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Toepassingsgebied van het 
rapport
Dit rapport maatschappelijke 
verantwoordelijkheid heeft betrekking 
op de Federale Overheidsdienst 
Personeel & Organisatie (FOD P&O). 
De FOD P&O omvat de diensten 
van het eigenlijke departement, 
die gevestigd zijn in de Wetstraat 
51 in 1040 Brussel, en twee 
agentschappen: het OFO en SELOR, 
die zich respectievelijk bezighouden 
met opleiding en selectie. Die twee 
entiteiten vallen niet onder het 
toepassingsgebied van dit rapport, 
behalve dan als componenten van de 
invloedssfeer. 

Het rapport wordt in 2015 
gepubliceerd en bestrijkt de jaren 
2012, 2013 en 2014.

GRI-conformiteit
Het rapport werd opgesteld volgens 
de  GRI G4  richtlijnen 
(www.globalreporting.org), optie 
‘Core’ en zal om de 2 jaar een 
update krijgen. 
 

Het Rekenhof  controleert de 
regelmatigheid van de financiële 
verrichtingen en de juiste besteding 
van het overheidsgeld. Het voert ook 
regelmatig thematische audits uit. 

De algemene inspectie van Financiën 
controleert vooraf  de gepastheid van 
uitgaven van meer dan €31.000,00 
incl. btw.

Het Auditcomité
van de Federale Overheid 
(ACFO) spreekt zich uit over de 
risicobeheersing bij de FOD en 
houdt toezicht op de interne-
auditactiviteiten. 

De gegevens over het leefmilieu 
worden gevalideerd door de firma AIB 
Vinçotte in het kader van de EMAS-
registratie.
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/Profiel van het rapport  
maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het GRI-rapport bij de Belgische 

overheidsdiensten:

6 proefprojecten 

Het FIDO (Federaal instituut voor Duurzame 

Ontwikkeling) heeft een project opgestart 

dat 6 FOD’s aanmoedigt om in 2014 een 

rapport op te stellen over maatschappelijke 

verantwoordelijkheid volgens de richtsnoeren 

van het GRI (Global Reporting Initiative). De 

6 deelnemende FOD’s zijn: P&O, Justitie, 

Financiën, Economie, Kanselarij en  het 

FIDO.

Dit project werd begeleid door externe 

consultants: de firma’s CAP conseil (www.

capconseil.be) en slidingdoors (www.

slidingdoors.be). Hun taken waren het 

ontwikkelen van de methodologie, de 

begeleiding en het geven van opleidingen 

over de GRI-richtsnoeren. Het project 

startte in maart 2014 en duurde tot eind 

november 2014. Individuele begeleiding 

(in elke FOD) werd afgewisseld met 

collectieve vergaderingen (met de 6 FOD’s 

samen). De 6 FOD’s vorderden in hetzelfde 

tempo en brachten verslag uit over hun 

vorderen tijdens discussies in de collectieve 

vergaderingen. Ze moesten gaandeweg alle 

bestanddelen van hun toekomstige rapport 

voorleggen en kregen hierbij ondersteuning 

van de consultants. 
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Missie
Een dynamisch en strategisch federaal HR-beleid uitwerken en producten en diensten leveren die inspelen 
op trends en op de behoeften van de klanten, te weten de federale overheidsdiensten 

De FOD P&O ondersteunt en begeleidt zijn klanten bij het uitvoeren van hun HR-beleid, zodat ze een 
aantrekkelijke werkgever en een goede dienstverlener zijn. 

Waarden Ruimte voor talent bij de 
federale overheid 

Klantgerichtheid De professionele uitmuntendheid van de FOD 
P&O 

Ambities Een aantrekkelijke, 
dynamische en 
innoverende werkgever zijn

Klantgericht zijn binnen 
een participatieve optiek

Voorbeeldrol als 
werkgever

Verantwoordelijk, 
efficiënt en 
resultaatgericht zijn

Aandachts-
punten m.b.t.
waarden

Arbeidsverhoudingen en 
--voorwaarden 

Competentieontwikkeling

Mensenrechten 

Relaties met de klanten Arbeidsverhoudingen 
en -voorwaarden

Competentieontwik-
kelings

Mensenrechten

Eerlijke praktijken

Bestuur van de  
organisatie

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Leefmilieu

/Highlights

Vindt u dat de FOD P&O 
naar zijn eigen waarden 
handelt? 

Eerder akkoord

Eerder niet akkoord

Helemaal niet akkoord

Geen mening

4%

75%

21%

Klantgerichtheid

Enquête afgenomen onder de verantwoordelijken van de stafdiensten P&O van de federale organisaties op 6 juni 2014

25%

4%

25%

46%

Ruimte voor talent

4%

29%

67%

Professionele  
uitmuntendheid

63% 

globale tevredenheid over 
onze producten en diensten 

470 
medewerkers bij  
de FOD (in totaal)  

(incl. het OFO en Selor)

Totaal budget:  
56.170.000 € 

(incl. het OFO en  
het kabinet)

Ten dienste van  

77.600 
federale ambtenaren 

202
werknemers
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Onze missie
De FOD P&O geeft vorm aan een 
dynamisch en strategisch federaal  
humanresourcesbeleid  en levert 
producten en diensten die inspelen 
op trends en op de behoeften van 
zijn klanten, de Belgische federale 
overheidsdiensten. De FOD P&O 
ondersteunt en begeleidt zijn klanten 
bij het uitvoeren van hun HR-beleid, 
zodat ze een aantrekkelijke werkgever 
en een goede dienstverlener zijn. 

De FOD P&O bestaat sinds 2001 
en groeide in die tijd uit tot een 
betrouwbare en gewaarde partner 
van overheidsdiensten, die 
gespecialiseerd is in verschillende HR-
domeinen. 

Onze visie
• De FOD P&O brengt de kracht van 

doorgedreven overleg met zijn klanten 
en met de beroepswereld samen 
met het primaat van de politiek en 
verzekert zo een gedragen strategie en 
een klimaat van vertrouwen. 

• De FOD P&O is de voorkeurspartner 
van zijn klantorganisaties en 
creëert voor hen een meerwaarde 
door geïntegreerde en duurzame 
oplossingen te leveren en door te 
fungeren als katalysator voor innovatie 
en professionalisering. 

• De FOD P&O biedt elke individuele 
klant de mogelijkheid om zijn talent te 
tonen en het verder te ontwikkelen. 

• De FOD P&O vervult een voorbeeldrol 
door het strategisch en participatief  
beheren van zijn potentieel en is een 
testruimte voor innovatieve praktijken 
en concepten, die inspirerend werken 
voor zijn klanten. 

• De FOD P&O is een nationaal 
en internationaal erkend 
expertisecentrum op het gebied van 
strategische HR. 

/De grondslagen van onze FOD

Ruimte
voor talent

Klant-
gerichtheid

Professionele 
uitmuntendheid

Elke medewerker heeft de mogelijkheid
om uiting te geven aan zijn creativiteit en 
om zijn talent en zijn ondernemingszin 

te ontwikkelen. Samenwerken, 
initiatief  nemen en innoveren 

worden continu aangemoedigd. 
De FOD P&O geeft 
ruimte aan talent. 

De FOD P&O draagt klantgerichtheid 
hoog in het vaandel  en schenkt veel 
aandacht aan de kwaliteit van zijn 
dienstenen aan transparantie in de 

relatie met zijn klanten. De FOD P&O 
garandeert hen een kwaliteitsvolle, 

aangepaste en geïntegreerde 
dienstverlening.

De FOD P&O streeft naar 
professionele uitmuntendheid. Hij 
wil kwaliteitsvolle resultaten leveren 

door recente kennis en de beste 
praktijken toe te passen. Efficiënt, 

proactief  en in teamverband werken, 
draagt bij tot dat professionalisme. 

Onze 
waarden
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Als horizontaal departement dat 
instaat voor het HR-aspect en het 
organisatorische aspect ten dienste 
van het federaal administratief  
openbaar ambt neemt de Federale 
Overheidsdienst Personeel en 
Organisatie zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op.

In het kader van de voor onze FOD 
vastgelegde en geïmplementeerde 
plannen inzake duurzame 
ontwikkeling vonden er belangrijke 
acties plaats op het vlak van 
dematerialisatie, raamcontracten  
voor leveringen voor de federale 
overheidsdiensten, telewerk en 
het verkleinen van de ecologische 
voetafdruk.

In februari 2010 achtte het 
directiecomité het noodzakelijk
om voor een gestructureerde aanpak 

te gaan waar alle personeelsleden bij 
betrokken worden. Het directiecomité 
gaf  dus aan dat het het EMAS-
milieucertificaat wilde behalen. In 
een eerste fase werd er gefocust op 
de activiteiten en diensten in het 
gebouw in de Wetstraat 51, waar het 
departement gevestigd is.

De FOD beschikt als eerste over 
een bestuursovereenkomst. Het 
directiecomité wil de acties op 
het vlak van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid een 
permanent karakter geven door de 
doelstellingen en de indicatoren 
waarmee men de evolutie van de 
realisatie van de doelstellingen 
kan meten op te nemen in die 
overeenkomst. Die evolutie 
wordt mogelijk gemaakt door 
verbeteracties en door een follow-up 
van het managementsysteem.

