als
kwalitatief, statistische dataverwerking en het
begeleiden van enquêtes tot en met de opmaak en
implementatie van actieplannen.

De eerste voorlopers zijn de Artemisenquêtes in 2000, 2001 en 2003 in de
context van de Copernicushervorming. Deze
tevredenheidsmetingen werden gelijktijdig bij een
ruime steekproef van federale ambtenaren van
de verschillende organisaties uitgevoerd. Maar de
Artemis-aanpak was onvoldoende ‘actiegericht’
en te duur, waardoor ze na twee herhalingen werd
opgeborgen.

Enkele realisaties:
• creatie van een standaardvragenlijst voor
personeelstevredenheidsenquêtes
• toepassing van een federale benchmark
• samenwerking met de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie van
de FOD Economie voor de stroomlijning en
(eventuele) certificering van de projectaanpak
en statistische dataverwerking
• ontwikkeling zelfevaluatie klantbenadering
voor directiecomités
• ontwikkeling van een methodologie voor
klantenbevragingen.

Enquêtes telefonische bereikbaarheid 2004 - 2011
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Klanten/stakeholders/
zelfevaluatie

De aanpak van de personeelsbevragingen is
vandaag in de federale overheid ingeburgerd.
Heel wat organisaties zijn intussen aan hun
tweede of derde bevraging toe, sommige slagen
er zelfs in hun enquête jaarlijks te herhalen. En er
ook de nodige acties en verbeterinitiatieven aan te
koppelen.
Op het vlak van klanten- en stakeholderbevragingen hebben verschillende federale
organisaties intussen al heel wat ervaring.
En de resultaten mogen gezien worden. En
worden ook gezien, want naast verbeteracties
is een belangrijk doel bij dergelijke enquêtes
de resultaten ervan terug te koppelen naar de
doelgroepen.

CAF
In mei 2000 vindt in Lissabon de eerste Europese
Kwaliteitsconferentie van de Overheidsdiensten
plaats. Voor de selectie van goede praktijken die
daar voorgesteld worden, wordt een gemeenschappelijk evaluatiekader opgesteld: het Common Assessment Framework (CAF), later vertaald
tot Gemeenschappelijk Zelfevaluatiekader voor
Overheidsdiensten. De FOD P&O is bij dit project
betrokken van bij de aanloop in 1998.

België en de FOD P&O blijven zich inzetten voor
de kwaliteit van de overheidsdiensten.
Op Europees niveau werd een label voor
‘Effectieve CAF-gebruiker’ ontwikkeld. In 2011
heeft de FOD P&O de invoering van dit label
gerealiseerd in samenwerking met de gewesten
en de gemeenschappen. Intussen hebben drie
organisaties het label ontvangen.

Om de aandacht voor de kwaliteit van de
overheidsdiensten op nationaal vlak te promoten,
heeft België van 2001 tot 2009 om de twee jaar een
Belgische kwaliteitsconferentie georganiseerd.
Om daar goede praktijken te presenteren, wordt
het CAF-model verplicht gebruikt. Dit is een
succesvolle aanpak, want tijdens de 5 conferenties
worden meer dan 100 goede praktijken vanuit
de verschillende overheidsniveaus (federaal,
regionaal, lokaal) gepresenteerd aan meer dan
3.500 deelnemers. Ruim 330 overheidsorganisaties
hebben het CAF-model inmiddels toegepast.
Het belang dat aan kwaliteit gehecht wordt, blijft
toenemen. Dat laat zich zien in de ‘boom’ aan
prijzen, activiteiten en evenementen rond de
kwaliteit van overheidsdiensten georganiseerd
door verschillende overheden.
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Quickscan
Na de eerste succesvolle lancering in 2009, wordt
de Quickscan in 2011 herhaald om een inventaris
te maken van de instrumenten voor een goed beheer die de federale organisaties gebruiken. Deze
versie 2.0 wordt zowel inhoudelijk als vormelijk
aangepast. Ze houdt rekening met de opmerkingen en de verwachtingen van de deelnemende
organisaties en met de veranderingen op het gebied van organisatieontwikkeling. De vragen zijn
opgedeeld in 10 thema’s die het geheel van de beheerstools in organisaties bestrijken, bijvoorbeeld
‘beheer van strategie, doelstellingen en risico’s’,
‘beheer van klanten’ en ‘beheer van kosten’.
Ook in 2011 wordt het een voltreffer: liefst 95%
van de gecontacteerde organisaties (41 op 43)
neemt deel.
Alle deelnemende organisaties ontvangen
een algemeen en een individueel rapport.
Met de resultaten van deze rapporten
zijn ondertussen verschillende bilaterale
samenwerkingsverbanden opgestart.
Heel wat beheersinstrumenten zijn aanwezig of
in ontwikkeling binnen de federale overheid. Wat
kostenbeheer betreft is er sedert 2009 een grote
vooruitgang geboekt. De principes van efficiënt
en effectief beheer zijn echter nog onvoldoende in
een globale procesaanpak geïntegreerd.

De integratie van de verschillende instrumenten
en de globale visie daarop kan nog versterkt
worden, zowel binnen de organisaties als over de
organisaties heen.
In zijn bestuursovereenkomst engageert de FOD
P&O zich nu tot een jaarlijkse quickscan. Dit
zal elke organisatie toelaten om onder meer de
evolutie van haar functioneren in de verschillende
domeinen van organisatiebeheersing op de voet te
volgen en waar nodig de benchmark aan te gaan.

Fed20
In het begin was er … een studie ‘transversale
HR-indicatoren’, uitgevoerd in het kader van
PUMP 2007. In 2008 wordt een netwerk ‘Fed20’
opgericht, om goede praktijken inzake HRM
tussen de federale organisaties uit te wisselen.
Daarin zijn een twintigtal organisaties vertegenwoordigd en wordt er een lijst opgesteld van 20
indicatoren (KPI) om jaarlijks een benchmark
uit te voeren. In 2008 nemen 15 organisaties op
vrijwillige basis deel (en 14 in 2009). De resultaten worden geconsolideerd en gepubliceerd, met
inachtneming van de vertrouwelijkheid (benchmark), en elke organisatie krijgt een geïndividualiseerd verslag.
De resultaten worden in de organisaties
gebruikt (positie ten opzichte van de benchmark,
verbeterpistes, communicatie aan het
directiecomité en het personeel…). Het project
wordt gevalideerd en voortgezet in de vorm van
een jaarlijks proces dat continu wordt verbeterd.
In 2010 wordt er een werkgroep opgericht om de
KPI’s te herzien en te preciseren. De resultaten
worden eind 2010 aan het netwerk van de
stafdirecteurs P&O voorgesteld en gevalideerd.
Nieuwe leden vervoegen het netwerk: in 2010
nemen 24 organisaties deel aan de benchmark en
25 in 2011.
Fed20 is dus in 2011:
• een transversaal netwerk dat openstaat voor
elke federale organisatie (30 actieve leden)
• een balanced scorecard van het HRM
• een benchmarkingproces
• een pakket van 21 beschreven indicatoren (KPI).
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Afwezigheid wegens ziekte 2011

FED20 2011
min

gemiddelde

max

mediaan

10

1. Realisatiegraad personeelsplan

12,24%

50,62%

87,57%

49,29%

8

2. Bezettingsgraad personeelsplan

10,20%

87,53%

99,85%

94,48%

3. Realisatie personeelsbudget

80,28%

95,40%

99,93%

97,55%

4. Percentage HR-personeel

1,51%

3,06%

4,61%

3,04%

4

5b. Geslaagde wervingen

59,09%

83,27%

100,00%

84,81%

2

6a. Turnover

2,74%

6,40%

12,08%

5,45%

-13,29%

2,83%

97,44%

-1,14%

7a. Gemiddelde duur aanwervingen van		
statutaire personeelsleden

2 d/p

138 d/p

333 d/p

134 d/p

7b. Gemiddelde duur aanwervingen van
contractuele personeelsleden

1 d/p

69 d/p

148 d/p

68 d/p

8. Vormingsinspanning door de organisatie

1 d/VTE

4 d/VTE

10 d/VTE

4 d/VTE

9a. Interne mobiliteit binnen de organisatie

0,00%

4,70%

13,76%

2,61%

70

9b. Mobiliteit binnen de federale administratie

0,00%

10,38%

75,00%

5,88%

60

10. Tweetaligheid

12,34%

24,66%

37,99%

24,94%

50

11. Vertegenwoordiging van jongeren

1,16%

3,60%

10,88%

3,45%

12. Vertegenwoordiging van seniors

6,82%

19,49%

32,63%

18,75%

13. Tevredenheidsgraad bij het personeel

57,00%

64,26%

86,70%

61,10%

10

14. Vrouwen in A3-functies en hoger

11,24%

27,78%

52,38%

27,27%

0

15. Afwezigheid wegens ziekte

3,23%

5,54%

8,11%

5,43%

16. Toepassing ontwikkelcirkels

0,00%

55,36%

100,00%

59,64%

17. Telewerk

0,00%

14,95%

67,11%

6,07%

18. Deeltijds werk

13,16%

26,19%

42,04%

23,91%

6b. Evolutie van het personeel in VTE

8,11%

6
5,54%

5,43%

3,23%

0
mediaan

min

gemiddelde

max

Telewerk 2011
80
67,11%

40
30
20
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0,00%

mediaan

min

14,95%
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Turnover 2011

FED20 deelname 2008 - 2011

15

25
24

20

25

12

12,08%

9

15
15

14

6

10

6,40%

5,45%

5

3

0

0

2,74%
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Van BPR naar LEAN
Op 16 februari 2000 werd met de Copernicusnota
een fundamenteel veranderingsprogramma
goedgekeurd om de federale overheid
slagvaardiger te maken. De eerste business
process re-engineeringsprojecten (BPR) zijn in
2002 gestart vanuit het kabinet van de toenmalige
Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering
van de Openbare Besturen. Begin 2003 neemt
de directie Organisatieontwikkeling van de FOD
P&O de uitvoering en opvolging van deze BPRprojecten over. Geleidelijk werkt ze voor de BPRaanpak een eigen standaard in vijf fasen uit.
Na de BPR’s wordt er gewerkt met
verbeterscenario’s om procesaanpassingen in te
voeren volgens de principes van business process
management (BPM). Bij BPM gaat het niet zozeer
om hiërarchie, functies of departementen, maar
hoofdzakelijk om de processen. BPM streeft
ernaar om de sleutelprocessen zo te organiseren
dat de producten en diensten effectief en efficiënt
bij de klant belanden. Door die processen in
kaart te brengen kunnen ook de werklast en de
personeelsbehoeften van federale organisaties
bepaald worden. Zo weten die organisaties
hoeveel personeel ze nodig hebben met welke
competenties bij welke functie.
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LEAN of operationele uitmuntendheid is de
recentste benadering. LEAN betekent het voldoen
aan de klantenverwachtingen en het verbeteren
van de werkvoorwaarden met een minimum
aan middelen. LEAN streeft ernaar de werktijd
te verbeteren, het niveau van tevredenheid bij
de burger of klant te verhogen en de federale
organisaties te steunen in hun streven naar een
sterke performantie. Door een beroep te doen
op de cultuur van de ambtenaren om de dingen
goed te doen en door de betrokkenheid van
iedere medewerker, wordt het potentieel aan
verbeteringen aangepakt.
BPR’s/BPM’s 2001 - 2005
Organisatie

Naam project

FOD Justitie

Just-in-time
Justitiehuizen

FOD Financiën

Coperfin 1,2,3

FOD Binnenlandse Zaken

MPM Binnenlandse Zaken
MPM Gesloten Centra

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

CoperWorld

Nationaal Geografisch Instituut

BPR NGI

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Eco-bpr

POD Wetenschapsbeleid

BPR HR

Nationale Dienst voor Congressen

BPR Palcobru

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale
Zekerheid

Copersoc
Coperhan

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Coperhealth, Copermed
AFI/DG Geneesmiddelen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Food@work