Dit rapport is een bevestiging van 
het feit dat het directiecomité 
en alle betrokken medewerkers 
vastberaden zijn om zich volledig 
en voortdurend in te zetten voor 
de beste acties waarmee de 
Federale Overheidsdienst Personeel 
en Organisatie zijn steentje kan 
bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling, met aandacht voor 
het sociale, het economische en het 
leefmilieu-aspect daarvan.

Marc Van Hemelrijck
Voorzitter van het Directiecomité a.i.

/De voorzitter aan het woord



/6

/De Federale Overheidsdienst Personeel  
en Organisatie (FOD P&O)

De FOD P&O is een ministerieel 
departement dat deel uitmaakt van 
het algemeen bestuur van de federale 
staat.

De bevoegdheden van de FOD P&O 
strekken zich uit over alle diensten 
waaruit het algemeen bestuur van de 
federale staat bestaat. De bijzondere 
korpsen (leger, politie, magistratuur) 
en de administraties van de 
gefedereerde entiteiten, de provincies 
en de gemeentes vallen niet onder zijn 
actiegebied.

In het kader van risicobeheersing, 
waarvoor de FOD P&O een methode  
heeft geïntroduceerd die voor de 
hele organisatie geldt, zowel op 
strategisch als op operationeel vlak, 
wordt rekening gehouden met het 
voorzorgsprincipe.

FOD P&O
M. Van Hemelrijck P&O 21

Selor
M. Van Hemelrijck

FED+
M. Delanghe

OFO
S. Schillemans

DG OPO
B. Smeets

DG HRL
B. Snappe

DG SSC
Overheids-
opdrachten

U. Bruggeman
W. Van Den Broeck

eProcurement

BU Support Office

BU Strategic Office

Interne audit

Toepassingsgebied van 
het rapport
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Het directoraat-
generaal Organisatie- en 
Personeelsontwikkeling (DG OPO) 
levert de federale overheid de nodige 
ondersteuning om een klantgerichte, 
efficiënte en doeltreffende 
dienstverlener en een kwaliteitsvolle 
werkgever te zijn. Het DG OPO zet 
in op een geïntegreerde aanpak voor 
organisatie- en personeelsbeheer en 
managementondersteuning. In die 
optiek bereidt het het beleid voor, 
begeleidt het de federale overheid en 
ontwikkelt het nieuwe tools.

Het directoraat-generaal 
Human Resources en Loopbaan 
(DG HRL) is gespecialiseerd 
inzake arbeidsvoorwaarden, 
beloningsmanagement, 
het vakbondsstatuut en 
personeelsplanning, waarvoor 
het praktische tools ontwikkelt en 
implementeert: standaard voor een 
elektronisch personeelsplan, federale 
functiecartografie).

De dienst Overheidsopdrachten 
levert advies aan verantwoordelijken 
inzake overheidsopdrachten en 
sluit raamcontracten af  met 
leveranciers en dienstverleners 
zodat overheidsdiensten goederen 
en diensten op een eenvoudige en 
voordelige wijze kunnen aankopen. 
eProcurement ontwikkelt tools om 
overheidsopdrachten elektronisch te 
gunnen.

Het directoraat-generaal Shared 
Service Center (DG SSC) is een 
nieuwe dienst die zal instaan voor 
het personeelsbeheer van de federale 
administraties.

FED+ is een dienst die op zoek 
gaat naar voordelen en activiteiten 
voor de personeelsleden van de 
federale overheid, om hun welzijn 
en dat van hun gezin te verbeteren, 
het groepsgevoel onder  de 
personeelsleden  aan te wakkeren en 
het imago van de federale overheid 
op te waarderen.

Meer informatie over de structuur 
is terug te vinden op ons portaal  
Febweb
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202 WERKNEMERS

470

56.170.000 € 

1.430.000 € 

340.000 € 

618 

medewerkers bij de FOD in 
totaal (incl. het OFO en Selor)

(incl. het OFO en het kabinet)

Totaal budget

Werkingskosten

Investeringen

Aantal leveranciers

KERNPROCESSENINPUTS OUTPUTS

FOD

Beheer van de
gegevens van 

het
federale

personeel /
reporting

Human resources
 Informatiemiddelen 
ICT-infrastructuur en 

-uitrusting 
Financiële middelen

Producten

Coördinatie
(organiseren

en bevorderen
van 

uitwisselingen
tussen de 

organisaties)

Overheids-
opdrachten

Advies aan en 
ondersteuning van

organisaties
(organisatie- en

personeels-
ontwikkeling)

Toepassing en
controle van het
HR-beleid en de

HR-
reglementering

Intern
beheer /

ondersteuning
 

Federale interne
communicatie

Sociale
dialoog

Kernprocessen Ontwikkelingen i.v.m. de kernprocessen Doelen

Beheer van de gegevens van het 
federale personeel / reporting

Systematisch de relevante gegevens, statistieken en informatie inzamelen, 
analyseren en ter beschikking stellen

Bijdragen tot de globale sturing
van de human resources

Overheidsopdrachten Het aankoopbeleid bepalen, de uitvoering van de overheidsopdrachten 
ondersteunen, gerichte groepsaankopen realiseren en het volledige 
aankoopproces automatiseren

De transparantie en de 
doeltreffendheid van de 
opdrachten verzekeren

Toepassing en controle van het  
HR-beleid en de HR-reglementering

De uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid en de correcte toepassing 
van de reglementering opvolgen en ondersteunen

Bijdragen tot de globale en 
lokale sturing van de human 
resources

Federale interne communicatie De ervaringen en de kennis binnen al deze activiteitsgebieden communiceren en 
delen 

Bijdragen tot de transparantie 
en de globale en lokale sturing 
van de human resources 

Sociale dialoog De relaties met de vakbonden opvolgen Streven naar participatief  
bestuur

Coördinatie (organiseren en bevor-
deren van de uitwisselingen tussen de 
organisaties)

Het overleg organiseren en begeleiden en de samenwerking op federaal, 
interfederaalen internationaal niveau aanmoedigen en optreden als bemiddelaar 
tussen de verschillende actoren in het federale en nationale HR-landschap 

Bijdragen tot de globale en 
lokale sturing van de human 
resources 

Advies aan en ondersteuning 
van organisaties (organisatie- en 
personeelsontwikkeling)

Onderzoeken uitvoeren om relevante diensten, producten en een relevante 
reglementering te ontwikkelen en proactief  concrete beleidsvoorstellen 
formuleren en leveren. Innoverende initiatieven en projecten introduceren, 
ondersteunen en begeleiden. De ervaringen en de kennis in al deze 
activiteitsgebieden communiceren en delen

Bijdragen tot de globale en 
lokale sturing van de human 
resources 

Intern beheer / ondersteuning De talenten en de competenties van de medewerkers richting geven en 
voortdurend ontwikkelen in functie van de behoeften van de klantorganisaties

De interne bestuursmiddelen 
waarborgen 

93

177 25

109

99 103NL FR

statutairen contractuelen
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2011
EMAS-registratie

2013
Lancering van het
netwerk Welzijn

2014
Het Zelfevaluatiekader

Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid 

wordt voor het eerst toegepast 
bij de Rijksdienst voor

Sociale Zekerheid.

2003
Lancering van Pdata 

(HR-database)

LID VAN:
OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 
EUPAN (European Public Administration Network)
EIPA (European Institute of  Public Administration)
HR Public

MORGEN

/Evolutie van onze FOD

2005
Eerste 

e-Procurementapplicaties 
(online overheidsopdrachten)

Lancering van de Peer Review
van de OESO over de overheid 

in België

2002
Eerste toepassingen van het

Zelfevaluatiekader voor
Overheidsdiensten (CAF)

Lancering van de 
Business Process 

Reengineering (BPR)-
verbeterprojecten

Lancering van de 
Ontwikkelcirkels (evaluatie van 

de ambtenaren)

2001
Oprichting van de Federale

Overheidsdienst P&O

Eerste conferentie over 
de kwaliteit van de 

overheidsdiensten in België

2008
Lancering van het 

leiderschaps-
traject Vitruvius

Lancering van het 
klachtenmanagement-

systeem

Introductie van de Fed20-
indicatoren

 (benchmark van de federale
administraties)

2009
Eerste werkzaamheden m.b.t.

risicomanagement

De FOD P&O keurt de eerste
bestuursovereenkomst goed.

2010
Creatie van het  

competentiemodel

Knowledge management:
lancering van de survival kit

Goedkeuring van het plan ter 
preventie

van psychosociale risico’s

2006
Invoering van telewerk

De FOD P&O wordt beloond 
met de Top Employer award 

(en opnieuw in 2008).
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Elk contact met onze stakeholders 
is een kans om een dialoog op te 
starten. Feedback ontvangen over 
onze dienstverlening is voor ons 
immers van essentieel belang  om 
onszelf  te blijven verbeteren en ons 
te onderscheiden. Hiernaast zie je 
onze meest relevante stakeholders, 
die een impact hebben op onze FOD 
of  waarop onze FOD een impact 
heeft.

In de lijst met de stakeholders 
hiernaast zit er ook een zekere 
hiërarchische indeling, die tot stand 
is gekomen op grond van twee 
vragen:

• Welk impactniveau heeft mijn 
organisatie op deze stakeholder 
(hoog of  laag)? 

• Welk impactniveau heeft deze 
stakeholder op mijn organisatie/
mijn beroep (hoog of  laag)? 