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale
Economie

BPR MI

FOD Mobiliteit en Vervoer

VPA Mobilit en DG Luchtvaart

Meer info: www.fedweb.belgium.be publicaties BPR-projecten: stand van zaken en resultaten

Patricia Delva
adviseur-generaal
Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
Het FBZ besliste eind 2007 om een
procesanalyse en een werklastmeting uit te
voeren binnen de organisatie. In januari 2008
startte de samenwerking met de FOD P&O.
Die begeleidde het hele project en droeg de
aangewende methodologie over aan de interne
projectverantwoordelijken.
Het eerste project betrof de financiële dienst. Op
basis van de uitgeschreven macroprocessen van
onze instelling hebben we de procedures binnen
deze dienst verder uitgetekend. Deze dienden
als prototype voor de procedures in de andere
diensten. Daarnaast werd aandacht besteed aan
de uitdagingen voor het FBZ in het algemeen,
betere procedures, FAQ’ s, interne communicatie
en ten slotte de werkverdeling en werklastmeting.
Dankzij het project hebben we meer inzicht in
ons eigen werk en dat van onze collega’s en
is de samenwerking tussen de diensten erop
vooruitgegaan. Tevreden personeel en een
goede dienstverlening aan ons cliënteel stonden
centraal binnen deze projecten.

Het was een intensief traject. Tijdens de
tweewekelijkse werkgroepen met medewerkers
van de diensten zelf heeft de FOD P&O de
methodologie op een laagdrempelige manier
aangereikt, zodat alle medewerkers begrepen
waarover het ging en gemotiveerd werden om
hun input te leveren. Het management was nauw
betrokken bij de vorderingen. Zo konden we linken
leggen met bestaande en nieuwe projecten, en
per dienst specifieke actieplannen opstellen en
opvolgen.
De samenwerking met de FOD P&O is beëindigd
midden 2011. Ondertussen is het FBZ in volle
evolutie. De procesanalyses in samenwerking met
de FOD P&O zijn hiervoor een belangrijke basis
geweest.

‘Dankzij het project
hebben we meer
inzicht in ons eigen werk
en dat van onze collega’s.’
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Communicatie
Voor een efficiënte modernisering van de federale overheid is een doeltreffende communicatie
nodig. In 2002 krijgt de communicatie een nieuw
elan met de oprichting van het DG Interne Communicatie. De vier prioriteiten zijn
• een communicatiebeleid en standaarden
uitwerken
• de federale communicatiediensten
ondersteunen
• continu informatie en opleiding bieden aan de
federale communicatoren
• de federale personeelsleden informeren over
de federale projecten.
Voor de realisatie van deze doelstellingen is de
maximale samenwerking met de communicatoren
en andere actoren op het terrein essentieel.

Fedra

• de beroepsfierheid van de ambtenaren
aanzwengelen.

Fedra, het magazine van de ambtenaar,
ontstaat in 2000, in het kielzog van de
Copernicushervoming en op initiatief van de
minister van Ambtenarenzaken. Net als de
Copernicuswebsite en nieuwsbrieven krijgt
het personeelsblad voor de ambtenaar een
belangrijke plaats in de communicatie bij deze
hervorming.
Fedra heeft als opdracht om het draagvlak voor
de veranderingen te vergroten door een goede
communicatie naar alle ambtenaren. Het moet
erg leesbaar zijn voor iedereen en geloofwaardig.
Daarom komt er ook een autonome redactie.

Die doelstellingen worden ook grotendeels
bereikt. Uit de laatste lezersenquête in 2009 blijkt
o.a. dat 84% van de respondenten Fedra leest.
Fedra bestaat in 3 vormen. Het magazine
verschijnt 10 keer per jaar. De website en de
elektronische nieuwsbrief komen er in 2007 bij.
Na een onderbreking van bijna een jaar staat de
nieuwe Fedra er terug eind 2011.
Plume d’or ABPE 2005
voor de beste foto voor de
foto van Luc Henderickx,
slechtziende van de FOD
Economie en Sibo, zijn
trouwe compagnon

De doelgroep van Fedra bestaat eerst en
vooral uit alle ambtenaren die behoren tot ‘het
federaal administratief openbaar ambt’ (FOD’s,
POD’s, wetenschappelijke instellingen, ION’s
en OISZ). Ook de leden van de regering en de
kabinetsmedewerkers ontvangen Fedra. Samen
gaat dit om bijna 84.000 mensen. Fedra is zo
het enige kanaal dat alle federale ambtenaren
bereikt.

Plume d’or
ABPE 2005
voor de beste
humoristische
tekening

Fedra krijgt in 2000 deze doelstellingen mee:
• de federale personeelsleden correcte
informatie geven over het beleid
• een forum zijn voor dialoog, interactie en
participatie
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fedra-enquête: ambtenaren verdeeld
Maak topwedden bekend
Mijn wedde is privé
Contractuelen willen klaarheid
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COMMnet-KMnet
De netwerkactiviteiten zijn de rode draad
doorheen de activiteiten voor communicatie en
kennismanagement. De netwerken COMMnet en
KMnet ontstaan in 2003. Ze drijven een sterke
professionalisering en een cultuurverandering
aan en werken instrumenten en standaarden uit.
Voor de communicatoren zet de COMMnetKern,
met de verantwoordelijken van FOD’s en POD’s, de
grote lijnen uit.

Beide netwerken krijgen steeds meer leden
en bereiken steeds meer organisaties. Vanaf
2009 werken beide netwerken een gezamenlijk
programma uit om de raakvlakken tussen beide
terreinen beter te bespelen. Dat programma
biedt een tiental activiteiten per jaar aan. In 2011
lanceert het netwerk ook zijn eigen LinkedIngroep met een 250 leden aan het eind van het jaar.
Leden COMMnet en KMnet
800
700

In een eerste fase spelen ontmoetingen met
het volledige netwerk een grote rol. Daarbij
worden thema’s uitgewerkt, maar komen ook
meer praktische punten aan bod. Diversificatie
is nodig om de activiteiten zo veel mogelijk af
te stemmen op de wensen en behoeften van de
leden. Er komen activiteiten in kleine kring, zoals
de ‘communicatieknabbels’ of opleidingen en
workshops over specifieke thema’s, bv. wiki’s en
blogs. Tegelijkertijd brengen meer grootschalige
activiteiten, zoals een ontmoetingsdag over de
generaties in 2011, de leden samen.
De leden van het netwerk worden van bij de start
ingeschakeld voor de creatie van handleidingen
en gidsen. De KM-gidsen (zie hoofdstuk 4) en de
reeks COMM Collection zijn er de meest zichtbare
resultaten van.
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De COMM Collection is een reeks gidsen
over communicatieonderwerpen. De COMM
Collection helpt de grenzen van de professionele
communicatie te verleggen. Dat geldt bijvoorbeeld
voor jaarverslagen (COMM Collection 5) en
communicatieplannen (COMM Collection 12 en
19).
De gidsen zijn niet alleen een succes binnen de
federale overheid. Communicatoren van buiten
de federale overheid en opleidingsinstellingen
maken er gretig gebruik van. Sommige gidsen
zijn dan ook echte best sellers, bijvoorbeeld
‘Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media’
(COMM Collection 21).
De gidsen komen tot stand in een samenwerking
met de communicatoren van de federale overheid.
De eerste gids ‘Efficiënt gebruik van e-mail’
verschijnt in 2004. Inmiddels zijn er 23 gidsen
beschikbaar.
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COMM Collection

Nieuw in 2011 zijn de gidsen:
• Aanbevelingen bij het gebruik van sociale
media
• Hoe je intranet op Fedweb afstemmen
• Omgaan met de pers.

19
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89

Fedweb
Het nieuwe samenwerkingsplatform beConnected
is sinds april 2011 operationeel. Het is een fusie
van de e-Communities en e-Workspace. Dankzij
dit unieke platform voor de federale organisaties
en de openbare instellingen van sociale
zekerheid kunnen de federale personeelsleden
samenwerken, documenten delen, informatie
uitwisselen of een intranet uitbouwen.
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.
Het platform is toegankelijk via de elektronische
identiteitskaart (eID) en/of het ambtenarentoken,
wat de veiligheid van de toegang garandeert.
https://beconnected.belgium.be

Die evaluatie legt de basis om de site verder
te verbeteren. Eén actie bestaat erin om de
intranetten van de federale organisaties beter af
te stemmen op de inhoud van Fedweb. Daarvoor
worden in 2011 workshops georganiseerd met
intranetverantwoordelijken, waarvan de neerslag
in de COMM Collection 22 ‘Hoe je intranet op
Fedweb afstemmen’ staat.

Fedweb is de portaalsite van de federale
personeelsleden. Zij kunnen er terecht
voor algemene informatie over hun
arbeidsvoorwaarden in de ruime zin, online
diensten, formulieren, publicaties, statistieken,
reglementaire teksten, enz.
Naast de informatie op de site is er ook de
nieuwsbrief Fedweb Light, sinds 2008 de
vervanger van P&O Horizon. Daarnaast kunnen
personeelsleden via het Fedwebteam algemene
vragen stellen over de interpretatie van de
regelgeving.
www.fedweb.belgium.be wordt gelanceerd op
28 mei 2008 en vervangt het deel voor
ambtenaren op www.belgium.be. Sedert de
start gaan de bezoekcijfers van de site en het
aantal abonnees op Fedweb Light voortdurend
in stijgende lijn. Dat is te danken aan de sterke
appreciatie door de gebruikers, zoals blijkt
uit de evaluatie van 2010. De gemiddelde
tevredenheidsscore bedraagt 7,5. De score
voor de nieuwsbrief Fedweb Light ligt met
8,4 nog een stuk hoger. Sterke punten zijn de
geloofwaardigheid, volledigheid, begrijpelijkheid
en actualiteit van de site.

Abonnees Fedweb Light 2008 - 2011
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Anthony Persy
attaché
FOD Volksgezondheid
Het intranet van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
bevat een hoop informatie, vooral over het domein
P&O. Dankzij de synergie met Fedweb kunnen
we de inhoud van onze intranetpagina’s beetje bij
beetje terugbrengen tot de meest praktische en
specifieke gegevens van onze FOD: wijzigingen in
onze structuur, initiatieven in het kader van onze
organisatiecultuur, prioritaire projecten ...
Per thema worden de medewerkers via links op
onze website naar de algemene informatie op
Fedweb verwezen. Met het logo van Fedweb op de
homepage van ons intranet hebben we trouwens
een directe link naar de federale portaalsite.
We brengen voortdurend verbeteringen aan de
inhoud en structuur van ons intranet aan, maar
de grootste uitdaging is de informatie up-to-date
houden. De uitwisselingen met het Fedwebteam
tijdens het opstellen van de COMM Collection ‘Hoe
je intranet op Fedweb afstemmen’ hebben geleid
tot voorstellen voor pistes om de relevantie van
onze gegevens te verbeteren. Waarom zouden
we tenslotte zelf nog gaan doen wat een ander al
gedaan heeft?

‘Waarom zelf doen wat een ander al gedaan heeft?’
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In de FOD P&O
Tevredenheidsenquête
De medewerkers van de FOD P&O zijn
het inmiddels gewend dat er naar hun
tevredenheid gepolst wordt. Het begon met
de Artemis-enquêtes voor de hele federale
overheid een tiental jaar geleden. Na 2006 en
2009 houdt de FOD P&O in 2011 zijn derde
tevredenheidsenquête bij het personeel. De
globale tevredenheidsscore stijgt elke keer en
maakt in 2011 zelfs een sprong tegenover 2009.