/Op één lijn met onze stakeholders

Parlement

Internationale
instanties

(OESO, Europese 
Raad,IISA)

Interne
controle /  
Rekenhof

BurgersLeveranciers

Academische
wereld

Beroeps-
commissies

VakbondenFederale
ambtenaren

Kabinet/
Minister

Andere FOD’s/
POD’s/

parastatalen
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STAKEHOLDERS HUN VERWACHTINGEN EN BELANGEN PROCES VAN OVERLEG

Directiecomité
Stuurt de FOD, onder leiding van de voorzitter. Staat voortdurend in contact 
met de minister. P&O opnemen in de mainstream van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, die ondersteund wordt door het federale beleid

Brengt 2 keer per maand de mandaathouders van de FOD en de  
vertegenwoordiger van de minister samen

Personeel
Human resources die bijdragen tot het beleid m.b.t. ambtenarenzaken; een 
langetermijnvisie aannemen wat betreft duurzame ontwikkeling en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en die integreren in de dagelijkse werking van de FOD 

Enquêtes (met name over welzijn), reflectiegroepen (teams),
cel Duurzame Ontwikkeling, elektronische nieuwsbrief  op vrijdag
(news P&O) , organiseren van events, informatie op Fedweb

Vakbonden
Essentiële component van participatief  bestuur; verdedigen van de rechten van de 
ambtenaren, welzijn, werkgever/werknemer-relatie, statuten, onderhandelen van 
akkoorden (Comité B), hun voorstellen in aanmerking nemen 

Overleg en raadplegingen voorzien in het vakbondsstatuut

Federale ambtenaren
De personen voor wie het HR-beleid bedoeld is; verwachtingen: consensus 
bij de vakbondsonderhandelingen, ondersteuning voor hun verbeterprojecten 
(tevredenheidsenquêtes, CAF, enz.) 

Fedweb, Fedra (elektronische nieuwsbrief), thematische events

Andere FOD’s, POD’s, parastatalen
Organisaties waarvoor het HR-beleid bedoeld is; verwachtingen: langetermijnvisie voor 
de overheid, hulp om de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren

Tevredenheidsenquête, netwerk van P&O-directeurs, colleges van de 
leidende ambtenaren 

Kabinet/Ministers
Bepaalt het beleid in samenwerking met de regering en brengt verslag uit aan het 
parlement; verwachtingen: het beleid voorbereiden en uitvoeren, FOD die voorstellen 
doet

De mandaathouders staan permanent in contact met de minister en 
het kabinet. 

Parlement
De minister is verantwoordelijk voor het parlement. Algemene beleidsnota, begroting, parlementaire vragen

Burgers
De uiteindelijke personen voor wie het HR-beleid bedoeld is (onrechtstreekse impact) Specifieke tevredenheidsenquêtes 

Leveranciers
De erkenning van hun inzet ten gunste van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
administratieve vereenvoudiging van de processen, eerlijke praktijken

Clausules in overheidsopdrachten, functionele ondersteuning van de 
FOD’s 

Academische wereld
De benchmarks inzake overheidsmanagement worden opgevolgd en becommentarieerd. Onderzoeksprogramma’s BELSPO 

Beroepscommissies
Geschillen die verband houden met tuchtzaken en evaluatie Naargelang van het geval

Interne controle / Rekenhof
Controle van de gepastheid (IF) en verschuldigdheid Controles bepaald in organieke wetten en reglementering 
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Een GRI-rapport is een rapport 
dat de kernactiviteiten van de FOD 
voorstelt via een kritische kijk op de 
essentiële aandachtspunten die zijn 
beroepen en de maatschappelijke 
verwachtingen kenmerken.

Het rapport staat volledig in het 
teken van de materialiteit van de 
informatie: de materialiteit is de 
mate van relevantie van de besproken 
onderwerpen. Dat betekent dat de 
inhoud van het rapport bepaald 
wordt door de wil van de FOD om de 
echte onderwerpen, dat wat echt van 
tel is, te bespreken en uitleg te geven 
over de manier waarop hij zijn taken 
vervult om tegemoet te komen aan 
de verwachtingen van de samenleving 
en zijn stakeholders.

Die onderwerpen vinden en 
selecteren is een cruciale oefening 
die in het begin van het proces 
plaatsvindt, dit met de steun van 
het hoger management van de FOD. 
Op die manier kan men een aantal 
belangrijke uitdagingen oplijsten en 
kunnen die uitdagingen geprioriteerd 
worden en kan men ervoor zorgen 

dat die thema’s op een evenwichtige 
wijze en aan de hand van cijfers 
en illustraties behandeld worden, 
waarbij de noodzakelijke informatie 
geselecteerd wordt om een visie te 
bieden die zowel samenvattend als 
volledig is.

Een relevant rapport mag slechts 
op een aantal kernonderwerpen 
focussen, moet de keuze daarvoor 
toelichten en moet die onderwerpen 
op professionele manier behandelen. 
Dat is de ambitie die achter dit 
rapport schuilt: een nieuwe, kritische 
en onuitgegeven kijk voorschotelen 
over de onderwerpen die echt van 
tel zijn voor het topmanagement, de 
werknemers en de stakeholders van 
de FOD.

/De relevantiematrix
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Toepassing bij de FOD P&O

Waarden van de federale 
overheid
Drie basisprincipes maken van de 
overheid een actor die de samenleving 
een echte meerwaarde biedt:

1. De overheid moet een 
aantrekkelijke, dynamische en 
innoverende werkgever zijn.  

2. De overheid moet klantgericht zijn. 
3. De overheid moet verantwoordelijk, 

efficiënt en resultaatgericht zijn. 

Missie Een strategisch en dynamisch federaal HR-beleid uitwerken en producten en diensten leveren 
dieinspelen op trends en de behoeften van zijn klanten, de federale overheidsdiensten

De FOD P&O ondersteunt en  begeleidt zijn klanten bij het uitvoeren van hun HR-beleid zodat ze 
een aantrekkelijke werkgever en een goede dienstverlener zijn.

Waarden Ruimte voor
talent bij

de federale
overheid

Klantgerichtheid De professionele uitmuntendheid van de FOD P&O

Ambities
Een aantrekkelijke,

dynamische en
innoverende 
werkgever

zijn

Klantgericht zijn
binnen een 

participatieve
optiek

Voorbeeldrol als
werkgever

Verantwoordelijk, efficiënt
en resultaatgericht zijn

Aandachtspunten

m.b.t. waarden
Arbeids-

verhoudingen
en -voorwaarden

Competentie-
ontwikkeling

Mensenrechten

Relaties met de 
klanten

Arbeidsverhoudingen en
-voorwaarden

Competentie-
ontwikkeling

Mensenrechten

Eerlijke praktijken

Bestuur van de 
organisatie

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Leefmilieu
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/Ten dienste van 77.600 federale ambtenaren 
De FOD Personeel en Organisatie 
(P&O) steunt en begeleidt de 
andere federale diensten (FOD’s, 
POD’s, instellingen van openbaar 
nut, wetenschappelijke instellingen 
en openbare instellingen van 
sociale zekerheid). De FOD P&O 
ontwikkelt een dynamisch en 
strategisch federaal HR-beleid 
en levert producten en diensten 
die inspelen op trends en op de 
behoeften van zijn klanten, de 
federale overheidsdiensten. De 
FOD P&O steunt en begeleidt zijn 
klanten bij het uitvoeren van hun HR-
beleid, zodat ze een aantrekkelijke 
werkgever zijn voor de 77.600 
federale ambtenaren en ook een 
goede dienstverlener zijn.
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Evolutie van het federale personeelsbestand 

Federaal personeelsbestand per leeftijdsgroep (2014)

Personeelsbestand overheidsdiensten (evolutie) Personeelsbestand overheidsdiensten

Uit de grafiek blijkt dat het personeelsbestand met 3.500 
eenheden gedaald is, wat het gevolg is van de maatregelen 
van de voorbije jaren ter verhoging van de efficiëntie. 

De leeftijdspiramide laat zien 
wat een van de belangrijkste 
uitdagingen wordt voor de 
overheid de komende jaren: de 
babyboomgeneratie van na de 
Tweede Wereldoorlog die de 
pensioensleeftijd bereikt. In de 
komende 5 à 10 jaar zullen er meer 
dan 8.000 mensen met pensioen 
gaan.
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Zijn onze klanten tevreden over onze producten en diensten?

Globale tevredenheid over de FOD P&O

In juni 2014 nam de FOD P&O een online enquête af onder de 
verantwoordelijken van de stafdiensten P&O van de federale organisaties. Onze 
enquête werd door 27 van de 44 federale organisaties beantwoord.
Globale tevredenheid over P&O

Merk op: 
• Het merendeel van de klanten (71%) is van mening dat P&O klantgericht is 

en blijk geeft van professionele uitmuntendheid (63%). 
• Daarentegen is slechts 48% de mening toegedaan dat er ruimte is voor 

talent (22% is daar hoegenaamd niet van op de hoogte). 

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

Helemaal niet akkoord

Volledig akkoord

Geen mening
58%

29%

4%
4% 4%

63% is
tevreden

De meest tevreden organisaties waren de OISZ (90%)  
De meest kritische waren de FOD’s en de POD’s (33%).
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/Ruimte voor talent bij de federale overheid 

« Arbeid is geen 
koopwaar »
(Verklaring van Philadelphia, 1948)

Anders gezegd: werknemers mogen 
niet behandeld worden als een 
productiefactor en mogen niet 
afhangen van de marktmechanismen 
die van toepassing zijn op koopwaar.