In alle enquêtes ligt de tevredenheid wat hoger
als het gaat over interpersoonlijke relaties en
jobinhoud. De scores voor interpersoonlijke
relaties stijgen ook in 2011 nog, die van jobinhoud
blijven relatief stabiel. De tevredenheid over
de werkomgeving lag hoog in 2009, maar daalt
wat in 2011. Dat geldt in het bijzonder voor de
bereikbaarheid van de werkplek.
De tevredenheid over loopbaanmogelijkheden,
communicatie, samenwerking over de diensten
heen en de relatie met de leidinggevende zijn
pijnpunten in 2006. Sommige zijn dat nog, bv. de
transparantie bij bevorderingen. Daarentegen
stijgt de tevredenheid over de interne
communicatie en de samenwerking sterk.

Na elke enquête stelt de stafdienst P&O een
actieplan op met te verbeteren punten. Elke
volgende enquête toetst zo meteen ook het
succes van die acties af. Prioritaire actiedomeinen
na de enquêtes van 2009 zijn erkenning van het
werk, vermindering van stress, een beter
HR-management en interne communicatie.

Klachtenmanagement
Sinds 2010 behandelt de hele FOD P&O
de klachten volgens de lijnen uitgezet in
het klachtenmanagement voor de federale
overheid. Wie een klacht wil indienen, kan het
formulier gebruiken dat via de websites van de
FOD beschikbaar is. Selor doet al langer aan
klachtenmanagement.
In 2011 zijn het aantal klachten én het aantal
gegronde klachten fors gestegen, bij alle
entiteiten van de FOD. Selor behandelt een klacht
in gemiddeld 10 dagen (14 in 2010), de Wetstraat
51 doet er 4,4 dagen over en het OFO 39 dagen.

Klachten bij de FOD P&O 2010 - 2011
Geregistreerd
2010

Geregistreerd
2011

Gegrond
2010

Gegrond
2011

% gegrond
2010

% gegrond
2011

OFO

56

100

7

22

12,5

22,0

Selor

363

445

71

143

19,5

32,1

P&O Wetstraat

18

49

3

14

16,6

28,6

Totaal

437

594

81

179

18,5

30,1

Klachten Selor 2006 - 2011

Tevredenheidsenquêtes FOD P&O
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2006

2009

2011

%deelnemers

56%

64%

62,5%

Globale
tevredenheid

6,07

6,25

7,4

Totaal
ontvankelijk

Gegrond

Deels gegrond

Ongegrond

2006

219

2007

237

50

8

161

79

34

124

2008

325

61

62

202

2009

424

51

141

232

2010

363

71

90

202

2011

444

143

75

226
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Interne communicatie
De eerste interne newsletter van P&O verschijnt
op 2 oktober 2002. 385 nummers later informeert
de News P-O nog altijd, bijna wekelijks, alle
personeelsleden.
Hij bericht over wat er leeft in de organisatie:
nieuwe collega’s, strategische beslissingen,
opleidingskansen, ontmoetingen,
informatiesessies, feestjes, goed en slecht
nieuws.
De virtuele communicatie heeft met
de jaren terrein gewonnen (intranet,
samenwerkingsplatform, groepen op LinkedIn
en Yammer …), maar er zijn altijd gelegenheden
om van elkaar te leren en samen te relaxen: de
dagen duurzame ontwikkeling, happy lunches,
P&O-middagen, debatten, nieuwjaarsrecepties,
sportieve en ontspannende momenten …
De FOD P&O ontsnapt niet aan de federale
tendens: de scores voor de items interne
communicatie bij de tevredenheidsenquêtes
zijn bij de laagste. De uitkomst van de
tevredenheidsenquête 2009 dient als basis voor
een audit van de communicatie die eind 2010
wordt gelanceerd, en voor de goedkeuring van
een strategisch communicatieplan in september
2011. De resultaten laten niet op zich wachten.

Personeelstevredenheidsenquêtes items communicatie 2009 - 2011
Helemaal akkoord/Eerder akkoord
2009

2011

Evolutie

66,5 %

81,5 %

+ 15 %

55 %

77,2 %

+ 22,2 %

Mijn verantwoordelijke verzekert de
communicatie tussen het management en
zijn medewerkers

72,4 %

76,7 %

+ 4,3 %

Ik word tijdig geïnformeerd over
veranderingen die mij aanbelangen

59,1 %

69 %

+ 9,9 %

Ik vind makkelijk de informatie die ik zoek
over de organisatie en haar functioneren
Ik krijg de nodige informatie over de
organisatie en haar functioneren
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10 jaar
in de wereld
‘Enkele dauwdruppels op een spinnenweb
en zie: een diamanten halssnoer.’
Jules Renard

7

Naast de facetten die we al zagen, is de FOD P&O
ook op andere terreinen actief: het netwerk van
de directeurs P&O, het netwerk van de managers,
België, Europa en de wereld. De FOD staat altijd klaar
om zijn kennis bij te slijpen, zijn expertise door te
geven of de rol van facilitator op zich te nemen.

Directeurs P&O

Federale managers

De FOD P&O is van bij de oprichting nauw
betrokken bij het netwerk van de stafdirecteurs
P&O. Als voorzitter tot in 2007, als richtinggever
op vraag van de leden of als facilitator van de
werkzaamheden sinds het begin. Op de jaarlijkse
seminaries kunnen de stafdirecteurs P&O onder
andere hun Nederlandse en Franse collega’s
ontmoeten, en de ervaringen van de privésector
of de standpunten van de academische wereld
horen.

De FOD P&O verzamelt in april 2003 in Knokke
de eerste ‘lichting’ van managers die sinds het
begin van de hervorming zijn aangesteld, rond
het thema ‘Management in de federale overheid:
verdere uitbouw in 2003’.

Het netwerk produceert in 2007, 2008 en 2011
een ‘witboek’ dat de lijnen van een ‘efficiënt en
klantgericht P&O-beleid’ uitzet. De FOD P&O
ondersteunt het hele proces, van het beheer van
de werkgroepen tot het drukken van het witboek.

In november 2007 buigen 180 managers zich
over het thema ‘Welke overheid en welke
werkgever willen we zijn?’ Op het programma: de
beheertools voor een performante overheid en
de war for talent. Terwijl in de kamercommissie
over de splitsing van BHV wordt gestemd, blijven
de managers op koers, ze laten zich niet afleiden
door de communautaire debatten.
November 2011, de derde editie. Opnieuw zonder
regering. De managers focussen op hun uitdaging
‘Mission possible: beter, met minder, samen,
anders’.
Het netwerk en de reflectie in groep worden door
de managers geapprecieerd. Ze zien dit contact
met hun collega’s en externe experts als een
moment om te herbronnen.
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Knokke - April 2003

Patrick Boribon
directeur-generaal
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Jan Bogaert
directeur P&O
FOD Justitie

‘De.’
Het netwerk van de stafdirecteurs P&O is
geboren uit de Copernicushervorming. Er zijn
nog weinig pioniers van het eerste uur, maar de
doelstellingen zijn gebleven.

Drie ‘witboeken’ getuigen daarvan: door zijn
smeltkroes van ideeën en permanent contact
met de beleidsmakers heeft het netwerk het
HR-beleid van de afgelopen 10 jaar inhoudelijk
aanzienlijk beïnvloed.
Er dient zich een nieuwe demografische en
budgettaire context aan, waardoor het werken
in netwerken nog dringender wordt. Het thema
van het seminarie van het netwerk in 2010 was
profetisch: ‘Invest to save, save to invest’...

Jan
Patrick

De directeurs P&O moeten vandaag meer dan ooit
de uitdagingen waar ze voor staan ombuigen tot
toegevoegde waarde en echte kansen. Dat zullen
we samen doen.

Het netwerk is een doorgeefluik tussen de
beleidsmakers en de ‘helden’ die hun lofwaardige
ambities op het terrein moeten realiseren, en
moet dat ook blijven.
Maar het netwerk beperken tot de rol van
facilitator zou een miskenning zijn van zijn leden
en hun niet-aflatende inspanningen.
Sinds zijn oprichting wil het netwerk een efficiënte
motor voor verandering zijn in het beheer van het
‘menselijk erfgoed’ van het federaal openbaar
ambt.

‘Van Copernicus tot
Mission possible.’
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België
De federale overheid op de lijst van beste werkgevers in België zetten is een andere uitdaging die
de FOD P&O aangaat.
Van 2006 tot 2010 behoort de federale overheid
tot de Top Employers. Om dat label te krijgen
worden de volgende criteria onderzocht: de
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
de opleidingsmogelijkheden, de interne
promotiekansen, de bedrijfscultuur en de
werksfeer.

Congo

Het is een gigantische operatie die zich uitspreidt
over 4 jaar, en die helaas is stopgezet omdat de
Belgische coöperatie haar prioriteiten wijzigde.

Congo is natuurlijk veel verder. En veel groter. En
dan komt de Congolese minister van Ambtenarenzaken in 2005 zijn Belgische collega’s vragen om
hen te helpen bij de hervorming van hun openbaar
ambt. Een land dat 80 keer groter is dan België,
met 70 miljoen inwoners, 500.000 ambtenaren…

Alles bij elkaar is het een enorme verrijking
op menselijk vlak. We zien wat de inzet en de
knowhow van de experts mogelijk maken, en de
overtuiging groeit dat we moeten teruggaan!

En toch storten de P&O-experts zich in
dit avontuurlijk project van de Belgische
coöperatie. En het wás een avontuur. Op enkele
uitzonderingen na zijn de experts niet vertrouwd
met Afrika. Het is een boeiende ontdekking. Een
andere wereld. Een enorme taak om te vervullen.
Maar wat een onthaal, wat een enthousiasme
en wat een herinneringen aan het werk en de
vriendschap.
Er wordt in alle domeinen van de organisatie
ondersteuning geboden: strategie, planning,
organisatie, HR, selectie, opleiding,
communicatie… Maar de support heeft
ook betrekking op andere ministeries die
zijn uitgezocht om een voortrekkersrol
te spelen in de hervorming. De FOD P&O
coördineert de interventies van experts van
Financiën en Begroting en van de gewesten
en gemeenschappen, vooral op het vlak van
landbouw.
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Jacques Sabati
leider van de Groupe
Projet Fonction publique
Congo
Dankzij de kennisoverdracht van de P&O-experts
via de technische en financiële ondersteuning
van de Belgische Technische Coöperatie (BTC)
heeft de Groupe Projet Fonction Publique (GPFP)
vandaag een sterk team van experts dat actief is
in alle overheidsadministraties in de domeinen
human resources, organisatie en ontwikkeling van
de overheidsdiensten.
Met die ondersteuning heeft de Groupe Projet
beheertools kunnen ontwikkelen en verbeteren
waarmee het team efficiënt kan optreden,
tot tevredenheid van de administraties en
ontwikkelingspartners, zoals de Europese Unie,
de Wereldbank, de BTC…, die een beroep doen
op de experts van de Groupe Projet in hun rol van
consultant.
De hervorming zet zich verder door, ondanks het
feit dat de Groupe Projet geen financiële partner
heeft. We hebben in meer dan vijftien ministeries
personeelsformaties en functiesystemen (of
functieboeken) uitgewerkt. Alle administraties
erkennen de competenties van de GPFP-experts.
Vandaag breidt die consultancy zich zelfs uit naar
de overheidsbedrijven.

‘De hervorming zet zich verder door,
zelfs zonder financiële steun.’
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Litouwen

OESO

Europa

In het kader van een Europees peterschap gaat de
FOD P&O dit land ontdekken. Onder impuls van de
Europese Commissie en Buitenlandse Zaken, en
met Frankrijk en Denemarken als partners, wordt
een heel concreet project van overheid tot overheid op touw gezet.