De FOD P&O biedt overheidsdiensten 
begeleiding in het kader van hun 
personeelsenquêtes.

De FOD P&O biedt hen een instrument 
om de verwachtingen en de percepties 
van het personeel van de federale 
administraties te meten en biedt 
ondersteuning voor de implementering 
van deze tool. 
Deze enquête past binnen het ruimere 
kader van organisatieontwikkeling en 
streeft ernaar de tevredenheid onder 
de personeelsleden te verbeteren.

Na afloop van de enquête beschikt de 
organisatie over de nodige gegevens 
en analyses om verbeterpunten in 
kaart te brengen en een actieplan op 
te stellen om de tevredenheid onder 

de medewerkers te verbeteren. De 
resultaten van de enquêtes zijn louter 
beschikbaar voor de administraties. Er 
zijn geen tevredenheidscijfers over alle 
overheidsdiensten.

De voorbije jaren is de overheid 
overduidelijk een meer aantrekkelijke 
werkgever geworden.

Getuige daarvan is het aantal 
inschrijvingen voor selecties, dat bijna 
verdubbelde, en de stijging van het 
aantal kandidaturen voor functies die 
een hoog studieniveau vergen.

Neemt je organisatie 
 (tevredenheids)enquêtes af onder haar personeelsleden?  (40 respondenten)

Antwoord
Aantal keren dat dit antwoord 
gegeven werd

Percentage

Nee 4 10.0%

Ja 36 90.0%

Eerder akkoord

Eerder niet akkoord

Helemaal niet akkoord

Geen mening

25%

4%

25%

46%

Ruimte voor talent

Vind je dat de FOD P&O naar zijn eigen waarden 
handelt?

Enquête afgenomen onder de klantorganisaties op 6 juni 2014

Ambitie: een aantrekkelijke, dynamische en innoverende 
werkgever zijn

Iedere medewerker krijgt de kans om zijn creativiteit te uiten en zijn talenten en zijn ondernemingszin te ontwikkelen.  
Samenwerken, initiatief nemen en innoveren worden continu aangemoedigd. De FOD P&O biedt talent de nodige ruimte.

Waarom willen we een aantrekkelijke, dynamische en innoverende werkgever zijn?
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Wat doet de FOD P&O op dit vlak?

Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden
Een verrijkende en productieve job uitoefenen is een essentieel element voor persoonlijke ontplooiing. Je levenskwaliteit wordt er beter van.

Welzijn (PreviUs) Leiden van het federaal netwerk Welzijn (PreviUs), dat bestaat uit preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, met als doel de arbeidsvoorwaarden van de 
federale ambtenaren te verbeteren en psychosociale risico’s (o.a. ongewenste intimiteiten en pestgedrag) te voorkomen 

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

Welzijn (PreviUs) Activiteiten (D) 2

Welzijn (PreviUs) Organisaties (D) 10

Functiebeschrijvingen Een methodologie voor functiebeschrijvingen aanbieden en de toepassing ervan ondersteunen; een federale cartografie van functiebeschrijvingen creëren

Producten Indicatoren

Evaluatie Planningsgesprekken 2014 45.914

Interne communicatie Uitwerken van een communicatiebeleid en standaarden, ondersteunen van de federale communicatiediensten, het federale netwerk COMMnet leiden, 
opleidingen en informatie aanbieden aan de federale communicatoren, informeren van de federale ambtenaren 

Organiseren van events Een bijdrage leveren aan interdepartementale events zoals de Week van de Duurzame Ontwikkeling, events organiseren die verband houden met de 
bevoegdheids- gebieden van de FOD, bijvoorbeeld op het vlak van diversiteit of  overheidsopdrachten  

Sectorale akkoorden Ondersteunen van het overleg met de vakbonden bij de federale overheid, met name om sectorale akkoorden af  te sluiten die voorzien in acties 
overeengekomen tussen de overheid en de vakbonden op basis van hun eisenbundels 

Telewerk Een betere balans werk-privé mogelijk maken door het juridische kader van telewerk vast te leggen en door de uitvoering ervan bij de federale
administraties op te volgen  

Producten Indicatoren

Telewerk Aantal 6087

Telewerk Aantal dagen telewerk (per week) 8024

Hospitalisatieverzekering
De medewerkers de mogelijkheid bieden om in te schrijven op een hospitalisatieverzekering op de beste voorwaarden op basis van een raamcontract

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

Hospitalisatieverzekering Gebruikers 40.000
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Competentieontwikkeling
Nieuwe kennis opdoen en die kennis vervolgens delen, in het bijzonder tussen de verschillende generaties.

Competentieontwikkeling is een continu proces dat ondersteund wordt door een leiderschap dat oor heeft voor zijn medewerkers.

KM-netwerk
Leiden van het KM-netwerk om kennisdeling en kennisoverdracht tussen de generaties mogelijk te maken, rekening houdend met de leeftijdspiramide

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

KM-netwerk (kennismanagement) Organisaties 60

KM-netwerk (kennismanagement) Leden 335

KM-netwerk (kennismanagement) Activiteiten 29

KM-netwerk (kennismanagement) Deelnemers 709

Vitruvius Trajecten voor leiderschapsontwikkeling introduceren en begeleiden via theoretische inbreng en integratieoefeningen

Bestaat er een traject voor leiderschapsontwikkeling in je organisatie? (40 respondenten)

Antwoorden Aantal keren dat dit antwoord gegeven werd Percentage

Nee 9 22.5%

Ja 31 77.5%

Een traject voor een leiderschapsopleiding aanbieden dat managementtheorie koppelt aan concrete ervaringen, met de nodige begeleiding van de deelnemers 

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

KM-netwerk (kennismanagement) Organisaties 60



/19

Mensenrechten
Met ‘mensenrechten’ bedoelt men de fundamentele rechten van elke mens zoals die vastgelegd werden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 

en in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens uit 1950. Overheidsorganisaties moeten erover waken dat ze de reële of  potentiële impact van hun activiteiten of  
die van degenen met wie ze relaties onderhouden in kaart brengen, voorkomen en behandelen. 

Begeleiding bieden bij het uitwerken van een diversiteitsbeleid en de strijd tegen ongewenste intimiteiten en pestgedrag zijn mensenrechtenaspecten die bijzonder relevant 
zijn voor de FOD P&O. 

Diversiteit Leiden van het federaal netwerk Diversiteit om van de federale overheid een weerspiegeling te maken van de Belgische samenleving: gender, origine en cultuur, personen 
met een handicap

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

Diversiteit (acties) Vergaderingen netwerk (D) 4

Diversiteit (netwerk) Ondersteuning organisaties (D) 3

Personen met een handicap Aantal (naar schatting) 726

Origine Niet beschikbaar, uit respect voor de principes van vertrouwelijkheid en respect van de privacy

Strijd tegen 
pestgedrag Van de strijd tegen ongewenste intimiteiten en pestgedrag  een pijler maken binnen het welzijnsbeleid, zodat de mensenrechten gerespecteerd worden en ieders 

waardigheid gevrijwaard blijft

Ondersteuning van
de beroepscom-
missies

Het secretariaat van de beroepscommissies inzake tuchtzaken en evaluatie verzorgen
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Focus op welzijn op het werk 

Achter het concept van welzijn op 
het werk gaan een aantal factoren 
schuil die betrekking hebben op de 
omstandigheden waarin het werk 
wordt verricht.
Het verplicht dragen van een helm 
bij gevaarlijk werk, het gebruik van 
comfortabel en ergonomisch meubilair 
en de preventie van pestgedrag zijn 
enkele voorbeelden
van maatregelen op het vlak van 
welzijn op het werk.
Welzijn op het werk bestrijkt 7 
domeinen:
• veiligheid op het werk
• de bescherming van de gezondheid 

van de werknemer
• de psychosociale last (stress en 

geweld, pestgedrag of  ongewenste 
intimiteiten op het werk) 

• ergonomie (m.a.w. het aanpassen 
van het werk aan de mens) 

• hygiëne op het werk
• de verfraaiing van de werkplek
• milieumaatregelen die een invloed 

hebben op het welzijn op het werk 

De FOD P&O leidt het federaal 
netwerk Welzijn (PreviUs), dat 
bestaat uit preventieadviseurs 
en vertrouwenspersonen. Het 
doel van dit netwerk is om de 
arbeidsomstandigheden van de 
federale ambtenaren te verbeteren 
en psychosociale risico’s (waaronder 
ongewenste intimiteiten en 
pestgedrag) te voorkomen. 

Is er een risicoanalyse gebeurd in je organisatie in het kader van het beheer van 
de verschillende aspecten van welzijn? (40 respondenten)

Heeft je organisatie een globaal preventieplan?
(een document dat voor 5 jaar geldig is en waarin alle activiteiten in het kader 

van preventie zijn opgesomd) (40 respondenten)

Antwoord
Aantal keren dat dit 
antwoord gegeven werd 

Percentage 

Nee 8 20.0%

Ja 32 80.0%

Antwoord
Aantal keren dat dit 
antwoord gegeven werd 

Percentage 

Nee 5 12.5%

Ja 35 87.5%

6,51 %
Ziekteverzuim bij  

de federale overheid:    



/21

Focus op de evaluatiecycli 

De evaluatiecycli vormen de basis 
voor het prestatiemanagement bij de 
federale overheid. 
Als managementtool streven de 
evaluatiecycli meerdere doelen na, 
zowel op het niveau van de organisatie, 
van het team als van het individu:
• de verbetering van de werking van 

de organisatie in haar geheel en van 
de realisatie van haar doelstellingen 
op het vlak van de ontwikkeling 
van de competenties van de 
teams en alle personeelsleden 
(leidinggevenden en medewerkers) 

• het responsabiliseren van de 
medewerkers en hen gemotiveerder 
maken door hen meer te betrekken 

• zorgen voor een een optimale 
communicatie tussen chef  en 
medewerker. 

De evaluatiecycli passen dus binnen 
een proces van voortdurende 
ontwikkeling dat stoelt op het 
stimuleren  van een rechtstreekse en
 gestructureerde communicatie tussen 

chef  en medewerker, die beiden 
mede verantwoordelijk zijn voor het 
realiseren van de doelstellingen en het 
bereiken van de resultaten.

Voor de mandaathouders en het 
wetenschappelijk personeel bestaan er 
andere evaluatiesystemen.

De FOD P&O heeft het 
evaluatiesysteem ontwikkeld 
en heeft het omgezet naar een 
reglementair kader. Hij biedt een 
begeleidingsmethode voor de 
uitvoering ervan, waarbij met name 
gebruik gemaakt wordt van aangepaste 
software: Crescendo. 
Crescendo is een toepassing die 
bedoeld is om het elektronisch 
beheer van de evaluatiecycli te 
vergemakkelijken via automatisering 
van de gegevens die nodig zijn voor 
de gesprekken, het opslaan van 
de gespreksformulieren en en het 
beheer van de gesprekken en van hun 
planning. 
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Focus op de netwerken KMnet en COMMnet

De FOD P&O is de drijvende kracht 
achter 2 netwerken. Het netwerk 
KMnet is het netwerk van  de federale 
kennisbeheerders. De leden van 
KMnet komen een tiental keer per 
jaar samen voor activiteiten die 
verband houden met thema’s inzake 
kennismanagement. 
COMMnet is het netwerk van 
federale ambtenaren die zich met 
communicatie bezighouden.
Via deze 2 netwerken kunnen de 
leden bijleren, collega’s ontmoeten en 
kennis delen om samen te bouwen aan 
een gemeenschappelijk beleid bij de 
federale overheid. 
Elk jaar biedt de FOD P&O de leden een 
programma met activiteiten die actuele 
thema’s aan bod laten komen. Er worden 
verschillende formules aangeboden: 
plenaire bijeenkomsten, workshops, 
bezoeken en intervisies. De leden kunnen 
niet alleen deelnemen aan de activiteiten 
van dit programma, maar kunnen ook 
deelnemen aan interdepartementale 
werkgroepen en kunnen gebruik 
maken van een reeks tools en diensten: 
praktische handleidingen, advies, 
raamcontracten, etc.
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COMMNET KMNET

2003 2007 2011 2012  2013

COMMnet-leden 90 300 612 630  660

KMNet-leden 25 45 324 335  335

Activiteiten 32 26  29

Deelnemers 963 745  709

Tevredenheid: interessant 95% 94%  97%

Tevredenheid: nuttig 87% 89%  93%

LinkedIn-leden 250 430  526

Aantal leden van de netwerken
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Kennismanagement (KM)  
geïllustreerd
Het KM-huis is een illustratie die 
helpt de verschillende facetten van 
kennismanagement te begrijpen. 
Het vormt een gemeenschappelijk 
referentiekader voor de federale 
kennisbeheerders die lid zijn van het 
KMnet-netwerk.

Elke kamer in het huis staat voor een 
categorie van KM-instrumenten:
1. Library: instrumenten om 

expliciete kennis te formaliseren, 
op gestructureerde manier te 
registreren en te delen (bibliotheken, 
documentaire databanken, …)

2. Coffee corner: instrumenten om 
het wederzijds vertrouwen en het 
informeel delen van kennis te 
bevorderen (ontspanningsruimtes, 
gezamenlijke ontspannings-
activiteiten …)

3. Auditorium: instrumenten om 
kennis door te geven aan een groep 
(infosessies, opleidingen, …)

4. Experts corner: instrumenten om 
de vakexpertise te ontwikkelen en 
deze expertise ter beschikking te 
stellen van de organisatie 

 

(interne netwerken, contactlijsten van 
experts, …)

5. Team rooms: instrumenten om 
de kennisdeling in de teams te 
ontwikkelen (integratietrajecten voor 
nieuwe medewerkers, peterschap 
SENIORS-JUNIORS…)

6. Patio: instrumenten om kennis door 
te geven aan de hele organisatie 
(intranet, nieuwsbrieven, …)

7. Hall: instrumenten om het 
uitwisselen van kennis met de 
buitenwereld te  bevorderen (externe 
netwerken, trendwatching, …)

8. Cockpit: instrumenten om 
kennismanagement te sturen 
(strategische KM-plannen, 
boordtabellen, …)

Vrij naar:
Françoise Rossion in “Knowledge Management 
in Practice: Connections and Context”, Michael 
Koenig en Taverekere Srikantaiah, Information 
Today Inc, maart 2008. “Transfert des savoirs. 
Stratégies, moyens d’action, solutions adaptées 
à votre organisation”, Françoise Rossion, Hermès-
Lavoisier, Parijs, 2008

Debriefing in team 
Ontwikkelcirkels 
Integratie van nieuwe medewerkers 
Peterschap SENIORS-JUNIORS 

Infosessies 
Opleidingen 
Studiedagen 

Valven 
Intranet 

Informele 
uitwisselingen 
tussen collega’s 

Documentatie 
Geschreven richtlijnen en procedures 

Databanken 

Strategisch KM-plan 
Methodologische KM-tools  

KM-ondersteuning en -opvolging 

Contactlijsten van experten 
Interne netwerken 

Referentiepersonen 

Contact center 
Externe netwerken 
Trendwatching 

KM-HUIS 

Vrij naar :Knowledge Management in Practice: Connections and Context, Michael Koenig and Taverekere Srikantaiah, Information Today Inc, March 2008 
               Transfert des savoirs. Stratégies, moyens d’action, solutions adaptées à votre organisation, Françoise Rossion, Hermès-Lavoisier, Paris, 2008 

Kennismanagement (KM) geïllustreerd
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/Klantgerichtheid
De FOD P&O draagt klantgerichtheid 
hoog in het vaandel. In de relatie met 
zijn klanten schenkt hij veel aandacht 
aan de kwaliteit van zijn service en 
aan transparantie. Hij garandeert hen 
een kwaliteitsvolle, aangepaste en 
geïntegreerde dienstverlening.

Eerder akkoord

Eerder niet akkoord

Helemaal niet akkoord

Geen mening

Vind je dat de FOD P&O naar zijn eigen waarden handelt?
Enquête afgenomen onder de klantorganisaties op 6 juni 2014

Ambitie: klantgericht zijn binnen een participatieve optiek

4%

21%

Klantgerichtheid

75%
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De FOD P&O ondersteunt en begeleidt 
de andere federale diensten zodat 
ze doeltreffend en efficiënt kunnen 
bijdragen tot de welvaart en het welzijn 
van de burger. Als “horizontale” dienst 
staat de FOD P&O niet rechtstreeks 
in contact met het publiek, maar het 
publiek vormt wel het uitgangspunt van 
zijn opdracht. Ambtenaren zijn burgers 
die voor de burgers werken. De link 
tussen hun beroep en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid doet zich dan ook 
erg sterk voelen.

Hiernaast vind je een aantal belangrijke 
tendensen terug die naar voren kwamen 
uit de tevredenheidsenquête die in 
juni 2014 werd afgenomen onder de 
verantwoordelijken van de stafdiensten 
P&O van de federale organisaties. 

Wat waardeert men het meest? Wat waardeert men het minst? Wat is het minst gekend? 

• Het federale HR-beleid is concreet

toepasbaar. (63%)

• P&O speelt zijn rol bij de voorbereiding 

van het HR-beleid. (59%)

• De betrokkenheid van de klanten bij het 

uitwerken van de strategie van de FOD

P&O. (82% denkt het tegenovergestelde)

• De afstemming van de strategie van P&O 

op de verwachtingen van de klanten 

(59% denkt het tegenovergestelde)

• P&O is de voorkeurspartner voor 

organisatieontwikkeling (48%

denkt het tegenovergestelde)

• P&O realiseert zijn strategische 

doelstellingen in 5 jaar. (59% weet dit 

niet en 26% denkt het tegenovergestelde).

Wat waardeert men het meest? Wat waardeert men het minst? Wat is het minst gekend?