De OESO, dat is een ander verhaal. Hier ontdekt
P&O ineens de wereld, in al zijn verscheidenheid.
In de OESO zijn immers niet alleen de Europese
landen vertegenwoordigd, maar ook de Verenigde
Staten, Japan, Korea, Mexico ... De grote toegevoegde waarde van deze organisatie ligt in haar
analysevermogen.

Europa is veel dichter bij huis maar niet minder
divers. Er is echt een enorm verschil in de manier
waarop de openbare diensten in de 27 lidstaten
zijn georganiseerd. Precies daarom is de uitwisseling van praktijken die het netwerk EUPAN
(European Public Administrations Network) organiseert zo waardevol. Dat gebeurt via groepen van
experts in human resources, innovatie, kwaliteit
en gebruikerstevredenheid. Elk voorzittend land
wil op die uitwisselingen maar al te graag zijn
persoonlijke stempel drukken.

Het doel is de Litouwse collega’s bij te staan
om een nieuw HRM-systeem in hun centraal
bestuur in te voeren. De experts van P&O Selor en het OFO incluis - leveren goed werk
met de voorstelling van hun praktijken en de
samenwerking met de Litouwers, om hen te
helpen methodes uit te werken die aan hun
behoeften zijn aangepast.
Een succesindicator: de vraag van de Litouwse
verantwoordelijken om na afloop van het
Europese project de samenwerking met hen voort
te zetten, op bilaterale basis.
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Door eraan deel te nemen kan P&O bekendheid
geven aan zijn praktijken en leren van wat de
anderen doen. De FOD engageert zich ook, want
hij onderwerpt als eerste zijn HRM-systeem
aan de kritische blik van zijn confraters en
internationale experts. Het is een intense arbeid
waar de gewesten en gemeenschappen bij
betrokken zijn. Heel leerrijk.

Een van de stempels van het Belgisch voorzitterschap
is ongetwijfeld die van de sociale dialoog. In
tegenstelling tot België, dat prat kan gaan op
een lange traditie terzake, is Europa op dat
vlak achtergebleven, zeker voor de centrale
administraties. Nu is die lacune weggewerkt.
Een van de grootste verwezenlijkingen onder het
Belgisch voorzitterschap is immers de oprichting
van het Europees comité voor de sociale dialoog
van de centrale administraties. Het resultaat
van 10 jaar hard labeur en een onmisbaar forum
voor de bespreking van essentiële kwesties die de
mannen en vrouwen van onze organisaties raken.

Ondertekening voor de
oprichting van het 40e sectoraal
Comité voor de Europese sociale
dialoog - 17 december 2010

DISPA
Een andere verwezenlijking van het voorzitterschap van 2010 is de actieve rol van het OFO in het
netwerk van Directors of Institutes en Schools of
Public Administrations (DISPA/EUPAN-netwerk).
Met de keuze van het thema van de DISPA-vergadering over de ‘evaluatie van de opleidingen’
schittert het OFO als opleidingsactor van de
overheidssector, erkend door zijn Europese partners en aan de spits qua knowhow als het over
opleidingen en evaluatie gaat.
De gedeelde wens van de lidstaten om samen aan
die thematiek te werken wordt voor sommigen
concreet met hun deelname aan het Consortium
INCREASE² (INternational Consortium for
REsearchers And Specialists in Education and
Evaluation) dat met de steun van het OFO onder
het Belgisch voorzitterschap werd opgestart.

Dankzij de actieve rol van het OFO zien
verschillende partnerships in de domeinen
opleiding en evaluatie het daglicht: leiding van
workshops tijdens de jaarlijkse ontmoeting van
de Arabian Administrative Organisation, op de
Europese bijeenkomsten in Straatsburg (ENA),
bij RESP (Réseau des Ecoles du Secteur Public
français), opvolgingscomité van INCREASE²,
stages voor Tunesische studenten public
administration in partnership met ENA Tunis,
stages voor ambtenaren van de Hongaarse
overheid voor rekening van het National Institute
of Public Administration (NIPA), een seminarie
voor toekomstige topambtenaren van de Spaanse
overheid voor rekening van het Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP) …
Als lid van het DISPA-netwerk neemt het OFO ook
deel aan de vergaderingen onder het Hongaars
en Pools voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie.

Dat consortium beoogt de ontwikkeling van
een mondiaal netwerk, wat tot dan toe niet
bestond, van onderzoekers uit de academische
wereld en opleidings- en evaluatiespecialisten
vanop het terrein, zowel uit de privé- als uit de
overheidssector, die zich voor de problematiek
rond Life long Learning interesseren.
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10 jaar
in cijfers

8

samenstelling van het personeel 2003 - 2011
vrouw - man

statutairen - contractuelen
600
500
400

600
130

129

139

141

120

108

106

93

80

400

300
200

500

407

384

399

406

434

443

444

448

208

210

204

201

205

322

335

327

332

345

336

323

537

513

538

547

535

542

549

537

528

31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Totaal

Nederlands - Frans
600

600
500
262

300

253

537

513

538

547

535

542

549

537

528

155

174

170

134

387

375

367

394

voltijds - deeltijds

500
267

264

265

274

271

263

260

400

126

92

141

143

411

421

397

404

168

300

200

200
275

260

271

283

270

268

278

274

268

0

100

367

0
31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Totaal

299

212

0
31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

100

306

216

200
100

0

400

214

300
415

100

Totaal

231

537

513

538

547

535

542

549

537

528

31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Totaal

537

513

538

547

535

542

549

537

528
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verdeling volgens leeftijd 2003 - 2011
31.12.2004