• De inzet van de medewerkers (92%)

• De expertise van de medewerkers (85%)

• De samenwerking met de medewerkers

(78%)

• De toepasbaarheid van de door P&O 

bepaal- de reglementering (52% denkt 

het tegenovergestelde)

• De geïntegreerde benadering van de P&O-

diensten (48% denkt het tegenovergestelde)

• De duidelijkheid van de contactpunten 

(41% denkt het tegenovergestelde)

• Het begrijpen van de behoeften van de 

klanten (41% denkt het tegenovergestelde)

• Middelen worden op billijke wijze ter 

beschikking gesteld. (41% weet dit niet)

 

• De rol die P&O speelt op het vlak van 

netwerken (41% weet dit niet)

• P&O als partner op het vlak van strategie, organisatieontwikkeling en HR-beleid

• P&O als dienstverlener

• Communicatie 
• P&O’s aanbod van communicatietools en -kanalen is kwaliteitsvol (88%) en de instrumenten voor interne 

communicatie zijn nuttig (85%). 
• Bereiken van resultaten 
• P&O’s dienstverlening heeft een positief effect op de klantorganisaties (59%) en op het federaal HR-beleid  (59%). 
• Tevredenheid over 5 bekende producten van P&O (e-Procurement, Crescendo, SEPP, e-Learning, Fedweb) 
• 100% is tevreden over Fedweb en 88% is tevreden over OFO’s catalogus- en e-Learningaanbod!  
• Grote onbekenden zijn e-Procurement en SEPP.  

Waarom klantgericht zijn binnen een participatieve optiek? 
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Wat doet de FOD P&O op dit vlak? 

Competentieontwikkeling

De FOD P&O stelt zijn klanten bestuursinstrumenten ter beschikking die als doel hebben het klantenproces van de
organisatie en de kwaliteit van de producten of  diensten te verbeteren.

Methodologie van de bestuurs-
overeenkomsten De federale administraties een tool ter beschikking stellen om de bestuursovereenkomst op te stellen en begeleiding bieden voor de uitvoering ervan

CAF (Zelfevaluatiekader voor
Overheidsdiensten)

Een Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten ontwikkelen dat alle aspecten van organisatorische uitmuntendheid (total quality management) behandelt,
o.a. leiderschap, strategische planning, burgergerichtheid, de performantie van de overheid, inclusief  de processen, innovatie, partnerschappen tussen 
organisaties, maatschappelijke verantwoordelijkheid (zie ook het Zelfevaluatiekader Maatschappelijke Verantwoordelijkheid) en personeelstevredenheid en -ontwikkeling

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

CAF (Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten) Ondersteuning organisaties (D) 2

Zelfevaluatiekader 
Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid

Een Zelfevaluatiekader Maatschappelijke Verantwoordelijkheid creëren waarmee de norm ISO 26000 kan toegepast worden op de context
van overheidsadministraties

Producten Indicatoren

Zelfevaluatiekader Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Ondersteuning organisaties (D) 1

SEPP (tool voor beheer van het
personeelsbestand)

De tool waarmee het personeelsbestand kan worden gepland en de kosten ervan kunnen worden geëvalueerd creëren, implementeren en monitoren, ter 
ondersteuning van het management van de federale overheidsdiensten en zodat de overheid de evolutie van het personeelsbestand en van de loonmassa kan 
opvolgen

Producten Indicatoren

SEPP (tool voor het beheer van het personeelsbestand) Monitorings (organisaties) 188

Pdata Monitorings (organisations)

Crescendo (software ter onder-
steuning van de evaluatie)

De database van het federale personeel creëren. De federale administraties een informaticatool ter beschikking stellen die het evaluatieproces 
van de personeelsleden structureert en vergemakkelijkt, in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie (bestuursovereenkomst), de 
functiebeschrijvingen, de opleidingsbehoeften

Producten Indicatoren

Crescendo (software ter ondersteuning van de evaluatie) Individuele gebruikers (D) 47.500

Crescendo (software ter ondersteuning van de evaluatie) Organisaties (D) 35

Gebruikersenquêtes Een tool aanbieden waarmee men de tevredenheid van de gebruikers over de prestaties van de federale overheidsdiensten kan evalueren en ondersteuning
verstrekken voor de implementering ervan  

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

Gebruikersenquêtes Enquêtes 7
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Gebruikersenquêtes Een tool aanbieden waarmee men de tevredenheid van de gebruikers over de prestaties van de federale overheidsdiensten kan evalueren en ondersteuning 
verstrekken voor de implementering ervan  

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

Gebruikersenquêtes Enquêtes 7

Fed20 (enquête over de voor-
naamste HRM-indicatoren) Ondersteunen van het netwerk voor gegevensuitwisseling (benchmark) over de belangrijke HR-indicatoren 

Producten Indicatoren

Fed20 (enquête over de voornaamste HRM-indicatoren) Organisaties 52

Quick Scan (enquête over de 
managementtools) Regelmatig een enquête organiseren over de managementtools die gebruikt worden door de federale overheidsdiensten

Producten Indicatoren

Quick Scan (enquête over de managementtools) Organisaties 40

Lean De verbetertrajecten (processen) voor de dienstverlening aan de klanten begeleiden en de arbeidsorganisatie optimaliseren en de kosten beperken

Costing out De diensten in kaart brengen die onder betere voorwaarden en tegen een lagere kostprijs verricht kunnen worden door ze te hergroeperen in gedeelde 
diensten of  door ze uit te besteden; ondersteuning verstrekken voor de uitvoering van deze

Fedweb (website van de federale
overheid) Beheren van de website van de federale overheid die nuttige informatie verstrekt aan verschillende publieken (burgers, ondernemingen, ambtenaren)

Producten Indicatoren

Fedweb (website van de federale overheid) Gebruikers 571.536

Fedra (elektronisch tijdschrift 
van de federale overheid) Een elektronisch tijdschrift verspreiden over de actualiteit bij de federale overheid

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

Fedra (elektronisch tijdschrift van de federale overheid) Gebruikers 73.663

Klachten (beheerstool) Een tool creëren waarmee de gebruikers van de overheid klachten kunnen indienen en een systematische opvolging van deze klachten kunnen krijgen en de 
toepassing van deze tool ondersteunen  

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

Klachten (beheerstool) Gebruikers (organisaties) 68/70
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Raamcontracten voor 
overheidsopdrachten (FOR) Raamcontracten voor standaardproducten en -diensten onderhandelen met leveranciers; deze raamcontracten worden aangeboden aan de klanten door de 

Federale Opdrachtencentrale (FOR)  

Producten Indicatoren (D = doel bestuursovereenkomst 2014)

Raamcontracten voor overheidsopdrachten Contracten 82

Raamcontracten voor overheidsopdrachten Gebruikers 3.472

e-Procurement (elektronische
gunning van overheids-
opdrachten)

Elektronische toepassingen die een fase van de overheidsopdrachten verzorgen ontwikkelen, ter beschikking stellen en ondersteunen

Producten Indicatoren

E-Procurement (elektronische gunning van overheidsopdrachten) Gebruikers 7.747

E-Procurement (elektronische gunning van overheidsopdrachten) Geregistreerde ondernemingen 22.606

ABA (Aankoopbeleid en 
Advies) De federale aankoopdiensten ondersteuning geven op het vlak van overheidsopdrachten

Producten Indicatoren

ABA-FOR (dienst Overheidsopdrachten) Gebruikers 9.706

Fed+ (commerciële voordelen
voor ambtenaren)

Met commerciële partners onderhandelen over voordelen voor de federale ambtenaren, met toenemende focus op culturele activiteiten en 
de verbetering van de levenskwaliteit   

Producten Indicatoren

Fed+ (commerciële voordelen voor ambtenaren) Gemiddeld aantal voordelen (D) 100

beConnected
De federale organisaties communities voor beveiligde uitwisselingen op internet (e-community) ter beschikking stellen
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Focus op 2 zelfevaluatietools: het CAF en het Zelfevaluatiekader Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Het Zelfevaluatiekader voor 
Overheidsdiensten (CAF of Common 
Assessment Framework)

Het CAF is een tool voor 
overheidsadministraties uit de Europese 
Unie die als doel heeft
hen te helpen managementtechnieken te 
begrijpen en te gebruiken bij openbaar 
bestuur. Het CAF is een rooster dat een 
eenvoudig en makkelijk te gebruiken 
kader biedt dat zelfevaluatie mogelijk 
maakt voor organisaties uit de 
overheidssector uit heel Europa. 

Het Zelfevaluatiekader voor 
Overheidsdiensten komt in feite voort 
uit een samenwerking die tot stand 
kwam tijdens de opeenvolgende 
voor-zitterschappen van de EU. De 
hoofdlijnen van het Total Quality-model 
van de European Foundation for Quality 
Management (EFQM) en het Duitse 
Speyer-instituut zitten erin vervat.

Praktisch gesteld reikt het CAF een 
zelfevaluatierooster aan, waarmee de 
personeelsleden van een organisatie 
die in een ad-hocgroep bijeengekomen 
zijn hun functioneren aan een kritische 
evaluatie kunnen onderwerpen. Het 
CAF maakt gebruik van een structuur
 met 9 vakjes om de voornaamste 
kenmerken van een organisatie, die 

bij elke organisatieanalyse nodig zijn, 
in kaart te brengen. Voor elk van deze 
vakjes wordt er een lijst met criteria 
geleverd. In verband met elk van deze 
criteria worden er 5 evaluatieniveaus 
opgesomd in functie van de “factoren” 
en de “resultaten”. Door de scores voor 
elk vakje op te tellen verkrijgt men een 
globaal resultaat voor de organisatie.

In het CAF ligt de focus op een 
participatieve benadering waarbij 
het management betrokken wordt in 
de eindfase van de opmaak van het 
actieplan. 

Het Zelfevaluatiekader Maatschappelij-
ke Verantwoordelijkheid voor overheids-
organisaties

In 2010, toen er een crisis zonder 
weerga losbrak, werd de strategie 
Europe 2020 gelanceerd. Die formuleert 
een visie voor een intelligente, duurzame 
en inclusieve groei voor Europa 
tegen tegen 2020. De kerndoelen 
ervan hangen nauw samen met de 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, 
waarbij overheidsorganisaties een 
belangrijke rol te spelen hebben. 

Getuigenis van Koen Snyders, 
administrateur-generaal van de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid:

Door een principe van 
uitmuntendheid (de Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid) uit te werken dat 
verband houdt met het CAF-model en 
naar de norm ISO 26000 verwijst, maakt 
deze nieuwe tool voor de overheidssector 
het mogelijk om de rol van een 
overheidsorganisatie op het gebied van 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
te identificeren en uit te werken. Deze rol 
kan naar 7 kwesties verwijzen:
• bestuur
• mensenrechten 
• arbeidsverhoudingen
• leefmilieu
• eerlijke praktijken
• de relaties met de burger
• de betrokkenheid in de gemeenschap 

en de lokale ontwikkeling. 

Met deze tool kunnen 
overheidsorganisaties de voornaamste 
gebieden van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die verband houden 
met hun missies en de behoeften van 
hun stakeholders in kaart brengen, een 
actieplan uitwerken dat geïntegreerd is 
in hun strategische planning en verslag 
uitbrengen aan de stakeholders.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
is een kwestie die ons bij de RSZ nauw 
aan het hart ligt. Die maatschappelijke 
verantwoordelijkheid blijkt uit onze 
missie. Onze bestuursovereenkomst 
bevat verbintenissen op het vlak 
van duurzame ontwikkeling, gelijke 
kansen, etc. Daarnaast hebben onze 
personeelsleden ook initiatieven op touw 
gezet om het ecologisch bewustzijn en 
het maatschappelijk engagement bij de 
RSZ te verhogen.
 
Het leek ons dus erg nuttig om 
mee te stappen in het proefproject 
“Maatschappelijke verantwoordelijkheid” 
dat de FOD P&O voorstelde. Zo 
hebben we samen met alle betrokken 
personeelsleden op een gestructureerde 
manier kunnen nadenken over alle 
aspecten van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in het licht van 
onze missie. We hebben de bestaande 
initiatieven kunnen situeren binnen een 
duidelijk omschreven kader en hebben 
nieuwe acties kunnen formuleren, in het 
bijzonder inzake onderwerpen die tot 
nog toe onderbelicht zijn gebleven, zoals 
mensenrechten en lokale ontwikkeling.

“
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/Professionele uitmuntendheid van de FOD P&O
De FOD P&O streeft naar 
professionele uitmuntendheid. Hij 
wil kwaliteitsvolle resultaten leveren 
door recente kennis te gebruiken en 
de beste praktijken toe te passen. 
Efficiënt, proactief  en in team werken, 
draagt bij tot dit professionalisme.

De federale overheid en haar personeelsleden 
vervullen een sleutelrol in de samenleving. 
Ze zijn partners van de burgers en de 
ondernemingen en ze helpen samen mee 
duurzame welvaart en welzijn te ontwikkelen. 
De overheidssector moet verantwoordelijk, 
efficiënt en resultaatgericht zijn, zodat hij kan 
inspelen op de nieuwe eisen die voortdurend 
opduiken. De burger, die steeds veeleisender 
wordt als klant, neemt een centrale plaats in. 
De kwaliteit van het werk moet beter en de 
kosten moeten naar omlaag. Een wereld in 
verandering vereist grote veranderingen in de 
werking van de overheid. 

De FOD Personeel en Organisatie heeft 
van professionele uitmuntendheid een van 
zijn basiswaarden gemaakt om continu de 
kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren, 
om blijk te geven van openheid en creativiteit 
en om zo goed mogelijk in te spelen op de 
behoeften van zijn klanten. Dat houdt niet 
alleen in dat alle medewerkers gefocust zijn 
op het leveren van kwaliteitsvolle resultaten, 
die steunen op recente kennis en de beste 
praktijken, en dat ze doeltreffend, proactief 
en in team samenwerken met het oog op 
voortdurende verbetering, maar ook dat 
onze FOD, door grondig met zijn klanten 
te overleggen, meestapt in een politiek en 
professioneel kader dat uitmondt in een 
dynamisch en strategisch federaal HR-beleid,  

en dat hij producten en diensten aflevert 
die tegemoet komen aan de verschillende 
behoeften, verwachtingen en trends. 
Als partner steunt en begeleidt onze FOD zijn 
klanten bij het toepassen van dit beleid in de 
praktijk, zodat ze in de beste positie zitten 
om de dienstverlening te bieden die hun 
respectievelijke klanten van hen verwachten 
en ze tegelijkertijd ook een voortreffelijke 
werkgever zijn voor hun medewerkers en 
kandidaat-medewerkers. 

Om als openbare instelling te voldoen 
aan de eisen qua integriteit, kwaliteit en 
betrouwbaarheid moet de organisatie 
zich permanent engageren om een meer 
efficiënte en doeltreffende organisatie 
te worden ten bate van de performantie. 
Enkele essentiële factoren voor succes zijn 
het gebruik van het menselijke kapitaal, 
een systematische focus op de waarde van 
de klant, het stapsgewijs wegwerken van 
verspilling in de arbeidsprocessen en slim 
gebruik van technologische vernieuwingen. 
Want er is wel degelijk potentieel voor 
verbetering, voor managementkwaliteit en 
voor vertrouwen in de ambtenarencultuur 
om de dingen goed te doen. Er wordt gebruik 
gemaakt van technieken zoals Lean en 
kwaliteitsmanagement, maar soms gaat 
dit nog veel verder, zoals met het “Nieuwe 
werken” (New Way of Working - NWOW).    

Eerder akkoord

Eerder niet akkoord

Helemaal niet akkoord

Geen Mening

Vind je dat de FOD P&O naar zijn  
eigen waarden handelt?

Enquête afgenomen onder de klantorganisaties op 6 juni 2014

Ambities:
1) voorbeeldrol als werkgever
2) verantwoordelijk, efficiënt en resultaatgericht zijn 

75%

4%

29%

67%

Professionele uitmuntendheid

Getuigenis van Ben 
Smeets, directeur-

generaal a.i. van het 
DG Organisatie- en 

Personeels-ontwikkeling

“
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Voorbeeldrol als werkgever

Evolutie van het 
personeelsbestand van P&O
Het P&O-personeel telt momenteel 
470 ambtenaren (incl. het OFO en 
Selor) of  411,40 VTE’s (voltijdse 
equivalenten).

De FOD P&O vervult echt een 
voorbeeldrol qua vermindering van 
het personeelsbestand, en biedt 
tegelijk ook meer diensten aan. 
Op die manier verbetert  hij zijn 
efficiëntie en behoudt hij  
tezelfdertijd ook zijn 
doeltreffendheid, zoals hiervoor 
al duidelijk werd in het punt 
“Klantgerichtheid”.

In genderopzicht zien we 
dat vrouwen bijzonder goed 
vertegenwoordigd zijn.
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Als we kijken naar hoe 
het personeelsbestand is 
samengesteld, lijkt de FOD een 
bijzonder jonge organisatie. Dat 
heeft niet alleen te maken met het 
feit dat onze FOD een jonge FOD 
is, die vrij recent werd opgericht (in 
2001). De meeste van zijn missies 
waren nieuw. Er moest destijds 
nieuw talent worden aangetrokken, 
dat vertrouwd was met de nieuwe 
technieken, met name op het vlak 
van humanresourcesmanagement.
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Onze acties en onze voorbeeldrol

Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden

Benchmark over alle 
federale 
overheidsdiensten 
(Bron:Sociale balans)

Evaluatie van de medewerkers

Een voorbeeldrol vervullen wat betreft de toepassing van het stelsel

De FOD P&O zit bij de 
koplopers. 

Producten Indicatoren

Evaluatie
Evaluatiegesprekken 2013 in % van het 
personeelsbestand

90,1 %

Evaluatie Planningsgesprekken  2014 249

Opleiding De medewerkers de mogelijkheid bieden om zich bij te scholen en hun competentie te verhogen
Opleidingsinspanning van de organisatie over 3 jaar:

Het aantal dagen opleiding per 
VTE is niet voor alle
overheidsdiensten
beschikbaar.

Referentiedatum
Aantal dagen opleiding per VTE

(Aant. dagen opleiding/Aant. VTE’s)

  2012-01-01 5.95  

  2013-01-01 6.58  

  2014-01-01 6.58  

Plan ter preventie van 
psychosociale risico’s

De resultaten van de enquêtes vertalen naar een plan ter preventie van psychosociale risico’s (stress, burn-out,
pesterijen, …)  

Ziekteverzuim: 4,51 %

Ziekteverzuim: 6,51 %

Telewerk (P&O)
Zorgen voor een betere balans tussen werk en privéleven door het telewerkstelsel toe te passen en dit stelsel op te volgen 

De federale gegevens zijn niet 
representatief  omdat  telewerk
in ongelijke mate is 
ingeburgerd, 
met name in de FOD 
Financiën.

Producten Indicatoren

Telewerk (P&O) Aantal telewerkers 133

Telewerk (P&O) Aantal dagen telewerk (per week) 237

Interne communicatieacties De medewerkers alle nodige informatie verstrekken via verschillende kanalen: elektronische nieuwsbrief  News P&O, intranetrubriek, intern netwerk op 
beConnected   

Organiseren van interne
events Events organiseren voor de medewerkers van de FOD P&O 
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Competentieontwikkeling

Mensenrechten

Eerlijke praktijken 

Naast de evaluatiestelsels is er ook een deontologisch kader waar de personeelsleden van de federale overheid zich aan moeten houden. Dit kader is een 
waarborg voor eerlijke praktijken. De tuchtregeling is van toepassing als de statutaire en deontologische regels niet nageleefd worden. 