Totaal = 537

Totaal = 513

Totaal = 538

99

103

90

55 en ouder
50 tot 54

91

45 tot 49
40 tot 44
35 tot 39

67

30 tot 34

72

25 tot 29
jonger dan 25

31.12.2008

31.12.2009

Totaal = 542

Totaal = 549

70

73
62

59

59
17

Totaal = 537

28

85

74

50 tot 54

72

45 tot 49

74

40 tot 44

75
82

31.12.2010
22

55 tot 59

76

65

25 tot 29

60 tot 64

106

76

35 tot 39

18

Totaal = 535

107

30 tot 34

jonger dan 25

62

31.12.2007
55 en ouder

40 tot 44

68

13

6

45 tot 49

86

73

62
49

50 tot 54

65
56

58

53

5

73

76

73

49

100
81

71

69

76

Totaal = 547

95

98

78

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2003

69
64
63

62

69

35 tot 39

72

67

30 tot 34

76

81

25 tot 29

82

79

14

jonger dan 25

69

5

9

31.12.2011
Totaal = 528

verdeling volgens niveau 2003 - 2011
31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

Totaal = 537

Totaal = 513

Totaal = 538

Totaal = 547

Totaal = 535

Totaal = 542

Totaal = 549

Totaal = 537

Totaal = 528

600
500
400
300
200
100

109
135

128

80

75

213

79

90

101

125

143

87

96

236

209

229

78
138
94

225

0

77
131
97

73

66

124

104

61
98

120

120

112

60 tot 64
55 tot 59

Niv. B

Niv. C

82

50 tot 54

66

45 tot 49

65

40 tot 44

66

35 tot 39

67

30 tot 34
237

240

247

249

87

25 tot 29
jonger dan 25

Niv. A

18

71
6

Niv. D
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Verdeling volgens leeftijd - federale overheid

verdeling volgens leeftijd - FOD P&O

31/12/2011 (bron: pdata.be)

31/12/2011

14.977

14.583

11.832
11.017

87

8.736

71
4.735

7.730

82
67

66

65

66

5.750
31

1.633

<20

20-24

105

18
6

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 - 64

≥65

<25

25-29

30-34

35-39 40-44

45-49

50-54

55-59

60 - 64
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Budget: verwezenlijkte vastleggingen 2001 - 2011 (in duizend euro)
2001(1)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Beleidsorganen

2.260

2.246

2.219

3.002

3.025

3.210

3.097

2.645

3.943

2.520

2.203

Personeel (2)

13.270

13.133

14.497

14.068

15.401

15.590

16.081

16.442

19.288

18.320

18.829

565

1.037

824

730

2.110

2.159

1.824

1.974

1.779

2.391

1.861

Personeel - Uitzonderlijke en tijdelijke
behoeften (3)
Werkingskosten en investeringen

2.481

1.857

1.690

2.101

766

771

773

789

21.220

23.057

17.490

12.882

8.926

12.611

9.083

8.974

7.268

4.218

6.666

Werkingskosten en
investeringen OFO

575

578

412

1.168

1.533

1.133

1.075

1.187

1.157

1.251

1.335

Opleidingskredieten

3.190

4.383

4.801

3.915

4.056

4.870

3.329

4.622

4.885

4.655

5.081

Tegemoetkoming Regie der Gebouwen (4)
Modernisering en diversiteit
Opleiding (OFO)

Subsidies aan organisaties
Selor

1.054

1.068

1.564

1.581

1.602

1.633

1.681

1.681

1.773

1.753

1.753

10.737

11.233

10.648

12.022

12.448

12.520

12.570

13.018

13.358

13.269

13.393

233

182

241

244

248

352

358

364

366

366

17

27.848

272

1.795

1.339

3.171

264

256

340

374

490

50.456

55.149

FED+
e-HR
Informatici e-Gov e-HR

70

96

224

8

2.014

4

110

54.284

53.853

50.010

55.362

Subsidies, schadevergoedingen, andere
Totaal

55.553

58.559

5
78.028

52.159

55.955

(1) De begrotingssectie van de FOD Personeel en Organisatie werd vanaf het begrotingsjaar 2002 ingevoerd. De cijfers voor het begrotingsjaar 2001 slaan op de onderdelen van het Ministerie van
Ambtenarenzaken die daarna zijn geïntegreerd in de FOD P&O.
(2) 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.
(3) Dit was een afzonderlijke personeelsenveloppe voor experten en lesgevers. De middelen werden hiervoor geput uit de kredieten voor modernisering en voor opleiding. Vanaf 2009 zijn de betrokkenen in
de gewone personeelsenveloppe geïntegreerd.							
(4) Vergoeding aan de Regie der Gebouwen voor het verzorgen van ondersteunende processen inzake boekhouding en personeelsdossiers.

Parlementaire vragen en geschillen 2003 - 2011
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Parlementaire vragen

76

123

140

145

95

200

233

85

123

Nieuwe geschillen

59

27

45

46

42

169

122

64

55
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Colofon

Organigram

Coördinatie en redactie:

Patrick Theys en Anne Coekelberghs

Fotografie:

Voorzitter van het
directiecomité

Carl Vandervoort

Stafdienst P&O
Stafdienst B&B

Dankwoord

Stafdienst ICT

We danken alle collega’s die in de loop van
de voorbije 10 jaar meewerkten

Stafdienst Logistiek

SELOR

OFO

DG OPO

DG HRL

DG COMM-KM

DG e-HR

Cel Overheidsopdrachten

Concept en lay-out:

FED+

communicatie op maat van de publieke sector
www.cibecommunicatie.be
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Contactgegevens
FOD Personeel en Organisatie

Opleidingsinstituut van
de Federale Overheid (OFO)

Selor

Wetstraat 51
BE-1040 Brussel

Bischoffsheimlaan 15
BE-1000 Brussel

Bischoffsheimlaan 15
BE-1000 Brussel

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

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

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.p-o.belgium.be
www.fedweb.belgium.be

Meer info:
www.ofoifa.belgium.be

Meer info:
www.selor.be

De pdf-versie van deze publicatie is beschikbaar op www.p-o.belgium.be > publicaties

Wetstraat 51
BE-1040 Brussel
T +32(0)2 790 58 00
F +32(0)2 790 58 99
info@p-o.belgium.be
www.p-o.belgium.be
www.fedweb.belgium.be
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