Talent+ (loopbaanbegeleiding
(P&O) Tegemoet komen aan de medewerkers van de FOD P&O die loopbaanbegeleiding willen 

Producten Indicatoren

Talent+ (loopbaanbegeleiding) (P&O) Begunstigden 15

Diversiteit
Een voorbeeldrol vervullen op het vlak van diversiteit: gender, origine en cultuur, personen met een handicap

De strijd tegen pestgedrag
(P&O) Risico’s voorkomen (preventieplan) en een einde maken aan situaties waarin pestgedrag voorkomt via de preventieadviseur en de vertrouwenspersonen

Producten Indicatoren

Strijd tegen pestgedrag (P&O) Klachten 0

Toepassing van het deonto-
logische kader

Toepassing van het  Deontologische kader, met name bij belangenconflicten
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Verantwoordelijk, efficiënt en resultaatgericht zijn

Het bestuur van de organisatie is een 
essentiële rol, aangezien het de organisatie in 
staat stelt de verantwoordelijkheid op zich te 
nemen voor de impact van haar beslissingen 
en activiteiten en de organisatie op die manier 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 

kan integreren,  intern en in haar relaties. 
Doeltreffend bestuur steunt op het integreren 
van de principes van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in alle besluitvormings- 
en uitvoeringsprocessen. Ook de 
leidinggevenden zijn van essentieel belang 

bij het motiveren van de medewerkers om 
maatschappelijke verantwoordelijkheid toe 
te passen in de organisatiecultuur.
In het kader van de plannen inzake 
duurzame ontwikkeling die vastgelegd 
en uitgevoerd werden voor de FOD 

P&O vonden er belangrijke acties 
plaats op het vlak van dematerialisatie, 
raamcontracten voor leveringen voor de 
federale overheidsdiensten, telewerk en het 
verkleinen van de ecologische voetafdruk 
(zie EMAS).

Bestuursovereenkomst Het voortouw nemen bij de ontwikkeling van de bestuursovereenkomst als tool die richting geeft aan de acties van de organisatie: referentiekader (missie,
visie, waarden), strategische en operationele doelstellingen, realisatie-indicatoren 

Activiteitenverslag
Elk jaar een jaarbalans van de activiteiten en de resultaten van de FOD P&O voorstellen en publiceren 

Kostenvermindering en
besparingen op het budget van
FOD P&O in 2014

De efficiëntie verbeteren: meer doen met minder 

Producten Indicatoren

Besparingen op het budget van de FOD P&O in 2014
Besparingen (-5,8 % budget)                                                                                                                                          
                                            

2.977.000 €

Klachten over de FOD P&O
Follow-up geven aan elke klacht ingediend bij de FOD P&O

Producten Indicatoren

Klachten over de FOD P&O Aantal klachten 3

Klachten over de FOD P&O
De klachten worden binnen de 30 dagen 
behandeld. (D)

100 pc

Risico’s In kaart brengen welke risico’s afbreuk kunnen doen aan de doelstellingen van de bestuursovereenkomst, ze evalueren (waarschijnlijkheid en weerslag), 
preventieve maatregelen en indien nodig corrigerende maatregelen   

Producten Indicatoren

Risico's Aantal strategische risico's 118

Risico's Aantal operationele risico's 154

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Meewerken aan het ontwikkelen van de nieuwe benchmark inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de federale overheid; het bestuur van de FOD 
opnemen in deze benchmark 

EMAS De methode van de Europese EMAS-verordening (Eco-Management and Audit Scheme) toepassen om de ecologische voetafdruk van de FOD P&O te verkleinen, 
ook bij het uitvoeren van zijn opdrachten   
De EMAS-registratie werd toegekend door Leefmilieu Brussel (BIM) onder nummer BE-BXL-000026, met ingang van 28 november 2011.
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In februari 2010 besliste het 
directiecomité dat er nood was aan 
een gestructureerde aanpak waarbij 
alle personeelsleden betrokken 
werden en liet het weten dat het in 
het EMAS-milieucertificeringsproces 
wilde stappen. In een eerste fase 
wordt er hierbij gefocust op de 
activiteiten en diensten in het 
gebouw in de Wetstraat 51, waar het 
departement gevestigd is. 

Dit zijn de spectaculairste resultaten 
op het vlak van leefmilieu:
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/Index GRI
G4 ALGEMENE GEGEVENS pagina rapporteringsniveau

1. Strategie en analyse

G4.1 Een verklaring van de hoogst geplaatste beleidsmaker binnen de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en over haar strategie om daar een bijdrage toe te leveren p5

2. organisatieprofiel

G4.3 Naam van de organisatie p2

G4.4 Voornaamste merken, producten en diensten p4

G4.5 Lokatie van het hoofdkantoor van de organisatie p2

G4.6 Landen waar de organisatie vestigingen heeft of  belangrijke activiteiten heeft p2, 6

G4.7 De eigendomsstructuur en de rechtsvorm p6

G4.8 Afzetmarkten p3

G4.9 Omvang van de organisatie p3, 8

G4.10 Werknemers p8, 31

G4.11 Percentage werknemers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen 100% (sectoraal akkoord)

G4.12 Toeleveringsketen van de organisatie p6-8

Betrokkenheid bij externe initiatieven

G4.14 Beschrijven of  de organisatie de methode of  het voorzorgsprincipe hanteert en hoe p6

G4.15
Een lijst maken van de charters, principes en andere initiatieven op economisch, milieu- en sociaal vlak die extern ontwikkeld werden en waar de organisatie mee heeft ingestemd of  waar ze haar goedkeuring 
aan heeft gegeven

p9

G4.16 Een lijst maken van de strategische lidmaatschappen van nationale of  internationale belangenverenigingen of  -organisaties p9

3. Geïdentificeerde relevante aspecten en perimeters

G4.17 Een lijst maken van alle opgenomen entiteiten p2, 6

G4.18 Uitleggen van het inhoudelijke proces en het proces inzake de perimeter van de aspecten p2, 12, 13

G4.19 Een lijst maken van alle relevante aspecten p12, 13

G4.20 De aspecten afbakenen binnen de organisatie p6, 8, 13

G4.21 De aspecten afbakenen buiten de organisatie p6, 8, 13

4. Betrokkenheid van de stakeholders

G4.24 Een lijst bezorgen van de groepen van stakeholders met wie de organisatie een dialoog is aangegaan p10

G4.25 De criteria vermelden die gekozen werden voor het identficeren en selecteren van de stakeholders met wie er een dialoog is aangegaan p10

G4.26 Vermelden wat de benadering is van de organisatie om de stakeholders te betrekken, inclusief  de frequentie van de dialoog per type en per groep stakeholders p11

G4.27 De thema’s en de belangrijkste bekommernissen vermelden die geuit werden in het kader van de dialoog met de stakeholders en de manier waarop de organisatie erop heeft gereageerd p11, 12

5. Profiel van het rapport 

G4.28 Reportingperiode voor de verstrekte informatie p2

G4.30 Reportingcyclus p2

G4.31 De persoon vermelden die het contactpunt is voor alle vragen over het verslag of  de inhoud ervan cover

G4.32 Core/Comprehensive GRI-inhoudsopgave p2

G4.33 De referentie naar het externe verificatierapport vermelden, als het rapport extern werd geverifieerd p2

6. Bestuur

G4.34 Indiquer la structure de la gouvernance de l'organisation, y compris les comités de l'instance supérieure de gouvernance p6

7. Ethiek en integriteit

G4.56 Beschrijven welke waarden, principes, normen en regels de organisatie er op na houdt op gedragsgebied, zoals gedragscodes en ethische codes p4, 13
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G4 ALGEMENE GEGEVENS pagina rapporteringsniveau

 ECONOMIE

Economische prestaties

G4 EC1 Directe economische waarde die gecreëerd en verdeeld wordt p3, 8, 34

MILIEU

Grondstoffen

G4 EN1 Grondstoffenverbruik p35 (papier)

Energie

G4 EN3 Energieverbruik p35

Water

G4 EN8 Totaal watervolume p35

PRAKTIJKEN OP HET VLAK VAN TEWERKSTELLING EN VOLWAARDIG WERK 

Tewerk-stelling

G4 LA1 Nieuw aangeworven werknemers en turnoverpercentage p31

Gezondheid en veiligheid op het werk

p20, 32

Opleiding en onderwijs 

G4 LA9 Gemiddeld aantal uren opleiding p32

G4 LA10 Competentieontwikkelings- en opleidingsprogramma’s p18, 21-23, 32

MENSENRECHTEN

Methodes voor het afhandelen van klachten over de impact op de samenleving 

G4 SO11 Aantal klachten over de impact op de samenleving p34

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

Gezondheid en veiligheid van de consument 

G4 PR1 Percentage van belangrijke product- en dienstcategorieën waarvan de impact op de gezondheid en de veiligheid wordt geëvalueerd met het oog op verbetering p16-23

Etikettering van producten en diensten

G4 PR5 Resultaten van de klantentevredenheidsenquêtes p15, 16, 24-30, 34
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